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Estudos recentes concluíram não
existir postura ideal, mas sim, a que
causa maior conforto e gera menor

gasto energético para que seja
mantida. 

Porém, a permanência por tempo
prolongado na posição, pode gerar

dores e desconfortos. 
Indica-se uma pausa nas atividades

a cada 45 minutos para se
movimentar, com intuito de

minimizar a sobrecarga articular e
melhorar a condição de movimento. 

 



Fazer 3 séries de 15 segundos, de
forma lenta e o mais acentuado
possível, para as duas direções.

MANTENHA- SE ATIVO E REALIZE ESTES
SIMPLES EXERCÍCIOS QUE PODEM

PREVENI-LO DE PROBLEMAS FUTUROS.

ALONGAMENTO
CERVICAL e OMBROS



Fazer 3 séries de 15
segundos, de forma lenta e o

mais acentuado possível.

ALONGAMENTO
COLUNA e 

MEMBROS INFERIORES



Fazer 5 movimentos para cada
direção, de forma lenta e suave.

MOBILIZAÇÃO
CINTURA ESCAPULAR e OMBROS



Fazer 5 movimentos para cada
direção, de forma lenta e suave.

CINTURA PÉLVICA e QUADRIS
MOBILIZAÇÃO



Referências acadêmicas concluem
não existir posição correta para
dormir, portanto, a posição ideal é a
que te causa maior conforto.
Porém, em casos de dores ao
despertar, converse com seu
fisioterapeuta e o mesmo analisará
as possíveis causas e realizará as
orientações necessárias. 



Postura ideal, NÃO existe!

A coluna é forte e capaz de sustentar cargas.

Explorar diferentes posturas podem aliviar dores.

Realizar intervalos frequentes durante sua rotina.

Fazer exercícios regulares previne dores e reduz

o estresse físico e mental.

Manter-se ativo previne o surgimento de lesões

futuras.
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UNIDADE VILA OLÍMPIA
RUA GOMES DE CARVALHO N° 1765,

 CONJ. 92 – ED.WILLING. 
TELEFONE: (11) 3151 – 5662

Chamar no Whatsapp

UNIDADE REPÚPLICA
AV. IPIRANGA N° 318, BOLCO A, 

SALA 401B – ED. NORMANDA.
TELEFONE: (11) 2058 – 0551
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