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O posto de trabalho é o espaço que o trabalhador ocupa quando desempenha uma tarefa, durante o 

período laboral, ou através da utilização de vários locais. Este deverá ser criado/organizado tendo em 

conta o tipo de trabalho e as tarefas que se vão realizar, de forma a evitar: 

  - Fadiga excessiva; 

  - Desgaste prematuro do organismo; 

  - Lesões lombares; 

  - Lesões por esforços repetitivos; 

  - Problemas circulatórios; 

  - Entre outros… 

 

Deste modo surge a necessidade de se tomarem precauções quanto à postura e ao conforto dos 

trabalhadores. 

 

Para promover o bem-estar e o conforto é importante considerar algumas medidas como: 

 

Mesa de Trabalho 

Características de uma mesa de trabalho com utilização de ecrãns: 

- O tampo da mesa deve oferecer espaço suficiente para as tarefas a executar e permitir uma 

disposição fácil dos diferentes elementos. 

- O tampo deve ter a largura mínima de 160 cm e a profundidade mínima de 90 cm, o que 

corresponde a uma superfície de 1,44 m
2
. 

- As arestas da mesa deverão ser arredondadas. 

- No que respeita à cor da mesa, são aconselhados os tons neutros (por exemplo, cinzentos, 

verdes ou castanhos), a superfície do tampo deve, em princípio, ser baça. 

 

Espaço reservado às pernas  

Recomenda-se um espaço mínimo de 60 cm ao nível dos joelhos e 80 cm ao nível dos pés. A altura 

do espaço reservado às pernas depende necessariamente do tampo e não deve ser em caso 

nenhum reduzido por gavetas ou outros elementos do mesmo género. 

 

Descanso para os pés  

É importante que as pessoas possam trabalhar com os pés no chão, sempre que necessário pode 

recorrer-se a um apoio para os pés. 

- O descanso para os pés deve ter em conta o comprimento das pernas e as necessidades 

individuais de cada trabalhador.  

- Deve ter área suficiente para um posicionamento confortável e estar regulado (em altura e 

inclinação) de acordo com as características das tarefas a realizar.  

- Deve ter no mínimo 40 cm de largura, uma profundidade não inferior a 30 cm, uma inclinação 

entre 0º e 20 º, havendo possibilidade de regulação da altura de 15 cm.  

- O apoio de pés deve ser anti derrapante (ex:tapete) 

- Não devem ser utilizados como apoios pequenos suportes onde só existe espaço para os pés ou 

que tenham no meio um tubo ou uma barra.  
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    CERTO                                    ERRADO 
 

 

Calhas para os cabos  

O escritório deve estar equipado com calhas de forma a evitar a existência de cabos soltos, 

susceptíveis de provocar quedas ou outros acidentes de trabalho.  

 
Cadeira de Trabalho 

A cadeira de trabalho deve permitir uma posição sentada cómoda e o alívio dos músculos das 

costas. Deverá apresentar as seguintes características:  

- Para os postos de trabalho com ecrãs são indicadas cadeiras giratórias com cinco rodas cuja altura 

seja ajustável entre os 42 e os 55 cm, e que permitam uma boa estabilidade e permitam ter os pés 

bem apoiados no chão, mantendo os joelhos alinhados com as ancas.  

- Recomenda-se uma base de assento de cerca de 40 x 40 cm, ligeiramente côncava, e coberta com 

um material permeável e com rebordo ligeiramente arredondado a fim de evitar a pressão mecânica 

sobre os vasos e os nervos das pernas.  

- O espaldar da cadeira deve ter uma à volta de 50 cm acima do assento. Deve ter um apoio lombar 

em forma de almofada com uma altura de 10 a 20 cm, ligeiramente moldado na parte superior. O 

espaldar deve ser inclinável e poder ser fixado na posição desejada.  

- Sempre que possível deve existir um apoio adequado para os antebraços assim como para as mãos 

no bordo anterior da mesa (diante do teclado e do ecrã).  

- A cadeira não deve ser demasiado alta ou encontrar-se afastada do local de trabalho, obrigando a 

arquear as costas.  

 

  CERTO                                   ERRADO 
quando se senta com o corpo dobrado, o esforço 
exercido nas sua costas aumenta é e prejudicial 
para estruturas sensíveis da sua coluna. 

 
 

Iluminação - As superfícies de trabalho, paredes e pisos, devem ser foscas, para evitar reflexos 
 

Cores - As luminâncias devem estar equilibradas através do uso de cores suaves em tons mate. 
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Temperatura – As temperaturas confortáveis, para ambientes informatizados, são entre 20º e 

22º centígrados, no Inverno e entre 25º e 26º centígrados no verão (com níveis 

de humidade entre 40 a 60%). 

 
Acústica - É recomendável para ambientes de trabalho em que exista solicitação intelectual e 

atenção constantes, índices de pressão sonora inferiores à 65 dB(A). Recomenda-se 

o tratamento adequado do tecto e das paredes, através de materiais acústicos e a 

adopção de divisórias especiais. 

Humanização do ambiente - Sempre que possível humanizar o ambiente de trabalho, 

recorrendo a plantas, quadros e quando possível, som 

ambiente. É importante estimular a convivência social entre 

os funcionários. 

 
 

No entanto é igualmente importante ter em atenção algumas metodologias de trabalho: 

 
1. Dactilografar 

Para evitar dobrar o pescoço, colocar o material de trabalho na vertical, à altura dos olhos, para 

evitar inclinar-se sobre a secretária. 

 
2. Ler 

Segurar os papéis que precisa de ler na vertical, evitando debruçar-se sobre eles, mantendo as 

costas direitas. Repousar os cotovelos sobre a secretária para apoiar a sua cervical. 

 

3. Movimentos Seguros 

Mudar a posição na cadeira, evitando problemas nas costas, visto que a tensão e a rigidez dos 

músculos as tornam mais vulneráveis às lesões. Mas movimentar-se de forma segura. Evitar dobrar-

se ou virar-se de repente, uma vez que são os movimentos mais comuns que originam lesões 

quando se está sentado. 

 
4. Mudanças de posição 

Para reduzir o esforço exigido às costas e evitar a fadiga, optar por duas ou três posições seguras. 

Alternando-as ao longo do dia. 

 
5. Dobrar-se 

Quando se dobrar para apanhar alguma coisa, começar por deslizar para a borda da cadeira. Depois 

proteger as costas apoiando uma mão na secretária e um pé em frente. 

 
6. Virar-se 
Virar o corpo todo em vez de torcê-lo. Procurar manter as ancas e os pés voltados na mesma 

direcção enquanto se movimenta. 

 

7. Falar ao telefone 

Quando estiver a falar, apoie o braço que segura o auscultador no ombro, para manter o pescoço 

direito. Ou utilize um apoio próprio. Também é útil não usar sempre o mesmo braço. 
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Alguns exercícios simples podem aliviar a tensão muscular e favorecer o relaxamento: 

 
 Exercício com as mãos 

- Fechar firmemente a mão contra o pulso e abrir, esticando os dedos (repetir 3x) 
 

 Exercício para as costas e ombros 
- Levantar-se, com as costas direitas, colocar a mão direita no ombro esquerdo e mover a 

cabeça para trás suavemente (repetir o exercício para o outro ombro) 
 

 Exercício para a cabeça e o pescoço 
- Movimentar a cabeça da esquerda para a direita e novamente para a esquerda. 
- Movimentar a cabeça de trás para a frente. 

 

 Alongamento na cadeira 
- Exercitar os alongamentos, conforme abaixo indicado, vários vezes ao dia e/ou sempre que se 

sinta cansado. 
- Evitar estar grandes períodos de tempo sentado. 

 

 

                

                             
 

                      
 

8-10 segundos 
Cada lado 

8-10 segundos 
Cada lado 

10-15 segundos 
2 vezes 

8-10 segundos 
Abane as mãos 

3-5 segundos 
3 vezes 

10-12 segundos 
Cada braço 

10 segundos 
10 segundos 

10-20 segundos 
2 vezes 

10-15 segundos 
8-10 segundos 

Para cada lado 
15-20 segundos 


