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MASSOTERAPIA ESTÉTICA

• Efeitos Fisiológicos
• Efeitos Primários: Pele: ajuda na renovação da camada

epitelial superficial ficando os orifícios das glândulas sebáceas
e sudoríparas mais permeáveis. Há liberação de histaminas
fazendo com que ocorra a hiperemia e aumento da
temperatura da pele local de 1-3 graus centígrados.

• Circulação: melhora do metabolismo local através da
contração reflexa das fibras musculares lisas nos vasos,
levando uma dilatação capilar através da fricção.

• Sistema Nervoso: uma massagem vigorosa estimula o
sistema nervoso central (levando a melhora da tonicidade
muscular) e a massagem lenta e suave leva ao relaxamento,
acalmando o corpo e a mente.

• Tecido muscular: melhora da circulação mantendo os
músculos no seu melhor estado de nutrição. Melhora da
contratilidade e tonicidade muscular.

• Região abdominal: leva a melhora do peristaltismo
intestinal.

• Secundários: Calmantes: ocorre a neutralização progressiva
da sensibilidade através de manobras lentas e suaves.

• Estimulantes: obtidos com os movimentos rápidos e não
ritmados sendo o caso da massagem modeladora. Melhora a
contratilidade, elasticidade e tonicidade.

• Desintoxicante: obtida através dos movimentos de
bombeamento realizado sobre a pele, sendo o caso da
drenagem linfática. Promove uma drenagem das fibras
musculares e um esvaziamento mais rápido dos vasos
sanguíneos e linfáticos.

• Psicológico: pelo efeito calmante da massagem leva a
diminuição da ansiedade e contraturas musculares.
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Efeitos terapêuticos
- Modelagem 

- Lifting

- Reduz Medidas

- Tonifica o tecido 

- Relaxa musculatura

Definição de Massagem
Compressão metódica do corpo ou de partes do corpo,

feita com as mãos ou instrumentos adequados, para cumprir
finalidades terapêuticas ou estéticas.

Massagem Modeladora
Definida como o uso de diversas técnicas manuais com o
objetivo de promover a mobilização da gordura, aumento da
circulação vascular periférica e auxílio na eliminação de
toxinas (BORGES, 2006)


