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DICAS DE EXERCÍCIOS PARA

MELHORAR A  MOBIL IDADE E  AL IV IAR

DORES NA REGIÃO LOMBAR.



A lombar é uma porção
da coluna vertebral e está

localizada entre a coluna torácica e
a região sacral. 

A lombalgia ou dor na região
lombar pode ter muitas causas e

nem sempre
é sintoma de uma doença, como

por exemplo: sobrecarga
mecânica, falta de

mobilidade, tempo prolongado em
uma única posição, excesso de
exercícios físicos, entre outros,

podem levar à dor.
 



Deitado de barriga para baixo realizar o
movimento de subir braços e pernas ao
mesmo tempo. 

EXTENSÃO 
DOS MEMBROS

Realizar 2 séries de 10 repetições.

MANTENHA- SE ATIVO E REALIZE ESTES
SIMPLES EXERCÍCIOS QUE PODEM

PREVENI-LO DE PROBLEMAS FUTUROS.



Com apoio nos pés e nos antebraços
ou mãos, tentar manter o tronco reto

ativando a musculatura abdominal. 

PRANCHA

Realize 2 séries de 30 segundos.

Realizar 2 séries de 10 repetições.

ALONGAMENTOS

Com ajuda do braço puxar suavemente 
a perna para você. 

Realizar 30 segundos em cada
perna e cada alongamento.



Na posição de 4 apoios, realizar o movimento de
colocar o bumbum e queixo 
para dentro no momento da inspiração
 subindo a coluna o máximo que conseguir e
retornar para posição inicial na expiração.

GATO

Realizar 20 repetições.



Realize 2 séries de 30 segundos.

Em quatro apoios elevar um braço para
frente e manter esta posição 

por 5 segundos.

ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR

Realizar 5 vezes para cada lado.

PONTE

Realizar o movimento de subir e descer o
quadril mobilizando a coluna. Manter os
pés e mãos apoiadas.

Realizar 2 séries de 10 repetições.



Realizar o movimento de descer e subir o
tronco mobilizando a coluna (enrolando e
desenrolando).

MOBILIZAÇÃO DE
COLUNA

Realizar 15 movimentos.
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