
C a r t i l h a  d e  E x e r c í c i o s
Nós estudantes do Curso de Fisioterapia da faculdade Cesuca, apresentamos-lhe essa cartilha com 
intuito de mantermos você ativo e alongado durante esse período de isolamento. 

São exercícios fáceis, que requerem poucos materiais e espaço. Você pode escolher qual sequência 
de exercícios irá praticar e não esqueça de controlar sua respiração durante a execução. 

VAMOS PRATICAR?   

2.TRÍCEPS NO BANCO
Esse exercício vai treinar o tríceps. Com auxílio de uma cadeira que 
esteja firme, apoie as mãos na supe�ície do assento e mantenha as 
pernas flexionadas. Importante: o braço deve formar um ângulo de 90º 
e a força deve ser para se erguer, subindo e descendo, com os braços 
e não pernas. Repita o movimento por 8 a 10 vezes. 
(Lara Stock Petry)

4.ELEVAÇÃO FRONTAL 
Em pé, segure os halteres à frente das coxas. Eleve os braços até a 
altura dos ombros. Os halteres podem ser substituídos por sacos de 
arroz ou algo do tipo. Repita o movimento por 8 a 10 vezes.
(Bianca Ribeiro) 

3.ALONGAMENTO DO TRÍCEPS 
Em pé deve-se levantar o braço direito até a orelha e depois flexionar o 
cotovelo, colocando a mão sobre o ombro esquerdo. E com o braço 
esquerdo segurar levemente o cotovelo direito. Mantenha por ao menos 20 
segundos. Repetir o movimento com o outro braço. 
 (Cristhian da Silva Alves)  

6.FLEXÃO/EXTENSÃO DE PUNHO
Em pé com o braço esticado para frente pegue a outra mão para apoio 
e faça o movimento de extensão do punho e para baixo o movimento de 
flexão. Se conseguir, pegue também a região do polegar. Mantenha por 
ao menos 20 segundos.  
(Suelen Garcia) 

5.EXTENSÃO DA PARTE INTERNA DO ANTEBRAÇO
Sente-se em uma cadeira ou banco e coloque as mãos no assento, junto 
aos lados do seu corpo e dedos apontando para traz e os polegares 
esticados para o lado. Pressione, o quanto puder os dedos para baixo e 
para frente, e tente levantar o corpo para cima e trás, por 20 segundos.  
(Rebeca Mendes)

13.ALONGAMENTO DA PARTE EXTERNA DA COXA
Sente-se em uma esteira ou colchonete com as pernas esticadas, mantendo 
o tronco alinhado, flexione uma das pernas e cruze por cima da outra. Faça 
uma pequena pressão  no joelho, com o braço oposto à perna flexionada, 
mantenha por 20 segundos. Volte à posição inicial e repita o alongamento 
com outra perna. 
(Ynaiê Casagrande)

1.EXERCÍCIO DE TROCA A MARCHA
Trabalhamos a rotação de ombro, flexão e extensão, abdução e adução. 
Sentado em uma cadeira, na mão um cabo de vassoura com uma das 
pontas encostando no solo para suportar o peso do braço. Mover a 
extremidade como se estivesse trocando a marcha do carro, botando o 
bastão para a frente e para trás, diagonalmente, lateralmente ou 
medialmente. Repita o movimento por 4 a 6 vezes em cada direção e 
após repita com o outro lado. 
(Talita Gusmão da Silva)  

8.INCLINAÇÃO LATERAL DA CERVICAL
Sentado em uma cadeira ou em pé, inclinar levemente a cabeça para o 
lado direito, fazendo leve pressão a mão oposta e permanecer nessa 
posição por 20 segundos. Após repetir o mesmo movimento para o lado 
esquerdo e permanecer por mais 20 segundos. 
(Brendha da Silva Dias)

10.EXTENSÃO DE TRONCO
Deitar-se em decúbito ventral (barriga para baixo) colocando as mãos 
atrás da cabeça com os dedos entrelaçados, contrair os glúteos e 
manter os pés no chão. Eleve a cabeça e os pés mantendo-os na mesma 
altura, permanecer nessa posição por 20 segundos e depois relaxar.  
(Ágata Cunha de Almeida)

Posicione-se em pé, com os pés separados a uma distância um pouco 
maior que a largura dos ombros, agache a perna direita, o mais profundo 
que conseguir e mantenha a  perna esquerda estendida, com os dedos do 
pé apontando para cima. Como forma de manter o equilíbrio estenda os 
braços para a frente  com as mãos esticadas. Mantenha por 20 segundos. 
Volte a posição inicial e repita o agachamento  com outra perna. 
(Brenda Scheifler)

7.FLEXÃO E EXTENSÃO DA CERVICAL
Sentado em uma cadeira ou em pé, com as mãos entrelaçadas atrás da 
cabeça, levar o queixo em direção ao peito e permanecer por 20 segundos. 
Após relaxar as mãos e inclinar a cabeça para trás, levando o queixo em 
direção ao teto e permanecer por mais 20 segundos nessa posição. 
(Alessandra Brasil Soares)

15.ALONGAMENTO PARTE ANTERIOR
DA COXA (QUADRÍCEPS) 
Deite-se  de lado em uma esteira ou colchonete com uma perna 
estendida  e a outra flexionada para trás. Com o braço do 
mesmo lado que está com a perna flexionada, pegue o pé e 
puxe-o  suavemente em direção  dos glúteos, o outro braço pode 
estar apoiando a cabeça, mantenha por 20 segundos. Volte a 
posição inicial e repita o alongamento com outra perna. 
(Michele Daiane)

17.FORTALECIMENTO DE ADUTORES
Deite-se de barriga para cima e mantenha suas mãos ao lado do 
corpo relaxadas. Dobre as duas pernas e coloque uma bola 
macia ou uma toalha enrolada entre os joelhos, pressione com 
as pernas entre 6 a 8 vezes, e depois relaxe. 
(Christopher Schneiders)

14.ALONGAMENTO PARTE INTERNA DA COXA 

Posicione-se em pé, apoie as duas mãos na parede e dê um passo 
para trás. Coloque uma perna na frente da outra e incline o corpo 
para frente até sentir a panturrilha “puxando”, mantenha por 20 
segundos. Volte a posição inicial e repita o alongamento com a 
outra perna. 
(Mariana Brito)

16.ALONGAMENTO PANTURRILHA

Deite-se de barriga para cima em uma esteira ou colchonete com o 
auxílio de uma toalha, posicione a mesma  abaixo do pé direito. A perna 
direita deverá realizar a extensão do joelho, enquanto a perna esquerda 
você deverá manter apoiada na esteira. Mantenha por 20 segundos, 
volte a posição inicial e repita com a outra perna. 
(Brenda Scheifler)  

18.ALONGAMENTO DA MUSCULATURA POSTERIOR

SUGESTÃO: realize ao menos 2 exercícios de cada segmento 
diariamente e repita-os em 3 séries. Para facilitar sua organização 
estamos disponibilizando um planner para as anotações diárias. 

MEMBROS SUPERIORES 

TRONCO 

 9.FLEXÃO DE TRONCO 
Coloque-se em pé ou sentado, com o tronco reto, pés juntos, joelhos apontados 
para frente e braços ao lado do corpo. Devagar, mova o tronco para frente 
enquanto estende os braços em direção a ponta dos pés, mantendo sempre os 
joelhos estendidos. Permaneça nessa posição por 20 segundos.  
(Julia Graziela dos Santos Coelho)

 11.ROTAÇÃO DE TRONCO 
Sentado em uma cadeira ou em pé. Deixar as pernas levemente afastadas na 
largura do quadril, estender os braços na frente do corpo e segurar as mãos 
como se fosse bater palmas. Girar o tronco suavemente para direita e para 
esquerda, mantendo por 20 segundos, repetindo o movimento completo. 
(Bruna Fernanda Santos de Souza)

12.INCLINAÇÃO LATERAL DE TRONCO 
Sentado em uma cadeira ou em pé, braços acima da cabeça com as 
mãos entrelaçadas, membros inferiores unidos e estendidos, pés paralelos 
e levemente afastados. Inclinar lateralmente o tronco para direita e 
permanecer 20 segundos, voltar lentamente ao meio e inclinar o tronco 
para o lado esquerdo.  
(Andrei Felipe Brasil dos Santos)
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