
        O ato de cuidar pertence ao cotidiano do ser humano e

espelha na cautela ao outro (PEREIRA, 2017). Contudo o   

 empenho e a dedicação do cuidador colaboram para riscos em

sua própria saúde, principalmente quando se trata do cuidador

principal (OLIVEIRA, 2017).  Por isso, tem-se a necessidade de

cuidar daquele que tanto cuida.

Para que isso seja possível, a seguir estão listados
algumas atividades que podem ser realizadas para

aliviar a tensão e diminuir sua sobrecarga:
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" Antes de tudo,
o autocuidado."

-FRANC IE L LE  HARTMANN

 Leia, participe de atividades de lazer em seu bairro e PEÇA AJUDA

QUANDO PRECISAR.

Quando estiver assistindo Tv  movimente os dedos das mãos e dos

pés. Faça uma  massagem nos pés com ajuda das mãos, ou até

mesmo dos próprios pés;

Se permita em aprender coisas novas, é sempre bom se reinventar;



Exercícios para as pernas: deitado de barriga para

cima, apoie os pés na cama com os joelhos dobrados.

Mantendo uma das pernas nessa posição, segure com

as mãos a outra perna e traga o joelho para próximo do

peito. Fique nesa posição por alguns segundos e volte

para a posição inicial. Faça o mesmo exercício com a

outra perna.
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Exercícios para o tronco: em pé, apoie uma das mãos

no encosto de uma cadeira ou na própria cintura,

levante o outro braço passando por cima da cabeça,

incline  lateralmente o corpo. Repita o mesmo

movimento com o outro lado.

Exercícios para os ombros: enchendo os pulmões de

ar, levante os ombros para próximo das orelhas, solte o

ar deixando os ombros caírem rapidamente, depois

fazendo movimentos circulares, gire os ombros para

frente e para trás.

Agora, alguns exercícios simples para
aliviar a tensão...

Exercícios para os braços: gire os braços esticados

para frente e para trás, fazendo círculos.


