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APRESENTAÇÃO 

 

Resultados positivos com relação à Ergonomia no Trabalho também 

dependem de uma boa orientação aos trabalhadores. 

Durante as Avaliações Ergonômicas do Trabalho (AETs) realizadas pelo 

NUPLA recebemos muitas dúvidas e algumas queixas com relação à 

questões visuais nos postos de trabalho, especialmente nas atividades 

envolvendo o uso de computadores. 

Objetivando sanar algumas dessas dúvidas, elaboramos um pequeno 

manual de orientação e esclarecimentos a respeito do conforto visual do 

trabalhador.  

Esperamos que esse material auxilie os trabalhadores da UFJF de modo a 

prevenir seu adoecimento e a aumentar sua produtividade e conforto em 

suas atividades diárias. 

A todos, um excelente trabalho! 

 

Maria Angélica Costa Simões Abdalla 

Médica do Trabalho e Ergonomista  

 NUPLA/PROGEPE- UFJF 
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CONFORTO VISUAL E ILUMINAÇÃO NO TRABALHO EM 

ATIVIDADES INTELECTUAIS 

 

1 - Iluminação 

     A iluminação é muito importante nos trabalhos que exigem demanda 

visual constante em telas de monitores de vídeo de computadores. A 

Ergooftalmologia, uma área de concentração da Ergonomia, estuda as 

questões de iluminação e demandas visuais diárias das pessoas com o objetivo 

de prevenir e/ou corrigir qualquer desconforto ou distúrbio ocular relacionado 

com o ambiente de trabalho ou lazer, de forma a obter máxima eficiência e 

eficácia da função visual para a realização dessas atividades. 

     A capacidade de enxergar bem é necessária para desenvolver as tarefas de 

forma eficiente e segura e, muitas vezes, ela é negligenciada, resultando em 

baixa produtividade, sintomas de fadiga visual e até acidentes de trabalho. 

Para que possamos enxergar bem alguns pontos são muito importantes: 

- a precisão da visão depende de uma boa iluminação; 

- o aparelho visual do ser humano funciona melhor com menor esforço dos 

músculos oculares quando olhando objetos situados à distância; 

- quando há simetria e bom pareamento da função dos dois olhos, a visão 

humana é tridimensional; 

- o campo visual é amplo, porém é maior nas laterais de cada olho, devendo-

se evitar colocar objetos de trabalho muito embaixo ou muito em cima (isso 

exigirá a movimentação da cabeça, estendendo-a ou flexionando-a) e também 

muito próximos aos olhos. 
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2 - Distúrbios visuais comuns 

     Além da correta iluminação nos ambientes de trabalho, é também 

importante corrigir os distúrbios visuais. 

     Emétrope é o indivíduo que consegue enxergar nitidamente e com conforto 

sem usar óculos.  

 

Porém, a minoria das pessoas é emétrope e a maioria tem alguma 

alteração visual (ametropia), tais como astigmatismo, miopia, hipermetropia 

ou presbiopia. 

     Na presbiopia a capacidade de autofoco é perdida principalmente para os 

objetos próximos aos olhos. Essa perda é progressiva e se acentua em torno 

dos 46 anos. Consequentemente, uma pessoa de 20 anos que leria um 

documento situado a 20 cm dos olhos de forma confortável irá 

gradativamente colocá-lo a uma distância de 50 cm. Nesta fase, a resistência 

ao uso dos óculos provocará queixa de cansaço ao esforço visual de perto 

prolongado, além de queda de rendimento no trabalho e em situações da vida 

social. 

     Na hipermetropia há dificuldade também de focalizar objetos próximos aos 

olhos. A maioria dos casos é leve ou moderada, portanto, não sentida pelos 

jovens. Com a idade essa perda de acomodação visual aumenta e exigirá o uso 

de lentes corretivas (em geral, após os 36-40 anos). 

     Na miopia há prejuízo da visão para longe. Apesar de ser uma condição 

genética o uso excessivo de eletrônicos portáteis tem provocado uma 

verdadeira epidemia de miopia. 
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No astigmatismo há dificuldade de focar os pontos da imagem no plano 

da retina e a visão é borrada para longe e para perto. 

     Devemos realizar, portanto, avaliação oftalmológica, periodicamente, para 

detecção e correção precoce desses distúrbios visuais.  

 

3 - Consequências de uma iluminação inadequada dos ambientes de trabalho 

     Para uma iluminação correta dos ambientes de trabalho, dois fatores 

merecem destaque: a intensidade da iluminação (ou iluminamento), expressa 

em lux, e a luminância que é a sensação de brilho e de ofuscamento percebida 

por uma pessoa a partir de uma fonte de luz (lâmpada ou claridade natural) ou 

refletida por uma superfície (por exemplo, monitor de vídeo). 

     Em más condições de iluminamento, as duas consequências mais comuns 

são a queda de rendimento e a fadiga visual. 

     A queda de rendimento é detectada especialmente nas atividades em que a 

visão é fundamental, tais como linhas de montagem fina e trabalhos com 

documentos e computador e é muito nítida em pessoas com mais de 45 anos, 

mesmo com uso de óculos. A partir dessa idade, os prejuízos são devidos à 

opacificação gradativa dos líquidos dos olhos e à presbiopia, cuja piora é 

acentuada em ambientes mais escuros. 
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A fadiga visual (astenopia) é caracterizada por ardor, dolorimento nos 

olhos, vermelhidão, modificação na frequência do piscar, lacrimejamento, 

fotofobia (intolerância à claridade), diplopia (visão dupla), sensação de visão 

embaçada, entre outras. Pode vir com outros sinais e sintomas extraoculares, 

tais como dor de cabeça agravada pelo cumprimento da tarefa, sensação de 

vertigem, manifestações gastrointestinais diversas (por exemplo, enjôos), 

sensação de desconforto e irritabilidade. 

     A relação da fadiga visual com a má iluminação é bem evidente, 

principalmente quando há reflexos no campo visual do trabalhador, nos 

trabalhos em situação de baixa iluminação, alta luminância, tremores da 

iluminação artificial, principalmente a oscilação de lâmpadas fluorescentes. O 

trabalho constante com computadores predispõe ainda mais à fadiga visual, 

devido às dimensões reduzidas dos detalhes, à oportunidade limitada de olhar 

para longe, à fixação visual no monitor de vídeo e à iluminação inadequada, 

geralmente com muitos reflexos. O desconforto visual também pode ser 

acentuado pelas características oftalmológicas do próprio indivíduo por 

agentes químicos, físicos e biológicos presentes no trabalho. 
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Fig.1 – Modelo multicausal da fadiga visual (ICOH,1997 – modificado) 

 

 São mais predispostos à fadiga visual as pessoas de meia idade, os 

portadores de astigmatismo, os usuários de lentes de contato ou óculos, os que 

sofrem de estrabismo, os que têm que trabalhar mais de 6 horas por dia com 

computador, os que usam terminal de vídeo obsoleto, software complicado, os 

sujeitos à iluminação muito alta e aqueles em condições climáticas locais 

inapropriadas (muito quentes ou muito frios). 

  3.1 - Principais erros cometidos em relação à iluminação dos locais de 

trabalho: 

* nível insuficiente de iluminamento; 

* claridade excessiva ou ofuscamento; 

* contrastes inadequados; 

* uso de lâmpada de baixa reprodutibilidade cromática (distorcem as cores). 
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3.2 – Princípios da Ergonomia para iluminação no trabalho 

     Quais seriam os princípios da Ergonomia a serem obedecidos para que 

alcancemos uma boa iluminação do ambiente e conforto visual do 

trabalhador? 

 

1 – O nível de luminância deve ser adequado:  

 

 Para atividades com computador, em geral é de 500 lux. Devemos 

selecionar as luminárias e seu reposicionamento nos ambientes a fim de 

evitar reflexos incômodos e as lâmpadas devem ter Índice de 

Reprodução de Cores (IRC) mínimo de 80 (observar nas embalagens 

das lâmpadas).  

 
 

 

 Idosos necessitam de luminância maior. 

 O nível de luminância nos postos de trabalho deve ser suplementado de 

acordo com as exigências visuais de cada função com iluminação 

localizada (com lâmpadas fluorescentes ou de LED). 

 O ideal é mesclar a iluminação artificial com a natural, com janelas 

projetadas para permitir a entrada adequada da luz natural. 
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2 – Evitar reflexos e ofuscamento:  

 Preferir lâmpadas de LED ou fluorescentes, pois sua brilhança é menor. 

 As luminárias de ambientes de trabalho maiores devem possuir aletas 

parabólicas (bloqueadoras de reflexo). 

 As superfícies de trabalho devem ser foscas (monitores foscos, mesas 

de trabalho de fórmica bege ou verde claro, não brilhante). 

 Toda fonte de luz deve estar acima de um ângulo de 30 graus da mirada 

normal do trabalhador.  

 
 

 Evitar reflexo de luz das luminárias no campo visual para melhor 

visualização da tela do monitor de vídeo. 

 As mesas devem ser colocadas perpendiculares à janela; a janela deve 

estar de preferência à esquerda de pessoas destras e à direita de pessoas 

canhotas. 

 

 Devem existir persianas para impedir a incidência da luz do sol 

diretamente no campo visual ou sobre a superfície de trabalho. 

 Sempre que for possível, a cor da parede que fica na frente da tela do 

monitor deve ser em tom claro, mas não branco. 

 Os monitores de vídeo devem ter alguma regulagem de inclinação. 
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3 – O tamanho do objeto de trabalho deve ser adequado.  

O tamanho mínimo de um objeto ou letra deve ser tal, que uma pessoa com 

visão normal ou em uso de lentes corretivas consiga enxergá-lo bem a 30 cm 

dos olhos. Deve-se evitar material escrito com fontes muito pequenas. 

 

4 – Deve existir um bom contraste dos limites do objeto. 

Usar material escrito com tinta preta, em vez de lápis. 

O uso de cores deve favorecer o contraste (ideal: caracteres pretos em fundo 

branco ou amarelo). 

 

5 – Garantir correção visual adequada ao trabalhador. 

 

6 – Controlar agentes causadores de irritação ocular:  

. Agentes químicos: colas, agentes de limpeza em geral, fumaças. 

. Agentes físicos: umidade relativa do ar (deve ser mantida entre 50 e 65%), 

ventilação do ambiente (até 0,75 m/s). 

. Agentes biológicos: sistemas de ar condicionado sem limpeza periódica, 

persianas, tapetes e reentrâncias dos teclados sem limpeza. 

 

7 – O ideal é fazer um estudo de cores do ambiente com o auxílio de um 

arquiteto, garantindo harmonia e evitando poluição visual. 
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4 - Algumas dúvidas comuns sobre a visão e o trabalho com 

computadores 

 

 Trabalhar com computador prejudica a visão? 

Não. O que pode ocorrer é um cansaço visual depois de várias horas de uso. 

Faça intervalos durante o trabalho. 

 Em que posição deve ficar a tela do computador? 

A que proporcionar maior conforto, evitando curvar o corpo para frente 

causando pressão na nuca e dores de cabeça após horas de permanência nesta 

posição. 

 Por que os olhos ardem após horas de uso do computador? 

Porque quando prestamos muita atenção em alguma atividade ocorre uma 

diminuição da frequência do piscar. Portanto, não se esqueça de piscar mais 

quando estiver no computador. Evite também ventilador ou ar condicionado 

direto sobre o rosto. 

 Como trabalhar durante tempo prolongado ao computador? 

Fazer pausa a cada 1 ou 2 horas de trabalho para descansar os olhos, evitando 

qualquer esforço visual nesse período. 

 Como usar o computador de forma mais confortável? 

Regule a mesa de trabalho e o teclado à sua altura. 

Evite brilhos ou reflexos, situando a tela de lado para a janela, incluindo o 

monitor de vídeo. 

Faça pausa de 10 minutos a cada hora de digitação contínua e faça exercícios 

de alongamento e relaxamento para braços, ombros e pescoço, mantendo o 

olhar para longe (sugerimos levantar da cadeira para descansar também a 

coluna lombar). 
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 Quais os tipos de óculos ideais para meu trabalho? 

Caso necessite de correção visual para leitura, temos as seguintes opções: 

. Óculos de visão simples: A vantagem é o baixo custo, a desvantagem é não 

ter uma boa visão intermediária (para o computador, por exemplo). 

                  

 

. Óculos bifocais: Baixo custo, porém em desuso por questão estética. Tem a 

desvantagem também de não permitir uma visão intermediária. 

                   

 

. Óculos multifocais: Possibilita visão para perto, intermediária e para longe. 

As desvantagens são o custo e as aberrações inerentes ao desenho da lente. 

                 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 
 

15 
 

. Óculos ocupacionais (lentes semi-progressivas ou regressivas): Permitem 

ótima visão intermediária e para perto, por apresentarem menos distorções 

laterais do que as lentes dos óculos multifocais. São adequados para trabalho 

em bancadas, sistemas de controle e computador desktop. Tem a desvantagem 

de serem mais caras. 

                   

 

 

     Finalizando, enfatizamos a importância da realização de exames 

oftalmológicos periódicos para prevenir as alterações visuais e corrigir 

adequadamente as já existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para maiores esclarecimentos basta entrar em contato com o NUPLA através do e-mail 

nupla.progepe@ufjf.edu.br aos cuidados de Maria Angelica, médica do 

trabalho/ergonomista do NUPLA/PROGEPE. 

mailto:nupla.progepe@ufjf.edu.br
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