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'Evite levantar
objetos do chão
mais pesados do
que 20% do seu
peso corporal.
Abaixe-se, man-
tendo sua colu-
na ereta;

Saúde

Como evitar problemas de coluna
Alguns cuidados simples podem prevenir as conhecidas "dores nas costas" e a evolução de doenças

o
(b

Quem é que ainda não sentiu, pelo
menos uma vez, um certo desconforto,
que vai crescendo e se transforma, de-
pois, na famosa "dor nas costas"? Essas
dores, que muitos leigos classificam como
problemas na coluna, poderiam ser evita-
das se tomássemos mais cuidado com a
postura—entendida aqui como algo mais
abrangente do que só se sentar ou deitar
corretamente. Essa postura— ou attitude,
como preferem os ingleses - inclui tam-
bém a forma de encarar a vida e pode ser
a chave da prevenção desses males.

Segundo o ortopedista Sérgio Frei-
re, caso incorporássemos essa filosofia
da prevenção, os problemas diminuiriam
pelo menos em 40%. Na sua opinião, as
doenças da coluna sempre existiram, mas
têm aumentado com o tempo, devido à
"coqueluche" dos exercícios, caminha-
das e corridas feitas sem orientação pelas
pessoas, muitas vezes apenas nos fins de
semana. Os adultos sedentários ou que
trabalham a maior parte do tempo em
uma mesma posição engordam essa lista.
Aqueles que têm um biotipo relaxado -
facilmente reconhecíveis - também se
enquadram no rol dos que merecem ado-
tar uma postura prevencionista.

Mas, afinal, como começar? Con-

forme ensina Sérgio Freire, antes de ini-
ciar qualquer exercício, a pessoa deve
fazer uma avaliação cardiológica para
identificar sua capacidade cardiorrespi-
ratória. Ela deverá ser seguida de uma
avaliação ortopédica. Somente depois
disso poderá se aventurar a praticar ati-
vidades físicas. Caso você se considere
um biotipo relaxado (e tenha razões para
pensar assim), procure um profissional
que lhe dê uma orientação.

Na Assembléia, os "ditos proble-
mas de coluna" têm incidência considerá-
vel, como informa o gerente-geral de
Saúde e Assistência em exercício, Ores-
tes Braz Petrillo. "As pessoas têm, tive-
ram ou terão problemas na coluna", afir-
mou, lembrando também que a Casa
dispõe de uma lista de ortopedistas e
hospitais credenciados para ajudar o ser-
vidor que precisa de tratamento.

Há pessoas que acreditam, ainda,
que os problemas na coluna são herança
da evolução da espécie e o preço pago
pelo homem ao se firmar sobre os dois
pés. A fisioterapeuta Rosângela Brugna-
raPoni,daGSA, não concorda, no entan-
to, com essa teoria. "A coluna foi feita
para o homem ficar de pé. O que acontece
é que usamos mal a estrutura osteomus-
cular", argumenta. Rosângela acha tam-
bém que a coluna leva afama, mas que os
problemas "ditos de coluna" são, muitas

vezes, apenas dores mus-
culares desencadeadas
por má postura.

Entre os exemplos
desses vícios, estão as
formas erradas de arru-
mar a cama e de dirigir o
fato de se usar sapatos de
bico fino ou salto alto; e a
adoção de uma postura
tensa e reativa para não
dizer agressiva. Nesses
casos e em outros tam-
bém, a pessoa sai, literalmente, de seu	Orestes
eixo.	 Petrilio diz que

A meta da Assembléia é, por outro	as pessoas
tem, tiveramlado, adotar a ergonomia como forma de	ou terão

prevenção. Este é um conceito que envol- problemas na
ve luminosidade, ventilação, disposição	coluna
dos móveis e adequação do espaço físico
para o bem-estar do funcionário. O coor-
denador da Comissão de Higiene e Segu-
rança do Trabalho, Paulo Daniel Godoy,
lembra que é necessário aplicar esses
fundamentos de ergonomia, colocando
em prática o que prevê a norma regula-
mentadora 17 da Lei 6.514, de 22/12177,
que trata justamente do assunto. A ex-
pectativa da Secretaria de Assistência e
Administração de Pessoal (SAAP) é de
que, em março de 95, seja contratada
uma empresa para prestar assessoria e
consultoria nessa área.

Cuidados posturais recomendados
'Ande o mais ereto possível. Imagine que

alguém está puxando a sua cabe ça para
cima. Endireite o seu corpo e procure
olhar acima do horizonte;

'Os sapatos devem ser adequados. Paci-
entes com dores nas costas devem usar
sapatos sem bico fino;

'Evite dobrar o corpo quando, estando em
pé, realizar um serviço sobre uma mesa.
Procure elevar o objeto do trabalho;

'Quando sentar, não cruze as pernas e
mantenha as costas eretas;

'Não coloque pesos acima da cabeça em
prateleiras altas. Não carregue bolsas
pesadas inutilmente, durante o dia todo;

• Durma sempre de lado, com as pernas
encolhidas e o pescoço paralelo ao lei-
to, com o travesseiro mantendo a dis-
tância. O colchão deve ser de boa qua-
lidade, com densidade proporcional ao
seu peso e à sua altura, apoiado em
estrado de madeira;

• Quando sentado, evite dobrar o corpo
sobre a mesa para escrever ou bater à

certo

máquina. Procure apoiar os cotovelos
sobre a mesa. A poltrona ideal deve ter
altura igual ao tamanho da perna, pro-
fundidade igual ao tamanho da coxa e
encosto com inclinação de, no máximo,
100 graus;

• A cada 50 minutos assentado em frente
ao computador, digitando, você deve
fazer um intervalo de 10 minutos. Du-
rante essa interrupção, é preciso mexer
o corpo;

• . Os assentos utilizados no trabalho
devem atender aos seguintes requisitos
mínimos de
conforto: altu-
ra ajustável à 0
estatura doe
trabalhador e
à natureza da
função exerci-
da; caracterís-
ticas de pouca
ou nenhuma	 certo

conformação
na base do as-
sento; borda frontal arredondada e en-
costo com forma levemente adaptada
ao corpo para proteção da região lom-
bar.


