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Exercícios
ajudam no
trânsito
POR PAULA FELIX

Com as chuvas, os típicos engarrafa-
mentos que se formam em São Paulo
pioram ainda mais. Mas ficar parado
dentro do carro, esperando o movimen-
to fluir, não traz apenas irritação. Os lon-
gos períodos com as mãos presas ao
volante, sem mudar de posição, podem
provocar problemas musculares, circu-
latórios e nas articulações.

Mas é possível evitar tudo isso com e-
xercícios simples, rápidos e que podem
ser realizados sem sair do veículo.

“Ficar parado no trânsito traz dores na
região lombar e nas pernas. Como o mo-
torista fica sentado, aumenta a pressão
sobre a coluna. Por isso, é necessário se
alongar. São pequenos cuidados que fa-
zem muita diferença”, afirma o fisiotera-
peuta Juliano Wada.

Caso fique difícil movimentar as per-
nas, Wada aconselha a afastar o banco
para trás. Outra dica importante que ele
dá é tirar as mãos do volante, o que di-
minui a tensão sobre os ombros. Para
não deixá-las paradas, a sugestão é mas-
sagear os joelhos, pois isso ajuda na cir-
culação do sangue.

Membro da Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia, o ortopedis-
ta Rogério Vidal diz que o ideal seria se a-
longar antes de dirigir. Como nem
sempre é possível, ele indica que os e-
xercícios sejam feitos nesses momentos
em que o trânsito para. “Eles melhoram
até mesmo as taxas de estresse”, diz.
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Cláudia Santos e Aline Durante, edu-
cadoras físicas da academia Santo Cor-
po, elaboraram um programa que pode
ser feito por qualquer pessoa (veja nas
páginas 44 e 45), mas recomendam que,
antes dos exercícios, seja executado um
trabalho de diminuição do estresse bem
simples: respirar, puxando o ar pelo na-
riz e soltando pela boca.

A empresária Priscila Guimarães, 43 a-
nos, diz que sempre se alonga quando
está presa em algum congestionamento:
“Sou praticante de ioga e costumo fazer
exercícios, porque eles aliviam o estres-
se. Sinto que a dor pega na nuca se fico
parada no trânsito”. Em geral, os exercí-
cios próprios para serem feitos dentro
do carro são leves, não precisam de es-
paço e não exigem várias repetições.

O tempo ocioso tem o agravante de
deixar o motorista com a postura incor-
reta, provocando complicações em ou-
tras partes do corpo, segundo observa
Samir Asbahan, fisioterapeuta do Centro
Bem-Estar Levitas. “O mau posiciona-
mento da coluna interfere no alinha-
mento corporal, podendo levar a dores
nas costas, no pescoço, nos quadris e
nos joelhos.” Além dos exercícios reco-
mendados pelos especialistas, ele indica
que as pessoas façam automassagem na
região do pescoço para relaxar.

“Dentro do carro, o espaço é bastante
limitado, principalmente para o moto-
rista, que tem ainda os pedais e a direção
em seu entorno. Por outro lado, gasta-
mos cada vez mais tempo no trânsito.
Nada mais útil do que utilizar parte des-
se tempo se alongando ou relaxando os
músculos”, ensina o personal trainer
Flávio Freire.

Ficar parado no trânsito
traz dores na região lombar

e nas pernas. Como o
motorista fica sentado,

aumenta a pressão sobre a
coluna

Juliano Wada, fisioterapeuta
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Exercícios que podem ajudar a relaxar
1

2

Com as mãos no
volante, eleve
os ombros em
direção às orelhas
e solte em seguida.
Quando terminar,
faça movimentos
giratórios com os
ombros para trás
e, depois, para a
frente

Abaixe a cabeça
em direção ao
peito e retorne à
posição inicial.
Não faça o
movimento para
trás, pois isso
pode provocar
dores e tensões

3

Ainda segurando
o volante, relaxe
os ombros
e incline a
cabeça para o
lado esquerdo.
Retorne ao
centro e repita o
movimento para o
outro lado
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Para relaxar pernas e pés
Não é só a parte superior do corpo de quem passa longos períodos
preso no trânsito que sofre com a tensão da espera e o tempo sem
trocar de posição. Quadris, pernas e pés também são forçados, e
existem exercícios que podem amenizar essa pressão:

Fonte: Rogério Vidal, ortopedista, e Juliano Wada, fisioterapeuta

4

5

Flexione o pulso,
apoiando-o
no volante e
deixando o
braço esticado.
Repita com o
outro pulso

Para finalizar,
entrelace as
mãos e faça um
movimento como
se estivesse se
espreguiçando,
em direção ao
volante, deixando
as palmas das
mãos voltadas
para fora

Coloque o
banco para
trás e estique
os pés. Em
seguida,
movimente-os
para cima

Ainda com o
banco afastado,
abrace uma
das pernas e
solte. Repita o
movimento com
a outra perna

Apoie as
mãos no
assento, eleve
os quadris
e retorne
à posição
inicial

1 2 3
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