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DICAS DE EXERCÍCIOS PARA

MELHORAR A  MOBIL IDADE E  AL IV IAR

DORES NOS TORNOZELOS E  PÉS.  



O tornozelo é uma articulação
formada pelos ossos da perna e do
pé permitindo diversos movimentos
desta região. Não é só a articulação

do tornozelo, temos diversas
estruturas na região do pé que

necessitam de cuidados especiais,
pois se trata de uma região muito

utilizada e que recebe muito impacto
e sobrecarga mecânica.

NESSE INFORMATIVO FALAREMOS SOBRE:

DICAS DE EXERCÍCIOS PARA MELHORAR
MOBILIDADE E ALIVIAR DORES NAS
REGIÕES DE TORNOZELOS E PÉS.



Sentado com as duas pernas esticadas,
enrolar uma toalha ao redor do seu pé e
puxar a pontas em sua direção. Manter
por 30 segundos e relaxar.

MANTENHA- SE ATIVO E REALIZE ESTES
SIMPLES EXERCÍCIOS QUE PODEM

PREVENI-LO DE PROBLEMAS FUTUROS.

ALONGAMENTO 1

Realizar 2 vezes em cada pé.



De frente para a parede, uma perna
ficará estendida e a outra flexionada e

os pés totalmente apoiados no chão.
Inclinar levemente o quadril para

frente em direção à parede, segurar
por 30 segundos e relaxar. 

 Realizar 2 séries em cada perna.

ALONGAMENTO 2



ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR

Com os pés apoiados, realizar o
movimento de levar a ponta dos
pés para cima e para baixo. 

MOBILIZAÇÃO DE
TORNOZELO

Realizar 2 séries de
20 repetições.



Com o apoio de uma cadeira ou
parede, realizar o movimento de
levantar o calcanhar o máximo que
conseguir e abaixar.

 FLEXÃO PLANTAR

Realizar 2 séries de 15
repetições.



Sentado, colocar uma toalha ou um papel
à sua frente no chão. Somente com um pé
pegar a toalha com os dedos e levantá-la,

depois soltá-la no chão novamente. 

 Realizar 3 séries de 10 repetições.

FORTALECIMENTO
INTRÍNSECO



Sentado com os pés apoiados no
chão, realizar o movimento de
bater os pés alternados por 30
segundos. 

BATER OS PÉS

Realizar 3 séries.



Sentado e com os dois pés apoiados no
chão colocar uma bolinha na fáscia plantar
do pé e deslizar lentamente em toda
região por 30 segundos e relaxar.

LIBERAÇÃO COM
BOLINHA

Repetir 2 vezes.



UNIDADE VILA OLÍMPIA
RUA GOMES DE CARVALHO N° 1765,

 CONJ. 92 – ED.WILLING. 
TELEFONE: (11) 3151 – 5662

Chamar no Whatsapp

UNIDADE REPÚPLICA
AV. IPIRANGA N° 318, BOLCO A, 

SALA 401B – ED. NORMANDA.
TELEFONE: (11) 2058 – 0551

Clique para Acessar

Chamar no Whatsapp
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