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Com o aumento do uso dos computadores e outros 
equipamentos no local de trabalho, também aumenta o tempo 
que passamos sentados. Na verdade, nunca como hoje fomos 
tão sedentários. De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde, jovens e adultos passam cerca de 9 horas por dia 
sentados.

Embora possa não querer trocar o seu trabalho ao computador 
por outro em que tem de se manter ativo o dia todo, há várias 
coisas que pode fazer para prevenir os efeitos a longo prazo de

passar muitas horas sentado(a) e de se sentar de forma errada. 
Uma delas é aprender a sentar-se corretamente ao computador. 

Uma boa postura garante que não há tensão excessiva 
nos músculos e reduz o risco de lesões. Na verdade, uma 
boa postura requer menos energia para nutrir os músculos 
envolvidos, melhora a circulação sanguínea e melhora o 
desempenho mental. Ou seja, melhora a sua saúde e a sua 
produtividade.
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O trabalho ao computador é um sinal dos tempos modernos. 
Embora seja um trabalho mais confortável comparando com 
muitos outros, existem alguns riscos de saúde associados, tais 
como dores musculares, stress e fadiga visual.

Uma boa postura de trabalho e organização do posto de trabalho 
são fundamentais para manter o conforto, o alinhamento das 
articulações, reduzir stress e evitar algumas lesões. Acima de 
tudo, melhora a saúde e o desempenho no trabalho. 

Nesta newsletter iremos abordar as posturas corretas de 
trabalho ao computador para minimizar problemas e maximizar 
resultados.

PORQUE É QUE A POSTURA É 
IMPORTANTE?

POSTURAS AO 
COMPUTADOR
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Andar, sentar, praticar desporto e trabalhar são atividades que 
são possíveis devido aos nossos ossos, músculos, tendões e 
articulações, ou seja, ao nosso sistema musculoesquelético.

Posturas erradas, movimentos repetidos e carga excessiva 
podem causar danos nestas estruturas e levar ao 
desenvolvimento de desconforto, dores ou mesmo lesões.

Quando estas patologias são causadas pelo trabalho chamam-
se: lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho 
(LMERT). Estas lesões podem ser episódicas (aparecem e 
desaparecem naturalmente), transitórias (desaparecem com o 
descanso ou a mudança de atividade), persistentes (mantêm-
se durante os períodos de repouso) ou mesmo irreversíveis.

As zonas do corpo mais afetadas por este tipo de patologias 
relacionadas com o trabalho ao computador são o pulso, 
cotovelo, ombro, pescoço e lombar (parte de baixo das costas). 
As pernas e a parte superior das costas podem também ser 
afetadas.

Quem trabalha ao computador passa muito tempo na mesma 
posição e tende a faz movimentos repetidos com posturas 
pouco corretas, o que leva ao desenvolvimento destas lesões. A 
posição estática causa tensão nos músculos, que comprimem 
os vasos sanguíneos e reduzem o fluxo sanguíneo, acelerando 
a fadiga muscular e a propensão para lesões.

Mesmo que a posição seja correta, o facto de estar a utilizar 
sempre os mesmos músculos faz com que eles fiquem 
fatigados e comecem a trabalhar de forma errada, levando 
ao aparecimento de patologias. Estas condições podem ser 
altamente incapacitantes, diminuir a qualidade de vida e causar 
faltas ao trabalho. 

É um problema muito frequente que pode ser prevenido com as 
medidas apropriadas.

CONSEQUÊNCIAS DE POSTURAS 
ERRADAS AO COMPUTADOR

Sentar de forma errada;

Passar muitas horas na mesma 
posição, mesmo que correta, sem fazer 
intervalos;

Fazer movimentos repetidos (exemplo: 
trabalhar com o rato, escrever no 
teclado);

Trabalhar em ambientes frios ou com 
correntes de ar;

Trabalhar sob elevados níveis de 
stress;

Má iluminação;

 Má organização do trabalho;

Já ter tido lesões musculares 
anteriormente;

Idade avançada;

Excesso de peso;

Pouca atividade física.

Cerca de 24% dos trabalhadores europeus dizem sofrer de 
dores na lombar e 22% queixam-se de dores musculares. 
Em Portugal, as dores nas costas são a primeira causa para 
a perda de anos de vida útil e representam mais de 50% das 
causas de incapacidade física.

As seguintes condições podem aumentar o risco de sofrer 
lesões musculares relacionadas com o trabalho ao computador:

O QUE ACELERA O APARECIMENTO 
DESTAS LESÕES?
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POSTURA CORRETA AO COMPUTADOR

Existem 4 fatores fundamentais que irão facilitar a adoção de uma postura de trabalho correta quando se 
senta ao computador: a mesa, a cadeira, o computador e o ambiente de trabalho. Nem sempre é possível 
fazer tudo o que indicamos abaixo. Faça o que for possível.  

1 - A MESA

Deve haver espaço suficiente debaixo da mesa para 
as suas pernas, de forma a ficar sentado direito em 
frente ao computador. Entre as coxas e as pernas 
deve haver um ângulo de 90º a 110º. 

Se os braços da cadeira não permitirem chegar a 
cadeira à frente para que fique com as suas pernas 
debaixo da mesa, retire-os ou suba a mesa.

2 - O COMPUTADOR

Coloque o monitor ao nível dos olhos 

O topo do monitor deve estar ao nível dos olhos. Para 
além disso, o ecrã deve estar a cerca de um braço 
afastado de si. Para conseguir isto pode precisar de 
ajustar a altura do monitor, caso contrário irá dobrar 
o pescoço, o que é desconfortável e poderá causar 
dores e lesões. 

Se o monitor não é ajustável e precisa de do elevar, 
pode colocá-lo por cima de livros antigos.

Tamanho do ecrã

O monitor deve ter o tamanho suficiente para 
conseguir ler o texto (pode sempre aumentar o 
tamanho da letra) mas não deve ser tão grande que 
obriga a usar o pescoço para percorrer o texto. 

Um monitor muito pequeno irá fazer com que tenha 
de se aproximar dele para ler melhor, logo, irá adotar 
posturas incorretas.

Mantenha o rato por perto.

Quando usa o rato o seu pulso deve estar direito, não 
deve estar dobrado ou em esforço. Para tal, use um 
rato adequado e trabalhe com ele perto de si. 

Quando não estiver a usar o teclado afaste-o e 
aproxime o rato. 

Use o rato com delicadeza para reduzir a pressão que 
faz nos dedos da mão. 

Posicione bem o teclado

O teclado deve estar à sua frente enquanto trabalha. 
Tenha um espaço de 10 a 15 centímetros entre o 
bordo da mesa e o teclado para apoiar os antebraços 
enquanto escreve. 

Os cotovelos devem estar junto ao corpo ou 
ligeiramente afastados. Entre o braço e antebraço 
deve haver um ângulo de 90º a 110º. 

Alguns teclados são mais altos. Nesse caso, pode ser 
necessário usar um apoio de pulso para manter os 
pulsos ao nível do teclado.

Uma boa técnica de 
escrita também é  
importante. Escreva de 
forma suave para não 
forçar demasiado os 
dedos. Mantenha os 
pulsos alinhados quando 
escreve.

90º a 110º

90º a 110º
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POSTURA CORRETA AO COMPUTADOR (continuação)

3 - A CADEIRA

Apoie as costas

Para reduzir o risco de dores lombares, ajuste-se na 
cadeira para garantir que a parte inferior das costas está 
apoiada. Pode ser necessário acrescentar uma pequena 
almofada.

Sente-se de forma a distribuir o peso do corpo de forma 
igual nos dois lados do corpo. Se o peso estiver mal 
distribuído significa que está mal sentado(a).

Altura dos joelhos

As coxas devem estar paralelas ao chão e os joelhos 
devem estar ao nível da anca ou ligeiramente abaixo 
dela. Para tal, pode ser necessário subir ou descer a 
cadeira ou usar um apoio para os pés.

Apoie os pés no chão

Apoie bem os pés no chão. Se não conseguir, use um 
apoio de pés. Não cruze as pernas pois isso pode pode 
agravar as lesões e dificultar a circulação sanguínea.

Se passa muitas horas ao computador, o uso de saltos 
altos pode contribuir para o aparecimento de dores e 
lesões. Experimente trabalhar sem saltos.

Mantenha as costas direitas

Se tudo estiver correto conseguirá manter as costas 
direitas e os ombros relaxados. Posicione os ombros 
levemente para trás, para evitar a "corcunda".

NOTA: A cadeira deve permitir regular a altura e deve ter 
rodas.

4- O AMBIENTE DE TRABALHO

Evite a refleção do ecrã

O monitor não deve ter reflexos. Ajuste a sua posição 
para evitar a refleção da luz solar e da iluminação. Para 
além disso, ajustar o brilho e o contraste do ecrã pode 
aumentar muito o conforto do trabalho. Pode também 
ajustar as cortinas.

Mantenha a superfície do ecrã limpa para conseguir ler 
melhor.

Mantenha os objetos de que precisa por perto

Coloque os objetos que usa frequentemente perto de si, 
como o telefone, o agrafador, ou o furador. Evite ter de 
se esticar ou rodar constantemente para utilizá-los pois 
isso leva a fadiga e lesões musculares.

Tenha espaço suficiente para os documentos de que 
precisa. Caso necessário use um suporte de documentos

Cuidado quando fala ao telefone e escreve ao 
computador ao mesmo tempo.

Se passa muito tempo ao telefone enquanto está ao 
computador a escrever, o mais provável é que apoie o 
telemóvel no ombro e adote uma postura errada. 

Se é o caso, pense em usar auscultadores pois essa 
postura rapidamente poderá evoluir para uma lesão 
potencialmente grave.
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COMO PREVENIR LESÕES?

A sua postura pode ser muito boa, pode ser absolutamente perfeita. Mas mesmo 
assim estará em risco de ter dores ou lesões. Tal acontece porque ficar muito 
tempo sentado e na mesma posição causa fadiga muscular e diminui a circulação 
sanguínea, aumentando o risco de lesões. Para as prevenir, faça o seguinte: 

Faça pausas regulares

De 20 em 20 minutos faça uma pausa, levante-se, estique as pernas e faça 
alongamentos (veja dicas de alongamentos na página seguinte). Um ou dois 
minutos serão suficientes. 

Desta forma os seus músculos relaxam e a circulação do sangue melhora. 
Aproveite também para olhar o horizonte durante alguns segundos, assim irá dar 
descanso aos seus olhos.

É melhor fazer muitas pausas pequenas ao longo do dia do que poucas pausas 
longas.

Faça massagens

De vez em quando, conforme lhe for possível, procure um terapeuta de massagem/
fisioterapeuta para receber uma massagem. Isto irá melhorar a função dos 
músculos, aliviar contraturas e zonas de tensão e irá prevenir situações mais 
graves.

Esteja atento(a) aos primeiros sinais

Se sentir formigueiro em alguma zona do corpo (dedos, braço, coxa), se tiver dores  
nos músculos ou articulações ou se sentir rigidez nas articulações, pode estar 
com uma lesão musculoesquelética. Não deixe que essa situação se prolongue 
por muito tempo, pois as lesões crónicas são mais difíceis de tratar.

Quem trabalha com computadores portáteis não irá conseguir adotar a 
postura correta. Quando eleva o ecrã o teclado fica numa posição incorreta, 
quando o teclado está bem posicionado significa que o ecrã está muito baixo 
e está a forçar o pescoço. Para minimiza estas situações pode:

- Elevar o ecrã e usar um teclado externo ligado ao computador;

- Usar um monitor e ligar o computador a uma dock station;

- Se não usa dock station ou teclado externo, pode ajustar a inclinação do ecrã 
de forma a reduzir reflexões da luz e a minimizar o esforço do pescoço;

- Fazer pausas mais regulares.

E se trabalho com um portátil?



1 Olhando em frente e com as costas direitas, incline 
lentamente a cabeça em direção ao ombro direito. 

Permaneça nessa posição 10 a 20 segundos. Repita para o 
lado esquerdo.

2 Com as costas direitas, leve o queixo ao peito. Mantenha 
os ombros relaxados e permaneça nessa posição 10 a 20 

segundos. De seguida incline a cabeça para trás apontando o 
queixo para o teto. Permaneça nessa posição 10 a 20 segundos. 
Não force a posição. Vá até onde for confortável para si.

3 Entrelace as mãos acima da cabeça e vire as palmas para 
cima. Estique os braços em direção ao teto, imaginando 

que quer tocar no teto. Permaneça 10 a 20 segundos, descanse 
um pouco e repita duas vezes.

4 Rode os pulsos para um lado e para o outro.  Rode 5 vezes 
para cada lado, de forma lenta e descrevendo círculos 

grandes.

5 Com as costas direitas, faça grandes círculos com a 
cabeça. De forma lenta, rode 3 vezes para cada lado.

6 Incline ligeiramente o tronco para trás, colocando as 
mãos no fundo das costas. Depois leve as mãos ao 

chão, procurando não dobrar os joelhos. Permaneça 10 a 20 
segundos em cada posição.

7 Entrelace as mãos atrás das costas. Estique os braços 
e levante o peito. Mantenha as costas direitas e sinta os 

músculos do peito a alongar durante 10 a 20 segundos.

ALONGAMENTOS

Estes são alguns alongamentos que revigoraram corpo e mente, reduzem os riscos relacionados com o 
trabalho ao computador e aumentam a produtividade. Faça-os todos os dias!

Os nossos conselhos não dispensam a consulta de um profissional de saúde. 

1) A lombar não está apoiada. É necessária uma cadeira que dê apoio à lombar. 2) O monitor não está ao nível dos olhos. Seria 
necessário subir o monitor que as costas e pescoço fiquem direitos. 3) Não há eSpaço suficiente para apoiar os braços na mesa. 
É necessário chegar a cadeira mais à frente. 4) Joelho e coxas estão a fazer um ângulo inferior a 90º. Os pés deviam estar um 
pouco mais à frente. 5) As costas estão tortas. Ao corrigir as questões anteriores as costas deverão ficar direitas.
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Procure os erros de postura nesta imagem e dê uma solução para cada problema que encontrou. 
Veja as respostas abaixo. De seguida, analise o seu posto de trabalho e identifique o que pode fazer 
para melhorar a sua postura ao computador.  Bom trabalho!

O QUE ESTÁ ERRADO NESTA POSTURA?
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