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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 musculatura da panturrilha ________________________________________

Repetições: 2 series de 4 repetições 
Dias por semana: 6 a 7
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 a frente, 
joelho levemente fletido. A 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 do quadríceps _____________________________________________________

Repetições: 2 à 3 repetições
Dias por semana: 4 a 5
Músculos: complexo do quadríceps. Você deve sentir alongar a musculatura anterior da coxa.
Material necessário: nenhum.

- Segure em uma cadeira ou na parede para se equilibrar.
- Dobre o joelho e leve o seu calcanhar em direção à nádega.
- Segure o tornozelo  e encoste o calcanhar próximo ao corpo.
- Segure nessa posição de 30 a 60 segundos.
- Repita com o outro membro.
Dica: Não incline ou rode o tronco.
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3. Alongamento dos isquiotibiais deitado______________________________________________

Repetições: 2 à 3 repetições 
Dias por semana: 4 a 5
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

4. Agachamento_________________________________________________________________

Repetições: 3 séries de 10 repetições 
Dias por semana: 4 a 5
Músculos: Quadríceps, glúteos, isquiotibiais. Você deve sentir as partes anterior e posterior da 
coxa e os glúteos.
Material necessário: à medida que o exercício se tornar fácil, aumente a carga segurando pesos 
com as mãos. Inicie com um peso de 2kg e aumente gradativamente até 5kg.

- Fique em pé com os pés distantes, similar à distância 
entre os ombros. As mãos podem descansar apoiadas 
na coxa ou elevadas na altura dos ombros. Se 
necessário, segure em uma cadeira ou apoie com as 
mãos na parede para melhorar o equilíbrio.

- Mantenha a coluna reta, e agache como se fosse 
sentar em uma cadeira, nunca ultrapassando 90 
graus de flexão dos joelhos.

- Mantenha o seu peso nos calcanhares, e fique nessa 
posição por 5 segundos.

- Apoiando ainda nos calcanhares, volte a posição 
inicial.

Dica: Não incline o tronco durante o agachamento



5. Flexão dos joelhos_____________________________________________________________

Repetições: 3 séries de 10 repetições 
Dias por semana: 4 a 5
Músculos: Isquiotibiais. Você deve sentir a parte posterior da coxa.
Material necessário: 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. Se você faz academia, esse exercício pode ser realizado em aparelhos, porém é necessário 
sempre consultar um educador físico / personal trainer.

- Segure em uma cadeira ou em uma parede para se 
equilibrar.

- Dobre o joelho, elevando o tornozelo o máximo possível, sem 
que apresente dor.

- Segure nessa posição por 5 segundos, relaxe, e repita o 
movimento com a outra perna.

Dica: Mantenha os joelhos juntos e mantenha o tornozelo fletido 
durante o exercício

6. 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 



7. Extensão do joelho_____________________________________________________________

Repetições: 3 séries de 10 repetições 
Dias por semana: 4 a 5
Músculos: Quadríceps. Você deve sentir a parte anterior da coxa.
Material necessário: 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. Se você faz academia, esse exercício pode ser realizado em aparelhos, porém é necessário 
sempre consultar um educador físico / personal trainer.

- Sente em uma cadeira ou banco mantendo a coluna reta.
- Contraia a musculatura da coxa e lentamente estenda o joelho o 

mais alto possível.
- Contraia mais ainda a musculatura para manter a posição por 5 

segundos. Relaxe e retorne o pé ao solo. Repita.
Dica: Não balance a perna ou movimente o quadril para conseguir 
elevar a perna.

8. Elevação_____________________________________________________________________

Repetições: 3 séries de 10 repetições 
Dias por semana: 4 a 5
Músculos: Quadríceps. Você deve sentir a parte anterior da coxa.
Material necessário: 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. Se você faz academia, esse exercício pode ser realizado em aparelhos, porém é necessário 
sempre consultar um educador físico / personal trainer.

- Deite em um colchonete com os cotovelos apoiados, 
alinhados com os ombros, sustentando o tronco.

- Mantenha uma perna estendida e dobre o joelho da 
outra até que a sola do pé fique em contato total com 
o solo.

- Contraia o músculo da coxa da perna estendida e 
eleve por aproximadamente 30cm de altura.

- Segure nessa posição por 5 segundos. Relaxe e 
repita o exercício invertendo as pernas.

Dica: Não tencione a musculatura do pescoço ou dos 
ombros



9. Elevação em decúbito ventral_____________________________________________________

Repetições: 3 séries de 10 repetições 
Dias por semana: 4 a 5
Músculos: Isquiotibiais, glúteos. Você deve sentir a parte posterior da coxa e na nádega.
Material necessário: 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. Se você faz academia, esse exercício pode ser realizado em aparelhos, porém é necessário 
sempre consultar um educador físico / personal trainer.

- Deite em um colchonete com a barriga para 
baixo e mantenha as pernas esticadas. Apoie 
a cabeça nos braços.

- Mantenha os músculos posteriores da coxa e 
da nádega contraídos de um dos membros e 
eleve o máximo que conseguir.

- Segure nessa posição por 5 segundos.
- Relaxe a perna até a posição inicial e 

descanse por 2 segundos, repita.
Dica: Mantenha a bacia encostada no chão 

10. Abdução do quadril____________________________________________________________

Repetições: 3 séries de 20 repetições 
Dias por semana: 4 a 5
Músculos: abdutores, glúteos. Você deve sentir a parte lateral da coxa e na nádega.
Material necessário: 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.

- 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



11. Adução do quadril____________________________________________________________

Repetições: 3 séries de 20 repetições 
Dias por semana: 4 a 5
Músculos: adutores. Você deve sentir a parte lateral da coxa e na nádega.
Material necessário: 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.

- 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

12. Leg Press___________________________________________________________________

Repetições: 3 séries de 10 repetições 
Dias por semana: 4 a 5
Músculos: quadríceps, isquiotibiais. Você deve sentir a parte anterior do quadril, além de anterior e 
posterior da coxa.
Material necessário: uma faixa elástica com uma resistência confortável. À medida que o exercício 
se tornar fácil, troque a faixa elástica por outra de maior resistência. NÃO utilize tornozeleira de 
peso nesse exercício. Se você faz academia, esse exercício pode ser realizado em aparelhos, 
porém é necessário sempre consultar um educador físico / personal trainer.

- Coloque o meio do elástico na curvatura do pé (arco 
plantar) e segure as pontas com as mãos. Deite em 
um colchonete com os cotovelos fletidos.

- Flexione o quadril direcionando o joelho em direção 
ou peito.

- Flexione o pé e lentamente estique a perna, 
pressionando contra o elástico.

- Segure nessa posição por 2 segundos. Relaxe e e 
coloque a perna novamente no chão. Repita.

Dica: Mantenha o abdome contraído durante o exercício 


