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INTRODUÇÃO

O trabalho em escritório é um dos principais
indícios de dores relacionadas a coluna, e
uma alternativa das empresas é o
teletrabalho, mais conhecido como home
office, para aliviar o trânsito e servir como
alternativa para melhorar a qualidade de vida
dos colaboradores.

Esse Ebook tem como objetivo auxiliar
pessoas que sentem esse desconforto, as
dores nas costas, como um guia prático de
prevenção da dores lombares, lembrando que
exercícios físicos devem sempre acompanhar
para que esse desconforto diminua e até
eliminar essa “prisão” do seu corpo, que te
limita a praticar esportes, trabalhar com
eficiência, ter um sono de qualidade e até
com coisas simples como fazer caminhadas e
andar no shopping.
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QUEM SOU EU?

Deixe me apresentar, meu nome é
Marcio Fernando sou Formado em
Educação Física, Pós graduado em
Biomecânica, a ciência que estuda as
forças em relação ao movimento das
pessoas, Especialista em Coluna, com
mais de mil horas de formações e
especializações como, Pilates,
Treinamento Funcional, musculação,
treinamento natural e etc.

Mudei a vida de muitas pessoas que
sofrem com dores e desconfortos nas
costas, ligados ou não a coluna, e
ministro cursos na área para outros
profissionais, ou seja, você está nas
melhores mãos possíveis.
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Aqui estão as minhas considerações para que
você trabalhe da melhor maneira possível:

1. Conheça seu ambiente de trabalho.

2. Conheça os recursos de ajuste da sua
cadeira de trabalho.

3. Ajuste a cadeira de forma a lhe
proporcionar bom apoio e proteger a coluna.

4. Seus cotovelos devem ficar à altura do
tampo da mesa.

5. Seu troco e suas coxas devem formar o
ângulo de aproximadamente 100 a 110 graus.
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6. Quando estiver escrevendo, sente-se mais
para a extremidade anterior da cadeira.

7. Sente-se alinhado com o eixo da cadeira,
evitando sentar-se torto.

8. Seus pés devem estar inteiramente
apoiados.

9. Ajuste a distância entre seus olhos e o
monitor do seu computador.

10. A altura da linha superior do monitor de
vídeo deve ficar no máximo na altura dos seus
olhos, nunca acima.
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11. Coloque o monitor do seu computador de
lado para as janelas. Caso seja necessário ficar
de frente ou de costas, feche as persianas ou
cortinas.

12. Procure utilizar um suporte de
documentos e posicione-o a sua frente com
os papéis a serem lidos, para que você não
force o pescoço para os lados.

13. No trabalho de interação com o
computador, jamais use o teclado longe do
corpo ou torcido. Puxe-o para junto de você e,
dessa forma, evite a tendinite.

14. Cumpra rigorosamente uma pausa a cada
hora trabalhada, fazendo movimentos
contrários aos que você faz no trabalho e
alongamentos. Isso ajuda a evitar o stress.
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15. Evite colocar objetos pesados ou
documentos em gavetas que estejam
próximas ao piso.

16. Coloque objetos de uso constante, como
telefone ou agenda, o mais próximo possível
do seu corpo.

17. Evite torções de troco ao atender
chamadas telefônicas ou outras atividades.

18. Procure trabalhar com sapatos de até, no
máximo, 2 cm de salto.

19. Dedique alguns minutos, pelo menos 3
vezes por semana, para praticar exercícios
físicos, de preferência sob orientação
profissional.
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Ginástica laboral

•Há vários estudos que mostram os benefícios

da ginástica laboral, “dentre eles destacam-

se o alívio das dores corporais, a diminuição

dos casos de LER/DORT (L.E.R- Lesão por

Esforço Repetitivo e D.O.R.T- Distúrbios

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho),

além do alívio do estresse, melhora da

postura, da saúde e, consequentemente, da

produtividade, completa a instrutora. Veja

alguns exercícios simples para serem feitos

no local de trabalho:
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Com a finalidade principal de melhorar a
saúde do colaborador e evitar lesões por
movimentos repetitivos, a ginástica laboral é
uma atividade realizada no ambiente de
trabalho e tem sido cada vez mais praticada.

Ela costuma acontecer de duas a três vezes
por semana, com exercícios que têm duração
média de 7 a 15 minutos, e pode trazer
diversos benefícios para qualquer indivíduo.

“É uma atividade física orientada e,
previamente, planejada conforme o público e
o tipo de ambiente. A ginástica laboral utiliza
exercícios respiratórios, de força, flexibilidade
isométricos, isotônicos, alongamentos, além
de dinâmicas de integração, recreação e até
massagem”.

Os exercícios são compostos por
alongamentos de diversas partes do corpo,
como tronco, cabeça, membros superiores e
inferiores. Os tipos são diferentes para cada
função exercida pelo trabalhador. “É uma
atividade de baixa intensidade e ocorre em
um curto período de tempo, assim, não cansa
e nem sobrecarrega ninguém.
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Alongamento da panturrilha

Apoie as mãos na parede e incline o corpo
para frente e mova o quadril também para a
frente, fazendo a perna de trás esticar-se
mais. Sinta o alongamento na panturrilha da
perna de trás e segure por 20 a 30 segundos.

Alongamento de braços

Apoie as mãos no encosto da cadeira, flexione
levemente os joelhos, estenda os braços e
pressione lentamente o tronco para
baixo, por 20 a 30 segundos.
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Alongamento de quadríceps

Em pé, apoie uma das mãos na cadeira e
flexione o joelho, segurando o tornozelo com
as mãos. Tente aproximar ao máximo o
calcanhar das nádegas. Mantenha por 20 a 30
segundos a posição.

Rotação da coluna – sentado

Sentado na cadeira com as pernas levemente
afastadas, a coluna bem ereta e o peito
aberto. Inspire e, na expiração, rode o tronco
para a direita. Retorne ao centro e execute o
mesmo movimento para o outro lado. Segure
de 20 a 30 segundos.
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Alongamento de posteriores das coxas

Sentado na parte da frente da cadeira, incline o
tronco à frente sobre a perna estendida. Tente
alcançar a ponta do pé, para sentir mais o
alongamento na parte posterior da coxa,
segure entre 20 e 30 segundos de cada lado.
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Alongamento Cervical
Em pé, pernas afastadas e coluna ereta. Com a
mão direita segure a cabeça, empurrando-a em
direção ao ombro direito. Fique nessa posição
entre 15 a 30 segundos e retorne. Repita do
outro lado. Manter os ombros relaxados.



Alongamento de punho
Estenda um braço a frente e com a palma da
mão virada para frente. Com a outra mão
puxe suavemente os dedos para trás, ate
sentir o alongamento na região anterior do
punho.

Alongamento das costas
Sentado em uma cadeira com os pés apoiados
no chão. Curve-se lentamente para frente e
para baixo. Relaxe bem os ombros, braços,
cabeça e costas. Fique na posição por 15 a 30
segundos para relaxar.
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