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Coronavírus: pela sua Saúde faça pausas durante o teletrabalho  

Folha informativa 012/Abril 2020 

Foi um desafio preparar o espaço para trabalhar a partir de casa? Chega ao fim do dia com dores nas costas ou de cabeça? Se está 

em teletrabalho por culpa do novo coronavírus, Há alguns cuidados a ter, não só na preparação do local de trabalho, como na 

organização do seu dia. Fazer pausas regulares para alterar a posição e movimentar o corpo é fundamental para a saúde.   

Deverá fazer intervalos ou pausas regulares de 5 minutos para caminhar dentro de casa, a cada hora e meia de trabalho. 

Cuidados a ter com a parte esquelética do corpo e  com a visão 

Quanto ao monitor do computador, deve estar ao nível dos olhos e a uma distância de pelo menos 35 a 40 centímetros”. Vá bus-
car um livro e pouse o monitor em cima.  

Depois de ajustar a cadeira e o computador, tenha atenção aos joelhos e às costas. Os pés não devem ficar no ar,  os joelhos de-
vem formar um ângulo de 90 graus, assim como os cotovelos. Para o conseguir, se necessário, utilize uma caixa de sapatos para 
pousar os seus pés.  

A lombar e a anca devem formar um ângulo um pouco superior a 90 graus. “A curvatura da lombar deve estar para a frente”,  
para alcançar uma melhor posição pode utilizar uma almofada para ajudar a apoiar as costas e a lombar.  

Se possível, sente-se em frente a uma janela. A altura da cadeira deverá permitir que os braços fiquem pousados na secretária.  

Como prevenir as dores de cabeça : se está sentado em frente à janela, como aconselhado,  pode fazer dois exercícios:  

 Desviar o olhar para um objeto distante pelo menos duas vezes por hora durante o uso do computador”  

 Alongamentos  - A cada 20 minutos devemos fazer uma pausa de 20 segundos e olhar para uma distância igual ou superior a 

seis metros  

Estas pausas relaxam os músculos oculares, que permitem focar o ecrã do computador, “aumentam o pestanejo e promovem a 

lubrificação do olho, diminuindo as queixas do olho seco”.  

https://www.publico.pt/coronavirus


Como evitar dores lombares:  

 é importante manter as costas direitas muito embora rapidamente perdemos a posição correta 

 mobilize os músculos de forma lenta. Por exemplo, alongue o pescoço, inclinando-o para um lado e para o outro, e leve o quei-
xo ao peito.  

 Caminhe cinco minutos dentro de casa, espreguice os braços, faça pequenos alongamentos nas mãos, punhos e braços.  

 Para alongar as pernas, levante-se e coloque o pé em cima da cadeira e incline-se para a frente. 

 Se conseguir , trabalhe pelos menos 15 minutos por dia de pé. 

A Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral-SPPCV- mostra-nos como devemos melhorar a nossa postura em peque-
nas ações do nosso dia a dia e assim prevenir algumas doenças que estão associadas a hábitos menos saudáveis.  

  


