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ALONGAMENTOS

Se possível, antes de iniciar os alongamentos, fazer aquecimento por 5 a 10 minutos com 
uma atividade de baixo impacto como caminhada em esteira sem inclinação ou bicicleta 
estacionária.

1. Alongamento da banda iliotibial em pé ____________________________________________

Repetições: 2 séries de 4 repetições
Dias por semana: diariamente
Músculos: tensor da fascia lata. Você deve sentir alongar na lateral do 
quadril
Material necessário: nenhum

- Fique ao lado de uma parede para suporte
- Cruze a perna que está mais perto da parede atrás da outra
- Incline o seu quadril em direção à parede até sentir alongar a parte 

de fora do quadril, segure por 20 segundos
- Repita no outro quadril, e após repita a mesma seqüência 4 vezes.
Dica: Não incline o tronco para frente ou rode o quadril

2. Alongamento rotacional sentado __________________________________________________

Repetições: 2 séries de 4 repetições
Dias por semana: diariamente
Músculos: piriforme. Você deve sentir alongar o glúteo, assim como a lateral do quadril 
Material necessário: nenhum

- Sente no chão com as pernas na sua frente. Cruze uma 
perna por cima da outra

- Rode o tronco lentamente em direção à perna fletida, 
colocando a sua mão atrás do corpo para suporte

- Coloque a outra mão no quadril para ajudar a rodar mais
- Olhe em cima do ombro e segure  o alongamento por 30 

segundos.
- Relaxe e faça a mesma seqúência com a outra perna. 

Repita po 4 vezes.
Dica: mantenha a bacia no chão durante o alongamento



3. Joelho no tórax________________________________________________________________

Repetições: 2 séries de 4 repetições
Dias por semana: diariamente
Músculos: piriforme. glúteo máximo, glúteo médio. Você deve sentir alongar a musculatura da 
nádega.
Material necessário: nenhum

- Deite no chão com as pernas estendidas
- Dobre um dos joelhos e abrace a perna, próximo 

ao joelho
- Puxe em direção ao peito o máximo que 

conseguir
- Segure nessa posição por 30 segundos, solte e 

descanse 30 segundos
- Repita com ou outro lado, e após puxe as duas 

pernas juntas. Repita toda a sequência 4 vezes.
Dica: Mantenha a coluna encostada no chão

4. Alongamento dos isquiotibiais deitado______________________________________________

Repetições: 2 séries de 4 repetições 
Dias por semana: diariamente
Músculos: Isquiotibiais. Você deve sentir alongar a musculatura posterior da coxa e do joelho.
Material necessário: nenhum.

- Deite em um colchonete com os joelhos fletidos.
- Levante uma perna do chão e traga o joelho em direção 

ao peito. Segure com as mãos na parte posterior da 
coxa, logo abaixo do joelho.

- Estique a perna e puxe lentamente em direção à sua 
cabeça, até sentir alongar (se tiver dificuldade para 
segurar atrás do joelho, use uma toalha ao redor da 
coxa, e segurando as pontas, puxe em sua direção).

- Segure nessa posição de 30 a 60 segundos.
- Repita com a outra perna.
Dica: não segure atrás do joelho ao puxar a perna



FORTALECIMENTO

5. Abdução do quadril____________________________________________________________

Repetições: 8 
Dias por semana: 2 a 3 vezes
Músculos: abdutores, glúteos. Você deve sentir a parte lateral da coxa e na nádega.
Material necessário: Inicie com um peso que fique confortável fazendo 8 repetições e progrida 
para 12. À medida que o exercício se tornar fácil, aumente a carga colocando uma tornozeleira de 
peso em cada perna. Inicie com um peso de 2kg e aumente gradativamente até 5kg. Toda vez que 
aumentar o peso, volte a fazer 8 repetições, progredindo gradativamente até 12.

- Deite em um colchonete de lado com a perna 
que está no chão fletida para manter o equilíbrio.

- Eleve a outra perna até aproximadamente 45o, 
mantendo o joelho estendido, porém não 
travado.

- Mantenha essa posição por 5 segundos.
- Lentamente retorne a posição inicial e descanse 

por 2 segundos. Repita.
Dica: Não rode a perna na tentativa de forçar a 
elevação

6. Adução do quadril____________________________________________________________

Repetições: 8
Dias por semana: 2 a 3 vezes
Músculos: adutores. Você deve sentir a parte lateral da coxa e na nádega.
Material necessário: Inicie com um peso que fique confortável fazendo 8 repetições e progrida 
para 12. À medida que o exercício se tornar fácil, aumente a carga colocando uma tornozeleira de 
peso em cada perna. Inicie com um peso de 2kg e aumente gradativamente até 5kg. Toda vez que 
aumentar o peso, volte a fazer 8 repetições, progredindo gradativamente até 12.

- Deite em um colchonete de lado com as duas 
pernas estendidas.

- Cruze a perna de cima sobre a outra.
- Eleve aproximadamente uns 15 a 20cm a 

perna que está embaixo.
- Mantenha a posição por 5 segundos.
- Lentamente retorne a posição inicial e 

descanse por 2 segundos. Repita.
Dica: Apoie com uma das mãos no chão, em frente a barriga, para manter o equilíbrio



7. Extensores do quadril (bruços)____________________________________________________

Repetições: 8 repetições
Dias por semana: 2 a 3 vezes
Músculos: glúteo máximo. Você deve sentir fortalecer a musculatura da nádega.
Material necessário: Inicie com um peso que fique confortável fazendo 8 repetições e progrida 
para 12. À medida que o exercício se tornar fácil, aumente a carga colocando uma tornozeleira de 
peso em cada perna. Inicie com um peso de 2kg e aumente gradativamente até 5kg. Toda vez que 
aumentar o peso, volte a fazer 8 repetições, progredindo gradativamente até 12.

- Deite de bruço em uma superfície dura e plana, 
com um travesseiro embaixo da bacia

- Dobre o joelho 90o

- Eleve a perna como mostradora figura
- Volte a perna lentamente ao chão, contanto até 5
- Repita com o outro lado
Dica: Mantenha a cabeça, pescoço e a parte 
superior do corpo relaxada durante o exercício

8. Rotadores internos do quadril_____________________________________________________

Repetições: 8 repetições
Dias por semana: 2 a 3 vezes
Músculos: isquiotibiais mediais. Você deve sentir fortalecer a musculatura posterior da coxa.
Material necessário: Inicie com um peso que fique confortável fazendo 8 repetições e progrida 
para 12. À medida que o exercício se tornar fácil, aumente a carga colocando uma tornozeleira de 
peso em cada perna. Inicie com um peso de 2kg e aumente gradativamente até 5kg. Toda vez que 
aumentar o peso, volte a fazer 8 repetições, progredindo gradativamente até 12.

 - Deite de lado em uma mesa ou maca de 
fisioterapia com um travesseiro entre as coxas. 
Coloque o braço mais inferior na frente do corpo e 
use um travesseiro para apoiar a cabeça se 
necessário.
- Traga a sua perna superior para frente e abaixe 

o o pé de modo que fique abaixo da linha da 
mesa, conforme a figura “início”. A perna inferior 
pode ser levemente dobrada para manter o 
equilíbrio

-  Rode o quadril e eleve o seu pé o máximo que 
conseguir, como demonstrado na figura “fim"

- Lentamente abaixe a perna até a posição de 
início, contando até 5.

- Repita, e após complete o exercício com o outro 
lado

Dica: Mantenha o seu corpo centrado, nunca 
inclinando para frente ou para trás.

Início

Fim



8. Rotadores externos do quadril____________________________________________________

Repetições: 8 repetições
Dias por semana: 2 a 3 vezes
Músculos: piriformes. Você deve sentir fortalecer a musculatura da nádega.
Material necessário: Inicie com um peso que fique confortável fazendo 8 repetições e progrida 
para 12. À medida que o exercício se tornar fácil, aumente a carga colocando uma tornozeleira de 
peso em cada perna. Inicie com um peso de 2kg e aumente gradativamente até 5kg. Toda vez que 
aumentar o peso, volte a fazer 8 repetições, progredindo gradativamente até 12.

- Deite de lado em uma mesa ou maca de 
fisioterapia. Coloque o braço mais inferior na 
frente do corpo e use um travesseiro para 
apoiar a cabeça se necessário

- Traga a sua perna mais inferior para a frente, e 
abaixe o pé de modo que fique abaixo da linha 
da mesa, como demonstrado na figura “início”. 
A perna mais superior é mantida estendida para 
manter o equilíbrio

- Rode o quadril e eleve o seu pé o máximo que 
conseguir, como demonstrado na figura “fim”

- Lentamente abaixe a perna até a posição de 
início, contando até 5.

- Repita, e após complete o exercício com o 
outro lado

Dica: Mantenha o seu corpo centrado, nunca 
inclinando para frente ou para trás.

Início

Fim


