
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Sentado em uma cadeira, mantendo o olhar para frente, com coluna ereta, 

braços ao lado do corpo com os cotovelos fletidos, palmas das mãos apoiadas nas 

coxas, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, joelhos e quadris 

flexionados em 90 graus e pontas dos pés voltadas para frente. Flexionar o pescoço, 

lavando a cabeça para frente e para baixo, lentamente, até o queixo tocar entre as 

clavículas e ficar nesta posição por 20 segundos.  Após isso, estender a coluna 

cervical (pescoço), inclinando a cabeça para trás, voltando o olhar para cima, 

lentamente e apontando o queixo para o teto e máximo que conseguir. Permanecer 

em cada posição por 20 segundos e repetir duas vezes. Permanecer em cada 

posição por 20 segundos.  

                 

                 

2. Sentado em uma cadeira, mantendo o olhar voltado para frente, com coluna 

ereta, braços ao lado do corpo com os cotovelos fletidos (dobrados), palmas 

das mãos apoiadas nas coxas, pernas afastadas lateralmente na largura dos 

quadris, joelhos e quadris flexionados em 90 graus e pontas dos pés voltadas 

para frente. Inclinar a cabeça para um determinado lado, lentamente, levando 

a cabeça em direção ao ombro, mantendo o olhar para frente e ficar e ficar 
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nesta posição por 20 segundos. Após isso, retornar para o posicionamento 

inicial e inclinar a cabeça para o outro lado. Realizar 2 series de 20 segundos 

em cada posição.  

                      

 

                        

3. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, 

escapulas aduzidas (peito aberto), abdômen contraído, pernas afastadas 

lateralmente na largura dos ombros, quadris e joelhos flexionados (dobrados) 

e sola dos pés em contato com o solo.  Flexionar os dois ombros, apoiando as 

duas mãos na parte superior das escapulas.  Após isso, massageie a região 

posterior do pescoço, deslizando as mãos abertas da nuca a região superior 

das escapulas, exercendo pressão confortável contra a musculatura. Realizar, 

deslizamentos de cima para baixo e de baixo para cima 20 repetições.   

                                              

                                               

 

 



 
 

4. Em pé, mantendo o olhar voltado para frente, a coluna ereta, escápulas 

aduzidas (peito aberto), braços ao lado do corpo, abdômen contraído, pernas 

afastadas lateralmente na largura dos quadris, joelhos semiflexionados e 

pontas dos pés ligeiramente lateralizadas. Passar os dois braços por trás do 

corpo, entrelaçar os dedos de forma que as palmas das mãos fiquem voltadas 

para o corpo e, levemente, deslocar os membros superiores para cima. Após 

ficar nesta posição por 20 segundos, separar as mãos, retornando os membros 

superiores para posição inicial. Realizar 2 séries de 20 segundos.   

          

                   

5. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, 

escapulas aduzidas (peito estufado), abdômen contraído, pernas afastadas 

lateralmente na largura dos quadris, joelhos e quadris flexionados (dobrados) 

em 90° graus, sola dos pés em total contato com o chão e pontas dos pés 

ligeiramente lateralizadas. Apoiar as duas mãos por trás da cabeça, 

entrelaçando os dedos. Após isso, inclinar o tronco para as laterais, sem perder 

o apoio dos quadris no acento da cadeira. Realizar 2 séries de 20 segundos 

para cada lado.  

 

                       

                       



 
6. Sentado em uma cadeira, mantendo as costas afastadas do encosto, olhando 

para frente, coluna ereta, escapulas aduzidas (peito estufado), abdômen 

contraído, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, joelhos e 

quadris fletidos em 90 graus, pontas dos pés voltadas para frente e palmas das 

mãos apoiadas na parte inferior das coxas. Após isso, abduzir as escapulas 

(afasta-las), arredondando a região torácica e aproximando o queixo do peito. 

Após isso, aduzir as escapulas (aproxima-las, abrindo o peito), alinhando toda 

coluna novamente. Realizar 2 séries de 15 repetições.  

 

                                           

                                           

7. Em pé, mantendo o olhar voltado para frente, coluna ereta em toda sua 

totalidade, escápulas aduzidas (peito aberto), abdômen contraído, braços ao 

lado do corpo, palmas das mãos voltadas para o dentro, pernas afastadas 

lateralmente na largura dos quadris, joelhos semiflexionados, e pontas dos pés 

ligeiramente lateralizadas. Flexionar (dobrar) os cotovelos até 90 graus e 

rotacionar os ombros para dentro. Após isso, estender (esticar) os punhos, 

unindo as palmas das mãos. Posteriormente, exercer leve pressão de uma 

sobre a outra, aumentando a amplitude de extensão do punho, empurrando o 

dorso da mão em direção ao antebraço, inclinando as mãos para o lado. Após 

ficar nesta posição por 20 segundos, realizar mesmo procedimento com lado 

oposto. Realizar 2 séries de 20 segundos para cada lado.  
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8. Em pé, olhando para frente, coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), 

pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris e pontas dos pés 

voltadas para frente. Flexionar (dobrar) o tronco lentamente e tentar encostar 

as mãos nas pontas dos pés. Para isso, deverá iniciar flexionando a cervical, 

levando o queixo no peito, fletindo a dorsal, levando os ombros à frente, e 

contrair o abdômen, fletindo a coluna lombar, mantendo sempre os joelhos 

semifletidos, deixando a coluna dobrar sobre os quadris, e caso esteja 

confortável, tentar estender os joelhos lentamente. Ficar na posição 20 

segundos e retornar. Voltar a semiflexionar os joelhos, manter o abdômen 

contraído e retornar lentamente a coluna lombar, seguida da dorsal, corrigir os 

ombros, abrindo-os e por último elevar a cabeça e posicionar o queixo paralelo 

ao chão. Realizar 2 séries de 20 segundos. 

                 

9. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas 

(peito estufado), abdômen contraído, pernas afastadas lateralmente na largura 

dos quadris e pontas dos pés voltadas para frente. Afastar as pernas de forma 

anteroposterior, de forma a colocar uma à frente da outra, mantendo o joelho 

da frente semiflexionado e a sola do pé desta perna contato com o chão. Após 

isso, deverá apoiar o dorso do pé oposto no solo e realizar leve pressão para 



 
baixo. Ficar nesta posição por 20 segundos, e em seguida, realizar mesmo 

procedimento com lado oposto. Realizar 2 séries de 20 segundos cada lado.   

 

 

                    

10. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, 

abdômen contraído, escápulas aduzidas (peito estufad), braços ao lado do 

corpo, cotovelos fletidos (dobrados), mãos apoiadas nos joelhos, pontas dos 

pés voltadas para frente e pernas afastadas lateralmente na largura dos 

quadris. Inspirar o ar e simultaneamente rotacionar o tronco e a cabeça para 

um determinado lado, elevando o membro superior referente a este lado na 

diagonal. Após isso, realizar movimento contrário, expirando o ar retornando o 

tronco, cabeça e membro superior para posição inicial. Após isso, realizar 

mesmo procedimento com lado oposto. Realizar 15 repetições.  

 

                                                          

                       



 

                                                

                       

 

 

 

 

Sentado em uma cadeira, mantenha a cabeça em uma posição neutra (queixo paralelo ao 

chão), evitando flexão ou extensão do pescoço. A coluna deve manter as curvas naturais da coluna e 

apoiada sobre o encosto da cadeira e pode-se posicionar um travesseiro sob os joelhos, quando em 

poltrona. Mantenha os cotovelos apoiados, não havendo apoio, utilize travesseiros ou um suporte de 

celular ou tablete apropriado com apoio de membros superiores. (ANDRADE et al, 2020).  

OPCAO DE POSTURA PARA UTILIZAR OS DISPOSITIVOS MOVEIS SENTADO. 

OPCAO DE POSTURA PARA UTILIZAR OS DISPOSITIVOS MOVEIS SENTADO.  

OPCAO DE POSTURA PARA UTILIZAR OS DISPOSITIVOS MOVEIS SENTADO. 
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