
 

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. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar em um encosto, com a coluna ereta, abdome contraído, escápulas 

aduzidas, mãos sobre os joelhos e pés nos chãos na largura dos quadris. O aluno irá realizar o movimento 

de circundução de pescoço, realizando 15 movimentos no sentido horário e 15 movimentos no sentido 

anti-horário. Após o aluno irá realizar alternadamente flexões laterais de pescoço, aproximando o máximo 

que conseguir a orelha ao ombro. Deve-se realizar 15 repetições para cada lado do corpo.  

 
 

 
2. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar em um encosto, com a coluna ereta, abdome contraído, escápulas 

aduzidas, mãos sobre os joelhos e pés nos chãos na largura dos quadris. O aluno com as mãos nas laterais 

da cabeça irá realizar o movimento de rotação de tronco, realizando 15 movimentos para esquerda e 15 

para direita, alternadamente. Após o aluno irá realizar alternadamente flexões laterais de tronco, 

aproximando o cotovelo do tronco. Realizar 15 flexões laterais para esquerda e 15 para direita. 



 

 

 
 

 
3. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar em um encosto, com a coluna ereta, abdome contraído, escápulas 

aduzidas, mãos sobre os joelhos e pés nos chãos na largura dos quadris. O aluno apoiará o antebraço sobre 

a mesa, mantendo as palmas das mãos e os dedos sempre em contato com a mesa. Com isso, o aluno irá 

estender individualmente cada dedo e mantê-lo estendido por 3 segundos, partindo dos dedos mínimos aos 

dedos polegares. Deve-se realizar 40 movimentos, 4 repetições para cada dedo.  



 

 
 

 

 
 

4. Ajoelhado de frente para uma cadeira, que deve estar apoiada contra a parede, o aluno irá inclinar o corpo 

para frente e apoiar as mãos na largura dos ombros sobre o assento. Após o aluno irá fletir os cotovelos até 

aproximadamente o ângulo de 90º, aproximando o tronco da cadeira, mantendo o alinhamento da cabeça, 

tronco, quadris e abdome contraído, e após estenderá os cotovelos, retornando à posição inicial. Realizar 

15 repetições. 



 

 

 

5. Para realizar o exercício deve-se adotar a postura inicial: Em pé, os pés devem estar lateralizados e na 

largura dos ombros, os joelhos semiflexionados, tronco ereto, abdome contraído, membros superiores ao 

lado do corpo, escápulas aduzidas e olhar para frente. Para realizar 1 repetição do exercício, o aluno irá 

colocar as mãos sobre os quadris, dar um passo largo para trás, mantendo o tronco ereto, os joelhos 

levemente flexionados e o abdômen contraído. O pé da frente permanecerá fixo no chão enquanto o pé de 

trás ficará apoiado sobre os dedos e o calcanhar fora do solo. Assim, deve-se flexionar o joelho da frente 

sem passar a ponta do pé e descer o joelho da perna de trás próximo ao chão. Após tem que estender o 

joelho anterior e afastar o joelho posterior do chão, elevando o tronco mantendo-o ereto. Realizar 15 

repetições com cada membro inferior. 

 
 

 



 

6. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, escápulas aduzidas, coluna ereta, abdome contraído 

e pés no chão na largura dos quadris. O aluno irá flexionar um quadril, rodando-o externamente e irá apoiar 

o tornozelo dessa perna sobre a coxa oposta. Após ele irá puxar sutilmente o pé para trás, a mão deverá 

estar sobre o dorso do pé na região do antepé, deve-se manter esta posição durante 20 segundos e após 

realizar o exercício com o outro pé. Realizar 2 séries com cada pé.  

 

    
7. Utilizando uma cadeira encostada na parede, o aluno irá colocar as mãos apoiadas sobre a parede e um pé 

sobre o assento da cadeira, manter as escápulas aduzidas, coluna ereta, abdome contraído e pés no chão na 

largura dos quadris. 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.  

    
8. Para realizar o exercício deve-se adotar a postura inicial: Em pé, os pés devem estar lateralizados e na 

largura dos ombros, os joelhos semiflexionados, tronco ereto, abdome contraído, membros superiores ao 

lado do corpo, escápulas aduzidas e olhar para frente. O aluno irá juntar as palmas das mãos à frente do 

peitoral. E irá descer as mãos o máximo que conseguir sem separar as palmas das mãos. Deve-se manter 

esta posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries. 

    



 

9. Para realizar o exercício deve-se adotar a postura inicial: Em pé, os pés devem estar lateralizados e na 

largura dos ombros, os joelhos semiflexionados, tronco ereto, abdome contraído, membros superiores ao 

lado do corpo, escápulas aduzidas e olhar para frente. O aluno deve entrelaçar os dedos com as palmas para 

“fora” a frente do peito. Após isso ele deve tentar afastar as mãos do tronco, estendendo os cotovelos e 

fazendo com que os ombros se desloquem para frente. Deve-se manter essa posição durante 20 segundos. 

Realizar 2 séries 

   
10. Ajoelhado no solo, mantendo as pernas afstadas lateralmente na largura dos quadris e o dorso dos pés 

em contato com o solo. Deverá aproximar os gluteos os calcanhares e, simultaneamente, inclinar o tronco 

a frente, colocar as mãos no chão e afastá-las do tronco, estendendo os cotovelos, de forma que os membros 

superiores passem lateralmente a cabeca. Deve-se manter essa posição durante 20 segundos. Realizar 2 

séries. 

    

DICA DA SEMANA: 

Utilização de pausas periódicas 

 Segundo ANDRADE et al. (2020) as pausas periódicas se diferenciam dos intervalos obrigatórios 

presentes na Consolidação das Leis do Trabalho, que são de 15 minutos para jornadas acima de 4 horas, e de 

1 hora para períodos acima de 6 horas. Elas devem ser realizadas de acordo com as exigências físicas e/ou 

mentais de sua jornada de trabalho, podendo ser realizadas pausas de 5 a 10 minutos a cada 2 horas de trabalho, 

como também, as micropausas, de tempo menor a cada 50 minutos a 1 hora. Essas  pausas tem o objetivo de 

prevenir o alto nível de estresse, estase venosa, as  tensões musculares e as chances de lesões por esforço 

repetitivo, assim evitando problemas na saúde do trabalhador. Dessa forma, as pausas geram benefícios para 

saúde e bem estar do trabalhador, além de melhorar seu desempenho e foco nas atividades desempenhadas. 



 

Sendo recomendado a realização de alongamentos das regiões mais exigidas durante as atividades laborais, 

durante as pausas (ANDRADE et al., 2020). 

 

 
                                                           Fonte: ANDRADE et al. 2020. 
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