
 

A GINÁSTICA LABORAL PREPARATÓRIA é realizada ANTES DO INÍCIO DO TRABALHO, ela se caracteriza pela promoção 
do aumento da circulação sanguínea, e também, o aquecimento de grupamentos musculares que serão solicitados 
durante a jornada de trabalho (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. 

Ginástica Laboral Preparatória 

Exercícios  

 

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

aberto), abdômen contraído, antebraços e mãos apoiados na região anterior das coxas e pés 

afastados lateralmente na largura dos quadris. Primeiramente, deverá flexionar (dobrar) a cervical 

para os dois lados (direita e esquerda), após isso, flexionar à frente, aproximando o queixo do peito 

e por último, estender, levando a cabeça posteriormente sem ultrapassar o limite articular. Realizar 

10 repetições para cada direção.  

                                                         

  

 

  

 

2.  

3. 2. Sentado em uma cadeira, à frente de uma mesa, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas 

aduzidas (peito aberto), abdômen contraído, pés afastados lateralmente na largura dos quadris, apoiados no chão 

e joelhos flexionados. Deverá apoiar os cotovelos fletidos na mesa, de forma que fiquem paralelos e com palmas 

das mãos viradas uma para a outra. Após isso, deverá abrir e fechar as mãos simultaneamente. Realizar 20 

repetições.  



 
 

 

 

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

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

ligeiramente lateralizadas e joelhos semiflexionados. Deverá flexionar os ombros, apoiar as palmas das mãos na 

parte posterior da cabeça, abduzir os ombros (afastando os cotovelos), aduzir as escápulas abrindo o peito e 

realizando uma leve extensão de coluna torácica. Em seguida, retornar à posição inicial para reiniciar o exercício. 

Realizar 20 repetições.  

                                        

                                             

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

membros superiores ao lado do corpo, joelhos semiflexionados e pés afastados lateralmente na largura dos 

quadris com as pontas ligeiramente lateralizadas. Deverá flexionar um ombro e fletir o cotovelo, passando  o 

antebraço por trás da cabeça e a mão em direção à escápula com palma voltada para o  tronco, segurando 

uma toalha com essa mão numa extremidade. O ombro oposto deve estender, rodar internamente e com o 



 
cotovelo fletido e dorso da mão apoiado atrás do tronco, deve segurar na extremidade inferior da toalha. A 

mão que estiver superior deve  puxar o implemento para cima, estendendo (esticando) e flexionando 

(dobrando) o cotovelo oposto. Em seguida, deverá realizar movimento inverso, estender o cotovelo que 

estiver inferior e dobrando o superior. Após isso, deverá realizar movimento inverso. Após realizar 15-20 

repetições, deverá trocar o posicionamento dos membros superiores e realizar o mesmo procedimento. 

Realizar 2 séries de 15-20 repetições com cada posicionamento.  

                                             

                                             

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

membros superiores ao lado do corpo, pés afastados lateralemente na largura dos quadris com as pontas 

ligeiramente lateralizadas e joelhos semiflexionados. Deverá flexionar um cotovelo, manter o braço em 

contato com a lateral do tronco e rotacionar o ombro externamente (apontando antebraço, mão e dedos 

para fora, afastando do tronco) e internamente (trazer antebraço e palma da mão em direção ao tronco). 

Realizar 20 repetições em cada sentido e com cada membro superior.   

                                             



 

                                             

 

6. Semiagachado, de forma que o membro inferior anterior esteja com quadril e joelho fletidos a 90 graus, pé 

totalmente apoiado no chão e o membro inferior posterior com quadril estendido e joelho semiflexionado. 

Olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), abdômen contraído, 

ombros abduzidos (membros superiores afastados lateralmente)  e rotacionados externamente, com 

cotovelos fletidos a 90 graus e palmas das mãos voltadas para frente. Deverá inclinar o tronco à frente, 

mantendo-o ereto e posteriormente estender, retornando para posição inicial. Caso tenha problemas para 

se equilibrar, poderá se apoiar em algo estável, como uma parede. Realizar 20 repetições com cada membro 

inferior à frente.   

                                  

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

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

com as pontas ligeiramente lateralizadas e joelhos semiflexionados. Deverá segurar com as mãos, 

um cabo de vassoura atrás do pescoço, sem pressioná-lo contra a cervical, mantendo os cotovelos 

fletidos e palmas das mãos viradas para frente. Após isso, deverá inclinar lateralmente o tronco para 



 
um lado, retornar ao centro, em seguida, inclinar para o lado oposto, sem exceder o limite articular. 

Realizar 20 repetições para cada lado.  

                                                               

 

                                                          

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

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

ligeiramente lateralizadas e joelhos semiflexionados. Deverá saltar e extender um quadril, afasatando um 

membro inferior para trás, estendendo o joelho e apoiando apenas a parte anterior do pé no chão. Ao mesmo 

tempo, fletir o ombro do mesmo lado, apoiando a palma da  mão na região anterior da coxa. 

Simultaneamente, deverá flexionar o ombro oposto até que a mão deste membro superior se aproxime da 

altura dos olhos com o cotovelo extendido, juntamente com flexão do quadril e joelho do mesmo lado, 

apoiando o pé à frente totalmente no chão. Após isso, deverá inverter o posicionamento dos membros 

superiores e inferiores, simultaneamente a pequeno salto para realização da troca.  Realizar durante 1 

minuto.  



 

                                       

 

                                        

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

membros superiores ao lado do corpo, joelhos semiflexionados e pés afastados lateralmente na largura dos 

quadris com as pontas voltadas para frente. Deverá realizar um passo largo à frente, apoiando o pé da frente 

totalmente no chão, estendendo o quadril do membro inferior posterior, elevando o calcanhar posterior do 

chão e fletindo quadril anterior e ambos joelhos. Irá fletir o joelho anterior até aproximar o joelho posterior 

do chão,  mantendo o abdômen contraído e coluna ereta sem deixar que o joelho anterior ultrapasse a linha 

dos dedos do pé. Em seguida, estenderá o joelho anterior, retornará à posição de pé, dando um passo largo 

com o mesmo membro inferior para trás e realizará o mesmo procedimento com o lado oposto. Realizar 20 

repetições com cada membro inferior à frente, alternadamente.  

 

                  



 
 

 

 

 

  

   

 

 

 

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

contraído, membros superiores ao lado do corpo, mãos apoiadas nos quadris, pés afastados 

lateralemente na largura dos quadris com as pontas  ligeiramente lateralizadas  e joelhos 

semiflexionados. Realizar uma flexão plantar (ficar nas pontas dos pés) e depois aproximar os 

calcanhares do solo, sem encostá-los. Realizar 20 repetições.  

 

 

 

 

  

DICA DA SEMANA  



 

  

 

 

         No dia a dia, é bom estar atento a postura do tronco ao realizar as atividades cotidianas. Deve-se evitar 

realizar as atividades de longa duração com o tronco totalmente inclinado e gerando uma grande curvatura na 

região da coluna torácica e lombar. Ao realizar trabalhos sobre bancadas ou realizar movimentos que 

necessitem da inclinação de tronco, procure ajustar o mobiliário e objetos necessários para a atividade a uma 

altura que evite a inclinação de tronco durante um tempo elevado. Se o trabalho for estático, procure adaptar 

a sua altura do local com a ajuda de algum suporte ou banco.  Lembrando de sempre manter o tronco ereto, 

com a coluna sempre em sua curvatura natural desde a região sacral até a cervical (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2021). 

 

 

Adaptações para realizar atividades cotidianas 
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