
 
 

A GINÁSTICA LABORAL PREPARATÓRIA é realizada ANTES DO INÍCIO DO TRABALHO, ela se caracteriza pela promoção 
do aumento da circulação sanguínea, e também, o 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. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), 

abdômen contraído, membros superiores ao lado do corpo, cotovelos flexionados, mãos apoiadas nos 

quadris, abdômen contraído, joelhos semiflexionados (ligeiramente dobrados) e pés afastados 

lateralmente na largura dos quadris com as pontas ligeiramente lateralizadas. Deverá rotacionar a 

cabeça para os dois lados, alternadamente, mantendo o queixo paralelo ao chão e até alinhá-lo o 

máximo ao ombro. Deverá realizar 10 rotações para cada lado.  

 

                                                            

                                                            

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

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

as pontas ligeiramente lateralizadas. Deverá elevar os ombros às orelhas, depois para trás aduzindo as escápulas, 

em seguida para baixo afastando os ombros das orelhas, depois para frente fechando o peito e afastando as 

   

   



 
escápulas, e, por fim retornando à posição inicial. Realizar a circundução de cintura escapular 20 vezes no sentido 

horário e 20 anti-horário. 

                                         

                                          

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

superiores ao lado do corpo, pés afastados lateralmente na largura dos quadris com as pontas ligeiramente 

lateralizadas e joelhos semiflexionados. Deverá flexionar (dobrar) os ombros, mantendo os cotovelos 

estendidos (esticados), apoiar uma mão na palma da outra, que estará voltada para baixo e estender o punho 

apontando os dedos para cima e manter por 20 segundos. Em seguida, deve-se fletir o punho apontando os 

dedos para baixo, apoiando a mão no dorso da oposta. Após realizar 2 séries de 20 repetições, deverá realizar 

mesmo procedimento com o punho oposto. Deverá realizar 20 repetições em cada punho. 

                                           

                                           

 

  

  

  

  



 
 

4. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas, abdômen 

contraído, membros superiores ao lado do corpo, membros inferiores afastados lateralmente na largura dos 

quadris e joelhos flexionados em 90°. Deverá flexionar os ombros, até que os membros superiores fiquem 

paralelos ao solo. Após isso, deverá abrir as mãos, estendendo e afastando os dedos ao máximo e, em seguida 

fechar as mãos com força máximo, flexionando os dedos. Deverá realizar 20 repetições.  

                                           

                                           

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

superiores ao lado do corpo, pés afastados lateralmente um pouco além da largura dos quadris com as pontas 

ligeiramente lateralizadas e joelhos semiflexionados. Deverá apoiar uma mão no quadril, inclinar o tronco 

lateralmente e, simultaneamente, abduzir o ombro do lado oposto, aproximando o membro superior da 

cabeça. Após isso, deverá realizar mesmo movimento com o lado oposto. Realizar de 20 repetições, sendo 

10 para cada lado.  

                                           

  

  

  



 

                                            

6. Semiagachado, de forma que o membro inferior posterior esteja com o quadril estendido e joelho fletido, e 

o anterior com quadril e joelho fletidos, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas, 

abdômen contraído, ombros abduzidos e rotacionados externamente, de forma que as palmas das mãos 

estejam voltadas para frente e cotovelos flexionados. Deverá rotacionar o tronco e a cabeça simultaneamente  

para os dois lados, alternadamente. Caso necessite, poderá fazer o exercício próximo de uma parede, para 

manter o equilíbrio. Deverá realizar 20 repetições, sendo 10 para cada lado. Em seguida, trocar a posição 

dos membros inferiores e repetir para ambos lados.  

                                                                

                                                                

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

ao lado do corpo, mãos apoiadas nos quadris, joelhos semiflexionados e pés afastados lateralmente na largura dos 

quadris. Deverá retirar um pé do solo, flexionar e estender o quadril, como um pêndulo e sem mover o tronco. Após 

realizar 20 repetições, sendo 10 para cada movimento, deverá trocar o posicionamento dos membros inferiores e 

realizar mesmo procedimento com o lado oposto. Caso haja necessidade, deverá utilizar uma cadeira como apoio. 

Deverá realizar 20 repetições, sendo 10 para cada movimento, em ambos membros inferiores.  

  

   

   



 

                                             

                                             

8. Em pé, com os membros inferiores afastados ânteroposteriormente (um à frente do outro), na largura dos 

quadris, sendo que o pé posterior ficará com apenas a parte anterior apoiada no chão. Deve manter-se 

olhando para frente, coluna ereta, escápulas aduzidas, abdômen contraído, braços ao lado do tronco, 

cotovelos fletidos e mãos aproximadas na altura do peito. Deverá aproximar o joelho do membro inferior 

posterior do solo, flexionando os joelhos e o quadril do membro inferior anterior. Após realizar 10 repetições, 

deverá trocar o posicionamento dos membros inferiores e realizar mesmo procedimento. Deverá realizar 10 

repetições em cada posicionamento.  

                                             

                                             

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

superiores ao lado do corpo, cotovelos flexionados, mãos apoiadas nos quadris, joelhos semiflexionados e 

pés afastados lateralmente na largura dos quadris. Deverá retirar um pé do chão, realizar abdução (afastar 

  

  

  

  



 
membros inferiores) e adução (cruzar os membros inferiores) do quadril, mantendo os joelhos estendidos. 

Após realizar 10 repetições, deverá realizar o mesmo procedimento com o membro inferior oposto. Deverá 

realizar 10 repetições com cada membro inferior.  

                                           

                                            

10. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas, abdômen 

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

flexionados em 90º e pés afastados lateralmente na largura dos quadris. Deverá realizar flexão plantar (ficar 

nas pontas dos pés), afastando os calcanhares do chão, e posteriormente, retorná-los  para próximo do solo, 

sem encostá-los. Deverá realizar 20 repetições.  

                                             

                                             

 

 

  

  

  

  

DICA DA SEMANA 

QUAIS AS RECOMENDAÇÕES AO DIRIGIR?  



 
 

 

Quando estiver dirigindo, utilize os espelhos retrovisores para evitar virar o 

pescoço. O banco deve ser regulado mais aproximadamente da posição vertical. A 

distância do banco em relação aos pedais deverá ser confortável, a ponto de não ter que 

se esticar para alcançá-los (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 
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