
 

A GINÁSTICA LABORAL PREPARATÓRIA é realizada ANTES DO INÍCIO DO TRABALHO e se caracteriza pela promoção do 
aumento da circulação sanguínea, e também, pelo 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 

estufado), abdome contraído, membros superiores ao lado do corpo, cotovelos fletidos (dobrados), 

mãos apoiadas nos joelhos, membros inferiores afastados lateralmente na largura dos quadris, 

joelhos flexionados e pontas dos pés voltadas para frente. Flexionar e estender a cervical, 

lentamente. Realizar 20 repetições.  

                                               

 

 

 

 



 

                                                 

                

 

 

 

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

contraído, ombros fletidos (dobrados), membros superiores paralelos ao solo, cotovelos estendidos 

(esticados), segurando um bastão com os punhos pronados (palmas das mãos voltadas para baixo), mãos 

afastadas lateralmente na largura dos ombros, joelhos semiflexionados, pés afastados lateralmente na 

largura dos quadris com pontas ligeiramente lateralizadas. Rotacionar o tronco para direita e, em seguida, 

para esquerda, lentamente. Realizar 20 repetições, sendo 10 para cada lado. 

                                                                                 

 

 

 

 



 

                                                        

 

 

 

 

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

contraído, membros superiores ao lado do corpo, palmas das mãos abertas, joelhos semiflexionados (pouco 

dobrados) e pés afastados lateralmente na largura dos quadris com pontas ligeiramente lateralizadas. 

Rotacionar simultaneamente os membros superiores, de forma que, quando um membro superior estiver à 

frente, o outro se encontre atrás do corpo. Realizar 20 repetições para frente e 20 repetições para trás.  

                                                      

                                                         

 

 

 



 
4. Sentado em uma cadeira, à frente de uma mesa, olhando para frente, coluna ereta, escápulas aduzidas (peito 

estufado), ombros fletidos (dobrados), antebraços apoiados na mesa, mãos suspensas fora da mesa, punhos 

fletidos (dobrados), joelhos flexionados na linha dos quadris, pés apoiados no chão na linha dos joelhos e 

pontas voltadas para frente. Estender (aproximar o dorso das mãos, do antebraço) e flexionar os punhos. 

Realizar 20 repetições.  

                                                         

5. Sentado em uma cadeira, à frente de uma mesa, olhando para frente, coluna ereta, escápulas aduzidas (peito 

estufado), abdome contraído, ombros fletidos (dobrados),  cotovelos semifletidos, antebraços apoiados na 

mesa, mãos voltadas para baixo e suspensas fora da mesa, punhos estendidos (esticados), joelhos flexionados 

na linha dos quadris, pés apoiados no chão na linha dos joelhos e pontas dos pés voltadas para frente. Supinar  

(girar) os antebraços (voltar as palmas das mãos para cima)  e pronar (levar as palmas das mãos para baixo). 

Realizar 20 repetições de cada movimento.  

                                                         

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Sentado em uma cadeira, à frente de uma mesa, olhando para frente, coluna ereta, escápulas aduzidas (peito 

estufado), abdome contraído, ombros fletidos (dobrados), cotovelos semifletidos, antebraços e palma de 

uma mão apoiados na mesa e sob a oposta, joelhos flexionados na linha dos quadris, pés apoiados no chão 

na linha dos joelhos, e pontas dos pés voltadas para frente. Estender (esticar)  todos os dedos da mão que 

estarão em contato com a mesa, sequencialmente. Após realizar 10 repetições com cada dedo, inverter o 

posicionamento das mãos e realizar mesmo procedimento com lado oposto. Realizar 10 repetições com cada 

dedo de ambas mãos.  

                                                                                                                     

 

 

 

 

7. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdomen contraído, escapulas aduzidas (peito 

estufado), membros superiores ao lado do corpo, palmas das mãos voltadas para o corpo, joelhos 

semiflexionados, pés afastados lateralmente na largura dos quadris e pontas direcionadas para frente. 

Flexionar (dobrar) o tronco, mantendo a coluna ereta e abdome contraído, aproximando as mãos, dos pés, 

mas sem perder a lordose lombar. Após isso, estender (esticar) o tronco, retornando para posição inicial. 

Realizar 10 repetições. 



 
                     

  

 

                                            

 

 

 

 

 

8.  Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escapulas aduzidas (peito estufado), abdome 

contraído, membros superiores ao lado do corpo, joelhos semiflexionados, pés afastados lateralmente na 

largura dos quadris e pontas voltadas para frente. Flexionar (dobrar) simultaneamente o quadril e o ombro 

oposto e, posteriormente, trocar o posicionamento dos membros superiores e inferiores. Realizar 20 

repetições sendo 10 de cada lado.  

                                            

                                            

9. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escapulas aduzidas (peito estufado), abdome 

contraído, membros superiores ao lado do corpo, mãos apoiadas nos quadris, cotovelos fletidos (dobrados), 



 
joelhos semiflexionados, pés afastados lateralmente na largura dos quadris e pontas voltadas para frente. 

Retirar um pé do chão, abduzir (afastar o membro  inferior lateralmente) e aduzir (aproximar e cruzar à frente 

do membro inferior de apoio) o quadril. Caso tenha necessidade, poderá se apoiar em uma cadeira. Realizar 

20 repetições com cada membro inferior. 

 

                                            

                                            

10. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdomen contraído, escapulas aduzidas (peito 

estufado), cotovelos fletidos, palmas das mãos apoiadas nos quadris, joelhos semiflexionados, pés afastados 

lateralmente na largura dos quadris e pontas voltadas para frente. Retirar um pé do chão e rotacionar o 

tornozelo 20 vezes para cada lado. Após isso, trocar o posicionamento dos membros inferiores e realizar 

mesmo procedimento com lado oposto. Realizar 20 repetições, sendo 10 para cada lado, em ambos 

tornozelos.  

                       



 

                       

 

 

  O movimento é uma tendência natural do ser humano, estamos em constantes mudanças de posição. É 

comum que o trabalhador em suas atividades laborais mude constantemente de posturas durante sua jornada 

de trabalho. Ao trabalhar sentado é essencial evitar posturas inadequadas, posicione seus quadris o mais 

próximo possível do encosto da cadeira, mantendo os pés apoiados totalmente sobre o chão ou apoio com a 

altura adequada. Apoie o dorso sobre o encosto e mantenha a coluna ereta. Evite  que o tronco adote posturas 

com leves inclinações laterais ou flexão de tronco, sempre se atentando às mudanças de postura inconsciente. 

Para preservar a saúde muscular e articular, sempre fique atento a seus movimentos. Uma sugestão é utilizar 

“post it” em locais visíveis do local de trabalho, como lembrete para manter a postura correta.  (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2020; SENADO FEDERAL, 2015). 

 

 

 

DICA DA SEMANA  

COMO MANTER-SE ATENTO A POSTURA DURANTE O TRABALHO.  
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