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Com uma postura adequada, nosso corpo consegue
distribuir as cargas de maneira equilibrada, a fim de
conservar a energia. Quando temos uma má postura,
sobrecarregamos o nosso corpo, desencadeando dores e
alterações na coluna, por exemplo. A boa postura evita
problemas, como dores nas costas e desvios na coluna.

                            Vanessa Sardinha dos Santos 
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APRESENTAÇÃO
      Com a pandemia do COVID-19 que se espalhou pelo mundo, os indivíduos tiveram que adaptar
as suas vidas a esse novo momento que estamos vivenciando. Certamente, uma das mudanças foi
no âmbito educacional, ou seja, as aulas agora podem ser assistidas no nosso próprio lar. Dessa
forma, o tema foi escolhido tendo como base a postura corporal dentro desse ambiente, no qual
devemos prestar atenção nas condições adequadas de postura e movimentos, uma vez que os
estudantes passam muitas horas em frente ao computador e/ou sentados em cadeiras inadequadas
e desconfortáveis. 
     Por conseguinte, a má postura pode desencadear dores na coluna, no pescoço, nas articulações,
podendo assim evoluir para problemas mais graves desde a escoliose para uma hérnia de disco.
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 85% da população mundial enfrenta
ou vai enfrentar este mal enquanto estiver estudando ou trabalhando dentro da própria casa. 
     Nesse contexto, a principal importância de uma boa postura, está voltada para a maximização da
qualidade de vida, além de garantir a motivação pessoal para as atividades diárias, por meio de um
conjunto de medidas profiláticas que serão desenvolvidas, para evitar que danos futuros devido a
má postura nem cheguem a acontecer.
    Logo, o objetivo dessa cartilha é apresentar alternativas corretivas e preventivas de educação
postural para jovens e adolescentes em aulas remotas propiciando um bem estar físico e mental na
qualidade de vida dos estudantes. 
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   Fadiga:

Caracterizada como uma
sensação de desgaste,
cansaço físico ou mental
e falta de energia para
realizar as atividades do
dia a dia, diminuindo
assim a produtividade e a
motivação; 

Causa um surto emocional
por qualquer situação que
estiver fora do controle;

   Irritabilidade:

Compromete o sistema
periférico e está relacionado
ao mau posicionamento do
corpo, falta de vitaminas,
ansiedade, entre outros.;

Queimação, formigamento
e dormência:

 Decorrente do tempo em
frente ao computador/celular,
postura incorreta, movimentos
repetitivos ao digitar.

Dores de cabeça, coluna,
pescoço, dedos e no pulso:

Observe os sinais
que seu corpo emite

O local de estudo que você
escolhe determina o
aparecimento de todos
esses sinais, já que podem
não estar adequados
ergonomicamente. 

Imagem 1

Imagem 3

Imagem 4

Imagem 2
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Progressão dos sinais
para algo mais grave

A má postura pode causar
alterações na coluna
vertebral, por isso é
importante prestar atenção
nos sinais para que eles não
possam evoluir para
problemas mais graves no
futuro. Segue alguns desses
problemas: 

Imagem 5

Imagem 6 

Imagem 7

   Cifose:

desvio na coluna no qual
ombros, pescoço e cabeça
são projetados para frente,
provocando o que é
popularmente chamado de
“corcunda”;

   Escoliose:

é uma curvatura anormal da
coluna para um dos lados do
tronco, determinada pela
rotação das vértebras. A
deformidade pode ser vista
olhando a pessoa de costas;

   Lordose:

ocorre quando há aumento
da curvatura da lombar na
direção da frente do
abdômen, o que deixa os
glúteos mais destacados
(síndrome do bumbum
arrebitado) e a barriga mais
saliente;

      Hérnia de disco: 

provocada pelo desgaste dos
discos intervertebrais -estruturas
que amortecem o contato entre
as vértebras. Quando algum
destes discos se rompe ou se
desgasta acaba comprimindo
terminações nervosas, causando
dores, formigamento ou fraqueza
nos braços, tronco ou pernas.

Imagem 87



Métodos de prevenção

Organizar o ambiente e a
rotina: importante dar pausas
durante os estudos, a fim de
aumentar seu desempenho e
diminuir lesões;

 

Vestimenta confortável, com o
intuito de relaxar o corpo;  

Adaptar o computador a
mesma altura dos olhos (se
necessário usar um suporte
para elevar a altura do seu
aparelho);

 

Alongamentos, exercício
físico, hábitos saudáveis,
com a finalidade de
fortalecer os músculos,
ossos e a mente, além de
melhorar a qualidade do
sono e evitar doenças
crônicas;

  
 

Imagem 9

Imagem 10.

Imagem 12 

Imagem 11

Prevenir é uma atitude de amor
próprio. Afinal, a saúde é nosso
bem mais precioso. 
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Adotar uma postura correta para utilizar dispositivos quando estiver sentado(a) ou em pé. Quando estiver
sentado é importante que mantenha sempre a coluna reta/erguida e apoiada no encosto da cadeira, a cabeça,
ombros e punhos devem estar em uma posição neutra e os braços na mesma altura da sua mesa, além de
manter sempre cotovelos próximos ao tronco. Já em pé mantenha os braços elevados com o dispositivo móvel
na altura dos olhos, como também mantenha os pés apoiados no chão. 

  

Imagem 13
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           Para corrigir a postura e deixar as costas alinhadas é recomendado posicionar a cabeça um pouquinho para
trás, mas além disso, fortalecer os músculos das costas também é essencial para manter os músculos fortes e as
articulações alinhadas com o mínimo de esforço (MELO, 2020).
       Os alongamentos são importantes, principalmente para sua flexibilidade, alívio das tensões e dores
musculares, além de serem essenciais para o aquecimento e relaxamento dos músculos, melhorando ainda mais a
qualidade de vida dos indivíduos, que por virtude da pandemia do COVID-19, estão inseridos no home office
diariamente.
    *Os exercícios e alongamentos são importantes para todos os públicos, independentemente da flexibilização e
idade. Indivíduos com algumas lesões musculares também podem praticar, porém, com menor intensidade.

 

Imagem 15Imagem 14

EXEMPLOS DE ALONGAMENTOS:



01

02

https://www.youtube.com/watch?v=fc6dQxLYB5M

https://www.youtube.com/watch?v=vHpX3ZbK5cU
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Para uma melhor
exemplificação, acesse aos
links acima.   



FAÇA VOCÊ MESMO (A):
Suporte para notebook:

1 cano de PVC com 2 cm de
diâmetro 

Serrinha para cortar o cano
Tinta spray para PVC da cor que

você mais gostar 
6 conectores (joelhos)
4 bolinhas de silicone 

 
 

Imagem 18 

Imagem 17

Imagem 16 
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Imagem 19 



  CONSIDERAÇÕES FINAIS

      Esse material foi construído para atingir estudantes de todas as faixas etárias, que por conta da pandemia,
estão assistindo aulas remotas. Dessa forma, o nosso objetivo é fazer com que os alunos possam reconhecer
seus vícios posturais, por meio de alguns sinais que vão aparecendo ao longo do dia e procurar mudá-los. 
     Para isso, disponibilizamos várias dicas para que você possa colocar em prática no seu home office como
organização, vestimentas, dicas ergonômicas, estilo de vida e uma série de alongamentos para que você possa
executar corretamente, com o intuito de proporcionar mais motivação, qualidade de vida, flexibilidade, e acima
de tudo evitar que esses pequenos sinais não evoluam para algo mais grave. 
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