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MASSOTERAPIA PARA GESTANTES

Os benefícios da massagem na gravidez incluem a diminuição da dor nas costas e nas pernas, o aumento
da hidratação da pele, contribui na prevenção das estrias, melhora a autoestima, diminui o estresse e a
ansiedade e contribui até mesmo para o combate a depressão sendo por isso uma boa estratégia natural
para melhorar a qualidade de vida da mulher nesta fase de tantas alterações físicas e emocionais. No
entanto, muitas massagens são contraindicadas durante a gestação porque podem aumentar a circulação
sanguínea, estimular pontos reflexos, aumentar a pressão intra-abdominal ou provocar a contração uterina
podendo ser prejudicial ao bebê. Assim, é mais indicado realizar somente uma massagem especial para
grávidas realizada por um terapeuta especializado para aproveitar todos os seus benefícios de forma
segura e eficaz. Tipos de massagens para grávidas

Alguns bons exemplos de massagens que podem ser realizadas durante a gestação são:-Drenagem
linfática manual; -Massagem relaxante; -Massagem terapêutica; -Massagem Ayurvédica; -Massagem nos
pés ou reflexologia; -Whatsu, que é semelhante a Shiatsu, mas é feita na água. Existe ainda uma outra
massagem indicada para gestantes que é a massagem pélvica, que só deve ser realizada na fase final da
gestação, pela própria mulher ou seu companheiro, diretamente na região íntima e períneo para preparar o
corpo, aumentando a flexibilidade dos músculos pélvicos, estimulando o parto normal. Esta massagem
deve ser orientada por um profissional especializado nesse método.

Contraindicações da massagem na gravidez:

Existem casos onde a gestante não pode ser massageada durante a gravidez, como é o caso de mulheres
com:-Pressão alta descontrolada, porque a pressão sanguínea pode subir durante a massagem,-Trombose
venosa profunda porque o trombo pode se deslocar e chegar ao coração ou pulmão e Insuficiência renal
porque o líquidos em excesso serão direcionados para os rins e se estes não forem eficientes na filtração,
podem ser lesionados. -As massagens também não devem ser realizadas no primeiro trimestre de
gestação porque nessa fase o risco da mulher perder o bebê é maior, sendo melhor não arriscar. Cuidados
essenciais durante a massagem para grávidas. A duração total da massagem não deve ultrapassar 40
minutos e esta pode ser realizada sempre que a mulher desejar, embora seja recomendado alguma
frequência como pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, para que os benefícios possam ser alcançados.

Não devem ser estimulados os seguintes pontos reflexos: Posição mediana entre o polegar e o dedo
indicador, parte interna dos joelhos e também à volta dos tornozelos porque favorecem a contração uterina.
A massagem pode ser realizada com óleo de amêndoa doce, óleo de semente de uva ou um creme
hidratante de preferência próprio para massagem porque desliza melhor na pele, sendo mais lentamente
absorvido que um creme hidratante comum. É preciso cuidado com os óleos essenciais presente em
alguns óleos e hidratantes porque eles são feitos de plantas medicinais e nem todas podem ser usadas na
gravidez.
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