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INTRODUÇÃO

Esse material é de extrema importância para que você possa de-
tectar ou evitar problemas com a dor logo na fase inicial, procurando 
ajuda especializada para que não se agrave ainda mais.

Espero que gostem desse conteúdo exclusivo, feito para você!

Gratidão,

Tiago Guimarães
Fisioterapeuta
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COMO EVITAR DOR LOMBAR ?

O que é a DOR?
É uma Experiência sensitiva e emocional desagradável associada 

ou relacionada a lesão real ou potencial dos tecidos. Cada indivíduo 
aprende a utilizar esse termo através das suas experiências anteriores.

A dor é muito comum na vida dos profissionais de música, ela pode 
aparecer em vários lugares e das mais diversas formas, comprometendo 
a performance e a qualidade de vida dos profissionais e amadores da 
música, podendo afetar social, emocional e financeiramente. 
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COMO DETECTAR? 
Ficou muito claro, que aparecendo os problemas de DOR, irá 

com certeza comprometer a renda dos músicos em geral, e vai ser 
impossível de realizar o seu trabalho, irá deixar de ganhar dinheiro e 
pagar as suas contas. E isso não é só isso! Imagine você nunca mais 
poder tocar o seu tão amado instrumento novamente? Realmente, 
nós temos que nos preocupar com a nossa qualidade de vida, o nosso 
emocional, a nossa alimentação e o estresse, que hoje nos cerca, que 
isso tudo também reflete no aparecimento de lesões musculares.

Eu como músico, já tive várias complicações no passado com 
formigamentos e dor nas mãos,  por ser fisioterapeuta, detectei logo 
a causa, mas, se não seguir os passos quer criei para mim nos estudos, 
as minhas mãos voltam a formigar.

‘’ O comprometimento
 do músico

irá gerar o cancelamento
da APRESENTAÇÃO’’
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SE A DOR APARECER?

Ficou muito claro, que aparecendo os problemas de DOR, irá 
com certeza comprometer a renda dos músicos em geral, e vai ser 
impossível de realizar o seu trabalho, irá deixar de ganhar dinheiro e 
pagar as suas contas. E isso não é só isso! imagine você nunca mais 
poder tocar o seu tão amado instrumento novamente? Realmente, 
nós temos que nos preocupar com a nossa qualidade de vida, o nosso 
emocional, a nossa alimentação e o estresse, que hoje nos cerca, que 
isso tudo também reflete no aparecimento de lesões musculares.

Eu como músico, já tive várias complicações no passado com 
formigamentos e dor nas mãos,  por ser fisioterapeuta, detectei logo 
a causa, mas, se não seguir os passos quer criei para mim nos estudos, 
as minhas mãos voltam a formigar.

‘’ Se estiver com dor, poderá 
comprometer

a renda do músico’’
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A FLEXIBILIDADE
A importância de ter um corpo flexível é fundamental. Nós 

músicos passamos muitas horas tocando com a mesma postura , que 
além de estar fixa, ela impede a circulação sanguínea, a oxigenação e 
o aporte de nutrientes para ossos, músculos e tecidos.

A flexibilização é apenas mais uma ferramenta, dentre várias 
outras para a prevenção e o tratamento da DOR que mais afetam 
os músicos. São movimento que irão permitir uma maior liberação 
das articulações, melhora da  elasticidade muscular, melhorando o 
desempenho e a DOR.

“A flexibilidade é
apenas uma das formas de 

melhorar
a DOR nos músico’’
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VAMOS AOS EXERCÍCIOS?

Dedos entrelaçados, irá fazer uma 
força para cima, esticando os braços.

Cada movimento deve ser feito entre 10 e 15 segundos.

Agachamento, para estimular todo 
o corpo, e flexibilizar a musculatura 
posterior da coluna.

Rotação de tronco, para flexi-
bilizar toda a coluna vertebral. 

Inclinação lateral.
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CONCLUSÃO
É muito importante essa informação para a melhoria da quali-

dade de vida, a medida que o músico colocar estas informações em 
prática será um fator muito positivo na sua vida, para que possa per-
manecer o máximo de tempo realizando a atividade que mais ama  
e poder tocar as emoções das pessoas que admiram o seu trabalho.
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SOBRE O AUTOR
Tiago Ataíde Guimarães, baterista 

desde 1998 e fisioterapeuta desde 2007, 
estudou com grandes nomes da 
música do Brasil: Sandro Moura e 
Café de Jesus, escreveu colunas  
revista BATERA e Trabalho 
publicado na revista do CREFITO, 
Possui fan page que aborda saúde e 
qualidade de vida dos músicos, com 
vídeos que chegam a mais de 28 mil 
visualizações. Atualmente se dedica 
a sua empresa e a workshop de 
bateria e saúde.

Tiago Guimarães fisioterapeuta www.tiagoguimaraesfisio.com.br
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