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Adaptação do protocolo “Therapeutic Exercise Program for Epicondylitis (Tennis Elbow / Golfer’s Elbow)” da 

Academia Americana de Ortopedia (AAOS)

ALONGAMENTOS

1. Alongamento em extensão do punho ________________________________________

Repetições: 5 repetições, 4 vezes ao dia
Dias por semana: 5 a 7
Instruções adicionais: esse alongamento deve ser realizado ao 
decorrer do dia, principalmente antes da prática de atividades 
físicas ou esforço com os membros superiores. Após melhora do 
quadro, esse alongamento deve ser feito antes de atividades 
físicas que envolvem preensão palmar, como jardinagem, tênis e 
golfe.
Material necessário: nenhum.

- Estenda o membro superior e segure a mão para cima, como 
se fosse sinalizar para alguém “parar".

- Use a mão oposta para aplicar uma leve pressão sobre a 
palma da mão, puxando para trás até que sinta alongar a 
musculatura do antebraço.

- Mantenha nessa posição por 15 segundos 
- Repita 5 vezes, após realize no outro membro.
Dica: não trave o cotovelo em extensão completa (forçando a extensão do cotovelo)

2. Alongamento em flexão do punho ______________________________________________

Repetições: 5 repetições, 4 vezes ao dia
Dias por semana: 5 a 7
Instruções adicionais: esse alongamento deve ser realizado ao 
decorrer do dia, principalmente antes da prática de atividades 
físicas ou esforço com os membros superiores. Após melhora do 
quadro, esse alongamento deve ser feito antes de atividades 
físicas que envolvem preensão palmar, como jardinagem, tênis e 
golfe.

- Estenda o braço com a palma para baixo e flexione o punho, 
apontando os dedos para baixo

- Puxe levemente sua mão em direção ao corpo até sentir que a 
parte de fora do punho está alongando

- Mantenha nessa posição por 15 segundos 
- Repita 5 vezes, após realize no outro membro.
Dica: não trave o cotovelo em extensão completa (forçando a extensão do cotovelo)
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FORTALECIMENTO

3. Extensão do punho___________________________________________________________
Repetições: 30 repetições, uma vez ao dia
Dias por semana: 5 a 7
Material necessário: halter de 500g, 1kg, 1.5kg
Instruções adicionais: esse exercício deve ser realizado em etapas. Inicie cada etapa sem 
qualquer peso. Ao conseguir completar 30 repetições em 2 dias seguidos, sem piora da dor, 
evolua o exercício aumentando o peso (inicialmente 500g, após 1k e 1.5kg)

Etapa 1: dobre o cotovelo em 90 graus, e apoie o antebraço em 
uma mesa, com o punho apoiado em sua borda.
Etapa 2: estenda levemente o cotovelo, mantendo o punho 
sobre a mesa.
Etapa 3: estenda completamente o cotovelo e estenda o punho 
até que o mesmo não fique mais apoiado na mesa.
Passo a passo para ser seguido em cada etapa:
- com a palma da mão para baixo, estenda o punho o máximo 

que conseguir
- segure por 1 segundo e abaixe o punho lentamente, em 3 

segundos
- comece sem peso e aumente as repetições até chegar a 

30
- quando conseguir completar 30 repetições em 2 dias 

seguidos sem piora da dor, comece a fazer o exercício com 
o peso de 500g.

- siga os mesmos passos para aumentar o peso até chegar 
no de 1.5kg, e consiga fazer 30 repetições em 2 dias 
consecutivos, sem piora da dor.

Dica: Não deixe com que o peso leve a sua mão rapidamente para baixo.

4. Flexão do punho ______________________________________________________________

Repetições: 30 repetições, uma vez ao dia
Dias por semana: 5 a 7
Material necessário: halter de 500g, 1kg, 1.5kg
Instruções adicionais: esse exercício deve ser realizado em etapas. Inicie cada etapa sem 
qualquer peso. Ao conseguir completar 30 repetições em 2 dias seguidos, sem piora da dor, 
evolua o exercício aumentando o peso (inicialmente 500g, após 1k e 1.5kg)

Etapa 1: dobre o cotovelo em 90 graus, e apoie o antebraço em 
uma mesa, com o punho apoiado em sua borda.
Etapa 2: estenda levemente o cotovelo, mantendo o punho 
sobre a mesa.
Etapa 3: estenda completamente o cotovelo e flexione o punho 
até que o mesmo não fique mais apoiado na mesa.
Passo a passo para ser seguido em cada etapa:
- com a palma da mão para cima, flexione punho o máximo 

que conseguir
- segure por 1 segundo e abaixe o punho lentamente, em 3 

segundos
- comece sem peso e aumente as repetições até chegar a 30



- quando conseguir completar 30 repetições em 2 dias 
seguidos sem piora da dor, comece a fazer o exercício com o 
peso de 500g.

- siga os mesmos passos para aumentar o peso até chegar no 
de 1.5kg, e consiga fazer 30 repetições em 2 dias 
consecutivos, sem piora da dor.

Dica: Não deixe com que o peso leve a sua mão rapidamente 
para baixo.

5. Supinação e provação do antebraço _______________________________________________

Repetições: 30 repetições, uma vez ao dia
Dias por semana: 5 a 7
Material necessário: halter de 500g, 1kg, 1.5kg
Instruções adicionais: esse exercício deve ser realizado em etapas. Inicie cada etapa sem 
qualquer peso. Ao conseguir completar 30 repetições em 2 dias seguidos, sem piora da dor, 
evolua o exercício aumentando o peso (inicialmente 500g, após 1k e 1.5kg)

Etapa 1: dobre o cotovelo em 90 graus, e apoie o antebraço em 
uma mesa, com o punho apoiado em sua borda.
Etapa 2: estenda levemente o cotovelo, mantendo o punho 
sobre a mesa.
Etapa 3: estenda completamente o cotovelo e levante o braço 
até que o membro não fique mais apoiado na mesa.
Passo a passo para ser seguido em cada etapa:
- inicie com a palma da mão para o lado. Lentamente gire a 

palma para cima.
- retorne lentamente para a posição inicial, e após, gire a 

palma da mão para baixo.
- retorne lentamente para a posição inicial. Isso completa uma 

repetição.
- comece sem peso e aumente as repetições até chegar a 30
- quando conseguir completar 30 repetições em 2 dias 

seguidos sem piora da dor, comece a fazer o exercício com o 
peso de 500g.

- siga os mesmos passos para aumentar o peso até chegar no 
de 1.5kg, e consiga fazer 30 repetições em 2 dias 
consecutivos, sem piora da dor.

Dica: quando usar o halter, deixe que o peso rode o antebraço o máximo possível

6. Bola de fortalecimento__________________________________________________________

Repetições: 10 repetições, uma vez ao dia
Dias por semana: 5 a 7
Material necessário: bola de fortalecimento para a mão
Instruções adicionais: esse exercício deve ser realizado a seguir dos 
exercícios anteriores. A posição do cotovelo e antebraço devem seguir a 
mesma dos estágios dos exercícios já realizados.



7. Fortalecimento dos dedos________________________________________________________

Repetições: 10 repetições, uma vez ao dia
Dias por semana: 5 a 7
Material necessário: elást ico de escri tório ou de 
fortalecimento
Instruções adicionais: esse exercício deve ser realizado a 
seguir dos exercícios anteriores. A posição do cotovelo e 
antebraço devem seguir a mesma dos estágios dos 
exercícios já realizados.


