Prefácio
A pandemia da covid-19 não veio senão intensificar um processo
de mudança no domínio laboral que se estava a instalar progressivamente na sociedade. Na primavera de 2020, com o confinamento geral para conter o risco de contágio, a grande maioria
dos trabalhadores teve de levar o escritório para dentro de casa.
E, ao que tudo indica, o teletrabalho veio para ficar, nem que seja
parcialmente, com um modelo híbrido e mais flexível.
Perante a necessidade de trabalhar à distância, foi necessário
adaptar um espaço em casa, pelo menos, de forma provisória.
Nalguns casos, muitos acabaram por usar um canto da sala ou
da cozinha e, por vezes, partilharam esse espaço com outros
familiares. Como veremos neste guia, a falta de condições adequadas, sobretudo quando a situação deixa de ser pontual, pode
gerar todo um conjunto de problemas físicos e psicológicos, além
de dificuldades de concentração e de produtividade.
Quaisquer que sejam as suas circunstâncias pessoais e familiares,
este guia pretende ajudá-lo a reformular e melhor organizar o
espaço de trabalho e as rotinas diárias. Começaremos por reunir
um conjunto de recomendações para acertar na escolha do mobiliário e nos equipamentos de tecnologia, mas também conselhos
para manter uma postura correta ao computador. Abordamos, a
seguir, medidas que geram bem-estar, em termos de temperatura,
luz, humidade e ruído, mas também ao nível da decoração.
Mas há outros aspetos a não descurar quando se está em teletrabalho, como sejam os seus direitos laborais e alguns cuidados
para minimizar situações de stresse intenso e risco de burnout.
Dedicamos, por isso, um capítulo à legislação do teletrabalho, de
acordo com as novas medidas aprovadas em novembro de 2021,
e terminamos com conselhos para melhor gerir o quotidiano e
cuidar da sua saúde psicológica, preservando hábitos saudáveis.
Os conselhos são válidos para quem está em teletrabalho, é certo,
mas também para profissionais independentes, estudantes e todos
quantos precisem de um cantinho agradável para se dedicar a
uma atividade em casa. As vantagens ao nível da produtividade,
mas também do bem-estar físico e psicológico, são inegáveis!
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Capítulo 1

Ergonomia
física

O meu escritório em casa

Quem trabalha em casa passa a maior parte do tempo sentado
à frente de um ecrã, a utilizar um teclado e um rato. É especialmente importante analisar os aspetos ergonómicos do escritório,
para que este possa ser corretamente concebido e desenvolvido.
Neste capítulo, além do mobiliário mais adequado, abordaremos
as condições necessárias para se trabalhar confortavelmente.

Ergonomia física

trabalho, como a secretária, a cadeira, o monitor e os suportes
para os documentos, entre outros.
Analisemos, então, cada um destes equipamentos e vejamos como
acertar na escolha e melhor combiná-los para assegurar uma postura correta.

A cadeira de trabalho
Concentremo-nos, numa primeira fase, na cadeira de trabalho,
uma vez que se trata do elemento que mais pode contribuir para
evitar dores de costas, sejam elas lombares ou cervicais.

Independentemente de dispor de um escritório individual ou de se instalar num
cantinho da sala, do quarto ou de qualquer outra divisão da casa, é fundamental
que o adapte às suas necessidades e que este seja confortável e saudável.

É importante considerar as dimensões do espaço de trabalho,
mas também a postura que se deve adotar durante a execução
das tarefas, a par de um conjunto de aspetos ambientais, que
abordaremos nos capítulos 2, 3 e 4, a partir da página 37.
Quando estamos sentados, temos de procurar manter uma postura correta, desde a cabeça até às pernas, passando pelos braços
e as mãos, para evitar desequilíbrios suscetíveis de desencadear
distúrbios. Para tal, há que regular adequadamente a altura,
a inclinação e a posição de todos os elementos do posto de
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Do ponto de vista funcional, uma cadeira deve permitir uma posição correta quando se está a trabalhar. Além disso, deve suportar
bem o peso e os movimentos do utilizador.
Em termos ergonómicos, deve ser concebida
de modo a assegurar uma postura adequada,
sem esquecer o conforto.
Deve também ser feita de materiais transpiráveis e flexíveis. Existem inúmeros materiais que
reúnem estas condições e permitem que a pele
das costas “respire” de forma natural, sendo
por isso simultaneamente mais confortáveis
e saudáveis.
Vejamos, de seguida, os diferentes elementos
que compõem uma cadeira e quais devem ser
as suas características ideais.

O encosto
A principal função do encosto de uma cadeira
de escritório é manter a coluna vertebral numa
postura que proporcione um apoio correto às
vértebras lombares. Ao contrário do que se
possa pensar, a postura totalmente vertical não
é a mais adequada. A maioria dos trabalhadores tem, aliás, tendência a inclinar-se, de forma
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Ergonomia física

Os encostos mais altos permitem um apoio total das costas, possibilitando um maior relaxamento dos músculos. Por outro lado,
reduzem a fadiga quando se está a realizar outro tipo de atividade
que não escrever no teclado, como, por exemplo, ler um texto no
ecrã, analisar um documento ou participar numa videochamada.
É, de resto, também importante que o encosto seja regulável para
que se possa apoiar a cabeça.
Caso pretenda um conforto ainda maior, opte por um modelo
com um pequeno apoio para a cabeça, ideal para aliviar a tensão
ao nível das vértebras cervicais, no pescoço.
O encosto da cadeira de escritório deve permitir uma ligeira inclinação para trás e
incluir um apoio lombar, para diminuir a pressão sobre os discos intervertebrais e
evitar, assim, dores nas costas.

inconsciente, para trás, pois essa postura alivia a pressão sobre
as vértebras. Vários estudos realizados na Suécia confirmam que
a inclinação do corpo para trás (até 120°) diminui, efetivamente, a
pressão sobre os discos intervertebrais e facilita a atividade estática da musculatura dorsal.

A largura ideal do encosto dependerá também essencialmente
da preferência de cada um, podendo optar-se entre um encosto
padrão, com uma largura compreendida entre os 30 e os 35 centímetros, e um que disponha de um mecanismo de regulação que
permita ajustar o apoio da zona lombar.

O encosto da cadeira deve, por isso, permitir essa ligeira inclinação para trás, para que o apoio lombar seja ideal, tanto mais que a
maior parte das lesões ocorre precisamente nessa zona das costas.
As cadeiras cujo apoio das costas é totalmente reto não são aconselháveis para quem passa muitas horas sentado a trabalhar.
O apoio lombar deve ter uma certa curvatura, com a forma de
uma almofada com uma espessura de 10 a 20 centímetros, para
se adaptar bem à parte inferior das costas.
Há ainda algumas cadeiras que permitem regular a inclinação do
encosto em função das preferências de cada um e, também, do peso
do utilizador. De uma maneira geral, é aconselhável que os modelos
permitam uma regulação entre 2° para a frente e 14° para trás e que
disponham de um mecanismo para bloquear a posição escolhida.
Na loja, verificará que o encosto das cadeiras de escritório apresenta alturas distintas. Claro que a escolha deve ser feita em
função das preferências de cada um, mas, a par das questões
estéticas, não convém que a altura do encosto seja inferior a 50
centímetros.
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O encosto da cadeira deve ter, pelo
menos, 50 centímetros de altura,
para um apoio total das costas. Se
possível, escolha um modelo com
um apoio regulável para a cabeça e,
assim, garanta um maior relaxamento
muscular durante as pausas ou quando
não estiver a usar o teclado.
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O assento

Os apoios para os braços

As dimensões do assento variam, geralmente, entre 38 e 45 centímetros de profundidade e um mínimo de 40 centímetros de
largura.

Algumas cadeiras de escritório vêm equipadas com apoios para
os braços. A sua função é assegurar o repouso dos membros superiores quando não se está a escrever.

A escolha dependerá da constituição de cada um. Em todo o caso,
importa escolher um assento que seja regulável em altura, para
que o possa adaptar à sua estatura e comprimento de pernas.

Certos modelos permitem regular a altura destes apoios, sendo
que alguns dispõem mesmo de apoios retrácteis, caso estes prejudiquem a posição ou os movimentos dos braços.

Para regulá-lo de forma adequada, sente-se com as plantas dos pés
totalmente apoiadas no chão e assegure-se de que, apoiados na
mesa, os seus braços formam um ângulo reto. Para mais informações a este propósito, consulte o título Uma mesa para trabalhar
nas melhores condições, a partir da página 21.

Em última análise, este acessório não é indispensável para trabalhar, nem em termos de conforto. Depende do gosto de cada um
e também do espaço disponível.

Recomendamos, em todo o caso, que teste a cadeira na loja.
Verifique se o assento é confortável, se a altura é adequada e se
a pode regular, etc. Uma pessoa baixa, por exemplo, pode necessitar de um apoio para os pés para se sentir confortável.

O assento da cadeira de trabalho deve ser ligeiramente côncavo, o recheio deve
ser de látex ou de espumas técnicas, para uma maior resistência e conforto, e o
tecido transpirável. O rebordo, por sua vez, deve ter uma ligeira curvatura para
aliviar a pressão sobre a parte posterior das pernas.
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Importante, sim, é que se disponha de espaço suficiente na mesa
de trabalho para apoiar os antebraços e as mãos quando se está
à frente do teclado e do ecrã. Assegure-se de que, quando utiliza
o teclado, os antebraços e as mãos estão sempre bem apoiados
na mesa.

Os apoios para os braços não são indispensáveis. Caso opte por esta solução,
assegure-se de que não são mais curtos do que o assento. O seu comprimento
variará assim entre 38 e 45 centímetros. Por outro lado, devem ser planos e com
os rebordos arredondados para um maior conforto.
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A base de apoio
A base de apoio de uma cadeira deve assegurar uma boa estabilidade e permitir um certo grau de mobilidade. Para o efeito, o ideal
é que seja giratória e em estrela, com cinco pontos de apoio com
rodas. Existem modelos com rodas adaptadas a quase todas as
superfícies, desde tapetes a superfícies lisas. Verifique na loja se
as rodas são robustas e deslizam facilmente.

Ergonomia física

Uma mesa para trabalhar
nas melhores condições
Este é outro elemento indispensável para o seu escritório em casa.
A superfície de trabalho deve ser suficientemente ampla para acolher o equipamento informático, eventuais documentos, outros
acessórios e, simultaneamente, poder usar-se confortavelmente
o teclado e ainda escrever à mão.

Escolha uma cadeira com cinco pontos de apoio com rodas, para assegurar
simultaneamente estabilidade e liberdade de movimentos. Teste na loja estes
aspetos e certifique-se de que as rodas deslizam facilmente.

Outro tipo de assentos
Até ao momento, temos estado a analisar as características ergonómicas ideais das cadeiras de escritório. Mas é também muito
importante que não se esqueça de ir mudando regularmente de
posição. A intervalos regulares (de hora a hora, sensivelmente),
levante-se e mexa-se. Procure também mudar de assento para
realizar tarefas que não requerem a utilização do computador.
Para ler, falar ao telefone, visualizar um vídeo ou realizar uma
videoconferência, pode, por exemplo, instalar-se num sofá, num
cadeirão ou até num banco. E porque não usar uma bola de pilates
para uma maior liberdade de movimentos e ir alternando entre
diferentes posturas?
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Convém escolher uma secretária com uma profundidade mínima de
60 centímetros e com uma largura suficiente para que caiba todo o equipamento
informático, eventuais documentos, e que sobre ainda algum espaço para
escrever à mão, por exemplo.

Se passa habitualmente muito tempo ao computador, evite fazê-lo
de pé. Opte por sentar-se e vá mudando regularmente a posição
das costas e das pernas.
Quanto às características ideais da mesa, é preferível que esta
não tenha gavetas por baixo, que impeçam que se apoie as mãos
sobre as pernas para relaxar os braços, devendo também evitar-se
guardar equipamento, caixas ou outros objetos debaixo da secretária, para que haja sempre espaço suficiente para se ir mudando
a posição das pernas.
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