previna-se contra a

dor nas costas

dor nas costas
Cerca de 80% da população mundial
sofrerá ao menos um episódio de
dor nas costas durante a vida.
Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS)

Entre as causas
mais comuns da
dor nas costas
estão os problemas
musculares (tensão
lombar) e a
degeneração do
disco.
Além disso, os seguintes fatores
aumentam os riscos de surgirem
dores nas costas:
• Má postura
• Sedentarismo
• Obesidade
• Tabagismo
• Falta de condicionamento físico
• Trabalho fisicamente pesado
• Trabalho prolongado
na mesma posição
• Idade avançada
As dores musculares tendem a melhorar
sozinhas depois de alguns dias. Mas, você deve
ficar atento e procurar um ortopedista caso
apresente os seguintes sintomas:
• Perda de peso inexplicada
• Febre
• Calafrios
• Suores noturnos
• Dor que não melhora depois de quatro semanas
Sintomas mais graves, como
incapacidade de andar, fraqueza
nos braços ou pernas, problemas
intestinais ou na bexiga e pontadas
intensas no meio das costas devem
ser avaliados com emergência.

previna-se

Mantenha uma postura correta
A seguir veja alguns exemplos de posições:

No computador
• Manter a coluna ereta,
com altura adequada
dos braços durante a
digitação.
• Manter os pés
completamente
apoiados no chão
para sustentar o
corpo
• Manter o monitor 50
cm distante dos olhos
Ao carregar peso
• Agache para pegar a
carga e mantenha-a o
mais próximo possível
do corpo. Não
carregue mais do que
10% do seu peso.
Ao se deitar
• Passo 1: sente-se na
cama e evite deitar
de uma vez só e de
costas.
• Passo 2: após sentar
na borda da cama,
deite-se de lado
com a a juda do
cotovelo e da mão.
Neste momento, faça
com que as pernas
venham também para
cama.
para se levantar:
• Vire o corpo de lado
na cama e levantese com a a juda dos
braços.

Prevenção
Assim como em
tantos outros
problemas de
saúde, prevenir é
sempre melhor do
que remediar.

O ideal é manter o peso
corporal adequado, fazer
exercícios regulares que
fortaleçam a região do
abdômen e ficar atento
à postura no dia a dia.

A Golden Cross disponibiliza em seus canais online diversos
materiais sobre gestão de doenças crônicas, além de dicas de
saúde e qualidade de vida para você se manter sempre informado.
Nossos conteúdos são produzidos por uma equipe altamente
qualificada e abordam temas atuais e relevantes, pensando
sempre nas necessidades de sua empresa. Confira:
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Baixe já no
seu smartphone!
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