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Desconforto na GL

1ª aula: instruir sobre desconforto:    

Musculatura relaxada/sensação de 
conforto: trabalhador deve ser 
incentivado a permanecer na 
atividade desde que respeite seus 
limites.



Desconforto & Alongamento

ACHOUR, 2002, p.343 (apud KISNER & 
COLBI, 1996):

“ Os exercícios de alongamento devem 
sempre ser evitados quando houver 
evidência de processo inflamatório 

agudo ou infeccioso.”



Sugestão de GL

1o: iniciar c/ “espreguiçamento”;

2o: pré-alongamento (triagem) 
preconizando...

3o: alongamento músculos-
alvo (principais);

4o: tempo restante rechear c/ demais 
atividades;

5o: volta ao trabalho (serena/agitada) 
+ atividade p/ despertar;

OBS: feedback sempre!



Pré-alongamento

Atividade que permite diferenciar 
quem pode ou não realizar o 
alongamento:

exercício suave de “aquecimento 
musculoarticular”;

duração aprox. de 5 seg;

feedback desconforto/dor 

exclui p/ alongamento;



Pré-alongamento & DORT

1o: triagem c/ pré-alongamento;

2o: trabalhadores c/ desconforto 
não realizam exercício de 
alongamento p/ membro afetado;

OBS.: se desconforto persistir após 
5 seg. de atividade  ABANDONAR 
a atividade e não a GL;



Pré-alongamento

Presença de desconforto 
realizar automassagem ou 
alongamento de outro grupo 
muscular;

Essencial p/ MMSS; 

MMII  alongamentos prévios 
servem como triagem;



Músculos + requisitados durante 
jornada de trabalho;

Geralmente são os + doloridos;

Aplicação de questionário;

Músculos - alvo



COUTO e NICOLETTI (1998), adaptado 
por MARTINS (2000):

Questionário



Atividades compensatórias

Exercícios de alongamento + 

outras atividades da GL 

não devem sobrecarregar 

músculos-alvo;



Alongamento & GL

Músculos  sobrecarregados por 
causa do trabalho;

Por que submetê-los ao estresse 
de exercícios de força? 



Força + condicionamento 
aeróbico: sempre 

incentivados fora do 
horário da GL.

PGL



“move-se o grupo muscular 
LENTAMENTE até 

determinada amplitude de 
movimento com tensão 

(desconforto) muscular e 
permanece na posição”.

Alongamento estático

ACHOUR (p. 111, 1999):



Alongamento estático

CLÉMENCEAU,  Jean-Pierre; DELAVIER, 
Frédéric; GUNDILL, Michael. Guia de 
alongamento: abordagem anatômica 
ilustrada. Barueri, SP: Manole, 2012.

“(...) consiste em manter a posição de
alongamento durante 10 segundos a 1
minuto. O grau de alongamento pode ir
de muito leve a bem forte de acordo
com seu objetivo.” (p.19)



pouco risco de 
lesões

comodidade da técnica do movimento

facilidade na aprendizagem das posições

 tensão muscular e pressão 
sangüínea, não 

desperdiçando E mecânica

Alongamento estático

Vantagens (ACHOUR, 1999):



Alongamento

Duração: 30 seg  MMSS;

60 seg  MMII;

Tempo alongamento: contínuo ou 

acumulado;



Alongamento

Inicia suavemente intensidade 
de acordo c/ sensação subjetiva de 
alongamento e tempo decorrido;

Principalmente funções que exigem 
força alongamento na GL não pode 
ser intenso;

•Diminuição do                 
desempenho                        
(CLÉMENCEAU; DELAVIER;                      
GUNDILL, 2012);



Alongamento

Utilizar cronômetro  simetria;

“Trabalhar” respiração;



Respiração

“O bloqueio 
respiratório deve ser 
evitado em todos os 
exercícios de 
alongamento” 
(ACHOUR, 1999, p. 186);

Utilizar a respiração 
p/ auxiliar 
alongamento;

„Respire um pouco 
mais profundo que o 
normal‟;



Respiração

“É melhor inspirar no início do 
exercício para oxigenar bem o 
músculo e, em seguida, expirar ao 
empurrar, elevar ou puxar” (CLÉMENCEAU; 
DELAVIER; GUNDILL, 2012, p. 14);

Praticante deve “(...) sincronizar 
sua respiração com o alongamento, 
expirando durante a fase de 
alongamento mais intenso” 
(CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012, p. 19);



•Posicionamento: relaxado na 

cadeira;

•Iniciar respiração c/ expiração 

(facilita assimilação do processo);

•Instruir p/ respirar suavemente 

“um pouco + profundo que o 

normal”;

•Conforme desempenho:                  

técnicas de visualização.

“Relembrar” respiração



Alongamentos associados

Maximizar tempo da GL  alongar 
ao mesmo tempo + que 1 grupo 
muscular;

Viável qdo houver consciência 
corporal;



Alongamentos (CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012)

Pescoço ênfase nos rotadores;

1º sem mão!



Alongamentos (CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012)

Pescoço extensores e rotadores + 
deltoide;

•Variação a seguir;



Alongamentos (CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012)

Pescoço c/ inclinação da cabeça p/ 
lado oposto acentuação do 
alongamento do trapézio e 
músculos que circundam cervical 
(escaleno e esternocleidomastoideo);



Alongamentos (CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012)

Ombro músculos e tendões da 
parte anterior e posterior do ombro 
têm importante papel na 
estabilização da articulação 
escápulo-umeral;

•Tendão da cabeça longa do bíceps 
não foi concebido p/ ser muito 
flexível possível lesão por 
alongamento intenso;

•Flexibilidade excessiva do 
ombro facilidade de 
deslocamento (movimento brusco/queda);



Alongamentos (CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012)

Ombro parte clavicular dos 
deltoides;



Alongamentos (CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012)

Ombro parte posterior + meio do 
trapézio + romboides;



Alongamentos (CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012)

Ombro maneiras de tracionar 
cotovelo;



Alongamentos (CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012)

Ombro deltoide + tríceps;



Alongamentos (CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012)

Para enfatizar costas tração suave 
(sem forçar);

• Cuidado c/                               
lombar!



Alongamentos (CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012)

Antebraços extensores;

• Extensão do cotovelo = sim!



Alongamentos (CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012)

Antebraços flexores + dorsais + 
peitorais;

•S/ mexer ombro;

•Lombar!



Alongamentos (CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012)

Flexores laterais do tronco
semiflexão dos joelhos e contração 
dos glúteos;

Básico apoio da                                         
mão na coxa;



Alongamentos (CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012)

Posteriores da coxa e glúteos;



Alongamentos (CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012)

Posteriores da coxa e glúteos;



Alongamentos (CLÉMENCEAU; DELAVIER; GUNDILL, 2012)

Quadríceps;

•Contração de glúteos;

•Alinhamento                             
tronco - coxa.



Atividade Lúdica

Como demais atividades 
complementares, só deve ser realizada 
após alongamentos principais;

Resgate ou adaptação brincadeiras da 
infância;

Voz de comando  essencial;

“Líder”  participa ou não?

Curta duração;

Nova “roupagem”;
INTERVENÇÃO



1, 2, 3

Em dupla, alternar a 
contagem 1 – 2 – 3;

Número 1: saltar;

Número 2: bater palmas;

Número 3: agachar.



Feitiço contra feiticeiro

Em círculo, pedir p/ pessoa 
criar uma “travessura” p/ quem 
está a sua direita;

Pedir p/ cada um falar 
travessura;

A pessoa que criou travessura 
terá que executá-la.



Escravos de Jó

Reunir participantes em                
círculo p/ cantar;

Escolher objetos para cada 
participante (caneta, borracha, 
bolinha, etc.) ou os próprios 
participantes;

Quem erra é eliminado, tornando-
se „juiz‟.



Coordenação motora

Vermelho

Nó humano

Palma, palma, sinal

Espelho

Ditado

Obra de arte

+ …



Música

Agradar maioria;

Nível de pressão sonora não deve

concorrer com comando do 

professor;

Música ambiente melhor “tirar” 

som;

Música c/ sons da natureza

somente se houver silêncio;



Aparatos & Artifícios

• Carrinho, golfinho, BT (bolinha 
de tênis), bolinha de silicone, 
etc. massagem;

• Circuito de massagem;

• Toalha, “tripa de mico”
alongamento;

• Materiais que não fazem parte do 
cotidiano no ambiente de 
trabalho (ex: balão)  cuidado!



Projeto de PGL

Recursos Humanos;

-SIPAT, Dia do Desafio;

-Email;

Interesse em PPST? 

-Na visita atenção à vestimenta:

.Sem boné ou bermuda e

.Com sapato fechado (s/ salto alto) 

p/ possibilitar tour por fábrica;



Projeto de PGL
Projeto generalizado:

• Lugar e data;

• Nome e cargo de quem o entrega;

• Nome e cargo de quem o recebe;

• Título;

• Benefícios provenientes de PPST;

• Retorno sobre o Investimento (ROI) 
de empresas que adotaram PPSTs;

• Estrutura que PPST pode 
apresentar;



Projeto de PGL

• Número de páginas;

• Gramática e ortografia impecáveis;

• Informações para contato, no 
mínimo exibindo telefone, email e 
currículo resumido do proponente;

• Capa;

• Investimento (orçamento) 
aproximado de  atividade/programa 
específico (ex: h/a GL).



Orçamento

Conheça valores da concorrência;

Não pague para trabalhar!

.Quanto você precisará desembolsar 
p/ gestão do programa?

A) Calcular todo investimento que 
programa terá, considerando 
inclusive:

.Tempo que profissionais da equipe 
permanecerão na empresa;



Orçamento
.Quanto será investido para 

transportar os profissionais de/para 
empresa (ex: passagem de ônibus);

.Quanto será investido em materiais 

(ex: CD players, microfones, 

uniformes);

B) Calcular total de impostos 

(geralmente 35% para serviços 

prestados por pessoa jurídica);



Orçamento

C) Somar valores dos itens A e B, 

acrescentando lucro que se quer 

obter:

(A+B) + 30% = X,

X  investimento $ da empresa 

contratante.



Projeto Individualizado

Quando empresa apresenta 

interesse:

• Visitar ambiente de trabalho para 

melhor elaborar 2o projeto, 

coletando informações sobre 

o quê é + como é

produzido(a) serviço/mercadoria,

• Fábrica vestimentas protetoras;



Projeto Individualizado

Todos os itens do 1o projeto +: 

• Estrutura recomendável do PPST;

• Componentes/objetivos dos 

programas e atividades;

• Setores beneficiados pelo PPST;

• Opções de investimento de acordo 
com  duração e freqüência das 
atividades do PPST;



Projeto Individualizado

Todos os itens do 1o projeto +: 

• Enfatizar quais vantagens seu 

PPST apresenta em relação à 

concorrência pode ajudar a 

justificar investimento.



Contrato

Ler minuciosamente contrato

termos utilizados não devem deixar 

espaço p/ interpretações + verificar 

se há: 

• Correta identificação das partes 

(contratante e contratado);

• Descrição minuciosa do serviço 

(ex: local, horário, freqüência),



Contrato

• Obrigações do contratado:

.Ex: fornecimento de nota fiscal de 

serviços, 

.Ex: apresentação de relatórios 

mensais;



Contrato

• Obrigações do contratante:

.Ex: disponibilização de todas 

informações necessárias p/ perfeita 

execução dos serviços, 

.Ex: oferecimento dos materiais 

diretamente relacionados à 

efetuação das atividades (ex: bolas 

de tênis p/ massagens);



Contrato
• Valor e condições de pagamento:

.Ex: depósito em conta bancária em 

5 dias úteis a contar da data de 

apresentação da nota fiscal/fatura,

.Ex: apresentação de duas vias de 

nota fiscal/fatura pela contratada;

• Duração/prazo do serviço:

.Ex: O presente contrato terá 

duração de 12 meses, contados a 

partir da data de sua assinatura;



Contrato
• Penalidades em caso de 

descumprimento do que foi 

estipulado para contratante e 

contratado:

.Ex: multa de até 15% sobre valor 

total do contrato na hipótese de 

descumprimento das obrigações e 

prazos estabelecidos;



Contrato

• Rescisão ex: A contratante deverá 

comunicar por escrito à contratada, 
com antecedência mínima de 45 
dias, a decisão de rescindir contrato 
com base no inciso I da cláusula 
décima segunda;

• Disposições Gerais Qualquer 

ajuste no contrato que crie ou altere 
direitos e obrigações terá que ser 
efetuado por escrito e assinado por 
representantes de ambas as partes;



Contrato

Foro ex: Fica eleito o foro da 

cidade de João Pessoa/PB para 
solucionar eventuais litígios 
decorrentes deste contrato, 

.OBS.: Assinatura de 2 testemunhas;

Após assinatura do contrato +“fácil” 

(implantar e gerenciar PPST):

• Estudar melhor horário da GL (pico 
e queda);

• Contar com equipe, etc.


