
MASSOTERAPIA ANTIESTRESSE

Estresse: a correria do dia a dia e a tensão no
trabalho, na família e no ambiente escolar podem
trazer o estresse à flor da pele. A massoterapia tem
papel fundamental no combate ao estresse também,
através de uma massagem correta, você sentirá
maior bem estar aliviando tensões, melhorando a
circulação, diminuindo a irritabilidade, nervosismo e
estresse;

O tratamento com a massoterapia é indicado para a
maioria dos casos e pessoas, a quantidade de
sessões semanais dependerá de como está o seu
organismo e de como é o seu contexto de vida. Por
exemplo, se você já faz algum tipo de
acompanhamento médico e tratamento para dores
nas costas, será necessário consultar o seu médico
para que ele indique quantas sessões é possível
fazer semanalmente.

Dores nas costas, má postura, estresse, ansiedade,
estes e mais tantos outros sintomas são resultados
de má qualidade de vida devido à correria do mundo
moderno. Estamos o tempo todo sobrecarregados e
precisando de algo que combata ou alivie o nosso
corpo da alta carga de estresse, mas nem sempre
conseguimos relaxar de verdade. Muitas vezes
descansamos o corpo com uma noite de sono, mas a
mente continua trabalhando e ocasionando estresse
ainda mais elevado.

Confira alguns dos benefícios da massoterapia

Estimula a circulação do sangue de uma maneira
geral. Auxilia no controle das tensões, estresse,
ansiedade. Alivia e ajuda prevenir as dores
musculares. Favorece a normalização das funções
fisiológicas. Contribui para o fortalecimento da
imunidade. Proporciona bem-estar e uma melhor
qualidade de vida. Ajuda o organismo a eliminar
resíduos metabólicos.
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Resumo
A massoterapia é um dos recursos humanos utilizados para obter
efeitos terapêuticos desde os primórdios da humanidade e nos dias
atuais reconhecida entre os profissionais da Saúde como um excelente
recurso eficaz no tratamento do estresse. Os benefícios da
massoterapia vão além do relaxamento influenciando sobre o
organismo em âmbito mecânico, neural, fisiológico e químico. A
massagem bem aplicada de forma adequada, rítmica e com a pressão
sobre a derme consonante com a resposta fisiológica do organismo,
proporciona resultados satisfatórios. O objetivo de esclarecer os efeitos
fisiológicos da massoterapia sobre organismo e o mecanismo da ação
sobre o estresse. Conclui-se que a massoterapia exerce efeitos
benéficos no organismo e ajuda no combate do estresse.
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