
50% DOS JOVENS COM MÁ POSTURA
ESTUDO
"Endireita-te!" Se ouvir a sua

mãe a aconselhar assim o seu fi-
lho, incentive-o. Um estudo de

2014 (para o doutoramento que
Rodrigo Ruivo defende dia 12 na
Faculdade de Motricidade Hu-

mana, FMH) concluiu que 47,6%
dos adolescentes têm má postu-
ra (a cabeça e os ombros ante-
riorizados, isto é, projectados

para a frente). O investigador do

Laboratório de Comportamento
Motor da FMH analisou os ângu-
los posturais de 275 alunos, entre

os 15 e os 17 anos, de duas esco-
las de Lisboa e percebeu que há
uma relação entre os proble-
mas posturais e a dor, já que
38,2% sentem dores cervicais ou

no pescoço. E que as raparigas se

queixam mais. Para os ajudar, os

alunos cumpriram durante 8
meses um protocolo de correc-

ção postural (com os exercícios

de cima que poderá repetir se a
saúde o permitir). O professor
universitário dá outras dicas: as

mochilas (que não podem ter
mais de 10% do peso de quem as

carrega) devem estar sobre am-
bos os ombros e ao nível da cin-
tura. E, "ao computador, o ecrã
deve estar ao nível dos olhos, os

pés apoiados no chão e os bra-

ços apoiados a 90° ou 100 o ". s.e.

Deitado (Três séries de 15 repetições com intervalo de recuperação de 30 segundos entre séries)

Na lateral

(decúbito
lateral),
realize uma
rotação
externa do
ombro com
um haltere

Com braço apoiado na parede, rode

o tronco no sentido contrário para
alongar o peitoral

Em pé (Duas séries de 30 segundos cada)

De barriga para
baixo, os braços devem

passar de um desenho
de T para um em Y

Realize uma
flexão da

cabeça para
um lado e
rode-a depois
no sentido
contrário.

|
Olhe para *
cima. Alonga
o esternoclei-
domastoideo

De barriga para cima, aproxime
o queixo do peito mantendo
a nuca apoiada no solo - activa
os músculos flexores profundos
cervicais

Faça uma flexão da cabeça para
um lado e rode-a para o mesmo
lado. Olhe para baixo. Alonga o

angular da omoplata


