
1  

  

 

CIPA 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

Boletim Informativo nº 1  

16/Setembro/2011 

 

APRESENTAÇÃO DIRETOR  
  

 

 

 
 

 

 

 

" A decisão da CIPA da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto de  
editar um boletim contendo informações relativas à segurança e  
à saúde no trabalho é bastante louvável e consoante com suas  
atribuições. Nesta edição piloto estão informações úteis  
relacionadas ao uso correto do computador e dicas de alongamento no  
trabalho, que podem contribuir para melhoria das condições de  
trabalho dos servidores da nossa Unidade. Parabéns aos membros da  
CIPA pela iniciativa e que essa seja a primeira de muitas  
edições."  
 
                                                                                               Prof. Maciel  
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FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 A CIPA tem como uma das atribuições conforme a “NR 5” divulgar aos 

trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho; e 

aos funcionários colaborar com a gestão da CIPA; indicar à CIPA, ao 

SESMT e ao empregador situações de riscos e apresentar sugestões 

para melhoria das condições de trabalho. 

Com este intuito estamos criando um boletim informativo “piloto”, o qual 

estará a cada trimestre trazendo informações, notícias e esperamos 

contar com a colaboração de todos com envio de sugestões e de 

matérias a serem divulgadas através do email da CIPA: 

cipa@fmrp.usp.br. 

 A divulgação a princípio será através do email e imprimiremos alguns 

exemplares para aqueles que não têm acesso. 

 

Contamos com a sua participação! 

 

Alexandre A. Donizeti dos Santos - Presidente 

Vera Lúcia A. Aguillar Epifânio - Vice Presidente 

Luciana G. A . Campanini - Secretária 

Adriana de Andrade B. Murashima - Membro 

Carol Kobori da Fonseca - Membro 

Fernando Silva de Oliveira - Membro 

Ieda Regina dos Santos Shivo - Membro 

Ismar Ribeiro - Membro 

José Waldik Ramon - Membro 

Luiz Augusto da Costa Junior - Membro 

Marcelo Carlos Vidotti - Membro 

Marli Aparecida Vanni Galerani - Membro 

Tadeu Franco Vieira - Membro 
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  CIPA 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

O USO CORRETO DO COMPUTADOR 

Cada vez mais o computador 

passa a fazer parte do cotidiano 

das pessoas, seja para fins 

profissionais, seja para estudos, 

seja para diversão. Teclado e 

mouse devem estar no mesmo 

nível na mesa. Caso o mouse 

esteja em uma altura superior, o 

seu uso contínuo sobrecarrega os 

ombros e o cotovelo. Quem digita 

textos de livros para o 

computador, por exemplo, 

também deve ter atenção no 

posicionamento das folhas. Não é 

recomendado deixá-las sobre a 

mesa, pois esta posição tensiona 

o pescoço. Para esses usuários, 

existem suportes para serem 

afixados ao lado do monitor, que 

permitem uma leitura melhor, sem 

afetar a postura. Como 

consequência, muita gente acaba 

passando várias horas por dia 

na frente do PC, e isso pode, 

mais cedo ou mais tarde, 

resultar em problemas de saúde. 

As mais comuns são tendinite 

(inflamação dos tendões); 

epicondilite (inflamação das 

estruturas do cotovelo) e bursite 

(inflamação das bursas - bolsas 

que se situam entre os ossos e 

tendões das articulações do 

ombro). Para ajudar a evitar 

esses males, apresentamos a 

seguir 10 dicas simples – mas 

muito importantes – de uso 

correto do computador. 

ALONGAMENTO NO TRABALHO 
Depois de duas horas de trabalho, é 

extremamente recomendável que o 

usuário pare por 10 ou 15 minutos e faça 

alongamentos. Organize suas tarefas para 

que isso seja possível e saiba que, se 

você ainda não está acostumado, deverá 

adquirir esta disciplina. Ao longo do tempo, 

seu corpo agradecerá.  

Nesta Edição: 

Dicas para evitar problemas 

no uso do computador 4,5,6,7 

Dicas de alongamento 8,9  
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DICAS PARA EVITAR PROBLEMAS DE SAÚDE AO USAR O COMPUTADOR 

1. Cuide de sua postura ao 

sentar 

Ao se sentar, mantenha suas 

costas retas, de forma que estas 

se apoiem no encosto da cadeira 

(não use cadeiras sem encosto 

ou com encosto pequeno). Não 

deixe seus ombros caídos e não 

adiante suas pernas de forma que 

seus pés fiquem muito à frente da 

linha dos joelhos, como se você 

fosse se deitar. Deixe suas coxas 

posicionadas no assento da 

cadeira. 

 

2. Deixe os pés retos 

Os pés devem ficar 

completamente no chão, ou seja, 

não podem ficar inclinados, com 

somente os dedos tocando a 

superfície. Caso a cadeira seja 

muito alta para você, use um 

apoiador para os pés. 

 

3. Mantenha os cotovelos 

alinhados com os pulsos 

Dê preferência a cadeiras que 

tenham apoiadores para os 

braços, de forma que os 

cotovelos não fiquem abaixo da 

linha dos pulsos. Dessa 

maneira, você consegue usar 

todo o braço para manipular o 

teclado e o mouse. Os pulsos 

também não podem ficar muito 

abaixo da linha dos dedos. 

 

4. Mantenha o monitor em 

frente ao seu rosto 

Mantenha o monitor numa 

posição frontal ao seu rosto, de 

forma que você não tenha que 

levantar a cabeça ou girá-la para 

ver a tela do computador. 
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DICAS PARA EVITAR PROBLEMAS DE SAÚDE AO USAR O COMPUTADOR 

5. Fique a pelo menos 50 cm de 

distância do monitor 

Se você ficar com a cara 

“grudada” no monitor, seus olhos 

ficarão cansados rapidamente e 

você acabará forçando-os para 

enxergar. Por isso, mantenha 

uma distância de pelo menos 50 

cm da tela do computador. Ajuste 

os níveis de contraste e de brilho 

do monitor e use modelos que 

ofereçam boa qualidade visual. 

Ajuste também a resolução do 

equipamento para um padrão 

confortável aos seus olhos – se 

as letras ou se os objetos 

exibidos na tela lhe parecerem 

muito pequenos, use uma 

resolução maior para que você 

não tenha que se esforçar para 

enxergá-los. 

6 – Levante-se a pelo menos 

cada 50 minutos 

Não é bom para o corpo 

permanecer muito tempo numa 

mesma posição.  

Por  isso  levante-se   a  cada  50  

minutos. Se, por exemplo, você 

estiver em um escritório, vá ao 

banheiro ou vá beber água. Se o 

telefone tocar em outra mesa, vá 

até lá andando, evite chegar ao 

local se empurrando em uma 

cadeira com rodinhas. 

7 – Pisque mais 

Piscar mais? É! Quando você 

fica prestando muita atenção no 

monitor (ou na televisão), 

normalmente você pisca menos 

e, logo, seus olhos podem 

começar a arder. O mesmo 

efeito pode ocorrer se você ficar 

muito tempo em um ambiente 

com ar condicionado. Por isso, 

ao sentir sinais de ardência ou 

irritação nos olhos, comece a 

piscar mais. Você também pode 

fazer compressa (com água fria) 

e aplicar sobre os olhos 

fechados por 3 minutos. 

8. Use o computador em um 

ambiente bem iluminado 

O ideal é usar o computador em 

um lugar bem iluminado, 

preferencialmente   com    luzes 



6  

 

 

  

CIPA 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

16/Setembro/2011 

DICAS PARA EVITAR PROBLEMAS DE SAÚDE AO USAR O COMPUTADOR 

brancas. A luz não deve focalizar 

o seu rosto e muito menos a tela 

do monitor (como acontece 

quando se usa o computador de 

costas para uma janela onde 

entra luz do sol). 

 

9. Use teclados e mouses 

ergonômicos 

 

 

 

 

 

 

Dê preferência a teclados e 

mouses ergonômicos. Estes são 

projetados para prover maior 

conforto ao utilizador, assim como 

são preparados para evitar ao 

máximo lesões por esforço 

repetitivo. Além disso, alguns 

modelos contam com um suporte 

para os punhos, como o teclado 

exibido abaixo. No caso de 

mouses, você pode optar por um 

mousepad (material  de   plástico  

ou de borracha que serve de 

base para o mouse) com uma 

espuma que também tem a 

função de manter seus punhos 

devidamente posicionados. 

10 – Algum desconforto? Vá 

ao médico! 

Se você sentir, por exemplo, dor 

ou formigamento nas costas e 

nos braços, visão cansada ou 

frequentemente irritada após o 

uso do computador, não hesite, 

vá ao médico! Esses são sinais 

de alerta que o seu corpo está 

dando e, se você não der a 

devida atenção ao problema, 

poderá ter uma lesão que se 

agrava com o passar do tempo. 

É conveniente avisar seus 

superiores, caso note que as 

condições de trabalho não são 

adequadas. Por fim, em seu 

cotidiano, é recomendável fazer 

exercícios físicos e 

alongamentos. Para isso, 

procure orientação profissional, 

assim você poderá executar 

essas atividades de maneira 

correta e segura. 

Fonte:http://airtonfarias.com.br/ 
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DICAS DE ALONGAMENTO NO TRABALHO 

Porque alongar-se: 

 Reduz a tensão muscular, promovendo o relaxamento. 

 Evita lesões musculares e articulares. 

 Promove movimentos amplos e soltos. 

 Melhora a circulação do sangue. 

 Amplia a mobilidade articular. 

 Fortalece ligamentos e tendões. 

 

Dicas importantes: 

 Faça sempre que puder. 

 Procure relaxar enquanto alonga. 

 Não ultrapasse se limite a ponto de sentir dor durante os 

exercícios. 

 Permaneça 15 segundos esticado em cada posição , sem 

sentir dor. 

 O conforto chega com o tempo, o processo é a longo prazo. 

Importante é não desistir.  
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