
Por um corpo 

sem dor 

Enquanto faz os 
exercícios: 

 
 Relaxe; 
 Respire naturalmente; 
 Faça os exercícios no seu 

ritmo; 
 Faça o alongamento dentro 

do seu conforto, sem nunca 
sentir dor!! 

 Utilize roupa confortável e 
com alguma elasticidade. 

Sentado, puxe o queixo 

em direção ao peito 

com  a ajuda das mãos. 

Aguente durante 15 

segundos. 

Apoiado contra 

uma parede, tente 

puxar o pé em dire-

ção ás nádegas. 

Aguente durante 15 

segundos. 

Sentado e com o braço 

esticado em frente ao 

peito, puxe-o em direção 

ao ombro oposto. Repita 

para o outro braço. 

Aguente durante 15 

segundos. 

Sentado no chão ou 

na sua cama, tente 

chegar com as mãos o 

mais próximo possível 

dos pés. Aguente 

durante 15 segundos. 



Boa postura: o que é?? 

 

Estratégias a adotar: 

Para aliviar e prevenirPara aliviar e prevenirPara aliviar e prevenir   

Ao lavar a loiça ou ao 

preparar os alimen-

tos, mantenha as cos-

tas direitas e vá colo-

cando os pés 

(alternadamente) em 

cima de um pequeno 

degrau para proteger 

a sua lombar. 

Ao varrer, a vassoura 

deve estar paralela ao 

corpo mantendo as 

costas direitas. 

Quando tiver que ir 

buscar um objeto 

que esteja no chão 

ou perto dele, deve 

dobrar os joelhos e 

não as costas. 

Com o ombro a  cerca de 

90º, o cotovelo esticado, a 

palma da mão virada para a 

frente e os dedos esticados,  

puxe o máximo que conse-

guir durante 15 segundos. 

Repita  a posição, mas desta 

vez com o dorso virado para 

a frente. 

Quando tiver que ir 

buscar um objeto que 

esteja acima do nível 

dos ombros, caso não 

sejam de fácil acesso 

coloque um 

degrau/escadote para 

ficar mais perto dos 

objetos. 

Ombros para trás e 

alinhados 

Abdominais contraídos, 

para manter o corpo mais 

direito 

Dobre um pouco os 

joelhos para diminuir a 

pressão na anca 

Mantenha o pescoço direito 

Mantenha os seus 

ombros para trás 

Os seus joelhos devem 

estar um pouco mais abaixo 

do que as suas ancas 

Mantenha os pés 

apoiados no chão 

DEITADO Ao pôr-se a pé 

Durante a preparação do alimentos, se for 

possível sente-se num banco, de preferência 

alto, para proteger as suas articulações e para 

que seja mais fácil pôr-se a pé de seguida. 

S 
E 
N 
T 
A 
D 
O 

EM PÉ 

Deitado no chão ou na sua cama, estique o 

corpo todo durante 15 segundos. 

Deitado no chão ou na sua cama com as 

costas bem apoiadas, puxe um joelho de 

cada vez. Aguente durante 15 segundos. 

Sentado leve a orelha 

em direção ao ombro 

do mesmo lado, alter-

nadamente. Aguente 

durante 15 segundos. 


