


No MPPR, os aspectos principais relativos à ergonomia 
relacionam-se ao uso frequente de computadores e à necessidade 
de seus integrantes manterem-se a maior parte do tempo
sentados, seja nas instalações da Instituição ou em home office.

A Ergonomia é muito importante para o desenvolvimento de 
qualquer atividade de trabalho. É uma ciência interdisciplinar
que tem por objetivo a adaptação do posto de trabalho, dos 
instrumentos, das máquinas, dos horários e do meio ambiente 
às exigências do ser humano, otimizando o seu bem-estar e 
favorecendo a efetividade do sistema de trabalho. Assim, por 
adequar o trabalho às características de quem o executa, auxilia 
na obtenção de uma condição laboral de conforto, evitando o 
desenvolvimento, por exemplo, de doenças osteomusculares 
relacionadas às diversas atividades de trabalho.

Assim, com relevante preocupação, trazemos neste material as 
orientações ergonômicas principais a serem seguidas com intuito 
de prevenir o adoecimento e promover a saúde dos integrantes 
do MPPR. A adoção do autocuidado, da observação e da correção 
diária da postura, dos ajustes às estações de trabalho e a adoção 
de pausas programadas são importantes instrumentos para 
diminuir os riscos relacionados ao trabalho.

SEGUEM ALGUMAS DICAS



Posicione adequadamente seu equipamento na sala: monitor 
de lado para a janela; caso você esteja de frente ou de costas 
para a janela, deve haver persiana, a ser mantida fechada.

Procure identificar fontes de reflexo na tela do monitor de vídeo. 
Essa identificação costuma ser mais fácil com o monitor desligado. 
Elimine essas fontes de reflexo. Em algumas situações, a inclinação 
do monitor de vídeo pode ajudar.

O monitor deve estar bem em frente aos seus olhos.
Não trabalhe com o monitor de lado, pois isso exige 
torções do tronco e do pescoço.

Em relação à altura do monitor, a posição ideal é aquela 
em que ele se encontra um pouco abaixo da projeção 
horizontal de seus olhos e um pouco inclinado para 
cima, facilitando a leitura.

A distância correta do monitor aos olhos é 
aproximadamente igual à extensão de seu 
braço esticado (45 a 60 cm).

ATENÇÃO
No caso de uso de óculos multifocais para 
presbiopia (“vista cansada”), o melhor 
posicionamento do monitor é um pouco 
mais baixo que a horizontal dos olhos. 

Regule a luminosidade e o contraste 
da tela, para evitar esforços visuais.

1. ILUMINAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO 
E POSICIONAMENTO DO COMPUTADOR

2. POSICIONE-SE ADEQUADAMENTE
EM FRENTE AO MONITOR DE VÍDEO



Para a maioria dos trabalhos com computador, é desnecessária 
uma mesa especial, sendo que a mesa comum, com altura de 73 
a 75 cm, atende bem à necessidade de trabalho, usando-se o 
teclado diretamente sobre o tampo da mesa.

 Se você é uma pessoa muito alta (maior que 1,75 m), talvez 
seja necessária uma mesa mais alta que o padrão de 75 cm.

Garanta a existência de algum espaço para movimentar o   
teclado um pouco para a frente e um pouco para trás e procure 
um arranjo em que seja possível afastar o teclado, possibilitando 
assim usar a superfície da mesa para a escrita.

Todos os objetos de uso constante (calculadora, telefone e 
outros) devem estar o mais próximo possível de seu corpo, 
evitando torção do tronco ao utilizá-los.

Procure liberar espaço na sua mesa de trabalho. 
Se necessário, afaste a CPU ou posicione-a verticalmente.

Procure trabalhar em uma mesa que tenha bordas arredondadas.



4. CADEIRA ADEQUADA E SEU AJUSTE

A altura certa de sua cadeira de trabalho é aquela em que 
seus cotovelos ficam na altura do tampo da mesa.

Se possível, opte por uma cadeira com regulagem de 
altura do assento e do encosto, estofada e com rodízios.

Atenção para os braços da cadeira, se existentes. 
Caso eles impeçam seu acesso confortável à mesa, 
prefira cadeira sem braços.

Ajuste a inclinação do encosto de modo que fique 
na posição vertical ou levemente inclinado para trás.

Ajuste a altura do encosto: sente-se adequadamente 
na cadeira e procure deixar o encosto a uma altura 
que acomode bem a parte inferior de suas costas.

Você deve sentir que a lombar está apoiada firmemente 
no encosto. Normalmente, há um botão no encosto 
da cadeira que permite esse ajuste.

Caso seus pés fiquem suspensos, coloque um apoio sob eles.



5. POSTURA CORRETA PARA O TRABALHO

Uma boa postura é fundamental para diminuir 
a fadiga muscular e visual.

Procure sentar-se sempre alinhado com o eixo da cadeira. 
Evite sentar-se torto. Seu corpo, o teclado e o monitor 
de vídeo devem estar alinhados.

Braços devem estar na vertical, antebraços  na horizontal 
(com parte deles apoiada sobre a mesa), e o teclado e o mouse 
devem estar na altura dos cotovelos, favorecendo a adoção 
de um posicionamento neutro do punho.

Antebraços devem ficar apoiados. Esse apoio pode ser feito 
sobre os braços da cadeira (que devem ter altura regulável) 
ou diretamente sobre a borda da mesa.



Posicione o mouse próximo ao teclado e procure trabalhar 
com os braços juntos ao corpo, evitando ao máximo esticar 
ou abrir o braço para operar o mouse.

O correto posicionamento do punho é fundamental para 
evitar lesões em suas estruturas e pode ser conseguido 
sempre que observados os ajustes do mobiliário e a adoção 
da postura adequada acima descritos.

Diminua o tempo em que permanece usando o mouse. 
Quando não estiver lendo algo na tela do computador, 
não o segure. Procure usar teclas de atalho no teclado 
para substituir alguns comandos do mouse.

Se você possui um teclado alfanumérico no lado direito 
do teclado, pode preferir o uso do mouse no lado esquerdo; 
isso centraliza a parte mais utilizada do seu teclado. 
Você pode também alternar entre o uso destro e canhoto 
do mouse para diminuir os efeitos do uso repetitivo.



6. USE A REGRA 20-20-10

20 MINUTOS

AO UTILIZAR EQUIPAMENTOS 
COM VISOR, A CADA

FAÇA UMA PAUSA DE 

20 SEGUNDOS

OLHANDO PARA UMA 
PAISAGEM OU OBJETO A UMA 
DISTÂNCIA DE PELO MENOS 

10 METROS



Caso perceba alguma dor, cansaço visual ou reflexos
incômodos, procure mudar de posição ou interromper
seu trabalho por alguns minutos, fazendo outra atividade.

Procure também identificar o que está errado, 
corrigindo sua condição de trabalho.

8. ESCUTE SEU CORPO

Eleja algumas atividades para fazer em pé: 
atender ao telefone, aguardar a impressão 
de um documento etc.

A cada duas horas (no máximo), interrompa 
o trabalho por 10 minutos, levante-se, ande 
um pouco e faça uma bateria de exercícios 
de distensionamento e de alongamento 
(veja adiante).

Durante as pausas, a fim de prevenir a fadiga 
visual, feche os olhos durante alguns segundos 
e foque ocasionalmente paisagens ou objetos 
distantes (a 6 metros ou mais).

Procure variar as tarefas de trabalho,
não permanecendo o tempo todo sentado.



9. CUIDADOS AO USAR NOTEBOOKS 
POR LONGOS PERÍODOS

O ideal é montar um posto de trabalho com miniteclado 
externo e com mouse externo.

Deve-se posicionar o notebook sobre um suporte, elevando 
sua altura, evitando a flexão constante do pescoço, o que 
pode acarretar distúrbios da coluna vertebral. Isso pode ser 
feito colocando-se um livro, por exemplo, sob o aparelho.

POSTURA CORRETAPOSTURA ERRADA

As demais recomendações para ajuste de mobiliário 
e postura de trabalho anteriormente expostas 

também devem ser seguidas igualmente.



1. Mantenha uma rotina, tire o pijama!
O cérebro precisa entender que você está trabalhando!

10. SE VOCÊ ESTÁ EM HOME OFFICE, 
ATENÇÃO PARA OS SEGUINTES ASPECTOS:

2. Ruído
Procure um local em que possa trabalhar com tranquilidade, 
com pouca interferência de barulhos externos.
Marque reuniões e teleconferências em horários e locais 
com menos ruído.

3. Defina seu horário de trabalho diário
O ambiente doméstico pode ter interferências da família 
e de animais domésticos.
Procure combinar com a família para evitar interrupções 
no seu horário de trabalho.

4. Atenção com as distrações com o uso de aplicativos 
de mensagens ou redes sociais
Procure definir horários específicos para isso e desligue 
as notificações. 
Embora todos estejam mais conectados por esses recursos,
há um grande volume de informações e solicitações de 
conversas, e isso pode ser um dos principais prejuízos 
para a sua produtividade no trabalho.



11. COMO USAR O CELULAR SEM 
COLOCAR EM RISCO SUA COLUNA

O primeiro passo é manter a sua coluna vertebral e a postura 
adequadamente alinhadas.

Mantenha o celular na altura dos olhos para que o pescoço 
fique em menor flexão, descendo os olhos até o dispositivo 
sem necessidade de curvar o pescoço.

Para dar suporte ao braço e não sobrecarregar o ombro, apoie 
o cotovelo sobre uma das mãos enquanto estiver segurando 
o aparelho com a outra.

Se for usar o celular por um período prolongado, procure 
sentar-se e apoiar os antebraços e punhos sobre uma mesa.

Use fone de ouvido sempre que precisar realizar outras 
tarefas associadas ao uso do celular. Isso ajuda a minimizar 
posturas estáticas e desajeitadas.

Atenção à maneira correta de pegar o celular: apóie-o com 
uma mão e mexa nele com a outra. Procure alternar as mãos 
e os dedos usados para mexer no aparelho.

Faça pausas frequentes durante o dia para 
relaxar a musculatura.



EXERCÍCIOS PARA MÃOS E ANTEBRAÇOS

3
Com a mão aberta e virada para baixo, 
mova suavemente o punho para cada 
um dos lados, mantendo a posição por 
três a cinco segundos.
Repita três vezes.

2
Partindo da posição em que os dedos 
encostam na palma da mão, deslize-os 
até a posição em que as pontas dos dedos 
encontrem as suas bases, mantendo a 
posição por três a cinco segundos.
Repita três vezes.

1
Comece com a mão aberta. Feche o 
punho, mantendo o polegar livre sobre 
os demais dedos, mantendo a posição 
por três a cinco segundos. 
Repita três vezes.

4
Estique seu braço e mantenha a palma
da mão para cima. Gire lentamente o pulso 
para baixo até sentir um alongamento. 
Mantenha a posição por três a cinco 
segundos. Em seguida, gire a palma para 
cima, até sentir um alongamento.
Repita três vezes.



5
Com uma das mãos, segure a outra com 
os dedos. Dobre lentamente o punho 
para baixo até sentir um alongamento. 
Mantenha a posição por três a cinco 
segundos. Relaxe. 
Repita três vezes.
Então, lentamente, dobre o punho 
para cima, repetindo o processo.

6
Sentado, com os cotovelos sobre a mesa 
e com as palmas das mãos juntas, mova 
lentamente os punhos para baixo, 
afastando um pouco os cotovelos, 
até sentir um alongamento.
Segure cinco a sete segundos. Relaxe.
Repita três vezes.

EXERCÍCIOS PARA PESCOÇO E OMBROS

1
Levante os ombros até sentir uma
ligeira tensão no pescoço e nos ombros. 
Mantenha por três a cinco segundos. 
Então, relaxe os ombros para baixo 
em sua posição normal.
Repita duas ou três vezes.



5
Este exercício ajuda a relaxar o pescoço. 
Solte sua cabeça lentamente para a 
esquerda, tentando tocar a sua orelha
esquerda no seu ombro esquerdo. 
Repita no lado direito. A seguir, deixe cair 
lentamente o queixo para o peito e incline 
a cabeça para a esquerda e, em seguida, 
para a direita.

2

Rotação do ombro: 
Gire lentamente seus ombros para trás
cinco vezes em um movimento circular. 
Em seguida, gire seus ombros para a frente.

3

Coloque as mãos atrás da cabeça,
movendo os cotovelos para trás.

4
Sente-se ou fique em pé. Sem levantar 
o queixo, mova sua cabeça para trás, 
mantendo por dez segundos. Você saberá
que está fazendo este exercício certo 
se tiver a sensação de um queixo duplo. 
A seguir, mova a cabeça para frente.
Repita três vezes.



EXERCÍCIOS PARA AS COSTAS E PERNAS

Incline lentamente o tronco para 
a esquerda e depois para a direita. 
De forma semelhante, você também 
pode trazer os braços na frente 
do seu corpo, ou atrás, para esticar 
as escápulas e a região peitoral.

1
Alongamento lombar lateral: 

Entrelace os dedos e levante os braços 
acima da cabeça, mantendo os cotovelos 
em linha reta. Estique os braços para 
trás o máximo que conseguir.

2
Segure o seu braço direito com a mão 
esquerda um pouco acima do cotovelo. 
Com cuidado, empurre o cotovelo em 
direção ao ombro esquerdo. 
Segure por cinco segundos. 
Repita com o braço esquerdo.

3

Segure a perna, levantando-a do chão. 
Incline-se para a frente, curvando as 
costas e direcionando o nariz ao joelho.
Repita com a outra perna.



4

Estique a perna e, alternadamente,
estique o pé para a frente e para 
trás repetidamente. 
Repita com a outra perna.

5
Sente-se na cadeira. Coloque os pés 
apoiados no chão. Com uma perna 
apoiada, levante o outro pé do chão e 
segure momentaneamente, retornando 
ao chão após alguns segundos. 
Repita com a outra perna.

6
Em pé, mantenha os joelhos levemente 
dobrados. Coloque as mãos na parte 
inferior das costas e empurre as mãos 
para a frente enquanto se inclina
ligeiramente para trás.

7
Sente-se com as pernas cruzadas. 
Coloque seu braço ou cotovelo ao lado 
da perna cruzada. Aplique uma leve
pressão sobre a perna, olhando
para o lado oposto. 
Repita para o outro lado.



REFERÊNCIAS


