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1. Sentado em uma cadeira, mantendo a coluna ereta, escapulas aduzidas, abdomen contraído, 

pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, pontas dos pés voltadas para frente. 

Flexionar (dobrar) a cervical, inclinando a cabeca para frente, apoiar as mãos na parte posterior 

da cabeça e exercer leve pressão para baixo, aproximando o queixo do peito. Após ficar nesta 

posição por 20 segundos, retirar as mãos e alinhar a cervical com o restante da coluna. Realizar 

2 séries de 20 segundos.  

                                           

2. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escapulas aduzidas 

(peito aberto), abdomen contraído, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, 

joelhos flexionados em 90° e pontas dos pés voltadas para frente. Estender (esticar) a cervical 

e, com as palmas das mãos unidas, apoiar as pontas dos dedos sob o  queixo e exercer leve 

pressão para trás. Realizar 2 séries de 20 segundos.  

                       

 

 

 

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. Sentado em uma cadeira, com os cotovelos fletidos (dobrados) e apoiados em uma mesa, com 

as palmas das mãos abertas, mantendo o olhar voltado para frente, coluna ereta, abdomen 

contraído, escapulas aduzidas (peito estufado), pernas afastadas lateralmente na largura dos 

quadris e pontas dos pés voltadas para frente. Fechar as mãos lentamente, começando pelas 

pontas dos dedos e ir “enrolando” até fechar totalmente as mãos. Após isso, abrir as mãos, 

realizando movimento inverso. Realizar 10 repetições.  

                                           

                                           

 

 



 

                                           

                                           

 

4. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdomen contraído, escapulas aduzidas 

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

semiflexionados, pontas dos pés voltadas para frente, braços ligeiramente à frente do corpo e 

com as mãos segurando um bastão em uma largura  ligeiramente maior que a largura dos 

ombros. Flexionar (dobrar) os ombros, de forma que os braços passem ao lado da cabeça, 

mantendo o máximo os cotovelos estendidos (esticados), até o limite articular. Após isso, 

estender novamente os ombros, abaixando os membros superiores, até a posição inicial. 

Realizar 15-20 repetições.  

 

                                         



 

                                

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

contraído, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, joelhos semiflexionados e 

pontas dos pés ligeiramente lateralizadas. Passar os braços por trás do corpo e com a mão de 

um braço, puxar pelo punho o braço oposto para o lado. Após ficar nesta posição por 20 

segundos, realizar mesmo procedimento com lado oposto. Realizar 2 séries de 20 segundos 

de cada lado.  

                      

6. Em pé, olhando para frente, coluna ereta, escapulas aduzidas (peito aberto), abdomen 

contraído, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris e pontas dos pés voltadas para 

frente. Cruzar as pernas, flexionar os ombros e entrelaçar os dedos acima da cabeça. Após isso, 

inclinar o tronco para o lado em que a perna estará posteriorizada. Após permanecer nesta 

posição 20 segundos, descruzar as pernas, separar as mãos, retornar para posição inicial  e 

realizar mesmo procedimento para o outro lado.  Realizar 2 séries de 20 segundos de cada 

lado.  

                       

 

 



 
7. Em pé, de frente para uma janela, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escapulas 

aduzidas (peito aberto), abdomen contraído, pernas afastadas lateralmente na largura dos 

quadris e pontas dos pés voltadas para frente. Inclinar o tronco para frente, tentando desce-lo 

até ficar paralelo ao chão, com  as mãos apoiadas na beirada de um apoio (Ex: janelo, bancada, 

apoio de cadeira, etc), flexionando os ombros de forma que a cabeça fique entre os braços ao 

mesmo tempo, dar passos para trás, tracionando os membros superiores e tronco e, tentando 

aumentar a lordose lombar, mantendo os joelhos semifletidos, pés em apoio total no chão, 

paralelos e na linha dos quadris. Após 20 segundos na postura, dar passos para frente e erguer 

o tronco lentamente até retornar a posição de pé com tronco ereto.  Realizar 2 séries de 20 

segundos. 

 

8. Semiajoelhado, com joelho da perna posterior e a sola do pé da perna anterior apoiados no 

chão.  Manter o olhar voltado para frente, coluna ereta, abdomen contraído e  escapulas 

aduzidas (peito estufado). Puxar com a mão do mesmo lado dorso o pé que está posterior, 

aumentando a flexão do joelho e aproximando o calcanhar do glúteo e mantendo o quadril 

posterior em suave estensão. A mão oposta poderá se apoiar na parte anterior da coxa. 

Realizar 2 séries de 20 segundos de cada lado.  

                     

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

abdomen contraído, mãos aproximadas à frente do corpo, pernas afastadas lateralmente na 

largura dos quadris e pontas dos pés voltadas para o lado. Agachar, fletindo quadris e joelhos, 

até as coxas ficarem parlelas ao chão, mantendo a lordose lombar, evitando que os joelhos 

ultrapassem as pontas dos pés  e que os quadris se rotacionem para dentro (manter joelhos 



 
na direção das pontas dos pés). Após isso, ficar em pé novamente, estendendo os joelhos e 

quadris e empurrando os calcanhares contra o chão. Realizar 15 repetições.  

                                      

                                      

10. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escapulas aduzidas (peito estufado), 

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

semiflexionados e m. Após isso, retirar um pé do solo e rotacionar o tornozelo para os dois 

sentidos, horário e anti-horário. Após rotacionar 20 vezes para cada lado, apoiar novamente o 

pé no solo e realizar mesmo procedimento com lado oposto. Realizar 20 repetições para cada 

lado em ambos tornozelos. 

                    

                    

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Quando se trabalha em um local não adequado ergonomicamente, alguns sinais e 

sintomas adversos podem aparecer, comprometendo a integridade e a funcionalidade do 

trabalhador, como por exemplo, fadiga mental, formigamento, fraqueza muscular e 

dificuldade para dormir. Neste contexto, a ginástica laboral é extremamente importante 

para minimizar tais problemas. Previna e cuide de sua saúde. Separe, diariamente, um 

momento para sua prática (ANDRADE et al, 2020). 
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DICA DA SEMANA 

SINAIS DE ALERTA DO SEU CORPO. 
 


