
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, o peito aberto, abdômen 

contraído, braços ao lado do corpo, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, joelhos fletidos 

(dobrados) em 90 graus e pontas dos pés voltadas para frente. Rotacionar o pescoço para um lado e apoiar 

a mão referente a este mesmo lado sobre a cabeça, exercendo leve pressão para baixo e com o queixo 

direcionado para clavicula. A outra mão deverá estar segurando a lateral oposta da cadeira. Realizar 2 

séries de 20 segundos em cada lado.  

                     
 

2. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdômen contraído, escápulas 

aduzidas (peito estufado), braços ao lado do corpo, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris 

e pontas dos pés voltadas para frente. Abduzir (afastar os braços lateralmente) e rotacionar os ombros 

externamente, de forma que, as pontas dos dedos fiquem apontadas para trás, estendendo a coluna 

torácica e cervical e olhando para o teto. Permanecer nesta posição por 20 segundos. Após isso, aduzir os 

ombros (aproximar os membros superiores, do tronco) lentamente, retornando-os para posição inicial.  

Realizar 2 séries de 20 segundos.  

                     
 

 

GINÁSTICA LABORAL DE RELAXAMENTO 

 

 

 

EXERCÍCIOS  

Atenção!! 

 A GINÁSTICA LABORAL DE RELAXAMENTO, é utilizada no final do trabalho; 

 O objetivo desta ginástica, é diminuir a fadiga e cansaço, observados no final do expediente. (AGUIAR, L.U.B et al, 

2015) 



 
 

3. Em pé, apoiado com a cabeça,  costas e quadris contra  uma parede, olhando para frente, mantendo a 

coluna ereta, abdômen contraído, escápulas aduzidas (peito aberto), membros superiores apoiados com 

cotovelos estendidos e dorso das mãos também contra parede, joelhos semiflexionados, pés afastados 

na largura dos quadris e pontas ligeiramente lateralizadas. Abduzir os ombros (afastar os braços 

lateralmente) de forma que os braços fiquem paralelos ao solo  e rotaciona-los internamente, apoiando 

as palmas das mãos na parede.  Permanecer nesta posição durante 20 segundos e, após isso, aduzir os 

ombros (aproximar os braços lateralemente), retornando para posição inicial. Realizar 2 séries de 20 

segundos. 

                   
 

4. Em pé, de frente para uma parede, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdômen contraído, 

escápulas aduzidas (peito aberto), pernas afastadas anteroposteriormente e pontas dos pés voltadas para 

frente. Apoiar a palma da mão referente ao lado em que a perna se encontra mais à frente, na altura do 

ombro, com dedos o máximo afastados uns dos outros e voltados para cima. Manter os cotovelos 

estendidos, afastar o ombro da orelha e exercer leve pressão da mão contra a parede, protraindo 

(empurrando para frente) o correspondente. Após permanecer nesta posição por 20 segundos, retornar 

à posição inicial e executar mesmo procedimento com lado oposto. Realizar 2 séries de 20 segundos em 

cada lado.  

                   
5. 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) os cotovelos, levando 

mãos ao centro do peto com antebraços paralelos ao chão. Flexionar um punho (dedos apontados para o 

chão) e exercer leve pressão com a mão oposta sobre o dorso da mão fletida, aumentando a flexão. Após 



 
ficar nesta posição por 20 segundos, retornar para posição inicial. Posteriormente, realizar mesmo 

procedimento com o lado oposto. Realizar 2 séries de 20 segundos em cada lado. 

                   
6. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas (peito estufado), abdômen 

contraído, braços ao lado do corpo, pernas afastadas lateralemente na largura dos quadris, joelho 

semiflexionados e pontas dos pés ligeiramente lateralizadas. Flexionar (dobrar) os cotovelos, levando mãos 

ao centro do peito com antebraços paralelos ao chão. Estender um punho (dedos apontados para o teto), 

apoiar as pontas dos dedos dessa mão, sobre a palma da mão oposta e realizar leve  pressão para cima, 

aumentando a extensão dos dedos e punho. Após permanecer nesta posição por 20 segundos, retornar 

para posição inicial. Posteriormente, realizar mesmo procedimento com lado oposto. Realizar 2 séries de 

20 segundos em ambos membros.  

                   
7. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas (peito 

estufado), abdômen contraído, braços ao lado do corpo, pernas afastadas lateralmente na lagura dos 

quadris, joelhos flexionados e pontas dos pés voltadas para frente. Flexionar (dobrar) o tronco, 

começando pela região cervical, levando o queixo no peito, seguido da torácica e por fim, a lombar, 

encaixando o tronco entre os joelhos, e soltando os membros superiores deixando as mãos aproximarem 

o máximo do chão. Após permanecer nesta posição por 20 segundos, deverá realizar movimento oposto, 

“desenrolando” a coluna, iniciando pela lombar, seguido da torácica e elevando a cervical até nivelar o 

queixo paralelo ao chão, novamente. Realizar 2 séries de 20 segundos.  



 

                     
8. Sentado na beirada de uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas 

(peito estufado), abdômen contraído, braços ao lado do corpo, pernas afastadas lateralmente na largura 

dos quadris, joelhos fletidos (dobrados) em 90 graus e pontas dos pés voltadas para frente. Estender 

(esticar) os joelhos, cruzar as pernas e flexionar o tronco e os ombros, tentando aproximar o máximo as 

mãos, dos pés. Após ficar nesta posição por 20 segundos, descruzar os membros inferiores, estender os 

ombros e tronco, retornando para posição inicial. Posteriormente, realizar mesmo procedimento, 

mudando a posição das pernas no cruzamento. Realizar 2 séries de 20 segundos em cada posição.  

                     
9. Sentado em uma cadeira, sem se apoiar no encosto, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, o 

abdômen contraído, escápulas aduzidas (peito aberto), braços ao lado do corpo, quadris e joelhos 

flexionados (dobrados) e pés afastados na largura dos quadris e pontas voltadas para frente. Deslocar 

para o lado do assento deixando um quadril fora do acento e estendido, mantendo o joelho fletido, apoiar 

a mão deste mesmo lado, no dorso do pé e exercer leve pressão para cima, aumentando a flexão do 

joelho, aproximando o calcanhar dos glúteos. Após permanecer nesta posição por 20 segundos, soltar o 

pé e flexionar o quadril novamente, retornando para a posição inicial. Posteriormente, realizar mesmo 

procedimento com o lado oposto. Usar uma mesa ou outra cadeira como apoio para melhor se equilibrar. 

Realizar 2 séries de 20 segundos em cada lado.  

                   



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

aduzidas (peito aberto), pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris e pontas dos pés voltadas 

para frente. Realizar uma dorsiflexão plantar em um tornozelo (ficar com apenas o calcanhar no solo), 

inclinar o tronco à frente, e, puxar a ponta do pé na direção do tronco com a mão do mesmo lado e 

estender o máximo o joelho. Após permanecer nesta posição por 20 segundos, deverá retirar a mão, do 

pé, apoiar a sola deste membro no solo e retornar o tronco para posição neutra. Posteriormente, repetir 

mesmo procedimento com lado oposto. Realizar 2 séries de 20 segundos em cada lado. 

                     
 

 

 

 

 

Sentado em uma cadeira próximo a mesa, fique com o tronco ereto, de modo que os braços 

fiquem confortavelmente paralelos a coluna. Coloque suas mãos e antebraços na superfície da mesa 

ou suporte de teclado da mesa do computador onde está trabalhando. Eles devem estar em um 

ângulo de 90 graus. Evite esticar os cotovelos à frente ou flexionar demasiadamente as articulações 

para trás e mantenha os punhos neutros, enquanto digita (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

 

DICA DA SEMANA 

Posição do antebraço e cotovelo em relação a mesa no ambiente de trabalho. 



 

 

                                                                        (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020) 
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