
 

GINÁSTICA LABORAL COMPENSATÓRIA 
 

A GINÁSTICA LABORAL COMPENSATÓRIA é realizada DURANTE A JORNADA DE 

TRABALHO, ela se caracteriza como a interrupção da monotonia operacional do trabalhador. Dessa forma, 

realiza-se pausas para executar exercícios específicos de compensação aos esforços repetitivos, estruturas 

sobrecarregadas e às posturas solicitadas no trabalho, de acordo com cada função laboral. (AGUIAR et al., 

2015) 

 

EXECUÇÃO DOS EXERCÍCIOS: Os movimentos realizados nos exercícios devem ser feitos sempre 

respeitando o limite articular, sendo executados até onde não haja dor ou a mobilidade articular lhe permita.  

EXERCÍCIOS 

1. INCLINAÇÃO LATERAL DE CERVICAL ALTERNADA: Sentado sobre uma cadeira, o aluno 

com a coluna ereta, abdome contraído, escápulas aduzidas, mãos sobre os joelhos e pés nos chãos na 

largura dos quadris, irá realizar o movimento de inclinação do pescoço aproximando o máximo 

possível a orelha ao ombro. Deve-se realizar esse movimento para ambos os lados do corpo, 

alternadamente.  REALIZAR 20 REPETIÇÕES PARA CADA LADO. 

 

2. PROTUSÃO E RETRAÇÃO CERVICAL: Sentado sobre uma cadeira, o aluno com a coluna ereta, 

abdome contraído, escápulas aduzidas, mãos sobre os joelhos e pés nos chãos na largura dos quadris, irá realizar 

o movimento de protusão deslocando a cabeça para frente e após uma retração deslocando a cabeça para trás o 

máximo possível. REALIZAR 20 REPETIÇÕES PARA CADA MOVIMENTO. 

 

3. ROTAÇÃO EXTERNA DE OMBRO COM DESENVOLVIMENTO: Sentado sobre uma cadeira, 

o aluno com a coluna ereta, abdome contraído, escápulas aduzidas, os pés nos chãos na largura dos quadris. 



 
Abduzir (afastar lateralmente) os braços com os cotovelos flexionados e palmas das mãos voltadas para o chão 

até a altura dos ombros. Após o  aluno irá realizar uma rotação externa dos ombros   deixando as mãos paralelas 

a cabeça, após ele irá estender os cotovelos aproximando as mãos acima da cabeça. REALIZAR 15 

REPETIÇÕES. 

 

4. FLEXÃO LATERAL DE TRONCO COM EXTENSÃO DE COTOVELO: Sentado sobre uma 

cadeira, o aluno com a coluna ereta e escápulas aduzidas, abdome contraído, mãos sobre os joelhos, pés no 

chão na largura dos quadris, deixando as mãos levantadas paralelas a cabeça. Irá flexionar o tronco lateralmente, 

estendendo o cotovelo. Esse movimento deve ser realizado para ambos os lados, alternadamente.  REALIZAR 

10 REPETIÇÕES PARA CADA LADO DO CORPO. 

 

5.  FLEXÃO E EXTENSÃO DE TRONCO COM ÊNFASE NO TÓRAX: Sentado sobre uma 

cadeira, o aluno com a coluna ereta, escápulas aduzidas, abdome contraído, mãos sobre os joelhos e pés no 

chão na largura dos quadris. O aluno irá encostar o queixo sobre o peito, e progressivamente realizará uma 

flexão frontal de tronco com ênfase na região torácica. Após ele irá “desenrolar”, estendendo a coluna torácica 

e após uma extensão cervical. REALIZAR 15 REPETIÇÕES. 

 



 

6. FECHAR AS MÃOS E PRESSIONAR POR 5 SEGUNDOS: Sentado sobre uma cadeira, o aluno 

com a coluna ereta e escápulas aduzidas, deixando as mãos levantadas paralelas aos ombros. Irá fechar as palmas 

das mãos e as manterá pressionado durante 5 segundos.  REALIZAR 10 REPETIÇÕES. 

 

7. FLEXÃO DE DEDOS COM AS MÃOS JUNTAS: Sentado sobre uma cadeira, o aluno com a coluna 

ereta e escápulas aduzidas, deixando as mãos juntas e pressionadas paralelas aos ombros. O aluno irá afastar 

os dedos, e após realizará uma flexão dos dedos aproximando as pontas dos dedos. REALIZAR 15 

REPETIÇÕES. 

 

8. PRANCHA NA CADEIRA: O aluno começará o exercício na posição de prancha (Com as mãos 

apoiadas sob os ombros e na largura dos mesmos, e os pés na largura dos quadris, suportando o peso 

corporal com as mãos e pontas dos pés) segurando nas laterais do assento da cadeira que estará 

encostada na parede. Ele deve manter o abdômen contraído e a curvatura natural da coluna preservada, 

olhando para o chão. O ALUNO DEVE MANTER ESSA POSIÇÃO POR QUANTO TEMPO 

ELE SUPORTAR. 

 

9. FLEXÃO PLANTAR EM PÉ:  Em pé, coluna ereta, peito aberto, abdome contraído, pés na largura 

dos quadris, sustentando o corpo sobre as pontas dos pés. Deve-se elevar o corpo fazendo com que o 



 

calcanhar se afaste do chão e após deve-se levá-los o mais próximo do chão sem deixar encostar. 

REALIZAR 20 REPETIÇÕES.  

              

10. ALONGAMENTO: Em pé ou sentado, deve-se olhar para cima e com as mãos juntas, o aluno irá 

sutilmente fazer força sobre o queixo, empurrando a cabeça para trás. O ALUNO FICARÁ NESTA 

POSIÇÃO POR 20 SEGUNDOS. Após ele irá aproximar o queixo ao peito, o máximo que conseguir, 

fazendo uma força sutil com as mãos atrás da cabeça, em direção ao chão. Ele irá ficar nesta posição 

por 20 segundos.  REALIZAR 2 SÉRIES.  

 

11. ALONGAMENTO: Em pé, coluna ereta, peito aberto, abdome contraído, pés na largura dos quadris, 

o aluno deve entrelaçar os dedos com as palmas para “fora” acima cabeça. Após isso ele deve tentar 

aproximar os ombros da orelha, estendendo os cotovelos e realizando sutilmente força para cima. 

DEVE-SE MANTER ESSA POSIÇÃO DURANTE 20 SEGUNDOS. REALIZAR 2 SÉRIES. 

 

12. ALONGAMENTO: Utilizando uma cadeira encostada na parede, o aluno irá colocar as mãos 

apoiadas sobre a parede e um pé sobre o assento da cadeira. Com a perna que está no chão o aluno irá 



 

estender o joelho e realizar uma sutil força com o joelho oposto para frente. REALIZAR 2 SÉRIES 

DE 20 SEGUNDOS PARA CADA PERNA.  

 

13. ALONGAMENTO: Utilizando uma cadeira encostada na parede, o aluno irá colocar as mãos 

apoiadas sobre a parede e um pé sobre o assento da cadeira. Com a perna que está no chão o aluno irá 

flexionar o joelho e realizar uma sutil força com ele em direção ao solo. REALIZAR 2 SÉRIES DE 

20 SEGUNDOS PARA CADA PERNA.  

 

  DICA DA SEMANA: 

Como utilizar o mouse adequadamente. 

  Durante a utilização do mouse, deve-se evitar ficar com o punho em desvios laterais ou mediais. 

mantendo os punhos apoiados em suporte apropriado, como também, antebraços e cotovelos sempre 

apoiados, seja no suporte da cadeira ou na própria mesa. Atentando-se em manter o mouse dentro de espaço 

próximo a largura dos ombros e num alcance adequado para não ser necessário estender o cotovelo ou 

desencostar o tronco do apoio da cadeira. (SENADO FEDERAL, 2015) 

   



 

   

                                                                                                            (SENADO FEDERAL, 2015) 
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