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O alongamento é um exercício
utilizado para aumentar a
extensibilidade musculotendínea e do
tecido conjuntivo muscular e
periarticular, contribuindo para
aumentar a flexibilidade.

Nesse sentido, o alongamento pode
ser dividido em três tipos: Dinâmico,
Estático (passivo ou ativo) e Facilitação
Neuromuscular Proprioceptiva (FNP).

ALONGAMENTO
MUSCULAR

Alongamento Dinâmico: o músculo
agonista leva o membro ao longo de
uma Amplitude de Movimento (ADM)
enquanto o músculo antagonista
relaxa e alonga.

Alongamento Estático:  a unidade
musculotendínea e os tecidos
periarticulares são mantidos por um
específico período de tempo em uma
posição de máximo estiramento.

Os benefícios do alongamento

Favorece melhora da postura;
Aumentam a flexibilidade;
Permitem movimentos mais
amplos; 
Auxilia no relaxamento;

E a medida que as pessoas
envelhecem e diminuem suas
atividades físicas, elas devem
continuar alongando os grupos
musculares para manter a
mobilidade e a amplitude de
movimento das articulações.        



Indicações:

Bloqueio  ósseo;
Fratura recente, e a consolidação
óssea incompleta;
Evidências de um processo
inflamatório agudo ou infecciosa
(calor e edema) ou a cicatrização
dos tecidos moles pode ser
prejudicada nos tecidos
encurtados e regiões adjacentes;
Dor aguda imediata com o
movimento articular ou
alongamento muscular;
Hipermobilidade. 

A Amplitude de Movimento (ADM)
está limitada porque os tecidos
moles perderam sua
extensibilidade em decorrência de
aderência, contraturas e formação
de tecido cicatricial, causando
limitações nas atividades
(limitações funcionais) ou restrições
à participação (incapacidades);
A restrição na mobilidade pode
levar a deformidades estruturais
que, de outro modo, poderiam ser
evitadas;
A fraqueza muscular ou
encurtamento do tecido oposto
levaram a uma diminuição na ADM.

Contra-indicações 



ALONGUE-SE!

Exercício:1.

Neste exercício, basta simular uma
corrida, erguendo as coxas e pernas
até os joelhos formarem um ângulo
de 90° (altura dos quadris), mas sem
sair do lugar. Pode-se fazer, por
exemplo, 3 séries, repetindo o
movimento de 20 a 30 vezes,
alternando o movimento dos
membros inferiores  e superiores,
com 1 minuto de descanso entre as
séries.

  Técnica: 

Polichinelos. Pode-se fazer, por
exemplo, 3 séries, fazendo o
movimento de 20 a 30 vezes, com um
minuto de descanso entre as séries.  

Técnica: 

Neste exercício, basta simular uma
corrida, tocando o calcanhar no
glúteo, intercalando cada perna.
Pode-se fazer, por exemplo, 3 séries
de 45 segundos, com 1 minuto de
descanso entre cada série.

Técnica: 

Alongamentos Dinâmicos

3. Exercício:

2. Exercício:



Em pé, pernas afastadas na largura
dos quadris. Estenda a perna até a
altura dos quadris, alternadamente.
Tente tocar a ponta do pé com a mão
oposta. Pode-se fazer, por exemplo, 3
séries de 10 repetições, descansando
1 minuto entre as séries.

  Técnica: 

.
   

Em pé, com as pernas ligeiramente
afastadas e alinhadas, abdômen
contraído e uma postura ereta,
flexionando os joelhos levemente,
simulando sentar-se em uma cadeira,
tomando cuidado para que os
joelhos não ultrapassem a ponta dos
dedos dos pés. Pode-se fazer, por
exemplo, 3 séries de 10 repetições,
descansando 1 minuto entre as
séries.

Técnica: 

Em pé, apoiando-se em um bastão,
cabo de vassoura ou na parede. Tire
um dos pés do chão e movimente a
perna estendida para o lado e para
frente do corpo, sem encostar o pé
no chão. Pode-se fazer, por exemplo,
3 séries de 10 repetições,
descansando 1 minuto entre as
séries.

Técnica: 

5. Exercício:

4. Exercício:

6. Exercício:



Finalidade: Alongar os flexores do
quadril (aumentar a extensão).

1.

Estabilizar a pelve: segurar o quadril
oposto em flexão.
A força de alongamento é
proveniente do peso da coxa
conforme o paciente relaxa.
Permitir que o joelho se estenda para
trabalhar o iliopsoas.
Manter a flexão do joelho e a rotação
neutra do quadril para trabalhar o
reto femoral e o tensor da fáscia lata.

  Técnica: 

   

Agachamento do esgrimista
modificado. Manter a perna de trás
na posição neutra em relação à
rotação.

Técnica: 

Técnica: Posição meio ajoelhada.

Quadril

Alongamentos Estáticos



ALONGUE-SE!
2. Finalidade:  Alongar o reto femoral
(aumentar a extensão do quadril e a
flexão do joelho).

Manter a extensão do quadril com
inclinação pélvica posterior (não
arquear ou girar as costas.
Flexionar o joelho até sentir o
alongamento na parte anterior da
coxa.

Técnica: 

3.  Finalidade: Alongar os adutores do
quadril (aumentar a abdução).

Posição de decúbito dorsal com as
pernas apoiadas contra a parede.
A força de alongamento é
proveniente do peso das pernas.

  Técnica: 

   
4. Finalidade: Alongar os adutores do
quadril e os rotadores medias (aumentar
a abdução e a rotação lateral)

Sentado com as costas apoiadas
contra a parede.
Com os pés juntos, puxar os
calcanhares em direção à pelve.
Aplicar força de alongamento contra
as coxas com os cotovelos.

Técnica: 



Manter a inclinação pélvica anterior
à medida que o tronco (pelve) se
movimenta posteriormente em
direção aos calcanhares.

Técnica: 

6. Finalidade:  Alongar os músculos
posteriores da coxa (aumentar a flexão
do quadril e a extensão do joelho).

Colocar um pé à frente sobre um
banco ou sobre o assento de uma
cadeira.
Manter o joelho estendido.
Curva-se para a frente na altura dos
quadris (movimentar o umbigo em
direção à coxa).
Não flexionar o tórax ou a região
lombar da coluna.

Técnica: 5.  Finalidade: Alongar os extensores
do quadril: glúteo máximo (aumentar a
flexão do quadril).

Deita-se no chão com a perna a ser
alongada apoiada na parede e a
outra perna esticada para o lado de
fora da porta.
É possível obter um alongamento
adicional aproximando as nádegas
ao batente da porta ou erguendo a
perna de modo a afastá-la da
parede, mantendo o joelho
estendido.

  Técnica: 



8. Finalidade:  Alongar os rotadores
laterais: alongar o piriforme (aumentar
a rotação medical).

Segurar o joelho; trazê-lo
transversalmente por cima do tórax
em direção ao ombro oposto.

Técnica: 
Alongamento (não ilustrado)

7. Finalidade: Alongar os rotadores
medias (aumentar a rotação lateral do
quadril).

Deita-se em decúbito dorsal com
um joelho flexionado.
Colocar o tornozelo sobre o joelho
oposto.
Erguer o calcanhar com a mão,
pressionando, ao mesmo tempo, o
joelho para baixo com a outra mão.

Técnica: 

Joelho

Finalidade: Alongar os flexores do
joelho (aumentar a extensão do
joelho em amplitude final).

1.

Colocar uma toalha enrolada sobre
a parte distal da tíbia para elevar a
perna e a coxa da mesa.
Intensificar o alongamento
colocando um peso na parte distal
da coxa proximalmente à patela
(não ilustrado).

 Técnica: Apoio de calcanhar - extensão
do joelho assistida pela gravidade.

   



3. Finalidade:  Alongar os extensores
do joelho (aumentar a flexão do
joelho).

Força de alongamento aplicada à
parte distal da tíbia com a perna
oposta.

Técnica: 

2. Finalidade: Alongar os extensores
do joelho (aumentar a flexão do joelho)

Deslizamento contra a parede pela
gravidade - decúbito dorsal.

Técnica: 

Perna, Joelho e Pé

Finalidade: Alongar o sóleo
(aumentar a dorsiflexão do
tornozelo).

1.

Deslizamento do pé para trás,
mantendo o calcanhar no chão.

 Técnica: 

   

2. Finalidade: Alongar os flexores
plantares (aumentar a dorsiflexão do
tornozelo).

Posição sentada com as pernas
estendidas.
Manter o joelho em extensão para
alongar o tríceps sural ou em leve
flexão para alongar o sóleo,

Técnica: Alongamento dos tendões do
calcanhar com auxílio de uma toalha/faixa
ou cinto.



Posicionar o pé levemente para
dentro.

Técnica: Alongamento com apoio na
parede - em pé.

Técnica: Alongamento bilateral com os
pés posicionados sobre o canto da
parede.

3. Finalidade: Alongar as estruturas
laterais ou medias do pé (aumentar a
inversão ou a eversão, respectivamente).

Passar a toalha por baixo do antepé.
Puxar a parte medial da toalha para
inversão do pé (ilustrado) e a parte
lateral para eversão do pé (não
ilustrado)

 Técnica: Alongamento com auxílio de
uma toalha/ faixa ou cinto - posição
sentada com as pernas estendidas.

   



Rolar o cilindro firme (garrafa plástica
de água ou lata) para a frente e para
trás, aplicando pressão descendente
no joelho com as mãos.

Técnica: Massagem profunda da fáscia
plantar.

4. Finalidade: Alongar a fáscia plantar.

5. Finalidade:  Alongar os flexores dos
dedos do pé (aumentar a extensão das
articulações Metatarsofalângica- MTF.

Erguer o calcanhar, tirando-o do chão
e mantendo os dedos em contato
com o chão.

Técnica:  Posição sentada.

Dar um passo em direção ao pé da
frente.
Erguer o calcanhar, tirando-o do
chão e mantendo os dedos em
contado com o chão.

 Técnica: Posição em pé.

   



Em pé ou sentado em uma cadeira.
Colocar o pé sobre um banco ou um
livro com os dedos por cima da
borda.
Dobrar ativamente os dedos do pé
em movimento de rosca.

Técnica: Alongamento ativo.

6. Finalidade: Alongar os extensores dos
dedos do pé (aumentar a flexão dos
dedos do pé).

DURAÇÃO E
FREQUÊNCIA

30 segundos é tempo suficiente para se
obter ganho de amplitude de movimento
(ADM). O mesmo alongamento pode ser
repetido 3 vezes, buscando alongar
sempre mais o músculo. 
Lembre-se: os alongamentos devem ser
sempre lentos e suaves.
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ATENÇÃO

E se você têm dúvidas em algum
alongamento, procure um dos nossos
profissionais para melhor orientação.


