
 

GINÁSTICA LABORAL DE RELAXAMENTO 

 

A GINÁSTICA LABORAL DE RELAXAMENTO é realizada NO FIM DO EXPEDIENTE DE 

TRABALHO, ela se caracteriza pela promoção da diminuição da fadiga, cansaço e tensões musculares 

causadas pela atividade laboral. (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. 

 

EXERCÍCIOS 

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

contraído, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto). Realize a circundução de pescoço, 

movimentando a cabeça, como se estivesse desenhando um círculo imaginário com a mesma. Execute 15 

circunduções no sentido horário e 15 no sentido anti-horário.  

      

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

contraído, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto). o aluno, de lado e afastado da parede 

cerca de 30 cm, colocará a palma da mão sobre a parede, mantendo a mão oposta sobre o quadril de seu 

respectivo lado. após, o aluno irá realizar o movimento de circundução. Com o membro superior cuja a 

mão faz contato com a parede. próximo de realizar uma circundução completa (360º), no sentido horário, 

quando o membro superior estiver próximo do corpo, o aluno irá rotacionar o ombro externamente e supinar 

o antebraço retirando o contato da mão da parede, direcionando o dorso da mão para parede, em seguida, 

continuando a rotacionar até colocar  novamente a palma da mão em contato com a parede. Realize 10 

circunduções no sentido horário. Ao realizar as 10 no sentido anti-horário, realizará o movimento 

inverso, quando cada circundução estiver completando o giro (360º) e o membro superior estiver próximo 

do corpo, o aluno irá rotacionar o ombro internamente, retirando o contato e direcionando o dorso da mão 

para parede, e, em seguida, pronará o antebraço, continuando a rotacionar internamente o ombro até 

colocar, novamente, a palma da mão na parede em cada circundução. Realize 10 circunduções em cada 

sentido. 



 

     

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

contraído, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto). Abduza os ombros com os cotovelos 

estendidos, alinhado horizontalmente os membros superiores na altura dos ombros. Após rotacione o 

tronco, direcionando um membro superior para atrás do corpo, a cabeça irá acompanhar o movimento deste 

membro, o membro superior oposto ficará à frente do corpo. Mantenha esta posição durante 5 segundos. 

E após realize o movimento para o lado oposto.  Execute 10 rotações com 5 segundos de isometria para 

cada lado do corpo alternadamente.   

 

 

4. Sentado sobre uma cadeira, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto), tronco ereto, abdome 

contraído e os pés afastados na largura dos quadris. O aluno deve colocar as mãos sobre as orelhas e 

flexionará o tronco progressivamente, como se estivesse “enrolando” o tronco. Flexione a cervical 

encostando o queixo ao peito e flexione o a coluna na região torácica, aproximando os cotovelos dos 

quadris. Após, “desenrole” estendendo a coluna torácica e a cervical, adotando a postura neutra, e estenda 

o pescoço voltando o olhar para cima. Assim, realizando uma repetição do exercício. Realize 15 repetições. 



 

 

 
5. Sentado sobre uma cadeira, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto), tronco ereto, abdome 

contraído e os pés afastados na largura dos quadris. O aluno irá flexionar um quadril, rodá-lo externamente 

e irá apoiar o tornozelo dessa perna sobre a coxa oposta. Após, com mão oposta sobre a região do antepé, 

irá puxar sutilmente o dorso do pé para atrás, realizando uma flexão plantar. Simultaneamente, deverá 

realizar uma sutil força sobre o joelho para baixo com a outra mão. Mantenha esta posição durante 20 

segundos, e após, realize o alongamento com o outro lado. Realize 2 séries de 20 segundos para cada 

tornozelo e quadril. 

     

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

contraído, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto). O aluno com as mãos à frente do corpo, 

irá deslizá-las sobre os membros inferiores, inclinando o tronco para frente até onde o aluno consiga, 

mantendo os joelhos semiflexionados, tentando não “arquear” a coluna na região lombar, mantendo o 

máximo a curva da lordose lombar. Após o aluno manterá está posição e estenderá o joelho de um membro 

inferior, permanecendo nessa posição por 20 segundos. Ao final, ele irá estender o joelho do membro 

inferior oposto e manterá esta posição durante 20 segundos. Realize 2 séries de 20 segundos para cada 

membro inferior. 



 

       

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

contraído, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto). O aluno irá entrelaçar os dedos das mãos 

atrás do corpo e, subirá as mãos afastando-as do tronco, estendendo os ombros e cotovelos. Mantenha esta 

posição durante 20 segundos. Realize 2 séries do alongamento. 

      

8. 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, apoiando o tronco (costas) na 

parede, caso tenha alguma dificuldade de equilíbrio, ficará em apoio unipodal, flexionando o quadril e o 

joelho direito, aproximando a coxa do abdome. Com as mãos sobre o joelho, ele realizará uma sutil força 

puxando o joelho em direção ao tronco, mantendo a posição por 20 segundos. Realize 2 séries de 20 

segundos para cada membro inferior. 

      

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

contraído, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto). O aluno deve entrelaçar os dedos com as 

palmas para “fora” à frente do peito. Após isso ele deve tentar afastar as mãos do tronco, fazendo com que 

os ombros se desloquem para frente e as escápulas se afastem entre si. Deve-se manter esta posição 

durante 20 segundos. Realize 2 séries.  



 

      

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

contraído, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto). O aluno deve olhar para cima e com as 

mãos juntas, irá sutilmente fazer força sob o queixo, empurrando a cabeça para trás, aumentando a extensão 

do pescoço. O aluno ficará nesta posição por 20 segundos. Após, ele irá retirar as mãos do queixo e 

retornar a cabeça à posição inicial. Em seguida, irá aproximar o queixo do peito, o máximo que conseguir, 

e com o auxílio das mãos atrás da cabeça, empurrará de forma sutil a cabeça em direção ao chão, 

aumentando a flexão do pescoço. Ele irá ficar nesta posição por 20 segundos. Realizar 2 séries.  

   

    

DICA DA SEMANA: 

Como pegar e colocar objetos em um local alto? 

 Para pegar um objeto em um local alto, é ideal que utilize uma escada ou um banco estável para subir, 

carregando o objeto próximo ao corpo, e posteriormente depositá-lo no local. O mesmo procedimento deve 

ser observado caso queira retirar o objeto do local elevado. Utilizando o banco ou escada e buscando ficar 

numa altura adequada para alcançá-lo sem estender a musculatura excessivamente, e sem pegar o objeto com 

a musculatura ou estruturas articulares em seu limite de amplitude, evitando sobrecargas excessivas na coluna 

ou outras regiões corporais. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 
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