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O home office ou teletrabalho é cada dia mais comum e está dentro do
conceito “Work Life Integration”. Este conceito é um verdadeiro estilo
de vida e integra vida privada e profissional. Enretanto, trabalhar em casa
temporariamente ou de forma continua requer muita disciplina. Certos de
que, toda mudança traz desafios, elaboramos este manual de ergonomia
para que você possa trabalhar em sua casa de forma confortável e lembrando
que, seguraça em primeiro lugar.
Boa Leitura!

Sonia Okada

CONCEITO DE ERGONOMIA

ERGONOMIA
OU
FATORES
HUMANOS

A ergonomia auxilia na harmonização dos
objetos que interagem com as pessoas,
em termos do que elas precisam, suas
habilidades e limitações.

Ergonomia (ou fatores humanos) é
a disciplina científica interessada na
compreensão das interações entre os
humanos e outros elementos de um sistema;
é o campo profissional que aplica teoria,
princípios, dados e métodos para projetar,
objetivando otimizar o bem - estar humano
e o desempenho geral do sistema.
IEA – International Ergonomics Association

CONCEITO DE ERGONOMIA

A Ergonomia tem três domínios de especialização : físico ,cognitivo e organizacional.
Ergonomia física, preocupa-se com as características anatômicas, antropométricas,
fisiológicas e biomecânicas dos seres humanos nas suas atividades de trabalho e de vida
diária.
Ergonomia Cognitiva, relaciona - se com os processos mentais (percepção, memória,
raciocínio e resposta motora), conforme afetam interações entre seres humanos e outros
elementos de um sistema. Os tópicos importantes compreendem carga mental de trabalho,
tomada de decisão, performance especializada, interação homem – computador, stress e
treinamento.
Ergonomia Organizacional, diz respeito à otimização de sistemas sociotécnicos, incluindo
suas estruturas organizacionais, suas políticas e seus processos de produção. Alguns tópicos
importantes são o projeto de trabalho, organização temporal do trabalho, trabalho em grupo,
cultura organizacional , teletrabalho, gestão da qualidade, entre outros.
Neste manual daremos enfasê aos assuntos relativos a Ergonomia Física , como postura
e o leiaute do seu posto de trabalho, bem como abordaremos um item da Ergonomia
Organizacional, o teletrabalho ou home office, objeto deste manual. Em relação a Ergonmia
Cognitiva, este manual traz o item treinamento , consistindo na realção do ser humano computador. Cabe ressaltar que este manual não tem a intenção de esgotar o assunto e sim
trazer noções básicas para suas atividades em home office.

POSTURA

É a atitude que a pessoa assume,
utilizando a menor quantidade
de esforço muscular e ao mesmo
tempo, protegendo as estruturas de
suporte contra traumas.

(Jean Oliver, 1999)
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INICIANDO O TRABALHO
NO HOME OFFICE

Agora que você já entendeu conceitos importantes (ergonomia e
postura), vamos passar algumas dicas para que seu ambiente de
trabalho em casa seja confortável e produtivo.

Escolha seu local de trabalho
Mantenha uma rotina de trabalho como se
estivesse na empresa
Estabeleça regras com as pessoas que moram com
você para que seu trabalho possa fluir bem
Siga as nossas 6 dicas de ergonomia.

HOME OFFICE:
APOIO PARA OS PÉS – este acessório tem a
finalidade de apoiar os pés das pessoas que ao
sentar na cadeira não conseguem colocar os
pés no chão, distribuindo seu peso corporal.
Portanto, apoio de pés somente deve ser usado
por pessoas com estatura baixa, via de regra
igual ou menor a 1,66 m. Casos especiais devem
ser avaliados pelo ergonomista.

MOUSE EXTERNO – este
acessório irá ajudar
também você manter
o punho em neutro
e não ter nenhuma
hipersensibilidade na
ponta dos dedos por usar
muito o recurso “touch”
de seu notebook.

Dicas de
ergonomia
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TECLADO EXTERNO – este acessório é de
extrema importância para que você não tenha
que flexionar ou estender o punho ao digitar.
Mantenha seu punho em neutron (reto).
NUNCA USE O SUPORTE DE MONITOR SEM O
TECLADO EXTERNO.

CADEIRA - Escolha uma cadeira que seja
confortável para você. Dê preferencia para
cadeiras estofadas , com encosto e regulagens.

- Trabalhe em
2 MESA
uma mesa onde você
possa apoiar cotovelos,
antebraços, punhos e
mãos sobre a superfície da
mesa, durante a utilização
do telado e mouse.

4

3

NOTEBOOK OU DESKTOP - devem estar
posicionados a sua frente, em uma altura que
permitia que você trabalhe sem ter a
necessidade de flexionar o pescoço para baixo
ou estender o pescoço para trás, para visualizar
seu monitor.

POSTURA IDEAL

Agora que você já sabe as nossas dicas de mobiliário e acessórios de ergonomia, vamos falar
sobre a postura ideal quando você estiver realizando suas atividades no computador. Siga a
seguinte sequência para ajustar seu posto de trabalho:
1.
Puxe sua cadeira o mais proximo da mesa. Se a cadeira tiver braços, lembre-se de
abaixar, facilitando a sua aproximação da área de trabalho. Eleve ou abaixe seu assento, de
forma que você consiga apoiar os cotovelos, antebraços, punhos e mãos sobre a superfície
da mesa com os ombros relaxados.
2.
Apoie o final das costas (região lombar) ou toda a sua coluna no encosto da cadeira.Se
ao apoiar as costas no encosto da cadeira você não conseguir apoiar os pés no chão, então
será necessário utilizar um apoio para os pés.
3.
Sentado e com as costas apoiadas, estique um braço a sua frente em direção ao monitor
e deixe a ponta dos dedos tocar a borda superior de seu monitor. Esta é a distância que seu
monitor tem de ficar, ou seja, distância de um braço.
4.
Vamos verificar a altura do monitor. Imagine um ponto no meio de sua tela, que está
centralizada a sua frente e verifique se você consegue visualizar toda a tela sem flexionar
ou estender o pescoço. Está é altura correta para utilizar seu monitor. O suporte de monitor
ajudará você a adequar está altura.

#NÃO
Sentar em qualquer lugar para trabalhar
em casa e não seguir as dicas da postura
ideal, poderá contribuir para desconfortos
osteomusculares.

COLUNA

Apoiar o punho na borda da mesa,
pode gerar compressão de tendões
e nervos importantes, podendo
acarretar tenossinovites e síndrome
do túnel do Carpo.

PUNHOS

Atender o telefone segurando –o
com os ombros e escrevendo ou
digitando, contribui para desconfortos
osteomusculares.

OMBROS

#SIM
Movimente-se na medida do possível, evite longas jornadas na postura sentada e
exercite-se.
Se você não tem problemas de coluna e quaisquer outros problemas ortopédicos,
seguem algumas dicas de alongamentos para você exercitar-se no seu período de
home office.

Estique seu braço direito ou esquerdo
na altura de seus ombros, puxe a mão
na sua direção (extensão do punho)
com o auxílio da outra mão. Mantenha
esta posição por 20 segundos e repita
com a outra mão. Repita de uma a
duas vezes de cada lado.

Estique seu braço direito ou esquerdo
na altura de seus ombros, flexione o
punho e puxe-o para baixo com o
auxílio da outra mão. Mantenha esta
posição por 20 segundos e repita com
a outra mão. Repita de uma a duas
vezes de cada lado.

#SIM
Apoie bem as costas no encosto
da cadeira, e abrace a parte de trás
da cabeça, entrelaçando os dedos.
Curve a cabeça para frente, olhando
para baixo e levando o queixo em
direção ao peito. Mantenha esta
posição durante 20 segundos e volte
lentamente à posição inicial. Repita
duas vezes.

Incline a cabeça para a direita ou
esquerda na direção do ombro,
puxando com uma das mãos.
Cuidado para não elevar o outro
ombro. Segure durante 20 segundos
com a mão do lado da inclinação e
puxe o pescoço para sentir alongar
do lado oposto à inclinação. Repita de
uma a duas vezes de cada lado.

Estique seu corpo para trás inspirando
pelo nariz lentamente, alongando
braços, coluna e puxando os pés em
direção ao seu corpo, mantenha esta
posição por 20 segundos, repita mais
uma vez .

#LEMBRE-SE

Higienize sempre seu computador,
mouse e teclado

Mantenha suas pausas para café e refeições como se estivesse na empresa
Tome água, hidrate-se o tempo todo
Estimule seu time e parceiros de trabalho através de vídeo conferências produtivas
Faça exercícios de alongamento
Siga nossas recomendações ergonômicas

Dúvidas?
Mais informação?

Entre em contato conosco:
airmicro@airmicro.com.br
www.airmicro.com.br
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