
 
 

Exercícios de alongamento 

 

 

 

 

 

 

Sentado (a), com a coluna apoiada e postura reta, 
realize devagar uma inclinação da cabeça 
levando a orelha em direção ao ombro, com a 
mão do mesmo lado puxe levemente a cabeça até 
sentir alongando a região lateral do pescoço.  
Conte até 30, respirando devagar.  
Agora repita da mesma forma para o outro lado.  

Sentado (a), com a coluna apoiada e postura reta, 
faça um movimento de inclinação da cabeça para 
trás, olhando para o teto.  
Conte até 30, respirando devagar.  

Sentado (a), com a coluna apoiada e postura reta, faça 
um movimento de inclinação da cabeça frente, olhando 
para baixo. Com as duas mãos puxe levemente a cabeça 
até sentir alongar a parte de trás do pescoço. 
Conte até 30, respirando devagar.  

Sentado (a), com a coluna apoiada e postura reta, faça 
um movimento de rotação da cabeça para o lado, 
direcionando o queixo para o ombro.  
Conte até 30, respirando devagar.   
Agora repita o movimento para o outro lado. 

De pé, apoie a palma da mão e o cotovelo no portal de 
uma porta, incline o corpo para frente até sentir 
alongando a região do peito. Conte até 30, respirando 
devagar. Agora repita do outro lado.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pé, com a postura reta, com os braços esticados 
entrelace os dedos atrás do corpo, agora leve as 
mãos para cima, distanciando do tronco e abrindo o 
peito. Conte até 30, respirando devagar.    

De pé, com a postura reta, coloque uma das mãos na 
cintura e com a outra mão faça uma leve inclinação do 
tronco para o lado, respire normalmente e conte até 30.  
Agora repita inclinando para o outro lado.  

Sentado (a), com a postura reta, coloque uma das mãos 
na cintura e com a outra mão faça uma leve inclinação do 
tronco para o lado, respire normalmente e conte até 30. 
Agora repita inclinando para o outro lado.  

Sentado (a), com o joelho esticado, use um pano, 
lençol ou corda para passar por baixo da ponta do 
pé direito e puxe na sua direção.  
Conte até 30 e repita do lado esquerdo.  

Sentado (a) em uma cadeira, coloque o pé direito sobre 
o joelho esquerdo e incline o corpo para frente.  
Conte até 30. 
Agora o pé esquerdo sobre o joelho direito e incline o 
corpo para frente. Conte até 30. 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De pé, com a postura reta, os braços soltos ao 
lado do corpo, faça movimentos circulares com os 
ombros, levando para trás, para cima e depois 
para frente. Repita 10 movimentos. 

De pé, com a postura reta, as mãos na cintura e 
pés afastados, realize 10 movimentos de círculo 
com o quadril rodando para o lado esquerdo e 10 
movimentos rodando para o lado direito.  

Deitado (a), segure os dois joelhos sobre a 
barriga.  
Respire normalmente e conte até 30.  



 
 

Exercícios respiratórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deitado (a) com apoio na coluna e levemente 
elevada, coloque as mãos sobre a barriga, puxe o ar 
pela boca e encha todo o pulmão ao mesmo tempo 
em que estufa a barriga, empurrando aos mãos para 
cima. Faça 10 repetições.  

Deitado (a) com apoio na coluna e levemente 
elevada, puxe um pouco de ar e faça uma pausa, 
segurando a respiração; puxe mais um pouco de 
ar e pause novamente; termine de encher o 
pulmão de ar e faça a última pausa. Agora solte 
devagar todo o ar dos pulmões. Repita 3 vezes.  

Deitado (a) com apoio na coluna e levemente 
elevada,  puxe o ar e encha tudo os pulmões, 
segure o ar e conte até 5. Repita 5 vezes.  

Deitado (a) com apoio na coluna e levemente 
elevada,  puxe o ar devagar e encha tudo os 
pulmões ao mesmo tempo em que levanta os 
braços acima da cabeça, agora desça os braços 
soltando todo o ar. Repita 5 vezes. 

Puxe o ar e encha todo os pulmões, agora solte 
devagar apertando os lábios e fazendo força 
para expulsar como se estivesse enchendo uma 
bexiga. Repita 5 vezes.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentado (a) com apoio na coluna e postura reta, puxe um 
pouco de ar e faça uma pausa, segurando a respiração; 
puxe mais um pouco de ar e pause novamente; termine de 
encher o pulmão de ar e faça a última pausa.  
Agora solte devagar todo o ar dos pulmões.  
Repita 3 vezes.  

Sentado (a) com apoio na coluna e postura reta, 
coloque as mãos sobre a barriga, puxe o ar pela 
boca e encha todo o pulmão ao mesmo tempo em 
que estufa a barriga para frente, empurrando as 
mãos. Faça 10 repetições.  

Sentado (a) com apoio na coluna e postura 
reta, puxe o ar e encha tudo os pulmões, 
segure o ar e conte até 5. Repita 5 vezes.  

De pé, utilizando um cabo de vassoura, puxe todo o ar para 
os pulmões e ao mesmo tempo faça o movimento de 
levantar os braços acima da cabeça, agora desça os braços 
soltando o ar dos pulmões. Repita 5 vezes. 



 
 

Exercícios aeróbicos 

 

 

 

 

 

 

 

De pé, coluna reta, coloque as mãos na cintura. Realize 
um movimento de juntar e separar os pés dando leves 
saltos, de 8 a 12 repetições.   

De pé, apoie as mãos em uma cadeira ou na 
parede caso sinta algum desequilíbrio, faça 
movimentos com as pernas como se estivesse 
marchando sem sair do lugar.  
Realizar os movimentos por 3 minutos.    

De pé, com uma cadeira encostada na 
parede, realize o movimento de sentar e 
de levantar devagar. Repita por 10 
vezes.   



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De pé, coluna reta, coloque as mãos na cintura.  
Realize um movimento de colocar um pé para frente e 
outro para trás dando leves saltos, de 8 a 12 repetições.  

De pé, coluna reta, utilizando um degrau.  
Realize um movimento de subir e descer, de 8 a 12 
repetições.   



 
 

Exercícios de fortalecimento 

 

 

 

 

De pé, coluna e mãos apoiadas em uma parede, pés 
levemente afastados, realize o movimento de agachar 
até a altura dos joelhos.  
Fique nessa posição e conte até 8, agora volte a 
posição inicial. 
 

Deitado (a) de barriga para cima, com as 
mãos apoiadas ao lado do corpo e joelhos 
alinhados com o quadril, faça movimentos 
de subir e de descer o quadril devagar. 
Repita 10 vezes. 

Deitado (a) de barriga para cima, levante a perna 
direita esticada 10 vezes. Agora repita o mesmo 
movimento com a perna esquerda, 10 vezes. 

Deitado (a) de lado, levante a perna direita 
esticada 10 vezes. Agora repita o mesmo 
movimento com a perna esquerda, 10 vezes. 

Deitado (a) de barriga para cima, coloque uma 
almofada ou bola entre os joelhos e faça 
movimentos de apertar, 10 vezes.  

De pé, com as mãos apoiadas na parede ou em uma 
cadeira, pés alinhados e coluna reta, faça movimentos 
de ficar na ponta dos pés e voltar, 10 vezes. 



 
 

 

 

 

 

De pé, coluna reta, apoie a mão esquerda na parede e 
coloque a mão direita na cintura. Realize o movimento 
de abrir a perna direita, de 8 a 12 repetições.  
Agora vire e repita do outro lado.  

De pé, coluna reta, apoie as mãos em uma cadeira ou 
na parede. Realize o movimento de levar uma das 
pernas para trás, sem inclinar o corpo para frente, de 8 
a 12 repetições.  
Agora repita o mesmo com a outra perna.   

De pé, com a coluna reta, apoie as mãos em uma 
cadeira ou na parede. Realize o movimento de levar 
uma das pernas para frente de 8 a 12 repetições. Agora 
repita o mesmo com a outra perna.   

Usando um cabo de vassoura como apoio, 
coloque um pé a frente do outro e devagar, 
desça o joelho de traz  
em direção ao chão com a coluna reta. 
Mantenha nessa posição e conte até 8. Volte a 
posição normal, conte até 20, e agora repita o 
movimento trocando a posição dos pés. 



 
 

 

 

 

 

 

Sentado (a), apoie as mãos no acento da cadeira 
e apoie a coluna. Realize o movimento de trazer 
ambos os joelhos em sua direção, repita de 8 a 12 
repetições. 

Sentado (a) em uma cadeira, apoie as mãos 
no apoio do braço e faça força para levantar o 
bumbum do assento. Repita 5 vezes. 
Descanse, e faça novamente mais 5. 

Sentado (a) em uma cadeira, coluna reta,  segure 
com as duas mãos uma garrafinha de água (500ml) 
acima da cabeça, faça um movimento de dobrar e 
esticar os cotovelos  fazendo a garrafinha subir e 
descer, de 8 a 12 repetições. 

De pé, coluna reta,  segure uma garrafinha de 
água (500ml) na mão esquerda, com o cotovelo 
dobrado junto ao corpo, faça um movimento de 
rotação levando a mão para fora e voltando até 
encostar na barriga, de 8 a 12 repetições.  
Agora repita com a mão direita.  

De pé com os pés levemente afastados, braços 
esticados apoie as mãos na parede, agora 
incline o corpo para frente com a coluna reta, 
dobrando os cotovelos. Repita 10 vezes, 
devagar. 



 
 

 

 

 

 

 

Utilizando uma toalha, segure uma ponta com uma das mãos 
acima da cabeça e a outra ponta com a outra mão por trás do 
corpo.  
Faça movimentos para cima e para baixo, de 8 a 12 
repetições. 

De pé, coluna reta,  segure uma garrafinha de 
água (500ml) em cada uma das mãos, faça um 
movimento de abrir e fechar os braços para o lado 
até a altura dos ombros, de 8 a 12 repetições. 

De pé, coluna reta, segure uma garrafinha de água 
(500ml) em cada uma das mãos, faça um 
movimento dobrar e esticar os cotovelos, de 8 a 12 
repetições. 

De pé, coluna reta,  segure uma garrafinha de água 
(500ml) em cada uma das mãos, faça um 
movimento elevar as mãos para frente até a altura 
dos ombros, de 8 a 12 repetições. 

Sentado (a) em uma cadeira, coluna reta, segure 
uma garrafinha de água (500ml) em cada uma das 
mãos, incline o corpo para frente e faça um 
movimento de abrir os braços, de 8 a 12 repetições. 
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Monitoramento dos pacientes durante os exercícios 

Paciente  
Sinais vitais 

iniciais 
Data Avaliador Sinais vitais ao 

final 
PA  Durante treino aeróbico Descanso pós aeróbico PA  
FR  FC     FC     FR  
FC  SpO2     SpO2     FC  
SpO2  BORG     BORG     Sp02  
BORG   BORG  
Obs.:  
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