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Curso de Massoterapia

A massoterapia é um dos recursos de efeitos terapêuticos
mais antigos da humanidade é reconhecida entre os
profissionais da saúde como um tratamento no alivio do
stress. Os benefícios da massoterapia vão além do
relaxamento sobre o organismo desde que sendo bem
aplicada e com a pressão sobre a derme proporcionar efeitos
satisfatórios.
A massagem é uma pratica terapêutica que consiste em
manobras manuais aplicando deslizamento e pressão sobre
o musculo afetado.
A massoterapia é indicada para pessoas da terceira idade
por trazer inúmeros benefícios físicos a saúde. É na velhice
que surgem problemas relacionados a idade tais como,
artrite, artrose e reumatismo, o que acaba atrapalhando a
mobilidade física das pessoas desta faixa etária. O
tratamento de massoterapia aumenta o bem estar mental e
físico promove o relaxamento muscular e diminui os
sintomas da depressão e ansiedade no paciente.
O que todo o idoso deseja e busca é cuidar-se para manter
a saúde física, mas também emocional, mental e espiritual. A
necessidade do toque através da massagem é fundamental
para que haja a construção de vinculo comunicativo que
proporcione ao idoso expressar suas preocupações.

A dor é um dos sintomas frequentes nas pessoas da
terceira idade, em especial nos acamados ou em
doenças de fase terminal. A massagem é um
método de tratamento com determinadas disfunções
nos músculos e de outros tecidos moles com a
finalidade de aliviar as dores através de
procedimentos manuais.
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