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

abdômen contraído, membros superiores ao lado do corpo, cotovelos fletidos (dobrados), mãos apoiadas sobre 

as coxas, pés afastados lateralmente na largura dos quadris com as pontas voltadas para frente. Estender o 

pescoço  inclinando a cabeça para trás, permanecer na posição por 3 segundo e retornar para posição inicial, a 

qual o queixo estava paralelo ao chão. Realizar 10 repetições.  

                           

                                    

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

contraído, membros superiores ao lado do corpo, pés afastados lateralmente na largura dos quadris com as 

pontas ligeiramente lateralizadas e joelhos semiflexionados. Inclinar a cabeça para um lado, apoiar a palma da 

mão referente ao mesmo lado na parte lateral oposta da cabeça e exercer leve pressão para baixo, aproximando 

a orelha do ombro. Após ficar na posição por 20 segundos, retirar a mão da cabeça e retornar a cervical 

(pescoço) para posição inicial. Realizar 2 séries de 20 segundos para cada lado.  

 

GINÁSTICA LABORAL COMPENSATÓRIA  

 

 

 

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 recuperação de regiões sobrecarregadas pelo trabalho (AGUIAR, L.U.B et 

al, 2015).  



 

                  

3. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdômen contraído, escápulas aduzidas (peito 

estufado), membros superiores ao lado do corpo, cotovelos semifletidos, mãos fechadas, pés afastados 

lateralemnte na largura dos quadris com as pontas ligeiramente lateralizadas. Rotacionar os punhos 20 vezes 

para o sentido horário e 20 para o anti-horário.  

                   

                  

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

contraído, membros superiores ao lado do corpo, pés afastados lateralmente na largura dos quadris com as 

pontas ligeiramente lateralizadas e joelhos semilfexionados. Flexionar os cotovelos, estender um punho 

aproximando o dorso da mão do antebraço. Deverá apoiar a palma da mão oposta nos dedos do membro 

contrário e exercer leve pressão para o trás aumentando a extensão do punho e dedos. Após permanecer nesta 

posição por 20 segundos, deverá inverter o posicionamento dos membros superiores. Realizar 2 séries de 20 

segundos com cada membro. 



 

                    

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

contraído, membros superiores ao lado do corpo, pés afastados lateralmente na largura dos quadris com as 

pontas ligeiramente lateralizadas e joelhos semiflexionados. Deverá passar os membros superiores por trás do 

corpo, entrelaçar os dedos de forma que as palmas das mãos fiquem voltadas uma para  a outra e extender os 

ombros cotovelos  e flexionar levemente o tronco à frente. Após permanecer nesta posição por 20 segundos, 

deverá separar as mãos e estender (esticar) o tronco, retornando para posição inicial Realizar 2 séries de 20 

segundos.  

                    

6. Em pé, próximo de uma parede, batente de porta  ou pilastra, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, 

escápulas aduzidas (peito estufado), membros superiores ao lado do corpo, abdômen contraído, joelhos 

semiflexionaods e pés afastados lateralmente na largura dos quadris com as pontas para frente. Deverá 

flexionar (dobrar) e abduzir (abrir) em 90º o ombro que estará mais próximo do apoio e apoiar o antebraço com 

o cotovelo fletido a 90º, palma da mão apoiada no apoio  e rotacionar o tronco para o outro lado. Após 

permanecer nesta posição por 20 segundos, deverá realizar movimento contrário, retirar o membro superior 

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

                   



 
7. Em pé, à frente de um muro pequeno, mesa ou janela, deverá flexionar os quadris, mantendo a coluna reta 

o máximo que conseguir, apoiar as mãos no apoio na largura dos ombros, manter os cotovelos estendidos, 

joelhos semiflexionados e pés afastados lateralmente na largura dos quadris com as pontas para frente. Após 

assumir essa posição, deverá deslocar o corpo para trás e permanecer nesta posição por 20 segundos. Após 

isso, deverá soltar a parede e estender o tronco novamente, retornando para posição inicial. Realizar 2 séries 

de 20 segundos.  

 

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

abdômen contraído, membros superiores ao lado do corpo, pés afastados lateralmente na largura dos quadris 

com as pontas voltadas para frente e joelhos flexionados em 90º. Abduzir os ombros (afastar os membros 

superiores do tronco), flexionar (dobrar) os cotovelos, apoiar as palmas das mãos atrás da cabeça e inclinar o 

tronco para o lado. Após permanecer nesta posição por 20 segundos, deverá estender (esticar) o tronco 

novamente, e realizar a inclinação lateral do tronco para o lado oposto.  Realizar 2 séries de 20 segundos para 

cada lado.  

 

 

 

           

 

9. Semiajoelhado, com o quadril e joelho do membro inferior mais à frente flexionados (dobrados) em 90º, pé 

apoiadono chão e o membro inferior posterior com quadril estendido (esticado) e joelho fletido apoiado no 

chão. Olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas (peito estufado), abdômen contraído 

e membros superiores ao lado do corpo. Deverá aumentar a flexão do joelho posterior e apoiar a mão no dorso 

do pé que estará mais atrás puxando-o na direção dos glúteos. Após permanecer nesta posição por 20 segundos, 



 
deverá soltar o pé, inverter o posicionamento dos membros inferiores e realizar mesmo procedimento com  o 

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

 

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

estufado), abdômen contraído, membros superiores ao lado do corpo, pés afastados lateralmente na largura 

dos quadris com as pontas voltadas para frente e joelhos flexionados em 90º. Flexionar e rodar externamente 

um quadril, retirando o pé do solo, apoiar a parte externa da perna na região antero-inferior da coxa oposta, 

apoiar a mão no dorso do pé e puxá-lo na direção do tronco. Após permanecer nesta posição por 20 segundos, 

deverá soltar o pé e inverter o posicionamento dos membros inferiores. Realizar 2 séries de 20 segundos com 

cada lado.  

                    

 

 

   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Para carregar algum objeto, como mochilas, sacolas e malas, deve-se atentar em alguns 

cuidados para evitar lesões. No caso de uma mochila, evite carrega-la pendurada em apenas um 

lado do corpo ou na frente do tórax, o ideal é que seja presa nas costas. No caso de sacolas, 

distribua-as entre as  duas mãos.  Em relação as malas ou qualquer outro objeto pesado, é 

importante que utilize um carrinho, o qual deverá ser empurrado e não puxada (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008). 
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DICA DA SEMANA 

COMO CARREGAR OBJETOS? 

 

 

 

 


