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MASSAGEM NA GRAVIDEZ
Sabe -se que a massagem durante o período gestacional é uma ótima saída para aliviar

as dores, inchaços, mal-estar e até para equilibrar corpo, mente e espírito. Como a
gestação é um período de transformação no corpo e também no emocional da mulher, é
impossível estar plenamente bem todos os dias. A massagem é algo que pode trazer
inúmeros benefícios e proporcionar mais conforto para a futura mamãe, como por
exemplo, diminuir as dores corporais, principalmente nas costas e nas pernas, por
consequência do peso da barriga.
Antes de cada sessão, deve-se medir a pressão arterial da gestante que pode subir

repentinamente. É preciso saber também, que a massagem em gestantes não pode ser
feita por qualquer pessoa, e sim por profissionais qualificados. Cuidar sempre os cremes
e óleos á serem usados, pois a gestante pode ter enjoos e isso é desconfortável.
Lembrando que no início da gestação, o embrião ainda não está fixado no útero, e por
isso “flutua” livremente. Deve-se tomar cuidado, pois, qualquer movimento brusco, pode
colocar em risco o desenvolvimento do feto. Os pontos de reflexo do corpo que estimulam
as atividades uterinas e cervicais também devem ser evitados, pois podem antecipar o
parto. Muitos médicos são contra a realização de massagens, principalmente no primeiro
trimestre de gestação, onde há maior risco de aborto espontâneo.

BENEFÍCIOS DA MASSAGEM
Alívio nas dores e diminuição de enjoo e cansaço;
Previne contra azias;
Ajuda a prevenir a pré-eclâmpsia e a eclampsia (hipertensão arterial);
Combate inchaço nas pernas, pés e tornozelos, entre outros...

CONTRA-INDICAÇÕES
Gestantes de alto risco que apresentam hipertensão arterial, trombose venosa profunda
ou insuficiência renal;
Na região sacral (fim da lombar) e os tornozelos, NÃO devem ser massageados, pois são
pontos que estimulam a contração uterina, os quais podem contribuir para um trabalho de
parto prematuro;
Gestantes que já tiveram complicações em gravidez anteriores, infecções urinárias
Mulheres com doenças cardíacas;

Fontes:
https://www.iped.com.br/materias/medicina/beneficios-cuidados-massagem-gestante.html
HTTP://www.mamaeonline.com.br/massagens-indicadas-na-gravidez/
HTTP://danonebaby.com.br/materias/para-relaxar-massagens-para-gestantes/


