
Introdução 
A Ergonomia está relacionada com a nossa postura enquanto utilizamos objetos, neste caso, 

computadores (tabletes, smartphon, etc.). 

Mas não é só a postura. A ergonomia também está relacionada com o desenho (ou forma) dos 

objectos que entram em contacto com o nosso corpo ou que nós manipulamos. 

No entanto, que objectos necessitam mesmo de ser ergonómicos? Se forem ergonómicos, 

perdem ou mantêm a sua funcionalidade? 

Este trabalho pretende responder a estas e a mais questões. 

  



Telemó veis e redes wireless sã ó 
segurós pãrã ã sãu de 

Um novo estudo concluiu que a exposição a 

telemóveis e a outros dispositivos wireless parece 

não afetar a nossa saúde. 

As conclusões partiram da avaliação dos campos 

eletromagnéticos, associados a telemóveis, 

telefones sem fios, redes wireless e outro tipo de 

equipamentos, relevando que a carga associada não 

atinge os limites. 

Ao nível do aquecimento da pele na zona do 

pescoço e da orelha, por exemplo, poderá surgir devido à bateria do terminal e não 

devido ao campo eletromagnético do emissor. O corpo anulará esse aquecimento através 

do fluxo sanguíneo normal, da mesma forma que o próprio corpo regula normalmente a 

sua temperatura. 

 

Em relação à utilização de telemóveis e o 

desenvolvimento de tumores cerebrais, o 

estudo realizado não encontra qualquer 

evidência.  

 

De qualquer forma devemos utilizar os 

telemóveis "apenas de acordo com as 

necessidades" dos utilizadores, seguindo os 

conselhos divulgados pela Organização 

Mundial de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 4: postura correta Ilustração 3: postura errada 

Ilustração 2: também pode haver rede sem fios em casa 

Ilustração 1: a rede sem fios existe por 
toda a parte, hoje em dia 

http://tek.sapo.pt/noticias/telecomunicacoes/www.fhi.no


Usó dó telemó vel nã ó próvócã 
cãncró, cónclui estudó de 18 ãnós de 

utilizãçã ó 

Não há ligação entre o uso de telemóveis e o desenvolvimento de cancros,  levado a cabo

 pelo instituto de Epidemiologia do Cancro, e agora divulgado pelo British Medical Jornal. 

A análise de mais de 350 mil utilizadores de telemóveis, nesse intervalo de tempo, 

concluíram que quem usa telefone móvel não tem maior 

probabilidade de desenvolver um cancro no cérebro ou no sistema nervoso central. 

Ao que os cientistas apuraram, mesmo entre os que usam o telemóvel há mais tempo 

(há 13 anos ou mais) não foi verificado qualquer aumento do risco de desenvolvimento de 

cancro. 

O risco não aumenta sequer entre as pessoas que usam o telemóvel há mais tempo 

dos 358.403 utilizadores de telefones móveis incluídos na análise, 356 tiveram 

cancro no cérebro e 846 desenvolveram cancro do sistema nervoso central, valores 

que estão em linha com as taxas de incidência das mesmas doenças entre quem 

não usa telemóvel. As conclusões vêm ao encontro das apresentadas noutros 

estudos recentes, onde os especialistas afirmam não encontrar uma relação entre o 

cancro e o uso de telemóveis, mas nem todos estão seguros de que assim seja. 

 

Ilustração 5: também à sites que têm ajuda medica 

  



Sugestã ó TeK: Melhóre ã pósturã 
quãndó usã gãdgets 

O número de horas que passamos com os nossos equipamentos, seja a escrever, a ler ou a 

jogar, justifica que o façamos com o menor prejuízo para a nossa saúde. Conheça alguns 

"remédios". 

Desktops, notebooks, tablets, ereaders, smartphones ou telemóveis menos inteligentes, hoje 

estamos rodeados de tecnologia por todos os lados, umas vezes mais portátil outras menos, 

tanto no trabalho como em casa - ou mesmo na rua.  

Olhando para a postura daqueles com quem nos cruzamos nestes diferentes espaços quase 

que podíamos concluir que apesar dos cada vez menos gramas dos equipamentos e terminais 

a tecnologia continua a ter demasiado peso - é só pensarmos na "marreca" que muitos dos 

nossos companheiros de viagem no comboio ou no metro fazem sempre que mexem no seu 

telefone touch, por exemplo (ou andar com um espelho para ver a nossa…).  

Para que o corpo não pague assim tanto por todo o tempo que escrever, ler, ver ou jogar nos 

tira de juízo à cabeça (ou acrescenta de dor às nossas costas), há um cada vez maior número 

de propostas que pretendem minimizar os possíveis danos que a cada vez maior componente 

techie pode trazer às nossas vidas.  Tem desde os acessórios mais simples como os tapetes de 

rato com almofadas de gel, até aos mais elaborados, como os suportes articulados para 

braços. Todos eles pretendem contribuir para melhorar a postura de quem utiliza 

determinados equipamentos, favorecendo uma escrita, visualização ou scrolling mais naturais, 

com menos dores de costas, tendinites e miopia. 

 


