
Distensão muscular

A distensão muscular ocorre quando um músculo ou o tendão que se
prende ao osso é submetido a um esforço que rompe algumas ou muitas
fibras musculares e os vasos sanguíneos que as irrigam, dando origem a
um hematoma acompanhado de inflamação local. Ela pode ser de dois
tipos:

Distensão aguda: acontece quando os tendões e os músculos são
solicitados a fazer uma contração repentina, de forte intensidade. Exemplos
são as contusões musculares que ocorrem durante a prática de esportes
competitivos, quando levantamos objetos pesados do chão ou fazemos
força brusca contra uma resistência.

Distensão crônica: surge em consequência de exercícios repetitivos,
prolongados, que solicitam sempre os mesmos músculos. São as
distensões musculares que atingem os corredores, os ciclistas, os que
praticam esportes competitivos, etc.

As seguintes medidas são essenciais para o tratamento das distensões
musculares: aplicação de gelo no local da lesão, compressão da área para
evitar inchaço, repouso, elevação do membro em que ocorreu o ferimento,
uso de analgésicos e dos anti-inflamatórios, estes vendidos com receita
médica.

Benefícios da massoterapia

A massoterapia consiste em uma série de técnicas milenares de massagem
que ajudam a aliviar a dor muscular, combater o estresse, estimular a
circulação sanguínea e prevenir diversas doenças.

O objetivo da massoterapia, mais do que qualquer coisa, é proporcionar
sensação de bem-estar por meio de massagem de tecidos moles do corpo
e por alguns movimentos específicos nas articulações.

Indicações da massoterapia

A massoterapia pode ser usada em uma área específica, com a finalidade
de recuperar ou aliviar determinado músculo, ou em todo corpo como
relaxante, os movimentos da massagem ativam o organismo, agindo como
coadjuvante em diversos tratamentos.

Contraindicações da massoterapia

É importante que o profissional da massagem tenha suficiente
conhecimento sobre anatomia e patologia, a fim de tomar decisões lúcidas
sobre a adequação do tratamento de massagem. Nem em todos os casos
ela pode ser aplicada. Fazer uma anamnese do paciente é de suma
importância.
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