
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

abdomen contraído, braços ao lado do corpo, cotovelos fletidos, antebraços apoiados nas coxas, joelhos 

flexionados e pés afastados lateralmente na largura dos quadris. Deverá primeiro flexionar a cervical (pescoço), 

aproximando o queixo do peito, em seguida, deve estender o pescoço, virando o olhar para o teto e levando a 

cabeça para trás, depois,  inclinar para um lado, aproximando a orelha do ombro e, posteriormente para o lado 

oposto. Deverá realizar cada movimento 1 vez, permanecendo 20 segundos em cada posição  

                                             

 

 

GINÁSTICA LABORAL DE RELAXAMENTO 

 

 

 

EXERCÍCIOS  

Atenção!! 

 A GINÁSTICA LABORAL DE RELAXAMENTO, é utilizada no final do trabalho; 

 O objetivo desta ginástica, é diminuir a fadiga e cansaço, observados no final do expediente. (AGUIAR, L.U.B et al, 

2015) 



 

                                                    

 

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

abdomen contraído, braços ao lado do corpo, cotovelos flexionados, antebraços apoiados nas coxas, joelhos 

flexionados em 90 graus e pés afastados lateralmente na largura dos quadris. Deverá rotacionar o tronco e a 

cabeça  para um lado, apoiar as mãos no encosto da cadeira e permanecer nesta posição por 20 segundos. 

Após isso, deverá realizar o mesmo procedimento para o lado oposto. Deverá realizar 1 série do movimento 

durante 20 segundos para cada lado.   

 

                            

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

abdomen contraído, braços ao lado do corpo, antebraços sobre as coxas,  joelhos flexionados em 90 graus e 

pés afastados um pouco além da largura dos quadris. Deverá flexionar o pescoço, os  ombros e o tronco até 

que a cabeça fique entre as coxas e membros superiores relaxados tentando apoiar as mãos no solo. Deverá  

realizar 1 série do movimento durante 20 segundos.  



 

   

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

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

quadris com as pontas ligeiramente lateralizadas. Deverá flexionar a cervical, aumentar o grau da cifose 

torácica (arredondar a região entre as escápulas) e apoiar as mãos atrás das cabeça, exercendo leve pressão 

para baixo, tentando levar o queixo entre as clavículas. Deverá realizar 1 série do movimento durante 20 

segundos.  

                              

 

5. Em pé, próximo de uma pilastra ou quina de uma parede, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, 

escápulas aduzidas (peito aberto), abdomen contraído, membros superiores ao lado do corpo, joelhos 

semiflexionados e pés afastados lateralmente na largura dos quadris com as pontas ligeiramente lateralizadas. 

Deverá abduzir (afastar lateralmente o membro superior do tronco) e rotacionar o ombro externamente, 

apoiar a mão, o antebraço e cotovelo na beirada de uma parede, mantendo o braço alinhado com o ombro e 

rotacionar o tronco para o lado oposto. Após ficar nesta posição por 20 segundos, deverá realizar mesmo 

procedimento para o lado oposto. Deverá realizar 1 série do movimento durante 20 segundos em cada lado.  

 



 

                          

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

membros superiores ao lado do tronco, mãos segurando um bastão em suas extremidades, com polegares 

voltados um para o outro,  membros inferiores aproximados e joelhos semiflexionados. Deverá flexionar os 

ombros, de forma que o bastão fique sobre a cabeça. Após isso, deverá inclinar o tronco para o lado, mantendo 

os cotovelos estendidos. Após permanecer nesta posição por 20 segundos, deverá realizar mesmo 

procedimento para o ladoo oposto. Deverá realizar 1 série do movimento durante 20 segundos para cada 

lado do corpo.  

 

                         

7. Em pé, de frente para uma parede, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas (peito 

aberto), abdomen contraído, membros superiores ao lado do corpo, membros inferiores afastados 

anteroposteriormente, de forma que o joelho anterior fique semiflexionado e o posterior estendido (esticado). 

Deverá flexionar o ombro referente ao lado em que o membro inferior estará posteriorizado, apoiar a palma 

da mão na parede na altura do ombro, e realizar leve pressão do corpo para frente, mantendo o cotovelo 

estendido. Após permanecer nesta posição por 20 segundos, deverá trocar o posicionamento dos membros 

inferiores e superiores e realizar mesmo procedimento com lado oposto. Deverá realizar o movimento 

durante 20 segundos com cada lado.  



 

                               

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

abdômen contraído, braços ao lado do corpo, antebraços apoiados nas coxas, joelhos flexionados a 90 graus e 

pés afastados lateralmente na largura dos quadris. Deverá flexionar um ombro, mantendo o cotovelo 

estendido, estender o punho (dedos apontados para o teto), apoiar a palma da mão oposta nos dedos da mão, 

inclusive no polegar, palma e puxar levemente para trás. Após permanecer nesta posição por 20 segundos, 

deverá trocar o posicionamento dos membros superiores, e realizar mesmo procedimento com o membro 

oposto. Deverá realizar 1 série de cada movimento durante 20 segundos com cada punho. 

                                 

9. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas, abdômen contraído, membros 

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

as pontas ligeiramente lateralizadas. Deverá apoiar as mãos próximo aos glúteos, ir descendo até chegar na 

região posterior da coxa e permanecer nesta posição por 20 segundos. Após isso, deverá retornar para posição 

inicial. Deverá realizar 1 série de 20 segundos.  

                           

 



 
10. Em pé, à frente de um banco, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdômen contraído, escápulas 

aduzidas (peito aberto), membros superiores ao lado do corpo, joelhos semiflexionados e pés afastados 

lateralmente na largura dos quadris. Deverá apoiar um calcanhar no assento do banco, mantendo o joelho 

estendido e tentar alcançar o pé com as mãos. Após permanecer nesta posição por 20 segundos, deverá 

estender novamente o quadril, e realizar mesmo procedimento com membro inferior oposto. Caso tenha 

dificuldade para se equilibrar, faça próximo a uma parede e apie uma mão.  Deverá realizar 1 série  do 

movimento durante 20 segundos em cada membro inferior.  

                             

 

 

 

 

 

Não assista TV na cama, mas sentado adequadamente mantendo o tronco totalmente 

apoiado no encosto da poltrona ou cadeira e com os pés apoiados no chão. Algumas pessoas 

cochilam enquanto assistem TV e a cabeça pende, ficando numa posição que leva à dor e à 

contratura muscular. Para evitar, deve-se manter sempre a cabeça apoiada. Não deite de lado, 

com a cabeça apoiada no braço do sofá. Caso queira se sentar no chão, cruze os membros 

inferiores e mantenha o tronco ereto e apoiado em alguma estrutura firme. E, lembre-se de se 

levantar da posição sentada em intervalos de no máximo uma hora para movimentar o corpo. 

(BRASIL, 2008). 

DICA DA SEMANA 

Como proteger a coluna ao assistir TV e relaxar em casa? 
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