
 

 
 
 

Atenção 

Ginástica Laboral Compensatória 

São exercícios físicos realizados no meio do expediente de trabalho, que agem de forma 

terapêutica, para relaxar os músculos que trabalham em excesso durante a jornada de trabalho 

através da contração dos seus antagonistas. 

 

ORIENTAÇÃO: O movimento deve ser feito lentamente, respeitando o limite articular, 

executando o movimento até onde não haja dor ou a mobilidade articular lhe permita. 

 
 

Ginastica laboral compensatória 

1- Pescoço : Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos semiflexionados, tronco 

ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (“peito estufado”). Para o 

aluno realizar uma repetição do exercício, ele realizará uma flexão de pescoço (encostando o 

queixo ao peito) e após uma extensão (direcionando o olhar para cima). Realizar 2 séries 10 a 

15 movimentos para cada lado. 

 

2-  Ombro: Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos semiflexionados, tronco 

ereto, abdômen contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (“peito estufado”). Com a 

cabeça, o dorso do tronco e os glúteos na encostados da parede, o aluno irá abduzir e rotacionar 

externamente os ombros, mantendo os cotovelos fletidos em 90°, deixando os cotovelos 

alinhados com os ombros. Após isso ele deve elevar as mãos acima da cabeça, estendendo os 

cotovelos e, em seguida desce-las até que os cotovelos fiquem alinhados com os ombros, com 

os cotovelos no ângulo de 90°. Realizar 2 séries de 10 a 15 movimentos 
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3- Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos semiflexionados, tronco ereto, 

abdômen contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (“peito estufado”). Eleve os 

braços lateralmente, coloque as palmas das mãos para cima e apoie as mãos sobre os ombros, 

inicie a rotação frontal dos seus ombros sempre aplicando bastante amplitude contraia seu 

abdômen e mantenha essa movimentação, esse exercício tem como foco principal o trabalho de 

relaxamento dos ombros. Na sequência você vai alternar o sentido da movimentação projetando 

os seus cotovelos para trás continuamente, para finalizar estenda os braços lateralmente gire 

palma da mão para baixo e retorne os braços a posição inicial. Realizar 2 séries de 10 a 15 

movimentos 

 

4- Braço e punhos: Sentado em uma cadeira ou em pé, com os pés afastados na largura dos 

ombros, joelhos semiflexionados, tronco ereto, abdômen contraído, olhando para frente e 

escápulas aduzidas (“peito estufado”). Para o aluno realizar uma repetição do exercício, ele 
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iniciará o movimento com os cotovelos e punhos flexionados com as mãos próximas aos ombros. 

Após deve-se realizar uma extensão de cotovelo com uma pronação de antebraços e extensão 

de punho ao final do movimento, retornar em seguida a posição inicial. Durante os movimentos 

as mãos devem ficar fechadas com os polegares sob os dedos. Realizar 2 séries de 10 a 15 

movimentos. 

                                             

                                           

5- Punhos: Sentado sobre uma cadeira, o aluno com a coluna ereta, abdome contraído, escápulas 

aduzidas, mãos sobre os joelhos e pés no chão na largura dos quadris, com os ombros 

flexionados e os cotovelos estendidos, deve se manter as mãos na altura do peitoral. Após o 

aluno ficará com as mãos abertas e voltadas para cima, em seguida irá fechar as mãos e 

flexionar os punhos. Realizar 2 séries de 10 a 15 movimentos 
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6- Quadril: Em decúbito lateral (deitado de lado no chão), olhando para frente, coluna ereta, 

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

unidos e pés em neutro. Com a mão do membro superior que está encostado no solo, o aluno 

irá apoiar a cabeça sobre a sua palma e a mão oposta ficará encostada ao solo à frente do 

tronco. Mantendo o tronco ereto, quadril e tronco alinhados da cabeça. Deve-se levantar o joelho 

da perna de cima o mais alto que conseguir mantendo os pés juntos. E depois retornar à posição 

inicial. Realizar 2 séries de 10 a 15 movimentos cada lado do corpo. 

 

7- Em decúbito dorsal, com a coluna ereta, abdômen contraído, um dos membros inferiores com o 

joelho fletido. Deve-se colocar o tornozelo próximo ao joelho do membro inferior fletido. Após o 

aluno irá colocar as duas mãos na região posterior de coxa do membro inferior fletido. E irá puxá-

lo sutilmente em direção ao tronco. Realizar 2 séries de 20 segundos 
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8- Tronco: Sentado em uma cadeira, com o tronco ereto, olhando para frente, as escápulas 

aduzidas (peito aberto), com os pés paralelos a largura dos ombros e membros superiores ao 

lado do corpo. Para realizar uma repetição, o aluno irá abduzir os ombros deixando-os os 

membros superiores na altura dos ombros, após ele realizará uma inclinação lateral de tronco 

buscando encostar a ponta dos dedos ao chão, elevando o membro superior oposto para cima. 

Deve-se manter o abdome contraído durante todo o exercício. 2 series 10 a 15 movimentos 

para cada lado do corpo.  

 

9- Sentado, o aluno irá deixar um dos membros inferiores com o joelho estendido à frente do 

corpo. E com o outro irá passar o pé por cima do joelho, deixando-o do lado corpo.  Em 

seguida, com braço do lado do membro inferior estendido, ele irá deve-se realizar uma sutil 

força com o cotovelo sobre o joelho do membro inferior flexionado, ao mesmo tempo, ele irá 

rotacionar o tronco para o lado do membro inferior fletido e, ficará olhando para trás. Realizar 

2 séries de 20 segundos para cada lado. 

 

10-  Perna: Sentado, tronco ereto, escápulas aduzidas e os membros inferiores estendidos à 

frente. O aluno deve flexionar o tronco, aproximando-o dos membros inferiores até sentir a 

região posterior da coxa se alongando. Deve-se manter a posição pelo tempo indicado. 

Realizar 2 séries de 20 segundos. 
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         DICA DA SEMANA: 

Qual nível de ruído aceitável no expediente de trabalho? 

 Para um melhor conforto no ambiente de trabalho o nível de ruído aceitável deve ser de 65 

dB (A), conforme estabelecem a NRMTE 17 e a NBR Inmetro 10152. Os níveis de ruído acima 

dessa frequência podem ser prejudiciais à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 
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