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1. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, as escápulas aduzidas (peito aberto), 

abdômen contraído, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, joelhos 

semiflexionados (pouco dobrados), pontas dos pés ligeiramente lateralizadas e braços ao lado 

do corpo. Inclinar lentamente a cabeça para frente e posteriormente para trás. Realizar 10 

repetições para frente e para trás. 

                                      

                                            

2. Em pé, olhando para frente, com a coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), 

abdômen contraído, braços ao lado do corpo, pernas afastadas lateralmente na largura dos 

quadris, joelhos semiflexionados (pouco dobrados) e pontas dos pés ligeiramente 

lateralizadas. Inclinar a cabeça para os dois lados, lentamente. Realizar 10 repetições para os 

dois lados.  

 

                                  

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).  



 

                                  

3. Em pé, com o olhar voltado para frente, mantendo a coluna ereta, abdômen contraído, 

escápulas aduzidas (peito aberto), pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, 

joelhos semiflexionados (pouco dobrados) e pontas dos pés ligeiramente lateralizadas. 

Flexionar (dobrar) os ombros elevando os braços na altura do peito, mantendo os cotovelos 

estendidos à frente do corpo e, após isso, abrir e fechar as mãos mantendo as palmas das 

mãos voltadas para frente, lentamente. Realizar 20 repetições em cada lado de forma 

simultânea.  

                                  

                                  

4. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, o abdômen contraído, escápulas 

aduzidas (peito aberto), pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, joelhos 

semiflexionados (pouco dobrados) e pontas dos pés voltadas para frente. Flexionar (dobrar) 

um determinado ombro elevando os braços na altura do peito, mantendo o cotovelo 

estendido (esticado) à frente do corpo e o punho neutro. Após isso, com ajuda da mão oposta, 

flexionar o punho e estender de forma continuada, de forma que, durante a flexão do punho, 

a mão oposta deverá se apoiar no dorso da mão e, durante a extensão, na palma da mão. 

Realizar 10 repetições em cada lado.  

                 



 

                  

5. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdômen contraído, escápulas 

aduzidas (peito aberto), braços ao lado do corpo, palmas das mãos abertas, cotovelos 

estendidos (esticados), pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, joelhos 

semiflexionados (pouco dobrados) e pontas dos pés ligeiramente lateralizadas. Rotacionar 

um determinado braço, 10 vezes para frente e  para trás. Após isso, realizar mesmo 

procedimento com lado oposto. Realizar 10 repetições para cada direção em ambos lados. 

                                      

                                      

6. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdômen 

contraído, escápulas aduzidas (peito aberto), braços ao lado do corpo, pernas afastadas 

lateralmente na largura dos quadris, joelhos fletidos em 90° e pontas dos pés voltadas para 

frente. Rotacionar o tronco e simultaneamente a cabeça para um lado, apoiar o braço 

referente a este mesmo lado no encosto da cadeira, exercendo leve pressão durante a 

rotação do tronco. A mão referente ao braço oposto poderá se apoiar no joelho da perna 

contrária.  Após ficar nesta posição por 20 segundos, realizar mesmo procedimento com 

lado oposto.  Realizar 2 séries de 20 segundos em cada lado.  

                   

7. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdômen contraido, escápulas 

aduzidas (peito aberto), braços ao lado do corpo, pernas afastadas lateralmente na largura 



 
dos quadris, joelhos semiflexionados e pontas dos pés ligeiramente lateralizadas. Entrelaçar 

os dedos, elevar os braços para cima da cabeça e exercer leve pressão neste sentido.  

Realizar 2 séries de 20 segundos. 

                  

8. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), 

abdômen contraído, braços ao lado do corpo, pernas afastadas lateralmente na largura dos 

quadris, joelhos semiflexionados e pontas dos pés ligeiramente lateralizadas. Flexionar 

(dobrar) um quadril, mantendo o joelho o máximo estendido (esticado) possivel e aproximar 

a ponta do pé na palma da mão oposta. Após isso, estender o quadril novamente e realizar 

mesmo procedimento com lado oposto. Realizar 10 repetições em cada lado.  

                                    

                                    

9. Em pé, olhando para frente, coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), braços ao 

lado do corpo, pernas aproximadas e pontas dos pés voltadas para frente. Semiflexionar 

(dobrar ligeiramente) os joelhos, inclinar o tronco para frente e apoiar as palmas das mãos 

nos joelhos. Após isso, realizar movimento circular com os joelhos, 10 vezes para cada lado. 

Realizar 10 repetições para os dois lados. 

                  

                  



 
 

 

 

10. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas 

aduzidas (peito aberto), abdômen contraÍdo, pernas afastadas lateralmente na largura dos 

quadris, joelhos e quadris flexionados em 90° e pontas dos pés voltadas para frente. 

Rotacionar um quadril externamente, apoiar o tornozelo sobre o coxa, próximo ao joelho e, 

com a mão referente ao lado oposto,  puxar o dorso do pé, próximo a ponta, para trás. Após 

ficar nesta posicão por 20 segundos, realizar mesmo procedimento com lado oposto. 

Realizar 2 séries de 20 segundos em cada lado.  

                   

 

 

 

 

Durante o trabalho realizado em pé, deve-se atentar em manter a coluna ereta em toda 

sua extensão, peito aberto e a tela do computador na altura dos olhos, de forma a evitar 

flexionar a região cervical. 

 

DICA DA SEMANA 

COMO SE POSICIONAR EM UM TRABALHO REALIZADO EM PÉ? 
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