
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, de frente para uma parede, com tronco ereto, escápulas aduzidas (peito aberto), abdome contraído, 

olhar voltado para frente, joelhos semiflexionados e pés afastados lateralmente na largura dos quadris. O 

aluno irá sustentar o corpo sobre as pontas dos pés, com isso, ele deve elevar o corpo fazendo com que o 

calcanhar se afaste do chão e após isso, descer o corpo, retornando as solas dos pés o mais próximo do 

chão, sem encostar os calcanhares.  Realizar 20 repetições. 

 

 
2. Em 4 apoios, apoiando o corpo com as palmas das mãos, de forma que as mesmas estejam abaixo dos 

ombros e, afastadas na largura dos ombros joelhos fletidos a 90 graus e abaixo dos quadris, com os dorsos 

dos pés apoiados no chão, abdome contraído e olhar voltado para o solo. O aluno irá aumentar o grau de 

flexão dos ombros, dos quadris e joelhos simultaneamente, aproximando os glúteos dos calcanhares. Após, 

retornará à posição de 4 apoios. Realizar 15 repetições. 

 



 

3. Em 4 apoios, apoiando o corpo com as palmas das mãos, de forma que estejam abaixo dos ombros e 

afastadas lateralmente na largura dos ombros, joelhos fletidos a 90 graus e abaixo dos quadris, com as 

pontas dos pés apoiadas no chão, abdome contraído e olhar voltado para o solo. para realizar uma repetição, 

o aluno irá estender a coluna, direcionando o abdome ao solo, aumentando a curva lombar, aproximando 

as escápulas e estendendo a cervical, como se quisesse que a cabeça tocasse o cóccix, deixando o olhar 

direcionado para o alto. após, irá realizar flexão de tronco com ênfase na região torácica, aumentando a 

curva dorsal, afastando as escápulas, direcionando o púbis para as mãos, afastando as escápulas e fletindo 

o pescoço, levando o queixo no peito, como se quisesse trazer a testa nos joelhos, empurrando as mãos 

contra o solo. Realizar 15 repetições.  

 

 
4. Em 4 apoios, apoiando o corpo com as palmas das mãos, mantendo-as abaixo dos ombros e afastadas 

lateralmente na largura dos ombros, joelhos fletidos a 90 graus de forma que estejam abaixo dos quadris, 

com as pontas dos pés apoiadas no chão, abdome contraído e olhar para o solo. O aluno irá fletir um 

cotovelo, colocar uma das mãos sobre a orelha do mesmo lado e deverá rotacionar o tronco para o lado 

desta mão, abduzindo o ombro e tentar apontar o cotovelo fletido o mais para o teto que conseguir. a 

cervical irá acompanhar o movimento de rotação do tronco, assim o aluno irá direcionar o olhar para cima. 

depois deve-se aduzir o ombro, aproximar o cotovelo do punho da mão de apoio, realizando o movimento 

de rotação para o lado contrário. Este movimento deve ser realizado para os dois lados do corpo 

alternadamente, de acordo com o número de repetições.  Realizar 15 movimentos para cada lado do 

corpo, em seguida, mudar a mão de apoio e repetir a série. 

 



 

 

5. Em 4 apoios, apoiando o corpo com as palmas das mãos, de forma que fiquem abaixo E na largura dos 

ombros, joelhos fletidos a 90 graus, abaixo dos quadris, com as pontas dos pés apoiadas no chão, abdome 

contraído e olhar para o solo. O aluno irá deslocar as mãos para abaixo da cabeça e paralelas aos ombros, e 

apoiará os antebraços no chão. Flexionando os cotovelos, mantendo o abdome contraído. Após isso, deverá 

estender os cotovelos, mantendo o tronco alinhado. Realizar 15 repetições.  

 

 

6. Ajoelhado, de forma que os glúteos estejam próximos dos calcanhares, tronco ereto, escápulas aduzidas, 

abdome contraído e olhando para baixo. O aluno irá deslocar o tronco para frente e apoiar as palmas das 

mãos no chão na largura dos ombros. Com ombros rotacionados externamente, deixando os dedos das mãos 

apontados para o corpo. Nesta posição o aluno irá fazer uma sutil força em direção ao solo, 

pressionando as palmas contra o chão, e tentando voltar a apoiar os quadris sobre os calcanhares. 

Deverá manter esta posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries. 

 



      
 

7. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros e ligeiramente lateralizados, 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 pela lateral oposta, 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.  

      

8. Em pé, olhar para frente, mantendo os pés ligeiramente lateralizados e na largura dos ombros, tronco 

ereto, abdome contraído e escápulas aduzidas (peito aberto). Deve-se colocar uma das mãos sobre a 

cintura, e em seguida, fazer uma inclinação lateral de tronco em direção ao mesmo lado e abduzir o ombro 

oposto até que a mão esteja acima da cabeça. Deve-se manter essa posição durante 20 segundos, para 

cada lado do corpo. Realizar 2 séries. 

      

9. Em pé, de frente para uma parede, com tronco ereto, escápulas aduzidas (peito aberto), abdome contraído, 

olhar voltado para frente, joelhos semiflexionados e pés afastados lateralmente na largura dos quadris. O 

aluno irá estender um ombro e colocar o membro superior para trás do corpo encostando-o na parede com a 

palma da mão aberta apoiada, deixando-o alinhado com o ombro. Após, ele irá realizar uma sutil rotação de 

tronco e cervical para o lado contrário deste membro, tentando direcionar o olhar para trás do corpo. Deve-

se manter esta posição durante 20 segundos. Após, ele irá fazer o mesmo movimento para o outro lado do 

corpo. Realizar 2 séries para cada lado. 



 

      
                                                                  

10. Em pé, com os pés unidos, joelhos semiflexionados, tronco ereto, abdome contraído, olhando para 

frente e com as escápulas aduzidas (peito aberto). O aluno deve trazer um pé para próximo da região glútea 

e, com a mão do mesmo lado irá puxar sutilmente o pé aumentado a aproximação do calcanhar ao glúteo 

correspondente, mantendo os joelhos unidos e sem ultrapassar a linha dos quadris. Deve-se manter essa 

posição durante 20 segundos, realizar 2 séries em cada membro inferior. 

      

DICA DA SEMANA: 

Atenção com a postura ao longo do dia! 

Todo cuidado com a postura durante a realização das atividades laborais, devem ser mantidos ao 

longo do dia. Atente-se com a sua postura ao caminhar, tente manter o olhar para a frente, cabeça elevada, 

escápulas aduzidas (peito aberto) e o abdômen contraído. Como sugestão, o tipo de sapato ideal para o dia-

a-dia deve ser leve, solado flexível, fechado atrás, ter o salto de base larga, com altura de no máximo 4 

centímetros, e de preferência, com amortecimento. Esses cuidados são essenciais para preservar a saúde 

osteomioligamentar corporal (BRASIL, 2008). 

 

            (BRASIL, 2008) 
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