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PROBLEMAS POSTURAIS 

Recursos fisioterapêuticos para auxiliar na postura 

 

Autor: Fisioterapeuta Carolina Toigo 

Atualmente é muito comum o uso excessivo de smartphones, tablets e computadores. 
Esses meios estão sendo amplamente utilizados tanto nas casas quanto nos locais de trabalho. 
A postura corporal durante a utilização desses equipamentos fica muitas vezes prejudicada 
devido ao longo tempo de uso. 

 Postura é a posição na qual você mantém seu corpo contra a gravidade enquanto está 
em pé, sentado ou deitado. Manter uma boa postura envolve o treinamento do seu corpo para 
sustentar e funcionar com menor esforço e com menor tensão sobre os músculos e articulações. 

 Para manter uma boa postura, você precisa ter flexibilidade e força muscular adequada, 
boa mobilidade das articulações do corpo, principalmente das articulações da coluna, bem como 
equilíbrio dos músculos posturais.  Além disso, você deve identificar seus hábitos posturais em 
casa e no local de trabalho para poder corrigi-los.  

Hábitos incorretos, como o uso excessivo de computadores, uso de mesas e cadeiras 
sem altura adequada, a falta de exercício, o transporte de bolsas pesadas e posturas 
inapropriadas ao estudar ou assistir televisão afetam os músculos e as articulações podendo 
causar dores difusas. A má postura é ruim não somente para a saúde física, mas pode afetar 
também o bem-estar emocional e social.  

Portanto, dizer que a postura correta é um pré-requisito de uma vida saudável não é um 
exagero. O tratamento fisioterapêutico pode ajudar significativamente a minimizar, ou até 
mesmo eliminar, a disfunção postural. Algumas das ferramentas que a fisioterapia utiliza nesses 
casos são: avaliação e diagnóstico postural, educação postural, terapia manual, exercícios e 
movimentos corretivos para melhorar a flexibilidade, força, equilíbrio, orientações de 
modificação de atividade específica e ergonômicas e a prática de Pilates. 

Dicas do que você pode fazer para cuidar da postura: 

 Esteja mais consciente de sua postura ao longo do dia e faça pausas frequentes para se 
movimentar; 
 

 Pratique exercícios regularmente; 
 

 Ao utilizar o computador, o monitor deve estar ao nível dos olhos, os antebraços devem 
estar apoiados e a região lombar apoiada no encosto da cadeira com os pés apoiados 
no chão. 
 

 Ao utilizar smartphones e tablets, afaste o aparelho o máximo possível e mantenha-o 
na altura entre o pescoço e os braços, assim seu pescoço ficará menos flexionado e 
sofrerá menos sobrecarga. Ao digitar mantenha seus braços apoiados. 


