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CONTEXTO
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Devido à crise mundial da saúde iniciada no final de 2019,

provocada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-

19), o isolamento social passou a ser um dos poucos

mecanismos disponíveis para desacelerar o avanço da

doença e impedir o colapso dos sistemas de saúde pelo

mundo. Com isso, o trabalho remoto tornou-se uma

necessidade e o trabalhador teve que se adequar a essa

nova forma de exercer suas atividades profissionais em

home office.

No Brasil, a adoção desse regime de trabalho está sob a

orientação da Medida Provisória N° 927, de 22 de março de

2020.



Este manual foi elaborado com informações técnicas

que visam orientar e fomentar a promoção da saúde

e a qualidade de vida do servidor público no atual

contexto do trabalho home office.

Ele apresenta algumas dicas de como preparar a sua

casa para a nova rotina de trabalho, para que assim,

você possa cuidar da sua saúde física e emocional.

 
OBJETIVO DO MANUAL
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Trabalhar em casa exige organização, disciplina e

qualidade de vida, e tudo isso está diretamente ligado

à Ergonomia.

Ergonomia  é o estudo da adaptação do trabalho as

características dos indivíduos, de modo a lhes

proporcionar um máximo de conforto, segurança e

bom desempenho de suas atividades no trabalho

Essa atenção visa adaptar o trabalho ao homem, de

forma que sejam evitadas posturas incorretas e

esforços repetitivos e/ou inadequados, e atitudes

que possam comprometer também a sua saúde

mental.

 
VOCÊ SABE O QUE É ERGONOMIA?
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COMO ESTÁ A SUA ROTINA?

Ter uma rotina organizada é essencial para dar conta

dos cuidados com a casa, com a família e para ter um

expediente de trabalho produtivo sem pirar.

Não sabe por onde começar? Calma, a gente te ajuda!

Estabeleça uma ordem  para suas atividades  do dia

Tenha um horário certo para acordar, fazer as refeições,

tomar banho, para família, atividades domésticas e para

dormir. Execute-as na mesma ordem durante a semana.

Defina seu horário de trabalho 
E, se possível, crie um ritual de início, pausas e fim do

expediente. Ex.: meu expediente começa depois que levo

meu café para a mesa ou  termina quando o alarme toca.

Comunique-se!
Converse com sua família sobre o horário de trabalho

para que não haja interrupções desnecessárias; e

mantenha  contato com os colegas de trabalho.

VISTA-SE
ADEQUADAMENTE. 

NADA DE
TRABALHAR 
DE PÍJAMAS
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VOCÊ JÁ ESCOLHEU SEU LOCAL DE TRABALHO?

A primeira dica é escolher um ambiente que possa ser

usado exclusivamente como escritório.

Outra dica importante é

aproveitar ao máximo a luz

natural: ela regula o nosso ciclo

biológico e promove uma

sensação de bem-estar

Um ambiente que seja o mais

afastado possível do barulho

externo ou de outros cômodos da

casa que estejam sendo utilizados

no seu período de trabalho

também é essencial
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Quanto à ventilação e à

temperatura do ambiente, é

necessário se certificar de que

elas estejam adequadas à sua

preferência 

E em relação à disposição da

mesa, prefira posicioná-la

perpendicularmente à janela, ou

seja, você deve evitar ficar de

frente para a janela ou de costas

para ela, evitando, assim, sombras

e ofuscamento
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Nesta seção iremos te apresentar as características 

 ideais para os móveis de um home office, que te

proporcionem conforto e segurança. 

Fique atento(a) às adaptações que serão
apresentadas, pois são ótimas alternativas
para quem não tem móveis que atendam a
essas características  disponíveis em casa.

Lembre-se: a intenção é que você se sinta

confortável durante o seu expediente de trabalho e

que chegue ao final do dia sem dores e desconfortos.

 
QUAIS MÓVEIS UTILIZAR?

Não trabalhe deitado(a) na cama ou
sentado(a) no sofá. No começo você
pode até sentir mais conforto, mas
como esses móveis não foram feitos
para essa finalidade, ao final do dia você
poderá sentir  dores no pescoço, coluna
e articulações.

Vamos começar falando do que você 
NÃO deve utilizar 
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Deve ser entre 73 e 76 cm para favorecer a boa postura

MESA DE TRABALHO

Opte por uma mesa com bordas arredondadas,

tanto nas quinas quanto na parte frontal, na qual

os braços ficam apoiados, para evitar acidentes e

lesões

Adapte utilizando: mouse pad, apoio para o teclado

ou  protetores de quina

Sua mesa deve ter entre 60cm e 65cm para um apoio ideal e movimentação

dos  braços

Profundidade

Largura
Que seja compatível com a área do seu local de

trabalho. Aconselhamos 1m para melhor

organização

Bordas

Material
Dê preferência aos materiais que não provoquem

reflexos (como o vidro) para evitar o ofuscamento

Adapte utilizando: panos ou placa de EVA

Altura
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CADEIRA DE TRABALHO
O ideal é que ela seja ajustável e ergonômica, afinal, você irá passar a
maior parte do seu tempo sentado nela. NUNCA UTILIZE PUFFS!

Encosto
Que tenha uma forma levemente adaptada ao

corpo para proteção da região lombar

Adapte utilizando um travesseiro na vertical

Deve ser ajustável à sua estatura para permitir que

suas pernas  estejam adequadamente

apoiadas no chão

Adapte utilizando banco, caixa de sapato ou livros

para apoiar os pés

Altura do Assento

Assento
Deve ser acolchoado e ter as bordas

frontais arredondas

Adapte utilizando uma almofada ou travesseiro

que te ofereça estabilidade
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POSTURA ERRADA POSTURA CORRETA

É inegável que a má postura pode prejudicar a saúde e o
funcionamento do nosso corpo, assim como a qualidade de vida
no trabalho. Como consequência disso, ela pode acabar
comprometendo também a nossa produtividade. Então, todos
nós devemos tentar respeitar ao máximo os preceitos da
ergonomia, para o nosso próprio bem-estar e segurança.
 

COMO AJUSTAR COMPUTADOR DE MESA OU
NOTEBOOK?

Depois de escolher e adaptar o mobiliário, é hora de

ajustar o seu computador.

A posição do computador também é um
fator super importante pra você poder
manter uma postura adequada durante o
período em que estiver trabalhando.

TENTE RESPEITAR A ERGONOMIA
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Olhando para frente,
você precisa observar
o topo do seu monitor

Se utilizar notebook,
o ideal é colocá-lo em
cima de um suporte

Se utilizar notebook,
teclado e mouse devem
ser auxiliares

Braços e punhos devem
estar apoiados na mesa, e

as mãos em posição
neutra (reta)

O encosto deve ser
acolchoado (você pode

adaptar com almofadas) 

Os pés devem estar
apoiados no solo ou em
descanso para os pés

Se existir, o apoio de braço
deve estar na altura da

mesa de trabalho 

Mantenha a coluna ereta,
com ombros e quadris

alinhados

Joelhos devem estar
discretamente abaixo

do quadril

entre 45 e 70cm

Campo de visão

AJUSTES DO COMPUTADOR DE MESA OU NOTEBOOK
PARA UMA POSTURA CORRETA NO POSTO DE TRABALHO
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Dos pés à cabeça, são diversos os problemas de

saúde que o uso excessivo ou incorreto das

tecnologias pode acarretar para o profissional que

passa várias horas de frente para o computador.

Mas você sabe identificar quando o seu corpo está

dando sinais de que algo não está bem?

Como sintomas mais comuns, podem ser listados os

seguintes:

 
VOCÊ RECONHECE OS SINAIS DO SEU CORPO?

01
02
03

Fadiga mental, caracterizada pela sensação generalizada de
cansaço, irritabilidade e diminuição da motivação, da
percepção, da atenção e da capacidade de raciocínio

Dores, especialmente nos membros superiores, como
ombros, cotovelos e punhos, e na região lombar (lombalgia),
decorrentes da má postura e da ausência de pausas

Fadiga muscular, que é a incapacidade de continuar o
exercício físico ou de manter uma determinada intensidade

04 Alterações sensoriais como formigamento, queimação e
sensibilidade ao toque

05
Ardor, vermelhidão e ressecamento dos olhos, e
diminuição da acuidade visual, que podem gerar
desconforto

MANTENHA-SE ALERTA!
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AO COMEÇAR A LER ESTE TEXTO, SOLTE O PESCOÇO,
RELAXE AS SOBRANCELHAS, DEIXE OS OMBROS CAÍREM, RELAXE O MAXILAR,

RELAXE O ABDÔMEN, RELAXE O DEDO DOS PÉS, E RESPIRE!

Temos a tendência de manter os músculos tensionados durante muito tempo.
Como estamos trabalhando e com foco na realização de uma tarefa, não

percebemos, mas ao fim do dia, o corpo dá os sinais: dores de cabeça, dores na
lombar, pescoço e ombros rígidos ou tensos... A consciência corporal é

indispensável para cultivar uma postura adequada e saudável.

Esteja vigilante, cultive uma
BOA POSTURA!
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HORA DA PAUSA

As pausas podem diminuir as chances
de adquirir lesões por esforços repeti-
tivos, aliviar as tensões e os níveis de
estresse, e melhorar a criatividade,
além de outros benefícios.

As pausas são muito importantes para que você

consiga desempenhar as suas atividades de forma

eficiente. E ao contrário do que muitos pensam,

apesar da curta duração, esses pequenos intervalos

podem trazer benefícios significativos.

MOVIMENTE-SE!
FAÇA PAUSAS ATIVAS!
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Mas quando devo dar uma pausa?

Os profissionais da área de saúde recomendam 10

minutos de descanso para cada hora trabalhada. O

ideal é que você programe essas pausas, mas sem

acumulá-las!

E o que fazer nessas pausas?

Aproveite para fazer alongamentos, exercícios de

relaxamento, beber água, ir ao banheiro ou até

mesmo interagir um pouco com as crianças.

Você também pode realizar pequenos intervalos quando apresentar:

sinais de cansaço físico, dores no corpo e tensões localizadas;01
sinais de fadiga visual ou vista cansada;

sinais de estresse, falta de atenção e/ou concentração; e

necessidades fisiológicas como sede, fome, sono ou vontade de ir ao banheiro.

02
03
04
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Passar horas sentado(a) na frente do computador

pode causar tensão muscular e dores, o alongamento

evita e alivia isso, além de melhorar a saúde postural.

Não há nenhuma contraindicação, basta
fazer os movimentos corretos e com calma,
sempre inspirando pelo nariz e expirando
pela boca.

Você pode fazer os alongamentos a qualquer hora do

dia e quantas vezes for necessário, principalmente

quando alguma parte do corpo estiver doendo.

Antes do trabalho:  

Durante o trabalho:

Depois do trabalho:

 
VAMOS ALONGAR?

01

02

03

                                      Auxilia na concentração e
                                      disposição

                    Evita o desconforto

     

               Reduz o estresse
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Vamos começar?
Conte 15 segundos para cada exercício e repita de 5 a 10 vezes para os dois lados.

     
     E

xtensão dosdedos
e

punhos      

        Flexãodosdedos      

      
 Rotação de tronco

e
pescoço      

     
 Flexão da perna eextensão

da
coxa      

Abdução e rotaçãoexterna
da

coxa     

Abdução e flexão
da

coxa     

Flexão dorsal do
pé   

Flexão dotronco     

Eleve os braços na altura

dos ombros e abra a palma

da mão, com a coluna

ereta.   

Agora faça o movimento

de fechar a mão, serrando

os dedos

Com os pés bem apoiados ao chão

rotacione apenas o seu tronco e

pescoço e segure no encmosto da

cadeira.

Fixe uma perna no chão.

 Segure a ponta do pé da

outra perna e puxe para

extender a coxa.

Cruze uma perna levando

seu calcanhar  em direção

ao joelho. Empurre

levemente a perna

dobrada para baixo.

Cruze uma perna e com a

mão contrária puxe 

 levemente a perna

dobrada para cima, em

direção ao peito.

Flexione um pé para cima,

elevando os dedos em

direção ao céu. Abaixe o

tronco e segure a ponta

do pé.

Deixe seu tronco cair em direção

aos pés . Estenda os braços para

baixo e abaixe o 

pescoço.
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ALONGAMENTOS
para fazer durante as

micropausas

Mantenha os

antebraços esticados

e flexione o pulso

Alongue o pescoço

para os lados

Massageie ombros,

braços e pescoço

Estenda os braços e

as pernas

Inspire e eleve os

ombros, expire e

relaxe os ombros

Segure a perna

flexionada e

movimente o pé

verticalmente

Abra e feche as mãos

e os dedos
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O melhor caminho para garantir a saúde, mantendo

uma boa forma física e melhorando o desempenho

em todas as atividades rotineiras, é adotar hábitos

saudáveis: alimentar-se de maneira equilibrada,

praticar atividade física regularmente e dormir bem.

 
CULTIVE HÁBITOS SAUDÁVEIS

Mas esse hábito também impacta diretamente no desempenho e na

produtividade, auxiliando no desenvolvimento do foco e da atenção,

potencializando a memória e melhorando a capacidade de analisar e

resolver problemas, além de combater os efeitos negativos da

sonolência e do mau humor.

Alimentar-se de maneira equilibrada e

saudável é essencial para uma boa nutrição e

o funcionamento adequado de todo o corpo,

contribuindo para o fortalecimento da

imunidade e a prevenção de doenças.

22



Além de cuidar do corpo, é importante construir e manter relacionamentos que
tenham efeitos benéficos na rotina, pois de acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), para ser saudável, é necessário se sentir bem por inteiro em relação
ao bem-estar físico, mental e social.

Mas também é preciso descanso! Ter uma

boa noite de sono é fundamental para repor

energias e regular o metabolismo, fatores

essenciais para manter corpo e mente

saudáveis.

Praticar atividade física regularmente é uma

atitude decisiva para melhorar a saúde física

e mental, pois promove melhorias no

condicionamento físico, na qualidade do

sono, no controle do estresse e no

desempenho cognitivo. 
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