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Segurança e Saúde no Trabalho 

A SUA POSTURA NO LOCAL DE 
TRABALHO É:  

 

 

 

 

 

 

 

POSTURA NO TRABALHO  

 

A nossa musculatura sofre grandes consequências causadas pelo stress e pela tensão no 

trabalho. A postura correta pode ajudar bastante os trabalhadores a evitar possíveis 

problemas de saúde durante a realização das suas tarefas. O esgotamento físico e 

emocional, muitas vezes causados a partir dos fatores que envolvem os problemas de 

postura do individuo no ambiente laboral, diminui o rendimento do trabalhador, podendo 

proporcionar desde enxaqueca, lombalgia, hipercifose e tendinite, até doenças crónicas, 

como por exemplo: a escoliose e a hérnia de disco. 



7 BENEFÍCIOS DA GINÁSTICA LABORAL 

 

1. Prevenção de doenças ocupacionais 

2. Redução do sedentarismo  

3. Melhoria da condição física  

4. Redução da fadiga 

5. Combate tensões emocionais 

6. Aumento de produtividade 

7. Diminuição das baixas médicas 

 

Os custos dos programas de prevenção, aliados à prática de exercício físico regular e acesso 

a uma ergonomia adequada por parte dos trabalhadores, tornam-se irrisórios, quando 

comparados com os benefícios de saúde que se alcançam a médio e longo prazo. 

GINÁSTICA LABORAL—O QUE É ? 

 

A ginástica laboral tem como objetivo fortalecer determinadas musculaturas muito exigidas 

durante a jornada de trabalho, o que faz prevenir problemas de postura e lesões que, além de 

trazerem risco aos trabalhadores, representam custos operacionais para a empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ginástica não leva o trabalhador ao cansaço, por ser de curta duração. A ginástica labo-

ral contribui para a prevenção e recuperação das chamadas doenças de trabalho (LER—

Lesões por esforço repetitivos e DORT—Distúrbios Osteomusculares relacionados com o tra-

balho) promovendo o bem estar e melhorando as relações interpessoais. Ela baseia-se em 

alongamentos de diversas partes do corpo, como tronco, cabeça, membros superiores e 

membros inferiores. Os tipos de alongamentos são diferentes para cada função exercida pelo 

trabalhador.  


