
 

A GINÁSTICA LABORAL PREPARATÓRIA é realizada ANTES DO INÍCIO DO TRABALHO, ela se caracteriza pela promoção 
do aumento da circulação sanguínea, e também, o aquecimento de grupamentos musculares que serão solicitados 
durante a jornada de trabalho. (AGUIAR et al., 2015)  
Recomendação: Os movimentos devem ser realizados respeitando os limites articulares, sendo executados até onde não 
haja dor ou a mobilidade articular lhe permita. 

Ginástica Laboral Preparatória 

Exercícios  

 

1. Em pé, olhando para frente, coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), 
abdômen contraído, braços ao lado do corpo, palmas das mãos apoiadas nos 
quadris, pernas afastadas lateralmente na largura dos ombros, joelhos 
semiflexionados e pontas dos pés ligeiramente lateralizados. Rotacionar a cabeça 
lentamente para a direita e para esquerda, respeitando o limite articular. Realizar 
10 repetições para cada lado.  

                                                 

                                                               Vista frontal 

                                                 

Vista lateral 

2. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, coluna ereta, escápulas aduzidas 
(peito aberto), abdômen contraído, braços ao lado do corpo, pernas afastadas 
lateralmente na largura dos quadris, joelhos flexionados em 90° graus e pontas dos 
pés voltadas para frente. Realizar o movimento de circundução de  ombros para 
frente e para trás lentamente. Realizar 10 repetições para frente e para trás.  

                                   

                                          Vista lateral 

                                   



 
3. Em pé, olhando para frente, coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), 

abdômen contraído, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, joelhos 
semiflexionados e pontas dos pés ligeiramente lateralizadas. Flexionar (dobrar) os 
dois ombros até altura do peitoral, mantendo os cotovelos estendidos (esticados). 
Após isso, flexionar e estender determinado punho, utilizando a mão oposta para 
apoiar os movimentos, de forma que, durante flexão essa mão apoie a parte dorsal 
da mão oposta e, no momento da extensão, a sua palma. Realizar 10 flexões e 10 
extensões em cada membro.  

                    

                       Vista frontal 

                    

Vista lateral 

4. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto), 
coluna ereta, abdômen contraído, braços ao lado do corpo, pernas afastadas 
lateralmente na largura dos quadris, joelhos fletidos e pontas dos pés voltadas para 
frente.  Flexionar (dobrar) os ombros mantendo os cotovelos estendidos (esticados). 
Após isso, abrir as mãos estendendo (esticando) os dedos e posteriormente fechar as 
mãos, flexionando (dobrando) os membros. Realizar 10 flexões e 10 extensões dos 
dedos. 

                                    

                                           Vista frontal 

                                    

Vista lateral  

 

 

 



 
5. Em pé, olhando para frente, coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), 

abdômen contraído, pernas afastadas lateralmente além da distância dos quadris, 
pontas dos pés ligeiramente apontadas para os lados e braços ao lado do corpo. 
Inclinar o tronco para ambos lados e, simultaneamente a isso, abduzir o ombro 
oposto ao lado que o corpo estará se inclinando, de forma que a mão ultrapasse a 
cabeça. Após isso, realizar mesmo movimento para o outro lado. Realizar 10 
repetições para cada lado.  

                                      

                                           Vista frontal 

                                      

Vista lateral  

6. Em pé, olhando para frente, coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), 
abdômen contraído, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris e pontas 
dos pés voltadas para frente. Distanciar os pés de forma anteroposterior (deslocar 
um membro à frente e o outro para atrás do corpo), flexionar (dobrar) os joelhos e 
o quadril cuja perna estará mais à frente, mantendo este último membro do lado 
oposto estendido (esticado). Após isso, abduzir e rotacionar externamente os 
ombros, mantendo as palmas das mãos voltadas para frente e alinhadas com a 
cabeça. Posteriormente, rotacionar o tronco para os dois lados corpo, mantendo a 
coluna ereta e o abdômen contraído. Realizar 10 repetições para cada lado. 

                                     

                                           Vista lateral  

                                     

Vista frontal 

 

 

 



 
 

 

 

 

7. Em pé, olhando para frente, coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), 
abdômen contraído, braços ao lado do corpo, cotovelos fletidos (dobrados), mãos 
apoiadas nos quadris, pernas afastadas lateralmente além da largura dos ombros, 
joelhos estendidos e pontas dos pés voltadas para frente. Deslocar o centro do 
corpo para a esquerda, flexionando o quadril e o joelho desse mesmo lado. Após 
isso, realizar o mesmo procedimento com o lado oposto. Realizar 10 repetições 
para cada lado. 

                   

                       Vista lateral  

                   

8.  Em pé, olhando para frente, coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), 
abdômen contraído. Apoiar a ponta do pé atrás do corpo, flexionando (dobrando) 
o joelho deste lado, mantendo o quadril estendido (esticado). Já em relação ao lado 
oposto, o quadril e joelho deverão permanecer fletidos. Após isso, flexionar o 
quadril da perna que está atrás do corpo e, em seguida, estender o seu  joelho. 
Posteriormente, retornar à posição inicial. Realizar 10 repetições em cada lado.   

                                  

                                          Vista lateral 

                                  

Vista frontal 

 

 



 
 

9. Em pé, olhando para frente, coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), 
abdômen contraído, braços ao lado do corpo, palmas das mãos apoiadas nos quadris, 
joelhos semiflexionados e pontas dos pés ligeiramente lateralizadas. Retirar um pé 
do chão e apoiar a ponta deste no solo. Após isso, rotacionar o tornozelo para os dois 
lados. Realizar mesmo procedimento com o membro oposto. Realizar 10 repetições 
para cada lado em ambos os membros.  

                   

                       Vista lateral  

                   

Dica da semana: 
Organização do ambiente de trabalho em home office 

Uma boa organização do ambiente de trabalho é essencial para a prevenção de doenças 
ocupacionais, para a motivação e satisfação do trabalhador. No trabalho em home office, o 
trabalhador deve buscar organizar seu espaço de trabalho, realizando ajustes simples e rápidos, 
definindo quais são os objetos e equipamentos mais utilizados. Dessa forma, a mesa de trabalho 
será organizada deixando os equipamentos e objetos mais utilizados próximos ao trabalhador. 
Os equipamentos e objetos menos utilizados podem ficar em um local mais distante. Esta 
organização permite que os espaços de trabalhos fiquem livres para que o trabalhador consiga 
movimentar os braços e operar o mouse, deixando sem fios e cabos embaixo ou em cima da 
mesa, e com bom posicionamento dos equipamentos. Este planejamento colabora com a maior 
eficiência no trabalho além de diminuir movimentos repetitivos e displicentes na jornada de 
trabalho. (SENADO FEDERAL, 2015) 

                                              

                                                              (SENADO FEDERAL, 2015) 
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