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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 panturrilha _____________________________________________________
Repetições: 2 séries de 10 repetições.
Dias por semana: 6 a 7 dias.
Músculos: complexo gastrocnêmio-sóleo. Você deve sentir alongar a musculatura da panturrilha 
até o calcanhar.
Material necessário: nenhum.

- Fique de frente para uma parede com uma das pernas à frente, 
joelho levemente fletido. A outra perna deve estar estendida 
atrás de você, com toda sola do pé apoiada no chão e as pontas 
dos dedos levemente apontadas para dentro.

- Mantenha os calcanhares no chão e mova a bacia para frente, 
em direção à parede.

- Mantenha nessa posição por 30 segundos e relaxe por mais 30 
segundos. Repita.

Dica: não incline a sua coluna.

2. Alongamento da panturrilha com o joelho fletido ______________________________________
Repetições: 2 séries de 10 repetições.
Dias por semana: 6 a 7 dias.
Músculos: Sóleo. Você deve sentir alongar a musculatura da panturrilha, laterais do tornozelo e 
calcanhar.
Material necessário: nenhum.

- Fique de frente para uma parede com a perna não afetada à 
frente, joelho levemente fletido. A perna afetada ficará para trás, 
com o joelho fletido e com a ponta do pé levemente virada para 
dentro.

- Mantenha os calcanhares em contato total com o chão, e mova a 
bacia em direção à parede.

- Segure nessa posição por 30 segundos. Repita.

Dica: Mantenha os quadris centrados sobre os pés.
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3. Rolamento com bolinha de borracha / golf (tamanho de uma bola de ping-pong, porém dura) __
Repetições: 1.
Dias por semana: diariamente.
Músculos: Fáscia plantar. Você deve sentir esse exercício na planta do pé.
Material necessário: bolinha de borracha/golf.

- Sente-se em uma cadeira com os pés no chão.
- Role a bolinha na região do arco plantar do pé afetado 

por 2 minutos (parte de dentro da sola do pé).

Dica: Sente-se com a coluna reta e os pés à frente da 
cadeira.

4. Alongamento com toalha________________________________________________________
Repetições: 2 séries de 10 repetições.
Dias por semana: 6 a 7 dias.
Músculos: Complexo gastocnêmio-sóleo. Você deve sentir alongar a panturrilha e o calcanhar.
Material necessário: toalha de rosto.

- Sente-se no chão com as pernas à sua frente.
- Coloque a toalha na ponta de um dos pés e segure pelas pontas.
- Mantenha a perna reta, sem fletir o joelho, e puxe a toalha em 

sua direção.
- Mantenha por 30 segundos, relaxe por 30 segundos. Repita 3 

vezes.

Dica: Sente com a coluna reta e mantenha as pernas estendidas.



FORTALECIMENTO

5. Panturrilha ___________________________________________________________________

Repetições: 2 séries de 10 repetições.
Dias por semana: 6 a 7.
Músculos: complexo gastrocnêmio-sóleo. 
Material necessário: cadeira para apoio.

- Fique em pé com seu peso igualmente distribuído nos pés. Segure 
em uma cadeira ou apoie em uma parede para manter o equilíbrio.

- Eleve uma perna levemente do solo, para que seu peso fique todo na 
outra perna.

- Eleve agora o calcanhar da perna de apoio, o máximo que conseguir, 
e depois para baixo novamente.

- Repita o movimento 10 vezes.
Dica: mantenha o peso concentrado na ponta do pé durante o exercício 

6. Arco de movimento com o tornozelo _______________________________________________

Repetições: 2 séries.
Dias por semana: diariamente.
Músculos: dorsiflexores, flexores plantar, invasores e eversores. Você deve sentir esse exercício 
na parte superior do pé e ao redor do tornozelo.
Material necessário: nenhum.

- Sente-se de uma maneira que o seu pé não toque o chão.
- Realize movimentos circulares, para cima e para baixo, e para os 

lados com o pé.
Dica: Faça movimentos pequenos, usando somente o pé e o 
tornozelo (sem movimentar a perna).



7. Pegando a bolinha de gude ______________________________________________________

Repetições: 20 repetições.
Dias por semana: diariamente.
Músculos: Flexores plantar. Você deve sentir esse exercício na parte de cima do pé e nos dedos.
Material necessário: 20 bolinhas de gude e uma vasilha de plástico.

- Sente-se com os pés no chão e coloque as 20 bolinhas 
de gude na sua frente.

- Use os dedos para pegar uma bolinha por vez e 
coloque em uma vasilha.

- Repita até conseguir pegar todas as bolinhas de gude.
Dica: Não coloque as bolinhas de gude muito distante do 
seu pé.

8. Pegando a toalha_____________________________________________________________

Repetições: 5 repetições. 
Dias por semana: diariamente.
Músculos: Flexores plantar. Você deve sentir esse exercício na parte de cima do pé nos dedos.
Material necessário: toalha de rosto.

- Sente-se com os pés no chão e coloque a toalha na 
frente do pé.

- Pegue o centro da toalha com os dedos e puxe a 
toalha em sua direção.

- Relaxe e repita.
Dica: Você pode tornar esse exercício mais difícil 
colocando pesos nas pontas da toalha.



9. Dorsiflexão / Flexão plantar do tornozelo____________________________________________

Repetições: 3 séries de 10 repetições .
Dias por semana: 3.
Músculos: Tibial anterior, complexo gastrocnênio-sóleo. Você deve sentir esse exercício na 
panturrilha, canela, região posterior do calcanhar e parte superior do pé.
Material necessário: faixa elástica de resistência confortável.

- Sente-se no chão com as pernas à sua frente.
- Para dorsiflexão, prenda o elástico em uma cadeira 

ou no pé de uma mesa, e passe ao redor do deu 
pé.

- Puxe os dedos e o tornozelo em sua direção, e 
lentamente retorne à posição inicial. Repita 10 
vezes.

- Para flexão plantar, prenda o elástico no seu pé e 
segure as pontas com as mãos.

- Faça força contra o elástico, apontando os dedos 
para a frente, fletindo o tornozelo. Retorne a 
posição inicial e repita 10 vezes.

Dica: Mantenha a perna esticada (joelho estendido) e 
mantenha o calcanhar no chão durante todo o 
movimento.


