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INTRODUÇÃO 

Diante aos processos de trabalho em uma organização, é de suma relevância a utilização 

de ferramentas que auxiliem e potencializem a interação e o fortalecimento da saúde do 

colaborador.  

Assim, uma das ferramentas utilizadas pelas organizações atualmente para prevenção e 

promoção em saúde para seus colaboradores são os programas de ginástica laboral, que 

abarca exercícios de alongamento, fortalecimento, flexibilidade, coordenação motora e 

relaxamento que visam melhorar a qualidade de vida do trabalhador. 

As atividades de ginastica laboral influi comportamentos produtivos, melhoras na saúde 

e expande a motivação dos colaboradores, como também se é uma ótima opção para as 

empresas que buscam uma melhor qualidade de vida para seus colaboradores.  

Desta maneira, entendendo a relevância das práticas em saúde, inserida nos processos 

de trabalho, uma clínica de saúde do estado de Santa Catarina, em maio de 2021, 

implantou a ginastica laboral, duas vezes na semana, para auxiliar, integrar e fortalecer 

as práticas de saúde dos colaboradores.  

OBJETIVO 

Relatar a experiência da implantação da ginastica laboral na saúde do trabalhador como 

campo de interação e fortalecimento das práticas em saúde, em uma clínica de saúde do 

estado de Santa Catarina.  

 

MÉTODO 

Os critérios para inclusão dos colaboradores nas práticas de ginastica laboral foram: 

estar inserido no processo de trabalho e querer participar.  



Foram realizados dezesseis encontros presenciais e disponibilizados via plataforma 

TEAMS, no período de maio a agosto de 2021, com os colaboradores presentes na 

clínica e os que estão em home office, utilizando de músicas e exercícios para esse 

momento de cuidado. 

É válido destacar que os colaboradores, a todo momento, foram incentivados a 

participar, bem como, a perceber as melhorias que estas práticas podem trazer para seu 

dia a dia e no próprio processo de trabalho.  

O momento de ginastica laboral costuma focar em exercícios específicos para as regiões 

musculoesqueléticas de maior exigência no processo de trabalho, com duração de 10 à 

15 minutos, duas vezes na semana.   

RESULTADOS 

A realização dessas práticas de saúde, ainda se encontra em andamento, pois percebe se 

resultado positivo, de modo que a cada dia aumenta o quantitativo de colaboradores a 

participar.  

Entendendo a necessidade da promoção, prevenção e cuidado com os colaboradores, a 

ginastica laboral se torna uma ferramenta de interação e fortalecimento das práticas e 

cuidado em saúde dos colaboradores.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A ginastica laboral na saúde do trabalhador como campo de interação e fortalecimento 

das práticas em saúde, além de cuidar da saúde dos colaboradores, traz ganhos para o 

clima organizacional da organização. 

Vale ressaltar que a ginastica laboral oportunizou a possibilidade de melhorias no 

ambiente de trabalho, e alcançar melhorias na saúde ocupacional dos colaboradores, 

como também o bem-estar físico e psicossocial. 

Assim, a prática da ginástica laboral potencializou as práticas de saúde, viabilizando 

melhor qualidade de vida para os colaboradores e gerando um momento de 

descontração e integração entre os colaboradores. 
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