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RESUMO: O conceito de ergonomia tem como desígnio alertar e 
conseqüentemente diminuir as doenças causadas por posturas, equipamentos 
inadequados e movimentos repetitivos. O objetivo do presente estudo foi 
descrever sobre as doenças LER e DORT acometidas por erros ergonômicos e 
o estresse que a profissional pode desenvolver no decorrer da sua profissão. 
Como prática, a ergonomia compreende a aplicação da relação entre o homem 
e os equipamentos da tecnologia a projeto de modificações de sistemas para 
aumentar a segurança, conforto e eficiência da qualidade de vida. A 
importância da prática da ergonomia para essas profissionais de manicure e/ou 
pedicure é perceptível quando se estuda os riscos causados pelo local de 
trabalho desapropriado e pela falta de informação das pessoas. Para evitar e 
prevenir essas doenças existe diversos tratamentos, que podem ter um custo 
elevado como também podem ser realizados diretamente pelos profissionais 
somente com orientação de fisioterapeutas, dentre estes então se tem a 
ergonomia e seus alongamentos. Para o levantamento do referencial teórico 
deste artigo foi realizada uma pesquisa de caráter qualitativo do tipo 
exploratória com livros, sites da internet especializados referente ao tema e 
impressos diversos.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

De acordo com (DUL; WEEDMEESTER, 1995), a ergonomia desenvolveu-se 

durante a II Guerra Mundial quando, pela primeira vez, houve uma conjugação 

sistemática de esforços entre a tecnologia e as ciências humanas. 

Fisiologistas, psicólogos, antropólogos, médicos e engenheiros trabalharam 

juntos para resolver os problemas causados pela operação de equipamentos 

militares complexos. Os autores afirmam ainda que o interesse nesse novo 

ramo de conhecimentos cresceu rapidamente, em especial na Europa e nos 

Estados Unidos. Na Inglaterra, cunhou-se o termo ergonomia e se fundou, em 

1949, a pioneira Sociedade de pesquisa em Ergonomia. Em 1961 foi criada a 

Associação Internacional de Ergonomia (IEA). Atualmente, ela representa as 

associações de ergonomia de quarenta diferentes países, com um total de 

quinze mil sócios; no Brasil, a Associação Brasileira de Ergonomia foi fundada 

em 1983 e também é filiada a IEA. 

 

A ergonomia tem seu papel fundamental para as profissionais que possuem 

suas posturas inadequadas e movimentos repetitivos durante longo período na 

sua profissão, como exemplo cita-se a profissão de manicure e/ou pedicure na 

aplicação da ergonomia, pois segundo (PRÔA; VIEIRA, 2009), com o passar 

do tempo, reconheceu-se que um serviço de manicure e/ou pedicure executado 

de forma inadequada pode vir a causar danos graves à saúde das 

profissionais. 

 

Polito (1994) define que “Manicure é a pessoa que trata das mãos e dos pés 

dos seus clientes, aparando, polindo e esmaltando-lhes as unhas.” São 

inúmeras as inovações que facilitam esse trabalho, elas são responsáveis por 

embelezar as unhas de várias clientes por dia, enquanto trabalham essas 

profissionais correm riscos relacionados a LER (Lesão Por Esforços Repetitivo) 

e DORT (Distúrbios Osteosmusculares Relacionado ao Trabalho), isso pede 

uma atenção dobrada em relação à posição durante o trabalho. 

 

De acordo com a Oliveira (2002) DORT são Distúrbio Osteomuscular 

Relacionados ao Trabalho, que se constituem em doenças ocupacionais que 
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estão relacionados a lesões por traumas cumulativos e LER, lesões por 

esforços repetitivos é o nome dado por especialistas a sintomas dolorosos que 

acometem tendões, músculos, nervos, ligamentos e outras estruturas 

responsáveis pelos movimentos de membros superiores e inferiores. 

 

Para evitar e prevenir essas doenças existe diversos tratamentos, que podem 

ter um custo elevado como também podem ser realizados diretamente pelos 

profissionais somente com orientação de fisioterapeutas, dentre estes então se 

tem a ergonomia e seus alongamentos.  

 

Constata-se que existe uma grande carência de conhecimento e informações 

das profissionais de manicure e pedicure relacionados aos riscos ergonômicos, 

portanto este trabalho tem por objetivo descrever sobre as doenças LER e 

DORT acometidas por erros ergonômicos e o estresse que a profissional pode 

desenvolver no decorrer da sua profissão. 

  

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo caracteriza-se em uma revisão bibliográfica, com pesquisa 

de caráter qualitativo do tipo exploratória. Segundo (CRUZ; RIBEIRO, 2004, 

p.17), a pesquisa do tipo exploratória “[...] Estabelece critérios, métodos e 

técnicas para a elaboração de uma pesquisa. Objetiva oferecer informações 

sobre o objetivo da pesquisa e orientar a formulação de hipóteses.” 

Silva e Menezes (2001, p.20), acrescentam que a pesquisa qualitativa 

[...] Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O 
ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 
pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os 
pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 
processo e seu significado são os focos principais de 
abordagem. 

Para o levantamento do referencial teórico deste artigo foi realizada uma 

pesquisa com livros, sites da internet e impressos diversos. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 
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Iida (1990) comenta que a ergonomia tem uma data “oficial” de nascimento: 12 

de julho de 1949. Nesse dia reuniram-se, pela primeira vez, na Inglaterra, um 

grupo de cientistas e pesquisadores interessados em discutir e formalizar a 

existência desse novo ramo de aplicação interdisciplinar da ciência e na 

segunda reunião desse mesmo grupo foi proposto o neologismo ergonomia, 

formado dos termos gregos ergo, que significa trabalho e nomos que significa 

regras. 

 

Conforme estudos de (FIGUEIREDO; ALVÃO, 2008) em agosto de 2000, a IEA 

(Associação Internacional de Ergonomia), adotou a definição oficial sobre 

ergonomia: 

A Ergonomia é uma disciplina cientifica relacionada ao 
atendimento das interações entre os seres humanos e 
outros elementos ou sistemas, e a aplicação de teorias, 
princípios, dados e métodos e projetos a fim de aperfeiçoar 
o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. 

 

Nos estudos de (BATTISTON; CRUZ; HOFFAMAN, 2006) ao referenciar o 

trabalho de Wisner (1987), constatam que a ergonomia é considerada uma 

ciência do trabalho que atua especificamente na investigação das condições de 

conforto, segurança, eficiência e saúde no trabalho. Constatam ainda que a 

ergonomia seja o conjunto de conhecimentos científicos relativo ao ser humano 

necessários á concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que possam 

ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia. 

 

A ergonomia tem como objetivo diminuir doenças relacionadas à postura, 

entretanto, (IIDA; 1990) afirma que ela deve ser aplicada desde as etapas 

iniciais do projeto de cada local de trabalho. Esta deve sempre incluir o ser 

humano como um de seus componentes, assim as características desse 

operador humano devem ser consideradas conjuntamente com as 

características ou restrições das partes mecânicas ou ambientais, para se 

ajustarem mutuamente uns aos outros. Ou seja, cada profissional deve estar 

em “harmonia” com seu posto e ferramenta de trabalho, para mais tarde não 

sofrer as conseqüências. 
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 Para (DUL; WEERDMEESTER, 1995) a ergonomia pode contribuir para 

solucionar um grande número de problemas sociais relacionados com a saúde, 

portanto, em foco, ela visa então diminuir as doenças que atingem as 

profissionais de manicure e/ou pedicure que possuem uma carga de trabalho 

bem elevada, trabalhando em media 12 horas por dia, atendendo seus clientes 

de 40 em 40 minutos sem pausas para exercícios físicos e alongamentos, 

trabalhando com suas posturas forçadas prejudicando sua saúde e até mesmo 

seu rendimento na sua atividade exercida. 

 

Segundo (BATTISTON; CRUZ; HOFFAMAN, 2006) entende-se por carga de 

trabalho o produto da relação entre as exigências do trabalho e a capacidade 

de desempenho e de enfrentamento do trabalhador. Sob condições aversivas, 

essas exigências tendem a gerar sobrecargas sobre o sistema físico e 

psicológico. Essas sobrecargas podem manifestar-se como dores, tendinites, 

desatenção ou irritabilidade.   

 

Os autores afirmam ainda que as posturas forçadas segundo a comissão da 

saúde pública da Espanha (2000) sobrecarregam os músculos, tendões e 

articulações de uma maneira assimétrica e produzem carga estática na 

musculatura. As tarefas que requerem posturas forçadas implicam 

fundamentalmente os troncos, braços e as pernas.  

 

Devido a isso a profissional manicure e/ou pedicure está sujeita a enfrentar 

graves problemas em seu corpo pelo longo período que trabalha sentada. Pois 

embora sua posição sentada seja melhor que a em pé, devem-se evitar longos 

períodos sentados. Muitas atividades manuais, executadas quando se está 

sentado, exigem um acompanhamento visual. Isso significa que o tronco e a 

cabeça ficam inclinados para frente, o pescoço, as costas e o dorso ficam 

submetidos a longas tensões, que podem provocar dores. 

(DUL;WEERDMEESTER, 1995) 

 

De acordo com DUL e WEERDMEESTER (1995) afirmam que postura e 

movimento tenham uma grande importância na vida de cada profissional, tanto 
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no trabalho como na vida cotidiana, eles são determinados pela tarefa e pelo 

posto de trabalho.  

 

Complementam também que para realizar uma postura ou movimento, são 

acionados diversos músculos, ligamentos e articulações do corpo. Os músculos 

fornecem a força necessária para o corpo adotar uma postura ou realizar um 

movimento. Os ligamentos desempenham uma função auxiliar, enquanto as 

articulações permitem um deslocamento de partes do corpo em relação às 

outras.  

 

A partir de Corlett (1983), Moraes (1986) e Soares (1990), apresentado por 

Moraes (1992), apresenta-se a seguir uma relação entre os problemas 

interfaciais, posturas assumidas e prejuízos musculoesqueléticos. 

Posturas Áreas de risco de dores e doenças 

De pé, sem se movimentar Pés e pernas (varizes), região 

lombar 

Sentado ereto, sem apoio para as 

costas 

Músculo extensor das costas 

Sentado sem apoio lombar  Região lombar 

Sentado, sem um bom descanso Joelhos, pés e região lombar  

Sentado, com os cotovelos 

apoiados em uma superfície de 

trabalho muito alta  

Trapézio, rombóide e musculatura 

escapular 

Sentado, em assento muito alto da 

perna (panturrilha) 

Joelho, pescoço, região lombar, pés 

e panturrilha 

 

Sentado, assento muito baixo Ombros e pescoço  

Braços estendidos  Ombros, escápulos superiores e 

braços (possivelmente periartrite 

dos ombros)  

Tronco inclinado para a frente, 

posição parada 

Região lombar, músculos da 

espinha eretora, deterioração dos 

discos invertebrais da região lombar 
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Qualquer posição paralisada  Musculatura envolvida 

Manutenção de qualquer junta em 

sua posição extrema 

A junta envolvida 

 

  Fonte: (MORAES, 1992). 

 

Devido a alguns fatores citados a cima, a profissional manicure e/ou pedicure 

por trabalhar em uma postura inadequada com a coluna torta possui muitas 

dores musculares que podem levar a irritabilidade, gerando um nível alto de 

estresse. 

 

3.1 Estresse 

 

O estresse deve ser definido como uma relação particular entre uma pessoa, 

seu ambiente e as características as quais esta submetido que é avaliada 

como uma ameaça ou algo que exige dela mais que suas próprias habilidades 

ou recursos e que põe em perigo o seu bem-estar. O trabalho submeta as 

pessoas ao estresse, freqüentemente crônico, e estamos submetidos a ele de 

forma continua. O estresse relacionado ao trabalho é definido como aquelas 

situações em que a pessoa percebe seu ambiente de trabalho como 

ameaçador, suas necessidades de realização pessoal e profissional e/ou sua 

saúde física ou mental, prejudicando a interação desta com o trabalho e seu 

ambiente, na medida em que estes ambientes contem demandas excessivas a 

ela, ou que elas não contem recursos adequados para enfrentar mais 

situações. (FRANÇA; RODRIGUES, 1997) 

 

Segundo a CENPRE (2010) o estresse possui sintomas como alteração da 

respiração, enrijecimento dos músculos (ombros, pescoço, maxilares) dor de 

cabeça, pés e mãos frias, irritação, fraqueza, dificuldade para dormir, 

comprometendo assim a jornada de trabalho da profissional. 

 

Para prevenir o afastamento da profissional manicure e ou pedicure por 

doenças relacionadas ao trabalho, como estresse causado por dores 

musculares, Prôa e Vieira (2005) sugerem que durante o período de 

atendimento ao cliente, mantenha a coluna reta e os pés bem plantados no 
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chão. Os joelhos precisam estar ligeiramente separados. Nada de ombros 

caídos e pernas cruzadas. No intervalo entre um cliente e outro, fique de pé e 

faça movimentos de alongamentos, para relaxar braços e pernas. Nem sempre 

vai ser possível executá-las a cada intervalo, mas se conseguir cumpri-las de 

quatro a cinco vezes por dia, já será suficiente para prevenir eventuais lesões. 

Essas lesões podem ser citadas como a LER (Lesões por Esforços Repetitivos) 

e DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionadas ao Trabalho) que por sua vez 

podem afastar a profissional de seu local de trabalho. 

 

3.2 LER e DORT 

  

Ramos (2009) afirma que: 

 [...] atualmente, no Brasil, LER/DORT são 
considerados acidentes de trabalho; o Decreto nº 2172 
(Brasil, 1997) afirma: “Constatando-se que a doença 
resultou de condições especiais em que o trabalho é 
executado e com ele se relaciona diretamente, a 
previdência social deve equipará-la a acidentes de 
trabalho”. Neste contexto, a empresa ou órgão 
competente ficam obrigados a emitir a Comunicação 
de Acidente de Trabalho (CAT). 

 

LER é a designação de qualquer doença causada por esforço repetitivo 

enquanto DORT é o nome dado as doenças causadas pelo trabalho.  

 

De acordo com SINAP (2010) (Sindicato Nacional dos Papeleiros) o termo LER 

(Lesões por Esforços Repetitivos) refere-se a um conjunto de doenças que 

atingem principalmente os membros superiores, atacam músculos, nervos e 

tendões provocando irritações e inflamação dos mesmos.   

 

Em contrapartida Ramos (2009) ao referenciar Couto (1996) afirma que LER é 

um termo superado, utilizado apenas na Austrália e no Brasil. Para ele, o mais 

correto seria “Síndrome Dolorosa nos Membros Superiores de Origem 

Ocupacional”. 

 

Para SINAP (2010) (Sindicato Nacional dos Papeleiros) a doença geralmente 

causada por movimentos repetidos e contínuos com conseqüente sobrecarga 
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do sistema músculo-esquelético. O esforço excessivo, má postura, estresse e 

más condições de trabalho também contribuem para o aparecimento da LER. 

Em casos extremos pode causar sérios danos aos tendões, dor semelhante à 

dor de reumatismo ou de esforço estático, e perda de movimentos. Há 

formigamentos e dores que dão a sensação de queimadura ou às vezes frio 

localizado.  

 

Esses fatores que se atingirem a profissional de manicure e/ou pedicure que 

afastam as mesmas de seu posto de trabalho prejudicando seu desempenho. 

 

De acordo com Oliveira (2002) DORT são distúrbio osteomuscular  

relacionados ao trabalho, que se constituem em doenças ocupacionais que 

estão relacionados a lesões por traumas cumulativos. 

  

(FIGUEIREDO; ALVÃO, 2008) ao referenciar o trabalho de Quilquer (apud 

MARTINS; DUARTE, 2000) constatam que DORT pode apresentar-se como 

fadiga, falta de resistência, fraqueza, tremores, sentimento de peso, dormência 

nos ombros, entorpecimento, formigamento, e alguns outros fatores que 

prejudicam a saúde. 

 

Os autores justificam quem mediante a enumeração desses sintomas é natural 

que se compreenda por que, psicologicamente, as pessoas acometidas pela 

DORT apresentam um quadro de ansiedade e/ou depressão, irritação, variação 

de humor, e sentimento, de inferioridade.  

 

(FIGUEIREDO; ALVÃO, 2008) ao referenciar Reis (2001) afirmam que a 

observação de princípios ergonômicos é fundamental na prevenção dos 

distúrbios relacionados com as atividades profissionais. O autor afirma que a 

ginástica laboral pode-se destacar como método efetivo na prevenção das LER 

e DORT. 

 

3.3 Prevenção 
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Lopes (2010) ao referenciar (LUSVARGHI, 1999) afirma que para prolongar o 

tempo de vida útil do profissional, este deve se cuidar desde jovem, já que 

recuperar a saúde é muito mais difícil que manter. Uma vida saudável tem que 

se basear em boa alimentação, condições de trabalho, equilíbrio psicológico e 

atividade física.  

Sendo assim, a profissional de manicure e/ou pedicure pode conter seu próprio 

plano de tratamento, realizando, se possível, antes durante e depois do seu dia 

a dia. 

 

De acordo com Ramos (2009) o objetivo fundamental do plano de tratamento é 

eliminar ou minimizar a intensidade dos fatores físicos que causaram ou 

agravaram a LER/DORT, pois uma vez eliminados, dão lugar ao processo 

natural de recuperação do organismo. Este, freqüentemente, requer longo 

período, durante o qual deve haver restrições a atividade normal. 

 

Plano de Tratamento: Logo pela manhã a profissional pode alongar braços, 

pulsos e coluna, para esticar músculos e tendões, a cada cliente, faça pelo 

menos movimentos de alongamentos nos punhos, no final da tarde repita todos 

os alongamentos para relaxar os músculos utilizados durante a jornada do dia 

inteiro. 

 

A ginástica laboral e seus alongamentos contribui para prevenção de doenças 

que podem afastar a profissional manicure e/ou pedicure de seu posto de 

trabalhando, utilizando de exercícios físicos antes, durante e depois de cada 

tarefa realizada. 

 

De acordo com (FIGUEIREDO; ALVÃO, 2008) a ginástica laboral no Brasil, foi 

introduzida em 1969 por executivos nipônicos, é um conjunto de práticas físicas 

elaboradas a partir da atividade do profissional exercida durante o expediente, 

que visa compensar as estruturas mais utilizadas no trabalho e ativar as que 

não são requeridas, relaxando-as e tonificando-as. Assim tornando o trabalho 

da profissional menos cansativo e desgastante para seu corpo. 
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Entre os anos 1990 e 2000, mais especificamente 1995 em diante, a ginástica 

laboral começou a ser compreendida como um bom instrumento na melhoria 

da saúde física do trabalhador, reduzindo e prevenindo problemas 

ocupacionais. (FIGUEIREDO; ALVÃO, 2008) 

 

Eles afirmam ainda que a ginástica laboral pode ser definida como uma 

atividade física que pode ser realizada em geral de três a cinco vezes por 

semana, com inserções de dez a quinze minutos, de uma a três vezes ao dia.  

 

As aulas são compostas por exercícios de compensação aos movimentos 

repetitivos, a ausência de movimentos, ou a posturas desconfortáveis 

assumidas durante o período de trabalho. Esses minutos de alongamentos e 

atividades para uma profissional que possui todo seu corpo comprometido pelo 

seu trabalho é compensador quando se chega a certa idade de trabalho que 

possa afetar mais gravemente a saúde da profissional. 

 

Para Lima (1969), o objetivo da ginástica laboral é promover adaptações 

fisiológicas, físicas e psíquicas, por meio de exercícios dirigidos e adequados 

para o ambiente de trabalho. Assim explica que: adaptações fisiológicas são 

estímulos para o aumento da temperatura corporal, tecidual e da circulação 

sanguínea durante o momento em que a região esta sendo exercida. 

Adaptações físicas, melhoria da flexibilidade, mobilidade articular e postura. E 

adaptações psicológicas, preocupação da empresa com o individuo, mudança 

de rotina e integração dos funcionários entre colegas e com superiores. 

 

Segundo a obra de (FIGUEIREDO; ALVÃO, 2008) citam (PICOLI; GUASTELLI, 

2002) e afirmam que alguns objetivos da ginástica laboral são de reduzir fadiga 

muscular, promover a consciência corporal, a saúde, o bem estar, promover a 

interação entre funcionários, reduzir o número de acidentes, aumentar a 

motivação e a disposição para o trabalho, prevenir doenças ocupacionais.  

 

Portanto a ginástica laboral não cabe somente aos exercícios de relaxamento 

do corpo, visa também, interagir os funcionários que durante sua atividade de 
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trabalho esta totalmente ligado a sua função e aumentar a vontade e a 

satisfação pelo seu trabalho. 

 

Lima (1969) afirma que os exercícios físicos também podem auxiliar na 

prevenção de encurtamento de músculos e de outras estruturas em uma má 

postura para compensar a falta de amplitude e as situações de estresse. 

 

De acordo com (FIGUEIREDO; ALVÃO, 2008) quando se implanta um 

programa de ginástica laboral numa empresa, envolve a coletividade, o que 

propicia benefícios físicos em si como respiração, alongamentos muscular, 

melhor oxigenação e circulação sanguínea, momento de descontração e um 

desligamento momentâneo dos problemas de trabalho. 

 

Como segunda opção para prevenir os sintomas da LER e DORT cita-se a 

reeducação postural global (RPG), que de acordo com Lopes (2000) ao 

referenciar (LUDUVING, 1998) afirma que é um trabalho de correção postural 

através de alongamento. Apesar de ser uma técnica alternativa é também 

preventiva e pode evitar o risco de uma cirurgia.  

 

Segundo Viera (2000) para a concretização dessas ações preventivas há 

necessidade de mudança de comportamentos e hábitos já cristalizados na vida 

das pessoas, que priorizam os objetivos técnico/administrativos, deixando de 

lado os valores humanos que preservam e promovem a saúde. A consciência 

da prevenção é uma ação que requer mobilização interior e individual, que é  

um processo demorado e difícil, pois reserva um papel importante 

especialmente para as áreas da educação e da saúde, ainda em processo de 

construção no nosso país.  

 

Serão apresentados em anexos os exercícios propostos para a prática da 

ginástica laboral e exercícios para punhos e mãos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Com a globalização e o acesso às informações, não justifica que o profissional 

manicure e/ou pedicure submeta-se a rotinas de trabalho que venham a 

prejudicar sua saúde física ou mental. Estas rotinas não dizem respeito 

somente à carga horária, mas também a uma correta postura e condições 

laborais. 

 

O objetivo deste trabalho foi descrever as condições dos trabalhadores a partir 

de uma abordagem ergonômica, relacionados a condições físicas de trabalho, 

aos aspectos de saúde e sua relação na execução das tarefas de profissional 

manicure e/ou pedicure. 

 

Percebe-se que qualquer tipo de mudança na rotina de qualquer  profissional 

liberal ou de qualquer trabalhador causa resistência. Entretanto, a prevenção é 

a melhor forma de ter uma qualidade de vida excelente, evitando-se os 

problemas de saúde causados por uma postura incorreta na execução das 

atividades laborativas. 

 

O que seria um fator preocupante são as doenças ocasionadas pelas posturas 

incorretas, como a LER e a DORT, que podem causar não só imediatamente 

mais em longo prazo. 

 

Analisamos também como um ambiente com condições ruins de trabalho pode 

prejudicar as profissionais não só fisicamente mais também mentalmente.  

 

Citamos assim métodos de prevenção como pausa entre uma cliente e outra, o 

uso de alongamentos antes e depois de cada atendimento, e a ginástica laboral 

como um meio de fisioterapia para as profissionais da área.  

 

Entretanto, pode-se dizer que a ergonomia trata além de fatores físicos, 

aspectos emocionais e psicológicos do homem no ambiente de trabalho.  

 

Certamente com esse trabalho visamos à importância da ergonomia e da 

ginástica laboral para cada profissional que trabalha em posturas inadequadas, 

aumentando com isso sua disposição e condição de trabalhar. 
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Cabe ainda ressaltar que mais estudos devem ser realizados no sentido de 

analisar a satisfação do profissional no ambiente de trabalho a partir da 

ergonomia e sua relação na qualidade de serviços a serem prestados a clientes 

e melhores condições as mesmas. 
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ANEXOS 

Proa e Vieira (2005) fornecem dicas de exercícios terapêuticos para as 

profissionais de manicure ter uma vida profissional boa e saudável. 

1. Sentada, eleve os braços e mantenha-os esticados, com as mãos 

entrelaçados, durante dez segundos. 

 

2. Sentada, mantenha os braços esticados a frente do corpo, com as mãos 

entrelaçadas, durante dez segundos. Repita duas vezes. 
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3. Entrelace as mãos e faça movimentos no sentido horário e anti-horário, 

dez vezes para cada lado. 

 

4. Com os braços esticados a frente do corpo, eleve e abaixe as mãos, 

permanecendo oito segundos em cada posição. 

 

5. Cruze os braços, esticados, a frente do corpo. A mão do braço esquerdo 

deve puxar a mão direita para baixo, levando ao alongamento do braço 

direito. Mantenha a posição por 5 segundos. Inverta a posição dos 

braços e repita o exercício. 
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6. Puxe suavemente os dedos, um de cada vez. Faça isso em ambas 

mãos. 

 

7. Gire suavemente os dedos, quatro vezes em cada direção. Isso também 

deve ser feito nas duas mãos. 

 

8. Sacuda as mãos durante dez segundos. 
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9. De pé, ele os ombros e mantenha a posição durante cinco segundos. 

Repita três vezes. 

 

10. De pé, coloque os braços para trás do corpo e puxe um deles com a 

mão do braço oposto. Gire a cabeça para o lado que o braço esta sendo 

puxado. Mantenha a posição por dez segundos e repita o exercício com 

o outro braço. 
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EXERCíCIOS PARA PUNHOS E MÃOS 

Punhos: Para o aquecimento das articulações, comece pelos punhos. Dobre-

os para dentro (flexão palmar) a 90 º e mantenha esse alongamento durante 10 

segundos; repita três vezes esse exercício (fig. 1A). Agora, dobre o punho para 

trás (dorso flexão) a 70 º e mantenha esse alongamento durante 10 segundos; 

repita-o três vezes (fig. 1B). Finalmente, alongue os punhos, inclinando-os a 75 

º na direção do dedo mínimo. Permaneça na posição alongada por 10 

segundos e depois repita o movimento três vezes, alternando-o primeiro para o 

lado do polegar, depois em direção ao dedo mínimo (fig. 1C). 

  

 

Fonte: Lopes (2000) 

Figura 1 - A, B e C: Exercícios para punhos. 

Dorso da mão: Neste exercício, alongue os dedos bem espalmados à direita e 

à esquerda do dedo médio (fig. 2). Sustente essa posição alongada por 10 

segundos e repita-a três vezes. 

Palma da mão: Encoste os dedos, apertando-os com firmeza uns contra os 

outros, em torno do médio (fig. 3). Não deve sobrar nenhum espaço entre os 

dedos. Mantenha essa posição por 10 segundos e repita-a três vezes. 

 

Fonte: Lopes (2000) 
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Alongamento das duas mãos para a região metacárpica: Agora una os 

cinco dedos das duas mãos pela polpa, fazendo corresponder o dedo mínimo 

de uma ao dedo mínimo da outra, e assim, consecutivamente; pressione 

depois uns contra os outros e gradualmente vá espalmando-os até que os 

polegares e mínimos unidos formem uma reta horizontal (fig. 4). É importante 

que os dedos só se toquem pela polpa. Mantenha esse alongamento por 10 

segundos 

. 

Fonte: Lopes (2000) 

Figura 4 - Exercício de alongamento das duas mãos para a região metacárpica. 

 

Alongamento das duas mãos para os punhos: Fazendo pressão com os 

dedos e palma de uma das mãos contra os dedos e palma da outra, estique os 

braços adiante (fig. 5A). Alongue, girando as duas mãos juntas, primeiro na 

direção do polegar (desvio radial) e, depois, na direção do dedo mínimo (desvio 

cubital) (fig. 5B). Mantenha cada um dos alongamentos por 10 segundos e 

repita-os três vezes. 

Depois, ainda na mesma posição, dobre os punhos, primeiro para a direita, 

depois para a esquerda (fig. 5C). Sustente cada alongamento por 10 segundos 

e repita-os três vezes. Esse exercício envolve as flexões palmar e dorsal de 

cada punho, alternadamente. 

 

Fonte: Lopes (2000) 

Figura 5 - A, B e C: Exercícios de alongamento das duas mãos para os punhos. 
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Alongamento do alinhamento dos dedos: para este exercício, mantenha-se de 

pé, com os cotovelos ligeiramente fétidos, os dedos abertos e as mãos e uma 

distância um pouco maior que a largura dos ombros (fig. 6A). Aproxime as 

mãos rapidamente, alinhando os dedos de uma aos correspondentes da outra. 

Repita esses movimentos três vezes ( fig. 6B). 

 

Fonte: Lopes (2000) 

Figura 6 - A e B: Exercício de alongamento do alinhamento dos dedos. 

 

Antebraço: Inicie este exercício com a palma da mão voltada para baixo, 

estendendo o antebraço esquerdo. Coloque o polegar direito sobre as bases 

dorsais dos dedos, e os outros quatro sobre as bases palmares, para darem 

apoio; alongue o grupo do músculo flexor virando os dedos para trás 

(dorsoflexão). Permaneça nessa posição por 10 segundos e depois solte. 

Repita-a três vezes. (fig. 7A). 

Agora, alongue a face externa do antebraço, deixe o braço na mesma posição, 

com a palma voltada para baixo; coloque os quatro dedos da mão direita sobre 

a superfície dorsal do punho esquerdo e o polegar direito contra a superfície 

palmar, para dar apoio; dobre a mão inteiramente para dentro ( fig. 7B). esse 

movimento alonga o grupo muscular extensor. Sustente a posição fletida por 10 

segundos e repita o exercício três vezes. 

 

Fonte: Lopes (2000) 

Figura 7 - A e B: Exercícios para o antebraço. 

Punhos e dedos: Para exercitar essas áreas, entrelace os dedos das duas 

mãos, estendendo os dois braços adiante. Gire as mãos entrelaçadas para a 
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esquerda (figura 8), tendo os punhos como fulcro do movimento. Isso provoca 

simultaneamente a pronação da mão direita e supinação da esquerda. Depois, 

gire-as para a direita, fazendo assim a supinação da direita e pronação da 

esquerda. Cada rotação deve durar 5 segundos. Gire primeiro para esquerda e 

depois para direita, repetindo toda a série três vezes. 

 

Fonte: Lopes (2000) 

Figura 8 - Exercício para punhos e dedos. 

Exercícios para dedos, mãos, punhos e antebraços: Outro exercício 

progressivo que pode ser feito em qualquer lugar é o de apertar uma bola (fig. 

9), para fortalecer dedos, mãos, punhos e antebraços. Você precisa de força 

nessas áreas para diversas atividades profissionais, bem como para a 

execução de tarefas cotidianas. Pode-se carregar uma bola de borracha (de 

mais ou menos 6 a 7 cm de diâmetro) no bolso ou no carro e, em momentos 

geralmente ociosos, você poderá utilizá-la para fortalecer músculos cuja 

existência a maioria das pessoas nem conhece. 

Deve-se comprimir a bola usando todos os dedos, inclusive o polegar, até 

sentir a mão cansada, repetindo esse procedimento mais algumas vezes (fig. 

9A). Outra maneira é usar um dedo e o polegar. Comece apertando a bola com 

o dedo mínimo e o polegar, depois com o anular, com o médio e com o 

indicador (fig. 9B). Faça 8 a 10 movimentos com cada par de dedos.  

 

Fonte: Lopes (2000) 

Figura 9 - A e B: Exercício para dedos, mãos, punhos e antebraços. 

Esses exercícios desenvolvem músculos negligenciados que irão contribuir 

para o desenvolvimento geral do indivíduo e para a prevenção de lesões. Por 
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isso, desenvolva a força e a resistência apertando a bola muitas vezes. 

Fortaleça suas mãos e ajude a si mesmo. Em seguida, para alongar as mãos 

após o exercício de apertar a bola, separe e estique os dedos, permanecendo 

assim por 5 segundos; alongue também os antebraços, repetindo esses 

movimentos duas vezes (fig. 10).  

 

 

 

 

 

 

 


