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O joelho é uma articulação formada
por um conjunto de ossos, músculos
e ligamentos localizados entre a coxa

e a perna que realiza o movimento
de flexão e extensão do joelho e que
possibilitam a sustentação do peso
do corpo. Esta articulação é muito

importante para a marcha. 
 

DICAS DE EXERCÍCIOS PARA MELHORAR
MOBILIDADE E ALIVIAR DORES NO
JOELHO.

NESSE INFORMATIVO FALAREMOS SOBRE:



Deitar de lado com quadril flexionado,
pés unidos, com auxílio ou não de um
elástico, afastar os joelhos mantendo os
calcanhares unidos e retorne. 

MANTENHA- SE ATIVO E REALIZE ESTES
SIMPLES EXERCÍCIOS QUE PODEM

PREVENI-LO DE PROBLEMAS FUTUROS.

CONCHA

Realizar 3 séries de 10 repetições
para cada lado.



Realizar o movimento de subir e
descer o quadril mobilizando a

coluna, mantendo os pés e
mãos apoiadas. . 

Realizar 2 séries de 
10 repetições.

PONTE



AGACHAMENTO

ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR

Com as pernas abertas na largura do
quadril e pés apoiados no chão, agachar
até no máximo 90°, lembrando que os
joelhos não podem passar da linha dos
pés. Pode usar um apoio nas mãos
como parede ou barra. 

Realizar 3 séries de 10 repetições.



Com uma caneleira envolvida no
tornozelo realizar o movimento de
estender as pernas e retornar.

EXTENSÃO DE JOELHOS

Realizar 3 séries de 10
repetições para cada lado.



Um pé apoiado no chão e o outro no
degrau ou step, realizar o movimento

de subida e retorne. 

Realizar 3 séries de 
10 repetições. 

SUBIR DEGRAUS



Iniciar o exercício em pé, com os pés afastados
na largura dos ombros. Dar um passo à frente
com a coluna alinhada e flexionar o joelho, evitar
que ele ultrapasse a ponta do pé. Retornar à
posição inicial. 

AFUNDO

Realizar 3 séries de 10 repetições
para cada perna.



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

FLEXÃO PLANTAR

Realizar 3 séries de 10
repetições.
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