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O YOGA PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE DOS CIRURGIÕES - DENTISTAS 

Andréa Paula Fregoneze (1) 

 
 
Resumo 
Os cirurgiões – dentistas (CD) estão no grupo de riscos para desenvolver as lesões por 
esforços repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). 
Portanto, devem seguir as normas ergonômicas adequadas, adotar um estilo de vida com 
atividades físicas, evitando o sedentarismo, observar as correções posturais e tomar atitudes 
que favoreçam a hábitos mais saudáveis. Este estudo objetivou revisar, por meio de uma 
análise da literatura, os distúrbios físicos e emocionais inerentes ao exercício da Odontologia, 
bem como descrever alguns exercícios físicos e respiratórios (ásanas e pranayamas) do yoga 
que podem contribuir para melhorar a qualidade de vida dos referidos profissionais. 
 
Palavras – Chave: Yoga, Odontologia, Doenças Ocupacionais. 
 
 
Abstract 
Surgeons - Dentists are in the risk group for developing repetitive strain injuries and work-
related musculoskeletal disorders. Therefore, they must follow the appropriate ergonomic 
standards, adopt a lifestyle with physical activity, avoiding a sedentary lifestyle, observe 
postural corrections and take actions that encourage healthier habits. This study aimed to 
review, through a literature review, the physical and emotional disturbances inherent in the 
practice of dentistry, as well as describe some physical and breathing exercises (pranayama 
and asanas) of yoga that can help improve the quality of life of those professionals.  
 
Key – Words: Yoga, Dentistry Occupational Diseases. 
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INTRODUÇÃO 
 

A crise econômica brasileira das últimas décadas tem feito com que os 

profissionais autônomos, especificamente os odontólogos, se desgastem cada 

vez mais para manter um padrão de vida digno e compatível com a profissão. 

Para isso, esses profissionais têm enfrentado dupla jornada de trabalho que os 

sobrecarregam e os desgastam física e emocionalmente, considerando o 

quantitativo de pacientes que precisam atender nas instituições públicas e nos 

convênios (LIMA & FARIAS, 2005). 

No cotidiano tem – se observado CD com mais de vinte anos de 

profissão queixarem – se de doenças sabidamente relacionadas ao estresse 

psicológico, tais como, distúrbios posturais, dores na coluna cervical, 

enxaquecas constantes, hipertensão arterial, depressão, fibromialgias, 

distúrbios da atividade sexual, infartos, insuficiências respiratórias, 

envelhecimento precoce e câncer(LIMA & FARIAS, 2005). 

 A Odontologia vem sendo considerada uma profissão estressante e está 

frequentemente associada a agravos à saúde, tanto no aspecto psíquico como 

social. As LER e os DORTresultam na principal causa da perda de 

produtividade e afastamento precoce do trabalho. A Ergonomia está 

intimamente ligada à prevenção das tecnopatias, o que a torna indispensável 

na prática odontológica. Um estilo de vida saudável complementa a adequação 

ergonômica do trabalho, proporcionando saúde e prevenção de doenças 

cardiovasculares edo estresse (PEREIRA et al., 2011). 

 É muitoimportante queos CD incorporem na prática diária atividades 

físicas, tanto aeróbicas, quanto de alongamento, evitando os problemas 

musculoesqueléticos. Os exercícios de alongamento devem ser praticados 

durante o trabalho, pois reduzem as tensões musculares, beneficiam a 

coordenação motora, aumentam a amplitude dos movimentos e desenvolvem a 

consciência corporal (PEREIRA et al., 2011).  

Face às diversas alterações físicas e emocionais que acometem os 

profissionais da Odontologia no transcorrer do exercício profissional, esse 

estudo objetivou apresentar alguns exercícios físicos e respiratórios, ou seja, 

ásanas e pranayamas do yoga que podem contribuir significativamente para a 

promoção de saúde dos referidos profissionais. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

A prevalência de dor osteomuscular e fatores associados aos sintomas 

foram investigados em 358 CD, utilizando-se de questionário auto-aplicável, 

com dados sócio-demográficos, ocupacionais, psicossociais, hábitos de vida, 

localização e características de dor. 92% dos dentistas selecionados 

participaram do estudo. A prevalência de dor no segmento superior foi de 58%, 

ou seja, 22% de dor no braço, 21% na coluna, 20% no pescoço e 17% no 

ombro; 26% relataram dor diária e 40% dor moderada/forte. Os fatores 

associados à dor no pescoço foram ansiedade/depressão, ruído do 

compressor, satisfação no trabalho e uso de visão indireta; no ombro foram a 

renda maior que 20 salários, maior produtividade, altura ≥160cm e idade entre 

30 e 49 anos; na coluna foram ansiedade/depressão, atividade manual, ser 

casado e nos braços a atividade manual (SANTOS FILHO & BARRETO, 2001). 

OsCD estão no grupo de riscos para desenvolver as LER e DORT, 

portanto, devem se organizar no trabalho, seguindo as normas ergonômicas 

adequadas, proporcionando maior conforto. É importante adotarem um estilo 

de vida com atividades físicas, evitando o sedentarismo, observarem as 

correções posturais e tomarem atitudes que favoreçam uma vida mais 

saudável, com maior e melhor rendimento profissional (ARAÚJO & QUEIROZ 

DE PAULA, 2003). 

Quando investigou - se o estresse geral, o estresse associado ao 

trabalho e a saúde integral dos CD, um grande número de profissionais relatou 

alto nível de sintomas de estresse psicológico, como por exemplo, nervosismo, 

tensão e depressão, mostrando sintomas psiquiátricos menores, como o uso 

do álcool. Outros fatores informados que não estavam relacionados ao 

estresse foram o sobre peso, obesidade e 60% apresentavam dor nas costas. 

Estas constatações indicaram a natureza estressante da Odontologia e as 

dificuldades nas condições de trabalho. Concluiu – se que devem ser 

desenvolvidas intervenções para ajudar os dentistas a reduzir o estresse na 

prática odontológica (MYERS & MYERS, 2004). 

Na cidade de Goiânia foi realizado um estudo qualitativo e de caráter 

exploratório em 18 CD, com o objetivo de conhecer melhor, na visão destes, a 
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realidade do estresse ocupacional. Os dados obtidos demonstraram que são 

inúmeras as fontes de estresse que afetam esses profissionais, alguns 

estressores são comuns em todas as especialidades, mas existem aqueles 

específicos de cada uma. As fontes de estresse mais fortemente relatadas 

foram relativas às relações com os pacientes, questões financeiras, o fato de 

estar sempre confinados em um ambiente fechado, as responsabilidades que 

pesam sobre o profissional, elevada carga horária e a situação atual da 

profissão. As conseqüências do estresse no trabalho se manifestam de várias 

formas, embora a que pareça mais evidente seja relativa aos males físicos, tais 

como os problemas músculo – esqueléticos. Enquanto havia grande 

diversidade de fontes de estresse, as estratégias de manejo eram limitadas. 

Entre essas estratégias foram citadas a atividade física, tirar férias e a busca 

da religiosidade (MATIAS, 2004). 

Em uma pesquisa de revisão bibliográfica informou - se que há um forte 

indicativo que o CD é um profissional exposto ao risco potencial de ser 

acometido por doenças ocupacionais, tais como, cifoescoliose, LER, distúrbios 

osteomusculares e perda auditiva. Concluíram, portanto, que deve - se utilizar 

na prática diária critérios ergonômicos para que ocorra a diminuição do risco 

profissional. Além disso, sugeriram aos CD consultas com duração de até uma 

hora e a adoção de exercícios de alongamento entre os atendimentos com o 

intuito de minimizar os danos causados pelo exercício profissional (COSTAet 

al., 2006).  

As desordens musculoesqueléticas acometem um número significativo 

de trabalhadores em saúde bucal, afetando várias partes do corpo, tais como, 

punho, mãos, extremidades inferiores, coluna lombar, pescoço, coluna cervical, 

ombros e braços. Considerando isoladamente essas regiões, as taxas de 

prevalência variam de 36% a 57% na região lombar, 42% no ombro e 44% na 

região cervical. Os profissionais da Odontologia precisam se conscientizar 

quanto aos cuidadoscom o maior patrimônio, ou seja, o próprio corpo.São 

relevantes as pausas para descanso entre os atendimentos e a adoção de 

métodos preventivos, como por exemplo, exercícios regulares, massagens, boa 

alimentação e os cuidados com a postura a fim de prevenir e/ou minimizar os 

possíveis problemas musculoesqueléticos advindos da profissão, considerada 

uma das mais estressantes na área da saúde (GRAÇA et al., 2006). 
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Quando verificou - se a prevalência de doenças osteomusculares em CD 

da cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, 100% dos 99 profissionais 

que responderam ao questionário apresentaram queixa de dor em pelo menos 

uma região, mesmo que raramente. As grandes reclamações centraram – se 

em 85% de dores em punhos, mãos e dedos; 82% na região cervical e lombar. 

Observou – se ainda que dos 93% que afirmaram sentir dor na região lombar 

também sentiam dor na região cervical, tendo assim uma relação de dor 

nessas regiões. Concluiu - se que a prevalência de doenças osteomusculares 

em CD estava diretamente associada à atividade exercida (OLIVEIRA, 2007). 

Em uma pesquisa de revisão sistemática constatou - se que a qualidade 

de vida dos CD tem piorado ao longo do tempo, tendo em vista que houve 

aumento nos riscos laborais e na competitividade no mercado de trabalho. Os 

cursos de Odontologia devem nortear alunos e profissionais, por meio da 

educação em saúde e da orientação profissional, a adotarem hábitos de vida 

mais saudáveis. Estas práticas vinculadas à promoção de saúde e à prevenção 

de doenças contribuiriam para a melhoria da qualidade de vida do cirurgião-

dentista (CARVALHOet al., 2008).  

A Odontologia predispõe seus praticantes a desenvolverem desordens 

musculoesqueléticas que, somados a diversos fatores prejudiciais, podem 

expor esses profissionais a adquirir algum tipo de DORT. Quando questionários 

foram aplicados para 39 CD de Camaçari, Bahia, detectou – se que 76,9% 

destes queixaram – se de algum tipo de dor ou desconforto 

musculoesquelético, com maior prevalência na região de pescoço e lombar 

(43,6%), ombros (38,5%), punhos, mãos, dedos e região dorsal (30,8%). Os 

resultados chamaram a atenção ainda para o fato das profissionais do sexo 

feminino serem mais afetadas. Concluiu - se que é necessária a adoção de 

programas preventivos a fim de evitar o aparecimento desses riscos 

ocupacionais que podem afetar o desempenho profissional e a qualidade de 

vida dos CD (PEREIRA & GRAÇA, 2008). 

Analisou - se o perfil das atividades profissionais de 194 CD, entre 25 e 

54 anos de idade, que desenvolviam as atividades em uma empresa de caráter 

privado de São Paulo. Tratou-se de um estudo realizado por meio de 

questionário auto-administrado distribuído aos dentistas. Os resultados 

revelaram que a maior parte (72,16%) apresentou alguma dor, desconforto ou 
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dormência nos braços, mãos, costas ou ombros nos 12 meses prévios ao 

estudo. O nível de satisfação total dos profissionais pôde ser considerado bom, 

sendo que a variável que apresentou menor valor de satisfação foi o tempo 

pessoal. Foi observado, ainda, que quanto maior a quantidade de horas 

dedicadas, maior foi a satisfação com relação à renda e menor com relação ao 

tempo pessoal (PONTE, 2008). 

A frequência dos sintomas e os fatores associados aos DORT foram 

investigados em uma amostra de cem CD brasileiros. Na população avaliada 

observou-se que as queixas de dor se concentraram na região cervical (67%), 

região lombar (61%), punhos/mãos/dedos (47%) e ombros (38%). A 

especialidade que apresentou mais relatos de sintomas foram os 

odontopediatras nas regiões de pescoço e ombros. Os clínicos gerais 

apresentaram nas regiões de pescoço e punhos (BACHIEGA, 2009). 

Quando 45 CD dos Centros de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde 

de Florianópolis foram examinados,percebeu - se que existia uma associação 

entre a profissão e os desvios posturais corporais, principalmente cifose, 

escoliose e retificação de pescoço. O desenvolvimento dos desvios ocorreu 

ainda, de maneira significativa, com o aumento das faixas etárias, jornada de 

trabalho diário e o tempo de atuação profissional. Enfatizou – se ainda que a 

Odontologia esteja entre as profissões mais expostas às doenças de caráter 

ocupacional e os CD, entre os primeiros em afastamentos do trabalho por 

incapacidade temporária ou permanente (PIETROBON & REGIS FILHO, 2010). 

Para analisar o impacto da profissão de odontólogo no bem estar familiar 

um questionário foi enviado para 2449 dentistas cadastrados na Associação 

Dental da Lituânia. Os resultados revelaram que a maioria dos dentistas sentia 

dificuldades em conciliar as atividades profissionais e a família, ou seja, tempo 

insuficiente para passar com a mesma, necessidade de reduzir o tempo de 

lazer, deveres negligenciados, tempo limitado para hobbies, ansiedade e 

nervosismo em casa. Estes efeitos perigosos foram principalmente 

relacionados a longas horas de trabalho, o que 

afetou negativamente todas as áreas da vida familiar. Apesar dos dentistas 

frequentemente mostrarem dificuldades para conciliar as atividades 

profissionais e os interesses familiares, eles tinham uma vida bastante 

harmoniosa. Os resultados mostraram que deveriam ser encontradas formas 
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de reduzir as horas de trabalho, no intuito de facilitar a conciliação da carreira 

com a vida familiar.  

Além disso, pode haver outros meios eficazes para lidar com o stress e 

desenvolver melhores condições de trabalho (PKRIENet al., 2011). 

As LER/DORTsão doenças derivadas de atividades profissionais como a 

exercida pelo cirurgião-dentista e entre os fatores desencadeantes pode - se 

listar repetitividade (fator de risco mais frequentemente referido), esforço, força, 

postura inadequada, trabalho muscular estático, invariabilidade de tarefas, 

choques, impactos, pressão mecânica, vibração, frio, sobrecarga contínua das 

estruturas anatômicas ou falta de tempo para se recuperar no trabalho e alguns 

fatores não ocupacionais como atividades domésticas, esportivas e manuais. A 

vida sedentária, a perda da elasticidade muscular natural, o sobrepeso, a 

diminuição da elasticidade das articulações, a má postura, somados às 

doenças degenerativas são fatores agravantes para o desenvolvimento das 

doenças ocupacionais. Os acometimentos posturais são os mais 

negligenciados pelos CD, pois seus efeitos só aparecerão depois de anos. É 

fundamental que o odontólogo se conscientize da importância da prevenção 

das LER/DORT. Para isso, a adoção de um estilo de vida saudável com 

realização de atividades físicas, dieta adequada, meios de controle do 

estresse, realização de pausas durante a jornada diária e adoção de princípios 

ergonômicos são fatores de proteção importantes para essas enfermidades 

(MEDEIROS & SEGATTO, 2012). 

Altas taxas de manifestações da Síndrome de Burnout foram detectadas 

em uma amostra de 99 estudantes de pós – graduação em Odontologia na 

Grécia. O stress detectado correlacionou – se com o Burnout e foi mais 

pronunciado entre os estudantes envolvidos em residência clínica do que 

naqueles que faziam parte de programas não clínicos e do Doutorado 

(DIVARISet al., 2012).   

Um estudo epidemiológico transversal retrospectivo se propôs a 

descobrir se o cirurgião dentista pertencia a um grupo profissional exposto ao 

risco de estresse ocupacional, bem como conhecer quais os agentes eram 

mais estressores. O protocolo utilizado foi enviado em envelopes específicos 

previamente personalizados e remetidos pelo sistema de carta e cartão-

resposta do tipo convencional para todos os CD cadastrados no Conselho 
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Regional de Odontologia de Santa Catarina até maio de 2003, totalizando 

5.169 questionários, sendo que o número de questionários devolvidos 

correspondeu a 30,62%. Os resultados obtidos revelaram que os CD 

pertenciam a uma categoria profissional exposta a um risco considerável de 

desenvolver estresse ocupacional, uma vez que os níveis de risco de estresse 

variaram de moderado a alto em 69,36% dos indivíduos pesquisados; de alto a 

elevado atingiu 44,61% dos profissionais e quase metade da amostra (44,61%) 

apresentou cinco e sete chances em dez de adoecer (REGIS FILHO & 

RIBEIRO, 2012).  

Os mesmos autores ainda enfatizaram que o gerenciamento adequado 

do estresse exige do cirurgião - dentista uma nova posição frente à profissão e 

à vida, como por exemplo, definir claramente o que deseja e o que é bom para 

si, pois frequentemente o ser humano é induzido a realizar mais do que deve e 

quer. Assim, buscará aprender a dizer não e se sentir bem com isso. 

Entretanto, alguns aspectos são relevantes para o gerenciamento eficaz do 

estresse; e desse modo, o profissional deve proporcionar maior atenção ao 

objetivo principal de vida, sem desconsiderar um cuidado essencial à saúde. 

Nesse sentido, algumas regras podem auxiliar o profissional em direção a uma 

melhor qualidade de vida no trabalho, tais como, a autorrevigoração, ou seja, 

encontrar algo que eleve o espírito, praticar atividades como dança, tai chi 

chuan, meditação, mergulho, orações, pois se revitalizando fica mais fácil 

alcançar perspectiva e equilíbrio apropriado na vida, e quanto mais revigorado 

o indivíduo estiver menor o domínio do estresse sobre o corpo; exercícios 

aeróbicos regulares, pois são aliados importantes na diminuição da ansiedade, 

prevenção da depressão, elevação da autoestima, melhora do sistema 

imunológico e prevenção das doenças; nutrição adequada com a ingestão de 

mais frutas frescas e legumes, evitar álcool em excesso, nicotina, drogas, 

alimentos processados, cafeína, ovos e chocolate; reduzir o consumo de 

laticínios e utilizar com frequência ervas como damiana, camomila e ginseng 

(REGIS FILHO & RIBEIRO, 2012).  

. 
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1.Ásanas: 

Os ásanas descritos a seguir foram propostos por SLAVIERO (2010). A 

seqüência é feita na cadeira e o praticante deve retirar os sapatos para realizá 

– la. Podem ser executados pelos CD antes, durante e após o dia de trabalho.  

É importante, destacou SLAVIERO (2010), que se respeite o próprio 

ritmo e limites. Recomendou – se ainda que o nariz esteja bem limpo e que 

respire – se por ele.  

Esta série, segundo a autora, melhora a postura, flexibilidade, visão, 

respiração e concentração. Amplia a consciência corporal, desperta a 

disciplina, promove a liberdade de movimento, contribuindo para a obtenção do 

bem estar, serenidade, auto - estima e qualidade de vida. 

 

Seqüência para a prática do Yoga na cadeira: 

 

A coluna deverá estar ereta e os pés firmes no chão. Havendo maior 

disponibilidade de tempo faça maior permanência em cada postura ou execute 

três repetições conscientes em cada postura. 

Una as palmas das mãos em frente ao peito e faça a saudação 

Namastê, ou seja, Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. 

Apóie as duas mãos sobre as pernas. Inicie aquecendo, lubrificando as 

articulações elevando e abaixando a cabeça. 

Desenhe movimentos espiralados com a cabeça. 

Faça círculos pequenos com a cabeça até conseguir ampliá – los cada 

vez mais. Faça para os dois lados de forma calma e tranquila. 

Gire os ombros para trás sentindo o movimento das escápulas. 

Benefícios: Importante para aliviar as tensões das costas e melhorar a 

postura. 

Inspire e suba os ombros, expire e desça – os. 

Faça caretas e solte os músculos do rosto. 

1.1. Parvatásana – Postura da Montanha: 

Mantenha o quadril encaixado e os pés firmes no chão. 

Una as palmas das mãos com os braços esticados à frente e eleve – os 

acima da cabeça. Ao descer os braços pressione as palmas das mãos 

fortalecendo os peitorais. 
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Benefícios: É excelente para a postura, auxilia no desenvolvimento do 

bíceps, tríceps e braquioradiais. Melhora a respiração. 

1.2. Vakrásana – Torção Simples: 

Posicione – se na cadeira com a coluna ereta e inspire. 

Faça uma torção para o lado direito e esvazie os pulmões nesta torção. 

Olhe o mais longe possível ativando a visão. A mão direita ficará atrás das 

costas, apoiada sobre a cadeira e a mão esquerda sobre a coxa. Repita o 

mesmo para o outro lado. Posicione – se novamente voltado para frente e com 

a coluna ereta.  

Benefícios: proporciona flexibilidade para a coluna vertebral, correção 

postural e respiratória. É excelente para os órgãos internos, tais como, 

intestino, vesícula, fígado, baço e estômago. Além disso, também beneficia os 

nervos raquidianos, gânglios e sistema simpático. 

1.3. Báskula:  

Posicione os ísqueos sobre a cadeira, encaixe e desencaixe do quadril 

para frente e para trás. O movimento acontece apenas na pélvis. Faça também 

a báscula lateral para libertar toda a musculatura do quadril. Realize ainda 

círculos com a cintura transportando o peso do corpo para todos os lados.  

Benefícios: melhora a postura, alivia a hiperlordose e problemas no 

nervo ciático. Fortalece a musculatura do abdome e é excelente para o 

intestino. 

1.4. Padahastásana: 

Leve a cabeça para baixo e as mãos na direção dos pés. Aproveite para 

massagear com delicadeza a coluna e a região dos rins, mentalizando saúde e 

bem – estar. Com a cabeça voltada para baixo entrelace os dedos atrás das 

costas e alongue os braços para cima. Relaxe a nuca e mantenha os pés para 

frente e firmes no chão. Retorne para a posição inicial empilhando vértebra por 

vértebra. A cabeça é a última a se posicionar. 

Benefícios: alonga a musculatura posterior, facilita a irrigação do 

cérebro, da pineal e hipófise. Além disso, melhora a memória e rejuvenesce. 

1.5. TicTac: 

Coloque as mãos sobre o peito, uma sobre a outra e deixe o quadril 

firme. Balance apenas a cintura escapular. Mantenha a respiração livre. 
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Benefícios: há liberação da região peitoral, massageamento interno 

melhorando a circulação, redução das gorduras na cintura escapular, alívio das 

dores no tórax, peito e ombros. 

1.6.Trikonásana – Pirâmide: 

Inspire, eleve a mão, o braço direito e desça lateralmente o corpo para o 

lado esquerdo expirando. A mão esquerda fica sobre a perna. Olhe para a mão 

direita e alongue cada vez mais. O abdome fica firme e recolhido. 

Benefícios: auxilia na abertura dos espaços interiores, melhora a 

postura, beneficia o fígado, estômago, intestinos, baço e pulmões.  

Massagem nos pés e pernas: 

Com a ponta dos dedos massageie toda a sola de um dos pés. 

Acomode cada dedo das mãos entre os dedos dos pés ampliando os espaços 

entre os ossos. Gire os artelhos para ambos os lados. Faça batidas na sola do 

pé. Leve a massagem para a panturrilha e coxas. Com as duas maõs traga a 

perna bem perto do cólo e balance de um lado para outro. Segure o hálux e 

estenda a perna à frente, segure no tornozelo e chacoalhe. Repita o mesmo 

com o outro lado.  

Benefícios: melhora o caminhar, ativa a circulação, alivia tensões e 

dores, traz flexibilidade articular, ativa os pontos dos meridianos, aumenta a 

consciência corporal e a propriocepção. 

1.7.Navásana – Postura do barco: 

Sem encostar-se à cadeira segure em baixo das coxas e eleve as 

pernas à frente. Retire o apoio das mãos e permaneça com elas no ar. Abaixe 

os ombros e mantenha – se em equilíbrio. 

Benefício: equilíbrio neuropsíquico. 

1.8. Andar no lugar: 

Pise firme com o calcanhar e dedos dos pés. Os braços acompanham o 

movimento. As escápulas e as mãos também são movimentadas. Exagere a 

subida dos joelhos A respiração deve ser livre e profunda. Na sequência afaste 

as pernas para trabalhar as coxas, ou seja, afaste primeiro a perna direita e 

depois a esquerda. Em seguida feche a direita e depois a esquerda. Repita o 

movimento algumas vezes. 

Benefícios: ativa a circulação, fortalece as articulações dos pés, 

joelhos, braços e aumenta a energia vital. 
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1.9. Trikonásana com as pernas afastadas: 

Este ásana é praticado da mesma maneira citado anteriormente, porém 

com as pernas afastadas para ampliar a abertura. 

1.10. Trataka - limpeza dos olhos: 

A cabeça fica firme, apenas os globos oculares se movimentam. Os 

olhos acompanham o polegar da mão direita que é elevado à frente e depois 

direcionado para o ombro esquerdo. Repita o mesmo com o polegar da mão 

esquerda que sobe à frente e depois é levado em direção ao ombro direito. Em 

seguida, os polegares unidos, das duas mãos, são elevados, abaixados e os 

olhos os acompanham. Pisque fortemente, friccione as palmas das mãos 

aquecendo – as e leve – as sobre os olhos. 

Benefícios:ativa os seis nervos dos olhos, melhora a visão, regrede 

casos de miopia e cansaço ocular, amplia o poder de concentração, recupera a 

energia mental e alivia dores de cabeça. 

2. Auto massagem: 

Massageie ao redor dos olhos e enquanto isso repita frases afirmativas 

para a saúde integral, como por exemplo, “Estou cada vez melhor, melhor e 

melhor”. Pode – se criar a própria frase. 

Estímulos nos pontos da acupuntura: 

Faça leves batidas no alto da cabeça, no canto e embaixo dos olhos, 

embaixo do nariz e do lábio. Mantenha o pensamento otimista e positivo. 

Massageie perto das orelhas, nuca, base da clavícula. Gire os dedos no 

sentido do relógio no timo, o centro de nossas emoções. Massageie na altura 

do plexo solar (abdome) e nas costelas. 

 

Perceba os efeitos dos exercícios e agradeça esse momento. 

 

Namastê! 
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3. Pranayamas (LUCIRIO, 2012) 

 

3.1.Respiração Completa: 

Este exercício respiratório do yoga tem como benefícios a revitalização 

dos fluxos energéticos, o relaxamento profundo e o aumento da paz interior. 

Está indicado dez minutos diariamente. 

Técnica: 

Sente – se em postura ereta e estável em um lugar tranquilo e que não 

ocorram interrupções.Inspire e expire bem lentamente, prestando atenção nos 

espaços internos do corpo que forem sendo preenchidos pelo ar.Traga a 

consciência para o abdome colocando a palma das mãos sobre ele. Ao 

inspirar, amplie essa musculatura; ao expirar, contraia a região levemente. 

Repita o movimento algumas vezes mantendo o foco na barriga.Oriente a 

atenção para as costelas colocando a palma das mãos sobre elas. Ao inspirar, 

experimente ampliar ao máximo o espaço entre elas; ao expirar, deixe que se 

aproximem. Repita algumas vezes a respiração com o foco nessa região.Traga 

a consciência para a parte superior do tórax colocando os dedos das mãos 

sobre o peito. Ao inspirar, amplie a região; ao expirar, contraia levemente. 

Repita algumas vezes e fique em sintonia com esse lugar do corpo.Após 

explorar cada uma das regiões separadamente, junte toda a prática em um 

único movimento. Comece no abdome e vá subindo lentamente (costelas, tórax 

superior). Ao expirar, vá soltando o ar do tórax superior, costelas e abdome. 

 

3.2. A garça toca o espelho d’água: 

Este exercício respiratório do yoga tem como benefícios a melhora da 

postura e o equilíbrio as emoções. Está indicado de três a quatro vezes por 

semana.  

Técnica: 

Em pé, deixe os pés levemente afastados, os braços soltos ao longo do 

corpo e os ombros relaxados.Mantenha a mente vazia de pensamentos e foque 

a atenção na respiração. Prolongue a expiração de forma a garantir o 

esvaziamento dos pulmões. Faça três respirações completas dessa 

maneira.Transfira o peso do corpo para a perna direita e flexione de leve o 

joelho esquerdo, recolhendo a perna e apoiando a ponta do pé próximo ao pé 



14 

 

direito. Eleve os braços na lateral, no prolongamento dos ombros, com as 

palmas voltadas para baixo.Flexione levemente a perna direita e abaixe os 

braços expirando. Em seguida, inspirando, estenda a perna erguendo os 

braços novamente até próximo da altura dos ombros. Repita o movimento três 

vezes e volte à respiração natural.Abaixe os braços, dê um passo para a lateral 

com o pé esquerdo e volte à posição inicial.Repita o exercício da mesma 

maneira, mas desloque o apoio para a perna esquerda. Mantenha a 

concentração.Permaneça de pé, com os pés levemente afastados e os braços 

soltos ao longo do corpo.Estenda os braços à frente do corpo, com as palmas 

voltadas para cima até a altura dos olhos, inspirando.Volte as palmas para 

baixo, flexione os braços apontando os cotovelos para fora e leve as palmas 

até a altura do umbigo. Expire.Volte as palmas para o umbigo. Apoie os 

polegares nele, risque uma linha para a lateral e solte os braços.Feche os 

olhos durante alguns segundos para deixar a energia circular pelo corpo. 

 

3.3. Vinte respirações conectadas: 

Este exercício respiratório do yoga tem como benefícios trazer o 

pensamento para o tempo presente e alivia tensões específicas durante o dia, 

como reuniões de trabalho. Está indicado pela manhã e outra à noite, mas 

pode ser realizado a qualquer momento do dia que sentir necessidade. 

Técnica: 

Sente – se em posição confortável e feche os olhos.Faça quatro 

respirações curtas, sem intervalo entre inspiração e expiração, sempre pelo 

nariz.Faça uma respiração longa, sem intervalo entre inspiração e expiração, 

pelo nariz.Repita a série quatro vezes. 

 

3.4. Respiração Diafragmática: 

Este exercício respiratório do yoga tem como benefícios equilibrar as 

emoções, induzir ao sono reparador e ajudar a controlar a pressão arterial. 

Está indicado cinco minutos diariamente. O ideal é que seja sempre no mesmo 

horário, de manhã, ou antes, de dormir.  

Técnica: 

Deite em uma superfície firme, aproximando o queixo do peito e 

flexionando os dois joelhos. Eles devem ficar unidos, mas com os pés 



15 

 

separados. Assim, fica mais fácil apoiar a coluna toda no chão.Coloque o dedo 

mínimo da mão direita no umbigo. Os outros dedos separados ficam sobre a 

barriga. O polegar da mão esquerda deve ficar na axila esquerda e os demais 

dedos no peito.Inspire levando o ar até o abdome e sinta a expansão da caixa 

torácica até a região do umbigo. Mantenha os músculos do abdome contraídos 

para que o ar massageie os órgãos.Depois de inspirar, aguarde dois segundos 

e expire, sempre pelo nariz. Em nenhum momento use a boca nesse 

movimento.Repita o processo invertendo a posição das mãos. 

 

3.5. Uijayi: 

Este exercício respiratório do yoga tem como benefícios eliminar a 

tensão e entrar em sono profundo. Está indicado todos os dias, durante dez 

minutos, preferencialmente antes de dormir.  

 Técnica: 

Sente – se em posição confortável e respire suavemente pelo 

nariz.Feche um pouco a garganta, em um movimento semelhante ao que se 

faz para engolir, mas sem fechá – la totalmente. Isso fará com que sua 

respiração se torne audível, ou seja, como se estivesse roncando suavemente. 

Continue inspirando e expirando pelo nariz.Aumente o tempo da respiração. 

Comece contando até quatro para inspirar e até quatro para expirar.Ouça o 

som de sua respiração. Ela deve soar mais ou menos como um 

sussurro.Agora, ao inalar, levante os braços até o alto da cabeça; ao expirar, 

deixe – os cair ao lado do corpo. Repita cinco vezes. 
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4. Exercícios laborais: 

 

ARAÚJO &QUEIROZ DE PAULA (2003) propuseram os seguintes exercícios 

laborais para a prevenção das LER/DORT: 

 

 

 

 

 

 

4.1. Massageie a palma da mão do centro para fora por alguns minutos. 

4.2. Com a mão espalmada para baixo, realize a semiflexão dos joelhos. 

4.3. Como no exercício 2, porém com o polegar apoiado. 
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4.4. Realize e mantenha a flexão do polegar da mão passiva, combinando o 

desvio do punho em direção ao solo. Mantenha os ombros relaxados. 

4.5. A mão ativa envolve e flexiona os dedos da mão passiva em forma de 

concha. 

4.6. A mão ativa flexiona o punho da mão passiva, mostrando a concha para si. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

A prática regular do yoga pelos cirurgiões – dentistas pode contribuir para 

prevenir e minimizar os danos físicos e emocionais causados pelo exercício 

profissional, além de melhorar o rendimento no trabalho e a qualidade de vida. 
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