
GINÁSTICA LABORAL COMPENSATÓRIA 
 

A GINÁSTICA LABORAL COMPENSATÓRIA é realizada DURANTE A JORNADA DE 

TRABALHO, ela se caracteriza como a interrupção da monotonia operacional do trabalhador. Dessa forma, 

realiza-se pausas para executar exercícios específicos de compensação aos esforços repetitivos, estruturas 

sobrecarregadas e às posturas solicitadas no trabalho, de acordo com cada função laboral. (AGUIAR et al., 

2015) 

EXECUÇÃO DOS EXERCÍCIOS: Os movimentos realizados nos exercícios devem ser feitos sempre 

respeitando o limite articular, sendo executados até onde não haja dor ou a mobilidade articular lhe permita. 

 

EXERCÍCIOS 

1. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros com as pontas ligeiramente lateralizadas, joelhos 

semiflexionados, tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (“peito aberto”). 

Realize o movimento de rotação de pescoço para esquerda, aproximando o queixo do alinhamento do 

ombro esquerdo, mas mantendo-o paralelo ao chão. Após, repita o movimento para o lado direito. Realize 

15 repetições alternadamente para cada lado do corpo. 

 

 

2. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros com as pontas ligeiramente lateralizadas, joelhos 

semiflexionados, tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (“peito 

aberto”). Flexione os ombros e cotovelos, coloque as ponta dos dedos das mãos nas laterais da cabeça e 

faça o movimento de rotação de tronco, realizando 15 movimentos para esquerda e 15 para direita, 

alternadamente. Após deve-se realizar alternadamente flexões laterais de tronco, aproximando o cotovelo 

do tronco. Realizar 15 flexões laterais para esquerda e 15 para direita. 

 



 

 
3. Em pé, com os pés afastados na largura dos quadris com as pontas ligeiramente lateralizadas, joelhos 

semiflexionados, tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (“peito 

aberto”). Com o membro inferior direito, flexione o joelho aproximando o calcanhar do glúteo direito. 

Retorne o pé para próximo do chão, e flexione o quadril direito, elevando o joelho até a altura do quadril 

direito. Retorne o pé para próximo do chão. Estes são os movimentos de 1 repetição. Realize 15 repetições 

para cada membro inferior. 

 



 

4. Semiajoelhado, tronco ereto, escápulas aduzidas, abdome contraído e olhando para frente. Utilizando um 

bastão como apoio à frente do tronco, com ponta paralela ao “dedão” do pé. Para realizar uma repetição, 

o aluno irá realizar uma sutil força com o corpo para frente passando o joelho o máximo que conseguir do 

bastão. Deve-se manter o calcanhar do pé da frente no chão, em cada repetição.  Realizar 15 repetições 

com cada membro inferior.  

 

 

5. Em Decúbito ventral (deitado de barriga para baixo), deixe as mãos paralelas aos peitorais e afastadas em 

uma largura maior que a dos ombros. Após, estenda os cotovelos, mantendo o tronco ereto, abdome 

contraído, os joelhos e as pontas dos pés encostados no chão como apoio. Aproxime o tronco do solo, 

flexionando os cotovelos, puxando o ar, sem encostar o corpo no chão, depois afaste o tronco do solo, 

soltando o ar, até estender os cotovelos. Esses movimentos serão de uma repetição. Realizar 15 

repetições. 

 



 

6. Sentado, mantendo o tronco ereto, escápulas aduzidas, abdome contraído e olhando para frente. Deixe um 

membro inferior com o joelho estendido e passe o pé oposto por cima desta articulação, deixando-o 

apoiado no chão do lado oposto ao membro com joelho e quadril fletidos.  Em seguida, coloque o cotovelo 

do membro superior contrário na lateral do joelho fletido, rotacione o tronco e o pescoço para o lado do 

joelho fletido, deixando o olhar voltado para atrás. dessa forma, realizando uma sutil força sobre o joelho 

fletido.  Deve-se manter essa posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries, para cada lado, 

invertendo a posição dos membros e do tronco. 

      

7. Semiajoelhado, mantendo o tronco ereto, escápulas aduzidas, abdome contraído e olhando para frente. 

Com o joelho direito apoiado no colchonete e o esquerdo em flexão de 90 graus com o pé no chão, e a 

mão esquerda sobre o joelho esquerdo. Mantenha o joelho direito apoiado no colchonete, estendendo o 

quadril direito suavemente, descarregando o peso sobre o pé esquerdo e flexione o joelho direito até 

aproximar o calcanhar dos glúteos e com o auxílio da mão esquerda que tracionará o dorso do pé. deve-se 

manter a extensão do quadril esquerdo o máximo que conseguir sem perder o alinhamento do tronco. 

Permaneça nesta posição durante 20 segundos. O exercício pode ser realizado de frente para o assento 

de uma cadeira ou para parede, afim de facilitar o equilíbrio. Realize 2 séries de 20 segundos para cada 

membro inferior. 

      

8. Em pé, os pés ligeiramente lateralizados e na largura dos ombros, os joelhos semiflexionados, tronco ereto, 

abdome contraído, membros superiores ao lado do corpo, escápulas aduzidas e olhar para frente. Para 

realizar 1 série do exercício, o aluno com a as mãos à frente do tronco, os antebraços pronados (palmas das 



mãos para baixo), cotovelos fletidos (dobrados),  deverá realizar  uma extensão de punho (apontando os 

dedos para cima) e, com a mão contrária realizar uma sutil força sobre os dedos e palma da mão, auxiliando 

a extensão. Deve-se manter esta posição durante 20 segundos. Depois, ele irá manter a pronação do 

antebraço (palma da mão para baixo) e fletir o punho (apontando os dedos para o chão) e, com o auxílio da 

mão contrária irá empurrar os dedos e dorso da mão, auxiliando a flexão. Deve-se manter cada posição por 

20 segundos. Realizar 2 séries de 20 segundos alternadamente entre as mãos. 

 

 

9. Em pé, 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 flexionar o ombro e 

cotovelo, colocando a mão entre as escápulas. Em seguida, o aluno irá realizar uma sutil força com a mão 

oposta sobre o cotovelo flexionado, em direção ao chão. Deve-se manter essa posição durante 20 

segundos. Após, deve-se realizar o mesmo movimento com o outro membro superior. Realizar 2 séries. 

      

10. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos semiflexionados, tronco ereto, abdome 

contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (“peito aberto”). O aluno irá flexionar lateralmente o 

pescoço, aproximando uma das orelhas do ombro, utilizando a mão do mesmo lado para realizar uma sutil 

força sobre a cabeça, puxando-a em direção ao ombro. Deve-se manter esta posição por 20 segundos. 

Após, ele irá fazer o mesmo movimento para o outro lado do corpo. Realizar 2 séries para cada lado do 

corpo.  

 



      

DICA DA SEMANA! 

Adaptações para realizar atividades cotidianas 

No dia a dia, é bom estar atento à 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). 

 
                                  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021) 
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