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Você trabalha sentado o dia todo? Sofre com dores nas
costas e no pescoço? Saiba que você não está sozinho.
Segundo uma pesquisa feita pela organização British Heart
Foundation e pelo grupo Get Britain Standin com 2 mil
pessoas, 45% das mulheres e 37% dos homens cam de pé
menos de 30 minutos por dia enquanto estão no escritório.

(https://nith.com.br/trabalhi
sta/evento/consultoria-dp-eesocial-telegram/?
utm_source=blog&utm_med
ium=banner&utm_campaign
=consultoria-dpesocial)

Somado a isso, mais da metade dos participantes almoça
em sua própria mesa, sendo que 78% acreditam que cam
muito tempo sentados.
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0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/COMO
EMITIR-GPS-GUIA-DA-PREVIDENCIASOCIAL-DE-ABRIL-2020/#RESPOND)

Redução de jornada e
(https://blo

Ainda de acordo com o levantamento, esse comportamento
está diretamente associado a problemas cardíacos, diabetes
tipo 2, câncer, problemas mentais, dores nas articulações e
má circulação sanguínea.

g.nith.com.
br/reducao
-dejornada-esalariocomo-

Com tantos efeitos negativos, nada melhor do que
introduzir no seu dia a dia alguns hábitos para amenizar
esses desconfortos e garantir uma melhor qualidade de
vida.

informarfolha-noesocialdomestico
/)

salário: como informar a
folha no eSocial
Doméstico?
(https://blog.nith.com.br/r
educao-de-jornada-esalario-como-informarfolha-no-esocialdomestico/)
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0 COMMENTS
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Entenda as novas
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(https://blo e 936
g.nith.com. (https://blog.nith.com.br/e

(https://nith.com.br/nith ix?utm_source=blognith&utm_medium=banner_post_mobile&utm_campaign=nit
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Con ra as dicas que preparamos para melhorar a sua

br/entend
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postura durante o trabalho e, claro, evitar problemas de
saúde.
1 – Movimente-se

Quer saber como ter
(https://blo
g.nith.com.

Uma boa dica é aproveitar os momentos em que está
fazendo um telefonema para falar em pé e em movimento.
Se puder, altere entre momentos sentados com momentos

br/quersabercomo-teracesso-as-

caminhando. Isso vai contribuir para melhorar,

informaco

principalmente, a circulação sanguínea.

es-dos-

2 – Levante-se a cada uma hora
Evite permanecer por mais de uma hora sentado

afastamen
toscon rapassopasso/)

acesso às informações dos
afastamentos: confira
passo a passo
(https://blog.nith.com.br/q
uer-saber-como-teracesso-as-informacoesdos-afastamentos-confirapasso-passo/)
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1 COMMENT
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/QUERSABER-COMO-TER-ACESSO-ASINFORMACOES-DOSAFASTAMENTOS-CONFIRA-PASSOPASSO/#COMMENTS)

ininterruptamente. Sempre que tiver oportunidade, levantese e caminhe, nem que for para ir ao banheiro, tirar uma
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Tire as suas dúvidas sobre

Tire as suas dúvidas sobre

dúvida com o colega, beber água ou mesmo olhar pela
janela.
3 – Posição correta da cadeira

o benefício de prestação
continuada da assistência
(https://blo social
g.nith.com. (https://blog.nith.com.br/ti
br/tire-assuasduvidas-

re-as-suas-duvidas-sobreo-beneficio-de-prestacao-
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Essa é uma dica muito importante. Durante o trabalho,
veri que se a sua posição na cadeira está correta. Pre ra
car com as costas bem acomodadas no encosto da cadeira
e os pés bem posicionados no chão.

suspensao
-ereducaodajornada-

Esclareça as dúvidas:
auxílio Emergencial,
suspensão e redução da
jornada de trabalho
(https://blog.nith.com.br/e
sclareca-as-duvidasauxilio-emergencialsuspensao-e-reducao-dajornada-de-trabalho/)
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Se não for possível car com os pés no chão, utilize um

trabalho/)

apoio portátil, que garantirá o apoio que precisa. É
recomendado que, quando você estiver sentado, suas
pernas quem em um ângulo de 90 graus.
Com isso, você conseguirá evitar a estagnação da corrente
sanguínea nas pernas, que pode provocar o surgimento de
varizes.
4 – Cadeiras ergonômicas

Transações Tributárias:
novas oportunidades de
(https://blo extinguir tributos federais
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Mesmo que você se esforce para manter uma postura
adequada quando sentado, se a cadeira não for apropriada,
não adiantará nada.

des-deextinguirtributos-
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Se tiver a oportunidade de escolher a sua cadeira, pre ra
modelos ergonômicos, com descanso para os braços e que
tenham regulagem de assento e de encosto.

Portaria 150: O que



/
mudou nas contribuições

Opte por um modelo com as dimensões apropriadas ao seu
corpo e que tenha um assento rme para suportar as suas
coxas sem forçar o ângulo posterior dos joelhos. O ideal é
que ela tenha apoio para os braços e o encosto traseiro

(https://blo
g.nith.com.
br/portaria
-150-oque-

arredondado.

mudou-

5 – Alinhamento da cabeça

contribuic

Sempre que estiver sentado, procure manter a cabeça em
linha reta na maior parte do tempo. Se você utiliza monitor
de computador, evite ter que olhar para baixo para utilizá-lo.
Esse hábito evitar que você tenha dor no pescoço e ombros.

nasoesprevidenci
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mudou nas contribuições
previdenciárias devido à
pandemia?
(https://blog.nith.com.br/p
ortaria-150-o-que-mudounas-contribuicoesprevidenciarias-devidopandemia/)
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6 – Faça exercícios físicos
Tire todas as suas dúvidas
sobre o cálculo de redução
(https://blo salarial e segurog.nith.com. desemprego
br/tire-

(https://blog.nith.com.br/ti
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Consultoria de DP e
eSocial: 20 principais
dúvidas da área
trabalhista e
(https://blo previdenciária
g.nith.com. (https://blog.nith.com.br/c
br/consult onsultoria-dpesocial/)

Muitas empresas oferecem a prática de ginástica laboral
para os funcionários. Mas se você não tem acesso a prática

oriadpesocial/)

21 DE ABRIL DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/CONSU
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de atividade física, que tranquilo. Procure sempre se
alongar e praticar alguns exercícios em determinados
momentos.
Exemplo: alongue-se tentando tocar as pontas dos dedos
dos pés, mesmo estando sentado, movimente as
panturrilhas, esticando-as, como se fosse car na ponta dos
pés.
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Mantendo a coluna ereta, movimente o pescoço para a
direita e para a esquerda. Mexa-o com cuidado e
sensibilidade, essa é uma parte importante do corpo.
Esse são algumas das práticas mais recomendadas para
evitar dores e garantir uma boa saúde. Sabemos que nem
sempre é possível seguir essas recomendações, mas
procure segui-las sempre que conseguir.
Gostou do nosso artigo?
Então, não deixe de nos acompanhar por aqui, pois sempre
trazemos artigos sobre os mais diversos assuntos.
Fique atento também às nossas redes sociais, pois trazemos
sempre novidades sobre o que está acontecendo neste
período de calamidade pública no nosso país.
Siga-nos no Facebook, no Instagram e no nosso canal no
Youtube. Aproveite para acessar o site da Nith Treinamentos
e con ra todos os nossos cursos online, que já estão
disponíveis.

(https://nith.com.br/trabalhista/evento/consultoria-dp-eesocial-telegram/?
utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=co
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Deixe uma resposta
Conectado como Angelica (https://blog.nith.com.br/wpadmin/pro le.php). Sair » (https://blog.nith.com.br/wplogin.php?
action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.b
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Seu comentário aqui...
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O sucesso do
negócio depende
de uma boa
gestão de equipe
(https://blog.nith
.com.br/osucesso-donegocio-depende-

Como um Gestor
Pode Perder
Dinheiro
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 25 de fevereiro de
2019
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Mulher no
comando de
empresas dá mais
lucro também no
Brasil, diz OIT
(https://blog.nith
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