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Alongamentos ajudam

na prevenção de lesões

no pré e pós-treino.
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Também promovem

aumento da amplitude 

de movimento do corpo. 
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Podem, inclusive, ser

alternativa no combate 

a eventuais doenças.
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a dores
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1. Inicie com alongamentos de tensão 

mais leve, e progrida gradativamente;

2.  S eus alongamentos devem envolver o 

máximo de articulações;

3.  Alongamentos devem ser frequentes, 

todos os dias se possível;

4.  Dor não significa eficiência, tome 

cuidado para não exagerar;

5.  De ênfase nos músculos que não 

foram treinados no determinado dia (por 

exemplo, se treinar peitorais, alongue 

coxas e dorsais e vice-versa);

6.  Varie seus alongamentos (os tipos, a 

posição e a amplitude, se possível use até 

materiais extras como bastão e elásticos);

7.   O movimento do durante o exercício 

também é uma forma de alongamento e 

serve como preparação específica.

   O alongamento é uma das facetas do treinamento que compõem a saúde física do 

corpo. Alongamentos nos tornam mais flexíveis e consequentemente mais móveis, ou 

seja, eles melhoram a amplitude de movimento das articulações de forma estável. 

Quando falamos de exercícios eficientes e qualidade de movimento, essa técnica tem 

que estar presente. Como toda forma de treinamento, os alongamentos oferecem um 

certo grau de estresse nas articulações, o que nos traz a necessidade de planejar como 

e quando executar corretamente cada exercício para que este seja, em sua totalidade, 

saudável. Aqui seguem algumas diretrizes básicas:

     Pelo fato de ficarmos muito tempo 

sentado hoje em dia, a flexibilidade 

parte posterior (de trás) do corpo é a 

mais comprometida, e a que mais 

precisa de treino.

    Alongamentos ajudam a diminuir a 

ansiedade e podem ajudar no caso de 

depressão.

    É possível sentir dores musculares a 

partir dos exercícios de alongamento.

    Respirar corretamente pode facilitar 

os exercícios de alongamento.

    Alongamentos beneficiam pessoas

de todas as idades.

OUTRAS 
INFORMAÇÕES
IMPORTANTES

Uma das dúvidas mais freqüentes entre 

os praticantes de exercícios físicos é: 

’’Quando tenho dores musculares, devo 

alongar?’’ E a resposta é: - Depende, e 

depende muito. 

Primeiro, é necessário investigar qual é a 

causa da dor, se é decorrente do treino 

com pesos ou de alguma prática 

esportiva (lesão ocasionada por um 

movimento brusco, por exemplo) ou 

a lgum t ipo  de  tensão muscu lar 

recorrente. No primeiro e segundo caso, 

não é recomendável alongar por conta 

das fibras musculares já terem sido 

estressadas e lesionadas (aqui o melhor 

é descansar), no caso de tensão ela pode 

ajudar a aliviar o estresse.

DORES 
MUSCULARES E
ALONGAMENTO

Os treinos de alongamento não precisam ser longos, pense dessa forma: 

10 a 30 segundos em cada posição já são o suficiente para promover 

grandes benefícios. Se realizarmos de 5 a 6 exercícios para vários 

músculos, temos 3 minutos de treinamento eficiente voltado para 

alongamento, e você ainda pode repetir a série mais de uma vez!

UM TREINO É SÓ PRA ELE


