
Se você é um atleta ou uma pessoa que faz muito esforço físico certamente já irá conhecer aquelas dores
nos músculos no final da sua atividade física. Desconfortáveis, demoram a recuperar e quebra a nossa
produtividade, quer seja no emprego ou a cuidar da casa. E um dos objetivos principais da massagem
desportiva é atacar essa dor, fazendo com que ela recupere mais rápido e que o seu músculo se restaure.
O outro objetivo é mais focado nos desportistas, que é evitar lesões, daí existir uma massagem
desportiva pré-atividade e pós-atividade. Enquanto numa massagem pré-competição ela é mais suave e
tem uma vertente mais tonificante de forma a preparar um pouco a musculatura e reforçar a confiança do
próprio atleta, a pós-competição já é bem diferente. Na pós-competição o massoterapeuta irá fazer
movimentos lentos mas profundos, de forma a aliviar a tensão acumulada nos músculos, acelerando
assim a libertação de certos líquidos e toxinas, as quais são responsáveis pela sua dor.

BENEFICIOS ANTES DOS EXERCICIOS:

A Massagem Desportiva alivia dores de cabeça e estresse;

Evita a fadiga;

Aumenta a flexibilidade;

Aumenta a circulação sanguínea;

Aumenta o desempenho do atleta;

Aquece os tecidos do corpo;

Previne lesões;

APÓS OS EXERCICIOS

Indicada para amenizar dores de lesões musculares 

causadas pós treino;

Ela é capaz de aumentar o fluxo sanguíneo;

Ajuda a eliminar toxinas que se acumulam nos músculos;

Relaxa a musculatura que foi sobrecarregada;

Tonifica o tecido muscular;

Acelera a regeneração do atleta de maneira geral.

CONTRAINDICAÇÃO:

A Massagem Desportiva é contra indicada em casos de lesões agudas, doenças cutâneas, 
hipersensibilidade ou aversão ao toque, casos de febre, infecções, tumores e TVP (trombose venosa 
profunda).

INDICADO 

Para ativar a circulação sanguínea, prevenir lesões e dores musculares, antes das atividades físicas, e 
após as atividades físicas a libertação de certas líquidos e toxinas, as quais são responsáveis pela sua 
dor.

Fontes: https://institutolerner.com.br/massagem-desportiva/

https://www.cpt.com.br/cursos-massoterapia/artigos/tecnicas-de-massagem-esportiva-fim-as-lesoes-e-dores-musculares
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