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FALE CONOSCO

DESCUBRA O QUE A
FISIOTERAPIA TEM DE

MELHOR

Experimente uma melhor qualidade de vida
atentando-se a suas atividades de vida diária
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DORMIR

Dentre as melhores posições para dormir estão

a de barriga para cima e virada de lado.

Indepenedente da que escolher, é importante

adequar sua coluna com o auxílio de 

 travesseiros. Caso opte pela primeira opção,

coloque um travesseiro sob os jeolhos. Já na

segunda opção, coloque um travesseiro entre

os joelhos e os braços. 
COMO PROTEGÊ-LA?

Na maioria das vezes, ao realizarmos

atividades do nosso dia a dia temos o hábito

de fazê-las de maneira apressada e com a

postura incorreta, provocando desconfortos

na nossa coluna. Por isso é importante

protegê-la.

ATIVIDADES DA VIDA
DIÁRIA

 Em pé, mantendo a coluna ereta, você irá

imaginar uma bexiga dentro da sua cavidade

abdominal que irá murchar pelo umbigo,

fechando suas costelas e contraindo bem a

musculatura abdominal

Ou então, imagine que seu umbigo está

tentando alcançar sua coluna.

*Esta contração não deve prejudicar sua

respiração

Vale lembrar: faça uso de colchão e travesseiros de

densidade adequada, e verifique a altura de seu

travesseiro CAMINHAR

Ao caminhar, para que se mantenha postura

ideal, é preciso imaginar um fiozinho que lhe

puxa pelo topo da cabeça e se direciona para

cima e ligeiramente a frente. Alternando a

descarga de peso dos calcanhares em direção

aos dedos, que farão o impulsionamento para

frente.

Vale lembrar: busque um calçado adequado,

confortável, com um melhor amortecimento e

palmilha ideal.

SENTAR

Quando se sentar, busque os “ossinhos do

bumbum” (isquios) e sente sobre eles,

Imaginando um fiozinho que lhe puxa pelo topo

da cabeça, se direcione para cima e ligeiramente

a frente, mantendo as curvaturas da coluna. 

É importante também verficiar a altura da

cadeira e do encosto, para o posicionamento

ideal.

ERGUER OBJETOS/CRIANÇAS DO CHÃO

A partir da posição em pé, você irá se agachar

fletindo as pernas e mantendo a coluna na

posição ereta. Quando alcançado o objeto,

posiciona-o entre as pernas e eleva-o,

diminuindo a flexão das pernas até a posição

estendida, mantendo sempre a coluna ereta e o

abdome contraído.

Vale lembrar: inspire no momento em que baixa o

tronco e expire no momento que em sobe o tronco,

trazendo o peso para junto de si


