
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Em pé, olhando para frente, coluna ereta, peito aberto, abdômen contraído, braços ao 

lado do corpo com as m’aos apoiadas sobre os quadris, palmas das mãos apoiadas nos 

quadris, pernas abertas na largura dos ombros e pontas dos pés ligeiramente 

lateralizadas. Relaxe o corpo e rotacione a cabeça lentamente para direta e 

posteriormente para esquerda, sem exceder o limite articular. 20 repetições cada 

lado.  

 

                                                                
 

VISTA LATERAL 

                                                                                    

2. Em pé de lado para uma parede ou algo fixo, olhar para frente, coluna ereta, braços ao 

longo do corpo, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris e pontas dos pés 

ligeiramente lateralizadas. Apoiar palma da mão que está mais próxima do apoio, na 

altura do ombro e com cotovelo estendido, rotacional todo o corpo no sentido 

contrário a parede (tentando ficar de costas para o apoio sem tirar o apoio da mão) 

sem exceder o limite articular. 2 séries de 20 segundos cada lado.  

                                                          

GINÁSTICA LABORAL COMPENSATÓRIA  

 

 

 

EXERCÍCIOS  

Atenção!! 

  A GINÁSTICA LABORAL COMPENSATÓRIA, é realizada em momentos de pausas, durante o expediente, para que se 

interrompa a monotonia do trabalho; 

 São realizados exercícios que atuam na manutenção de regiões sobrecarregadas pelo trabalho (AGUIAR, L.U.B et 

al, 2015).  
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3. Em pé, olhando para frente, peito aberto, coluna ereta em toda sua extensão, 

abdômen contraído, peito aberto, pernas afastadas lateralmente na largura dos 

quadris e pontas dos pés ligeiramente lateralizadas. Passar os dois braços por trás do 

corpo, entrelaçando os dedos. Após isso, realizar hiperextensão dos ombros, 

promovendo uma leve pressão para cima (sentido da seta), sem exceder o limite 

articular. 2 séries de 20 segundos. 

 

                              
 

4. Em decúbito lateral (deitado de lado no chão), olhando para frente, coluna ereta, 

ombros fletidos com cotovelos estendidos e palmas das mãos unidas na linha dos 

ombros, abdome contraído,  quadris fletidos, joelhos fletidos e unidos na linha dos 

quadris, tornozelos unidos e pés em neutro.  Rotacionar a cabeça, o tronco e o braço 

que estará mais acima de forma simultânea, afastando as palmas das mãos, e 

tentando tocar o dorso da mão no chao atrás do corpo. Manter cotovelos estendidos e 

o olhar acompanhando a mão em movimento. Após isso, retornar lentamente para 

posição inicial. 2 séries de 15-20 repeticoes.  

 

                           
 

                                         VISTA LATERAL 
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5. Ajoelhado no solo, manter coluna ereta em toda sua extensão, olhar para baixo, 

quadris e joelhos fletidos (dobrados), pontas dos pés e palmas das mãos em contato 

com o chão. Posicionar palmas das mãos abertas sobre o chão, com os dedos 

direcionados para os joelhos, estendendo os cotovelos, afastando os ombros das 

orelhas e sentando os quadris o mais próximo que conseguir dos calcanhares. Manterá 

está posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries, sem exceder os limites articulares.  

2 séries de 20 segundos 

 

                          

 

6. Sentado no solo, com a coluna ereta, pernas afastadas lateralmente excedendo a 

distância dos quadris, joelhos estendidos, parte posterior das pernas em contato com 

o chão e pontas dos pés voltadas ligeiramente para os lados ou para cima. Flexionar 

(dobrar) os ombros e o tronco e tentar encostar as duas palmas das mãos no chão o 

mais longe que conseguir, mantendo a extensão dos cotovelos, coluna o mais ereta 

que conseguir e sem dobrar os joelhos.  Após isso, retomar lentamente a postura 

ereta.  2 séries de 20 segundos 

 

                               
 

7. Apoiado com um joelho no chão e a sola do pé do lado oposto, olhando para frente, 

coluna ereta, peito aberto, abdômen contraído, um quadril fletido (dobrado), o outro 

estendido (esticado) e os dois joelhos fletidos. Movimentar o centro do corpo para 

frente, realizando hiperextensão do quadril anteriormente estendido, elevando 

simultaneamente os dois braços, mantendo as palmas das mãos voltadas para dentro 

e o calcanhar do pé de apoio em total contato com o solo. Após isso, retornar à 

posição inicial. 2 séries 15-20 repetições.  
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8. Em pé, olhando para frente, coluna ereta, peito aberto, abdome contraído, pernas 

abertas lateralmente na largura dos quadris, quadris e joelhos estendidos (esticado), 

sola dos pés em contado com o solo e pontas dos pés voltadas para frente. Após isso, 

flexionar (dobrar) um joelho, apoiando a ponta do dorso do pé mais atrás, realizando 

leve pressão da articulação deste tornozelo para frente. Caso não consiga manter o 

equilíbrio, poderá se apoiar em algo estável. 2 séries de 20 segundos cada lado.  

 

                   

 

 

 

 

 

Quando estiver sentado em uma cadeira, é muito importante que seus pés estejam tocando o 

solo e os joelhos fletidos (dobrados) em 90° graus, de forma que as coxas fiquem paralelas ao 

chão. Pessoas mais baixas, que não conseguem apoiar os pés no solo, devem utilizar um apoio 

(SENADO FEDERAL, 2015). 

 

DICA DA SEMANA 

Posição das pernas quando estiver sentado em uma cadeira. 



 
 

Referências: 

• AGUIA, L. U. B. Ginástica laboral: Prerrogativa do Profissional de Educação Física. [S.I.:s.n], 

2015. 124p.  

• SENADO FEDERAL. Orientações ergonômicas. Brasília, 2015. Disponível em: Acesso em 

19/06/2021.  

• BRASIL. Lesões por esforço repetitivo. Biblioteca Virtual em saúde, 2009. Disponível em: . 

Acesso em 19/06/2021. 

 


