
Pedras vulcânicas, técnicas de massagem e
óleos aromáticos são os ingredientes que estão
na base de uma experiência única e relaxante,
conhecida como massagem de pedras quentes,
termoterapia ou massagem geotermal. É
realizada com as técnicas da massagem
clássica ou sueca, aplicada com as pedras
sendo que estas são aquecidas para equilibrar
as energias do corpo e relaxar a musculatura1.
Também pode-se deslizar algumas pedras sobre
determinadas áreas do corpo do paciente.

O objetivo desse banner foi estudar os
benefícios da massagem com pedras, tendo em
vista a promoção do bem estar.

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, por
meio do Google Acadêmico, lilacs e scielo, com
o descrito de massagem com pedras quentes.

Não foram encontrados artigos científicos nas
bases de dados pesquisadas, apenas em
conteúdo livre da internet.

As pedras quentes são indicadas para o
tratamento da ansiedade, depressão,
relaxamento, combate e prevenção de estresse
e dores musculares. São contraindicadas em
casos de infecções, alergias, edemas, flebites,
problemas circulatórios, no pós-cirúrgico, na
fase inflamatória e fibroproliferativa, pessoas
febris, gravidez e patologias debilitantes como
câncer. O calor dilata os vasos sanguíneos,
portanto não é indicado para pacientes que
sofrem de hipotensão2.

A termoterapia aumenta a circulação, levando os
nutrientes em todas as células do organismo,
acelera a energia vital oxigenando o cérebro,
reduz o nível de estresse, aumenta a irrigação
sanguínea e consequentemente a
desintoxicação dos órgãos internos, aumenta o
metabolismo celular, tranquiliza o sistema
nervoso e equilibra a emoção3.

As pedras frias atuam como um estimulante,
tonificando músculos, restabelecendo a energia
vital, melhorando as funções orgânicas, tendo
inclusive um efeito analgésico, que alivia as
inflamações. Além disso, harmoniza o sistema
nervoso, reduzindo significativamente os níveis
de estresse. As pedras frias são indicadas para
inflamação aguda, edema, flacidez e pós-
operatório. São contraindicadas para pessoas
que sofrem com hipersensibilidade ao frio,
câncer, gravidez e patologias como distrofia
simpático-reflexa, síndrome de Reynald, asma e
bronquite4.

Com os inúmeros benefícios para a saúde e
bem estar, tem-se que as massagens foram
reconhecidas pelo Ministério da Saúde como
práticas integrativas e complementares ao SUS
(Sistema Únicos de Saúde) através de Portaria
Ministerial5.

A massagem com pedras quentes melhora as
consequências físicas e psíquicas do estresse e
causa a sensação da musculatura relaxada. Já
a massagem com pedras frias, estimula e
tonifica a musculatura e, possui efeito
analgésico, aliviando inflamações. Ambas as
temperaturas, permitem a recuperação física
psíquica, além dos efeitos fisiológicos.
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