
 

GINÁSTICA LABORAL DE RELAXAMENTO 
 

A GINÁSTICA LABORAL DE RELAXAMENTO é realizada NO FIM DO EXPEDIENTE DE 

TRABALHO, ela se caracteriza pela promoção da diminuição da fadiga, cansaço e tensões musculares 

causadas pela atividade laboral. (AGUIAR et al., 2015) 

Recomendação 

Os movimentos devem ser realizados respeitando os limites articulares, sendo executados até onde não haja 

dor ou a mobilidade articular lhe permita. 

 

EXERCÍCIOS 

1. Em 4 apoios, apoiando o corpo com as palmas das mãos abaixo dos ombros, de forma que as mesmas 

estejam afastadas na largura dos ombros, joelhos fletidos a 90 graus e abaixo dos quadris, com os dorsos 

dos pés apoiados no chão, abdome contraído e olhar para o solo. O aluno irá aumentar o grau de flexão dos 

ombros, dos quadris e joelhos simultaneamente, aproximando os glúteos dos calcanhares. após, retornar à 

posição de 4 apoios. Realizar 15 repetições. 

 

 

2. Em 4 apoios, apoiando o corpo com as palmas das mãos abaixo dos ombros e afastadas lateralmente na 

largura dos ombros, joelhos fletidos a 90 graus e abaixo dos quadris, com as pontas dos pés apoiadas no 

chão, abdome contraído e olhar para o solo. para realizar uma repetição, o aluno irá estender a coluna, 

direcionando o abdome ao solo, aumentando a curva lombar e estendendo a cervical, como se quisesse que 

a cabeça tocasse o cóccix. E após irá realizar flexão de tronco com ênfase na região torácica, direcionando 

o púbis para as mãos e afastando as escápulas fazendo, fletindo o pescoço, como se quisesse trazer a testa 

nos joelhos, empurrando as mãos contra o solo. Realizar 15 repetições. 

 



 

 

 
3. Na postura semiajoelhado, apoiado com um joelho e o pé oposto referente a outra perna, no solo, tronco 

ereto, abdome contraído, olhando para frente e com as escápulas aduzidas (peito estufado). O aluno irá 

colocar as mãos sobre o joelho de um pé à frente do corpo, e realizará uma sutil força com o corpo para 

frente, estendendo o quadril do joelho apoiado no chão. Após, retornar à posição semiajoelhado inicial. 

Realizar 15 repetições com um lado e após trocará de membro inferior. 

 

 

4. Ajoelhado, tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente, com as escápulas aduzidas (peito 

estufado), segurando um bastão (com uma extremidade apoiada no chão e perpendicular) com as duas mãos 

à frente do corpo na altura do peito e com cotovelos estendidos. O aluno irá aproximar os quadris dos 

calcanhares, mantendo as mãos no meio do bastão realizando maior amplitude do movimento de flexão dos 

quadris, ombros e estendendo a coluna torácica. após, o aluno irá retornar à posição inicial ajoelhado. Deve-

se manter está posição durante 20 segundos. realizar 2 séries. 



 

      

5. Sentado em uma cadeira, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos flexionados a 90 graus, 

tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto) e membros 

superiores ao lado do corpo. o aluno irá colocar a mão esquerda na lateral da cabeça e realizará o movimento 

de inclinação lateral de tronco até encostar a mão direita no chão. após isso, irá retornar para posição inicial, 

com a coluna ereta, e deverá realizar mesmo procedimento para o lado oposto. Realizar 15 movimentos 

alternadamente para cada lado do corpo. 

 

 

6. Sentado em uma cadeira, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos flexionados a 90 graus, 

tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (peito aberto). o aluno, com 

cotovelos fletidos e mãos abertas próximas aos ombros, irá realizar circunduções (realizando um círculo 

imaginário com os dos punhos) no sentido horário e sentido anti-horário, após ele realizará  flexões 

(aproximar as palmas da mãos dos antebraços) e extensões dos punhos (levar os dorsos das mãos em direção 

aos antebraços).    Realizar 30 circunduções dos punhos (15 no sentido horário e 15 no sentido anti-

horário) e 15 flexões e extensões dos punhos. 

 



 

 
 

 

7. Sentado em uma cadeira, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos flexionados a 90 graus, 

tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (“peito estufado”). O aluno 

realizará o movimento de inclinação de pescoço para direita, e com o auxílio da mão, do mesmo lado, irá 

apoiar sobre o lado oposto da cabeça e realizar suave tração para aproximar a cabeça do ombro direito, 

realizando o mínimo de força. Ele manterá esta posição por 20 segundos e após, ele realizará os mesmos 

movimentos, para o outro lado do corpo. Realizar 2 séries para cada lado.  

     
 

8. Sentado em uma cadeira, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos semiflexionados, tronco 

ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (peito aberto). O aluno deve colocar 

uma das mãos a frente do peito, com a palma da mão para cima ele deve fazer uma extensão de punho. 

Com a mão contrária ele realizará uma sutil força sobre os dedos e palma da outra mão, puxando-os em 

direção ao corpo. Depois ele irá realizar o movimento de flexão de punho empurrando os dedos e dorso da 

mão, em direção ao corpo. Após o término desse tempo, ele deverá realizar o mesmo movimento com a 

mão contrária. Deve-se realizar 2 séries de 20 segundos para cada movimento.  



 

 

 

9. Sentado sobre uma cadeira, sem se apoiar no encosto, com os pés afastados na largura dos ombros e 

alinhado com os mesmos, abdome contraído, tronco ereto, olhando para frente e escápulas aduzidas (peito 

estufado). O aluno irá inclinar o tronco para frente, apoiando-o sobre as coxas. Após ele irá afastar as mãos 

o máximo que conseguir do corpo. Deve-se manter esta posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries.  

 

      

 

10. Sentado em uma cadeira, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos flexionados a 90 graus, 

tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto) e membros 

superiores ao lado do corpo. O aluno irá supinar o antebraço (direcionando a palma da mão para fora), e 

realizará uma inspiração profunda e simultaneamente abduzirá os ombros, encostando as palmas das mãos 

acima da cabeça. Após ele irá pronar o antebraço (direcionando a palma da mão para fora) e irá aduzir os 

ombros, simultaneamente realizando uma expiração, até que as palmas das mãos cheguem perto do corpo. 

Realizar 20 respirações. 



 

 

 

DICA DA SEMANA: 

Qual melhor mobiliário a ser adquirido para o trabalho em Homeoffice?  

 Quando for adquirir algum mobiliário para melhorar seu conforto em um trabalho realizado na posição 

sentada, deve-se atentar na escolha daqueles que possuem regulagens. quanto mais possibilidades de 

regulagens, mais o trabalhador conseguirá adequá-la às suas características individuais, como a, altura, largura 

dos quadris, tamanho de tronco, comprimento de membros inferiores, entre outros aspectos antropométricos. 

essas regulagens podem ser observadas, por exemplo: na altura e distância do encosto da cadeira, altura e 

distância entre si dos apoios de braços da cadeira e na altura do monitor do computador (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2020) 

 

              Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020 
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