
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ajoelhado, de forma que os joelhos fiquem completamente fletidos (dobrados), o dorso dos pés se 

apoiem no solo, quadris sentados sobre os calcanhares, olhando para frente, com postura ereta, 

braços ao lado do corpo. Inclinar a cabeça para baixo, sentindo a musculatura posterior do pescoço 

se alongar. Após isso, olhar para cima, inclinando a cabeça para trás. Por fim, inclinar a cabeça 

lateralmente, tanto para direita, quando para esquerda, sem rotacionar o membro. Se seus joelhos 

doerem nessa posição, sente-se sobre uma cadeira. Realizar 2 séries de todos os movimentos. Em 

cada movimento, segurar por 20 segundos. 

                                                                 

 

(VISTA LATERAL) 

                                                              
 

2. Em pé, olhando para frente, coluna ereta, abdome contraído, joelhos semiflexionados, pernas 

afastadas lateralmente na largura dos quadris e pontas dos pés ligeiramente lateralizadas. Levar um 

braço atrás do tronco e, com a mão contrária puxar suavemente este braço no sentido oposto. 2 

séries de 20 segundos cada lado. 

 

                                                    (VISTA LATERAL) 

                   

 

GINÁSTICA LABORAL DE RELAXAMENTO 

 

 

 

EXERCÍCIOS  

Atenção!! 

 A GINÁSTICA LABORAL DE RELAXAMENTO, é utilizada no final do trabalho; 

 O objetivo deste te ginástica, é diminuir a fadiga e cansaço, observados no final do expediente. (AGUIAR, L.U.B et 

al, 2015) 



 
3. Em pé, olhando para frente, coluna ereta, peito aberto, abdome contraído, pernas afastadas 

lateralmente na largura dos quadris, joelhos semiflexionados. Apoiar as mãos com as palmas, dedos 

unidos, uma contra a outra, na altura dos peitorais, cotovelos fletidos e braços paralelos ao chão. 

Pressionar as palmas das mãos uma contra a outra por 20 segundos e relaxar. Repetir duas vezes. 

 

                                                                              (VISTA LATERAL) 

                        

 

4. Em pé, olhando para frente, coluna ereta em toda sua extensão, abdome contraído, pernas afastadas 

lateralmente na largura dos quadris, pontas dos pés pouco lateralizadas. Inclinar o tronco 

lateralmente com o braço elevado sobre a cabeça, enquanto o braço oposto desliza sobre a perna 

para onde o tronco se inclina. Realizar 2 séries de 20 segundos para cada lado.  

 

                                                       (VISTA LATERAL) 

                       
 

5. Em pé, olhando para frente, coluna ereta, pernas afastadas na largura dos quadris, joelhos 

ligeiramente dobrados e pontas dos pés voltadas para frente. Estender o tronco  apoiando as duas 

mãos na parte posterior dos quadris, tentando deslizar as mãos até as coxas. Ao retornar o 

movimento, deslize as mãos subindo até os quadris, posteriormente, e retorne lentamente a postura 

de pé com tronco ereto.  2 séries de 20 segundos.  

                        

 

 

 

 

 



 
6. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, 

pontas dos pés voltadas para frente. Com as mãos sobre as coxas, flexionar o pescoço, levando o 

queixo para próximo das clavículas, levar os ombros à frente, aumentando a curva no dorso, e ir 

flexionando o tronco lentamente e deslizando as mãos pelas coxas e pernas, em direção aos pés, 

deixar a cabeça solta nessa posição entre as pernas. Tentando sentir durante este movimento, o 

alongamento da parte posterior do tronco. Para retornar, manter queixo junto ao pescoço e elevar o 

tronco, lentamente, deslizando as mãos no percurso de volta até se sentar com tronco ereto 

novamente na cadeira. 2 séries de 20 segundos.  

 

             
 

7. Sentado no chão, olhando para frente, coluna ereta, quadris fletidos (dobrados), jeolhos estendidos 

(esticados) e pontas dos pés voltadas para cima. Após isso, flexionar um determinado joelho, de 

forma que, a sola do pé deste lado, encoste ou se aproxime da parte mais interna da coxa do lado 

oposto. Com ajuda de um elasstica ou toalha, passe o implemente por trás da parte superior da sola 

do pé, cujo a ponta estará voltada para cima. Posteriormente, puxe o implmento levemente contra o 

corpo.  Realizar 2 séreies de 20 segundos cada lado.  

 

                           
 

8. Em decúbito dorsal (costas apoiadas no solo), olhando para cima, coluna ereta, com as costas 

apoiadas em toda sua totalidade no solo, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris e 

corpo relaxado. Apoiar uma mão sobre o abdome e a outra sobre o tórax. Inspirar o ar pelo nariz 

preenchendo primeiramente o abdômen, seguido do tórax lateral e por fim, o peito, sentir os 

pulmões completamente cheios por 2 segundos, e expirar o ar, rebaixando o peito, afinando a 

cintura lateralmente e murchando a barriga no fim, sentindo os pulmões vazios por 2 segundos.  

Realizar de 10-15 repetições 

                                                                                   

                         



 

                                        

                                        

 

 

 

 

A localização do monitor deve ser centralizada à visão do usuário, evitando que o trabalhador 
frequentemente realize em sua rotina de trabalho rotações de cabeça. Esses movimentos repetitivos, 
que muitas vezes são imperceptíveis, podem gerar uma sobrecarga na região do pescoço interferindo 
na postura e podendo causar distúrbios osteomusculares. (BRASIL, 2009; SENADO FEDERAL, 2015) 
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DICA DA SEMANA 

Posição do monitor ao utilizar seu computador. 

 


