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Estas orientações são destinadas aos servidores 

dos órgãos do Governo do Distrito Federal – GDF que 

estão desempenhando suas funções em regime de 

Teletrabalho. 

Seu objetivo é orientar sobre como manter um 

ambiente e posto de trabalho ergonômico, de forma a 

prevenir o adoecimento e promover a saúde e a 

qualidade de vida. 

Para trabalhar em casa é muito importante ter 

disciplina, não só para atender a produtividade, mas 

também para manter uma relação saudável com o 

corpo, com relação aos hábitos e a postura para o 

trabalho. Definir os horários para exercer as funções e 

buscar pausas, praticar a alternância postural, criar um 

ambiente organizado e confortável, são práticas 

recomendáveis.  

 

 

 



 

 
3 

 
 

A Ergonomia é uma ciência que estuda a 

compatibilidade entre os trabalhadores e seu trabalho. 

"Trabalho" inclui o ambiente de trabalho, estações de 

trabalho e as tarefas. 
 

O principal objetivo da ergonomia é adaptar os 

elementos do ambiente de trabalho ao trabalhador 

com o objetivo de gerar o seu bem-estar e melhorar a 

sua produtividade. 
 

As condições ergonômicas são inadequadas 

quando o "trabalho" é incompatível com o corpo dos 

trabalhadores e sua capacidade de continuar 

trabalhando. Estas condições podem causar 

desconforto, fadiga e, consequentemente, lesões e 

doenças. 
 

As lesões e doenças relacionadas com condições 

ergonômicas inadequadas podem ser prevenidas, 

fazendo com que o local e a organização do trabalho 

se ajuste às necessidades físicas e mentais de cada 

trabalhador individualmente. 



 

 
4 

 

As Lesões por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) 

são problemas de saúde frequentes em ambientes de 

trabalho. 
 

Como o próprio nome diz, essas lesões são 

causadas pela repetição excessiva de movimentos ou 

postura inadequada, causando uma dor crônica que 

tende a piorar ao longo dos anos. 
 

O grande problema da LER é ser confundida com um 

mal estar passageiro, uma torção ou mau jeito.  A 

diferença básica entre LER e DORT, é que a primeira 

pode não necessariamente ocorrer em ambiente de 

trabalho e a segunda refere-se unicamente ao dia a dia 

profissional. 
 

As lesões e doenças relacionadas com condições 

ergonômicas inadequadas podem ser prevenidas, ao 

ajustar o local e a organização do trabalho às 

necessidades físicas de cada trabalhador 

individualmente. 
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Seguindo recomendações ergonômicas, serão 

indicadas medidas de como montar um posto de 

trabalho adequado em casa, e de como criar hábitos 

que poderão melhorar a execução das atividades, 

além de diminuir e/ou evitar lesões no futuro. 
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Para trabalhar sem constantes interrupções, é 

preciso escolher um espaço adequado, se afastando do 

movimento da casa, e buscando se isolar em silêncio. 

Dar preferência aos cômodos de menor circulação de 

pessoas, com o mínimo de ruído, que ofereça 

privacidade para trabalhar e que tenha espaço para a 

estação de trabalho, como mesa, cadeira, 

computadores e demais ferramentas de trabalho. 
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Após escolher o local de trabalho, verificar as 

condições de iluminação, ruído, ventilação e circulação 

de ar, de forma a garantir um ambiente agradável e 

confortável. 
 

A iluminação é um fator muito importante, pois evita 

desconfortos/fadigas visuais. Logo o ambiente deve ser 

bem iluminado, seja por iluminação artificial ou natural 

e deve estar confortável durante todo o período do 

trabalho. 
 

A iluminação deve ser uniformemente distribuída e 

difusa, além de evitar ofuscamento, reflexos, 

incômodos, sombras e contrastes excessivos. É 

aconselhável que o local escolhido tenha janela para 

que a luz natural entre. 
 

Evite sentar-se de costas para a janela, 

especialmente se ela receber luz solar diariamente, 

para não causar reflexos que ofuscarão o contraste da 

tela do computador. 
 

A iluminação artificial também é importante, deve-

se escolher lâmpadas que garantam um ambiente 
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iluminado e posicionar a mesa acima da luz, para não 

perder o fluxo luminoso. 
 

Recomenda-se deixar a janela aberta para que 

tenha circulação do ar natural. 

Caso o ambiente de trabalho fique voltado para uma 

via com barulho externo ou que seu espaço não tenha 

janela, optar por uma ventilação artificial, como 

ventilador ou ar condicionado. 
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Nem todos possuem em casa uma cadeira com 

ajustes de regulagem de altura e inclinação. Para estes 

casos, é necessário dar uma atenção maior aos sinais 

de desconforto físico e estar sempre atento à postura 

durante o trabalho, para isso, evitar se manter muito 

relaxado para que a coluna fique ereta o tempo todo e 

mantê-la apoiada ao máximo no encosto da cadeira. 
 

 Utilizar o assento por completo e observar se a parte 

posterior dos joelhos não encostam na borda da 

cadeira. 
 

O quadril deve estar bem apoiado tanto no encosto 

como no assento da cadeira. Os pés devem estar 

apoiados por completo no chão sem que os demais 

segmentos do corpo deixem de estar bem posicionados. 

Caso isso não seja possível, adaptar um suporte para 

os pés para mantê-los apoiados (figuras 01 e 02). 
 

Evitar modelos de cadeiras fixas e com ângulo reto 

entre as coxas e o tronco e cadeiras de palhinha. 
 

Vale lembrar que investir em uma cadeira adequada 

do ponto de vista ergonômico, com ajuste de altura do 

assento, ajuste de inclinação do assento e inclinação do 
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encosto é a melhor opção para a realização do 

trabalho. 

 

 
 

(Figura 01) 
 

 
 

(Figura 02) 
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Para garantir o conforto visual e a manutenção da 

coluna cervical em postura adequada, o monitor deve 

estar bem em frente aos olhos e não de lado pois isso 

exige torções do tronco e do pescoço, com possíveis 

consequências dolorosas para os músculos. 
 

Colocar o monitor entre 45 a 70 cm de distância, 

sendo ajustada conforme a sensação de conforto de 

cada pessoa, uma forma ideal para ajustar a distância 

é esticar o braço e verificar se somente a ponta dos 

dedos tocam a tela. Caso forem utilizados dois 

monitores, o que for utilizado com mais frequência 

deve estar posicionado logo à frente e o outro deverá 

estar o mais próximo possível, diminuindo as rotações 

de pescoço. 
 

Regular a altura do monitor no máximo, até a linha 

de visão (Figuras 03 e 04). Caso o trabalhador não 

tenha um suporte com altura regulável, a dica é colocar 

objetos firmes como livros sob o monitor ou notebook 

até que a coluna permaneça em posição neutra (olhar 

para frente).  

Ajustar o brilho, o contraste, a resolução e o 

tamanho da fonte para não causar desconforto visual. 
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(Figura 03) 

 

 
 

(Figura 04) 
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 Sentar-se sempre alinhado com o eixo da cadeira. Evitar 

se sentar torto. O corpo, o teclado e o monitor devem estar 

alinhados; 

 Manter a coluna reta em relação à mesa e ao monitor. 

Não adotar posturas erradas, nem em trabalhos de pequena 

duração; 

 O monitor utilizado com maior frequência deve estar bem 

na frente dos olhos, um pouco abaixo da projeção horizontal 

da linha dos olhos (borda superior na altura dos olhos). A 

distância correta do monitor aos olhos é aproximadamente a 

distância do braço esticado; 

 Deixar os braços soltos, ao lado do corpo; 

 O teclado e mouses devem ser colocados numa posição 

equivalente à dos cotovelos. Alinhar o antebraço com o 

teclado. Alinhar o mouse com o teclado; 

 Os antebraços devem ficar horizontalizados, apoiados 

sobre a mesa (formato em L), ou nos braços da cadeira (mesa 

retangular), especialmente durante a digitação. Os cotovelos 

devem ser mantidos sempre juntos ao corpo; 

 Manter um ângulo entre o tronco e as coxas de 

aproximadamente 100 graus, e entre as coxas e pernas de 

aproximadamente 100 graus; 

 Apoiar os pés, se necessário usar um apoio portátil. 

 Não usar talas de imobilização do punho para trabalhar. 
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É importante dar uma atenção a visão. Para isso é 

recomendado a prática de exercícios para manter o foco 

(acomodação e divergência). 
 

 

Um dos exercícios úteis é segurar uma caneta, 

esticando totalmente o braço e concentrar o olhar para 

a ponta dela, trazendo-a, lentamente, para perto do 

nariz, e voltando-a, lentamente, para o seu ponto de 

origem. Fazer cinco a dez repetições, para permitir que 

os olhos se recuperem do cansaço. 
 

Para variar os grupamentos musculares nas 

posturas, sugere-se tirar os olhos da tela e jogar para 

mais distante possível. 
 

 

Além dos exercícios, recomendamos piscar o olho 

com maior frequência, para deixá-los mais hidratados, 

aliviando os sintomas de cansaço visual.  
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O corpo humano não é capaz de realizar trabalho 

ininterrupto. A mente se estressa e diminui o 

rendimento, além do que ficar sentado por longos 

períodos pode gerar desconfortos na região da coluna 

lombar e nos membros inferiores. Logo, é 

recomendável fazer pausas de aproximadamente 5 a 

10 minutos a cada hora de trabalho contínuo, para 

recompor as energias. Durante o tempo de pausa é 

importante sair do local de trabalho, caminhar por 2 

minutos e fazer exercícios de alongamento. 
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1. Escolher um traje adequado, não passar o dia de 

pijama;  

2. Ter rotina para se alimentar; 

3. Iniciar e finalizar a jornada de trabalho nos mesmos 

horários; 

4. Estabelecer um cronograma diário de tarefas a serem 

realizadas;  

5. Deixar materiais frequentemente usados ao alcance; 

6. Fazer exercícios de alongamento; 

7. Exercitar as mãos; 

8. Ajustar a postura regularmente; 

9. Evitar distrações. O foco no trabalho é fundamental 

para a produtividade; 

10. Desconectar das redes sociais; 

11. Manter o ambiente limpo; 

12. Manter o autocuidado diariamente; 

13. Ter disciplina e organização.  

 

“PREVENIR PARA VIVER BEM E COM SEGURANÇA”
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