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Seja bem-vindo ao nosso estudo sobre as técnicas de massagem.

A massagem é uma técnica que remonta à antiguidade, sendo usada 
desde tempos remotos por diferentes civilizações. Em tempos antigos, 
quando a escassez de medicamentos era grande, o toque era usado 
como forma de proporcionar a cura, sendo uma reação instintiva e que 
proporciona diversos benefícios ao corpo humano.

A massagem clássica conta com diferentes movimentos que são 
usados nas diferentes técnicas manuais. Nos dias atuais, estas técnicas 
foram aprimoradas com o uso de recursos como as pedras e a 
bambuterapia.

As pedras e os bambus são objetos que carregam consigo as 
propriedades energéticas da natureza e revelam grandes benefícios, 
potencializando os movimentos da massagem.

Outo tema de grande relevância na área do embelezamento é a 
técnica de drenagem linfática manual. O estudo do sistema linfático 
data da antiguidade, com Hipócrates já revelando sua existência, no 
entanto, a drenagem linfática manual teve seu grande momento a partir 
de Vodder, em 1932, quando a técnica foi consagrada sendo usada na 
área da estética, na área médica no pós-operatório e linfedema.

Durante esses anos diversas variantes de estímulos físicos foram 
desenvolvidas e denominadas de drenagem linfática manual. Um dos 
grandes destaques nesta área foi Leduc que desenvolveu a sua técnica 
de drenagem linfática. Foi Vodder que transformou esta técnica na 
grande contribuição tanto na abordagem estética como terapêutica. 

Outro ponto de grande relevância são as técnicas de massagem 
também denominadas manuais devido à grande contribuição que 
exercem nas disfunções estéticas corporais e faciais, sendo um recurso 
de grande valia para os centros de embelezamento.

Desejo uma boa leitura!

Apresentação





Histórico, considerações, 
descrição, postura e 
posicionamento do 
profissional nas técnicas de 
massagem

Caro aluno, compreender sobre os princípios da massagem é 
muito importante para o profissional que deseja atuar nessa área. 
Entender como surgiu a massagem e os primeiros datados a 
respeito do que foi considerado massagem facilita o entendimento 
das manobras que são realizadas atualmente.

As técnicas de massagem podem promover muitos benefícios 
para quem asrecebe quando são executadas de maneira adequada 
e, para isso, é importante que o profissional saiba se posicionar 
de maneira que os movimentos e manobras sejam realizados 
com primor.Assim,conhecer como deve ser o comportamento 
do profissional faz com que sua postura, ao se relacionar com os 
clientes, seja adequada, fazendo com que eles se sintam cuidados e 
bem recebidoso que pode garantir o seu retorno. 

Objetivos de aprendizagem

Mariana Prado Bravo 

Unidade 1



A massagem proporciona diversos benefícios para o organismo e graças a isso 

é que os efeitos da massagem são estudados nos diversos sistemas do corpo. 

Compreender a alteração que ela proporciona no sistema circulatório, linfático, 

cutâneo, nervoso e muscular é muito importante para o profissional que oferece 

o serviço ao seu cliente, bem como entender as indicações e contraindicações, 

já que quando algumas alterações estão presentes no organismo, as técnicas de 

massagem não devem ser realizadas. 

Seção 4 | Efeitos fisiológicos da massagem

Essa primeira seção aborda todos os aspectos: da história da massagem 

até os dias de hoje: desde como ela foi primeiramente utilizada por civilizações 

antigas, o seu desenvolvimento ao longo da história, os métodos desenvolvidos 

por profissionais que influenciam nas manobras, a diversas técnicas de massagem 

que são realizadas até a atualidade.

Seção 1 | Histórico da massagem e considerações gerais

Nessa seção, você conhecerá aspectos importantes sobre como deve ser o 

ambiente e os componentes necessários para que a massagem seja realizada. 

O ambiente pode auxiliar muito no relaxamento do cliente e na promoção do 

bem-estar, por isso deve ser bem pensado. Já os componentes da massagem são 

definidos pelo direcionamento de como o profissional deve executar as diversas 

técnicas de massagem.

Seção 2 |  Condições do ambiente, componentes da massagem e postura 
profissional

A postura adotada pelo profissional é fundamental para execução correta da 

técnica, pois além de promover benefícios para o cliente com eficácia, garante a 

ele os cuidados necessários para a sua saúde ao executar movimentos, levando a 

consciência corporal em consideração. 

Seção 3 | Posicionamento do profissional



A história da massagem é muito antiga, os primeiros datados são 
contraditórios sobre qual população foi a primeira a desenvolver as 
técnicas de massagem, mas sabe-se que, intuitivamente, ao machucar 
uma região do corpo, a primeira reação é friccionar o local com 
objetivode aliviar a dor e curar a região. 

A massagem pode ser conhecida como uma manipulação de 
regiões do corpo com fins terapêuticos ou estéticos que é utilizada até 
os dias de hoje. Com a evolução da história, os conhecimentos sobre 
massagem foram sendo espalhados por todo o mundo, dando origem 
a diversas técnicas,cujosmétodos contêm produtos como cremes e 
óleos que auxiliam no deslizamento das mãos e, consequentemente, 
na execução dos movimentos. 

O conteúdo abordado na primeira seção será sobre a importância 
deconhecer a origem e a história da massagem, e o seu desenvolvimento 
ao longo da história. Na segunda seção, você verá como é importante, 
então, entender os componentes da massagem, já que a base das 
técnicas é ditada por eles, para isso compreendê-los influencia na sua 
eficácia, bem como o ritmo que deve ser utilizadoe a sua duração. 
Além do mais, a composição do ambiente faz toda a diferença na 
hora da massagem, já que aromas, cores e os próprios aspectos do 
lugarpodem promocionar maior relaxamento e bem-estar ao cliente.

Na terceira seção, apreenderemos que os posicionamentos do 
profissional são essenciais já que garantem o benefício de realizar os 
movimentos de maneira mais eficaz, com o menor desgaste possível.

Por fim, na quarta seção, você vai observar todos os efeitos 
fisiológicos da massagem, ou seja,como os sistemas do corpo são 
afetados por ela.

Introdução à unidade
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Histórico da massagem e considerações gerais
Introdução à seção

Caro aluno, nesta seção você conhecerá os aspectos iniciais da 
massagem e suas considerações, além da origem da massagem e sua 
história. Também entenderá os aspectos da massagem utilizados nos 
primórdios e como as técnicas foram se desenvolvendo, à medida que 
os conhecimentos sobre massagem foram sendo espalhados pelo 
mundo.

1.1 História da massagem

A palavra massagem é definida como uma manipulação dos 
tecidos do corpo, a qual a prática e os seus benefícios vêm sendo cada 
vez mais reconhecidos e utilizados em vários países e fazem parte de 
diversas culturas. 

A massagem também é conhecida como uma arte muito antiga de 
cura, podendo ser usada como complemento da medicina, de diversas 
maneiras e em diferentes regiões do corpo, sendo utilizada em todo o 
mundo. Sua prática é indicada para aliviar dores, promover o bem-estar 
físico e emocional, além de melhorar a saúde. 

Intuitivamente, ao machucar uma região do corpo, é comum 
friccioná-la com as mãos na tentativa de aliviar a dor local. Essa 
prática natural que visa à cura é o método mais antigo utilizado pela 
humanidade e se faz presente nos dias de hoje em diversas áreas 
como estética, medicina, esporte ou voltada para o bem-estar e saúde 
emocional das pessoas.

Registros encontrados das culturas antigas indicavam a massagem 
como uma prática de manutenção da saúde por meio de manobras 
de pressão e amassamento em regiões do corpo. Ela possui diferentes 
técnicas com diversos estilos, por isso compreender sua origem e 
evolução agrega valor aos profissionais da área. 

Ao longo da história, a massagem foi mencionada por poetas, 
filósofos, historiadores e médicos como uma forma de friccionar a 
região visando à cura. 

Seção 1
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Para saber mais

O artigo no link a seguir traz mais informações sobre a história da 
massagem, para complementar o seu conhecimento, não deixe de 
ler! Disponível em: <https://www.henriquecursos.com/site/docs/
Massagem.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2017.

1.2 A massagem na pré-história

Quando o assunto é massagem, existem controvérsias sobre o seu 
surgimento e se os primeiros povos a utilizá-la foram os gregos ou os 
chineses. A escrita ainda nem existia quando vestígios sobre a massagem 
e os cuidados com a manutenção da beleza foram encontrados no 
Oriente. Diversos documentos históricos mostram o homem fazendo 
o uso de plantas para a melhora do bem-estar, além de também 
utilizá-las para benefícios à saúde, como lesões cutâneas e infecções 
do organismo. Os povos antigos friccionam as ervas ou mistura de 
substâncias visando à cura do corpo. 

Apesar dos datados históricos serem pequenos, não existe dúvida de 
que as técnicas de massagem eram parte da cultura médica. Prunieres 
(1874) menciona cirurgias cerebrais no momento em que a técnica 
de trepanação fosse realizada, ou seja, no momento em que o crânio 
seria perfurado, uma massagem era realizada no paciente para que 
seus músculos se mantivessem relaxados para um menor desconforto 
cirúrgico. 

Assim, não podemos negar que as civilizações antigas conheciam os 
benefícios da massagem e a utilizavam. 

1.3 A massagem na história antiga

Apesar do desencontro de informações sobre os povos que primeiro 
utilizaram a massagem, a referência mais antiga foi escrita por um 
médico chinês chamado de Nei Ching, em 2.700 a.C., na época em que 
o Imperador Hwang Ti governava. Nesse documento havia informações 
detalhadas sobre vários tipos de massagem e a que eram destinadas. 

Ainda nessa mesma época, foram encontrados registros em que se 
recomendava o usodas plantas medicinais para o controle da respiração, 
associado a alguns exercícios e diversas posições, que foi, então, 
chamado de Kong Fou e era indicado para o cuidado da saúde, e como 
complemento dessa técnica, a massagem também era utilizada.
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Fonte: <http://www.istockphoto.com/br/foto/antiga-arte-corporal-mural-gm471048202-62552534>.  Acesso em: 18 
jul. 2017.

Figura 1.1 |  Os pontos de massagem registrados em um mural do templo budista 
Wat Pho

No antigo Egito, registros em papiro mostram a massagem sendo 
usada para fins terapêuticos, quando a rainha Ísis a utilizava para curar 
e tratar a saúde. Por volta de 2400 a.C. evidências apresentam pinturas 
de cenas de massagem e reflexologia e por volta de 1550 a.C. existem 
descritos de uma infinidade de óleos e bálsamos para serem utilizados 
com manobras de massagem para a melhora de doenças. 

Na Índia, apesar dos poucos registros culturais, a ayurveda, 
modalidade de massagem utilizada pelos indianos, que consiste em 
fricção e apalpação, tem referência de 900 a.C., e apesar de muito 
antiga, as técnicas são utilizadas até os dias de hoje e vêm se tornando 
cada vez mais conhecidas no mundo ocidental. 

Posteriormente, os escritos foram desenvolvidos por médicos como 
Hipócrates no século V a.C., que baseado nos princípios da filosofia, 
descreveu que a manipulação muscular e articular poderia melhorar o 
seu funcionamento. Nessa época, os gladiadores eram massageados 
com o intuito de retomarem as forças e melhorar as dores musculares, 
foi nesse período também que a massagem desportiva surgiu com a 
aplicação de diferentes técnicas antes e após os exercícios. 



U1 - Histórico, considerações, descrição, postura e posicionamento do profissional nas técnicas de massagem16

Fonte: <http://www.portalstylo.com.br/noticia-1492575307-a-quem-interessa-o-caos-no-hgp>. Acesso em: 18 jul. 
2017.

Figura 1.2 | Hipócrates, o pai da medicina ocidental

Roma, influenciada pela cultura grega, utilizava as técnicas de 
massagem associadas a banhos, e Claudio Galeno (130-201 d.C.) um 
dos seguidores de Hipócrates, revolucionou a medicina e, em uma de 
suas obras, descreveu sobre a importância do hábito da massagem 
diária.

Galeno foi um médico tão influente que, após a queda de Roma, a 
massagem e seus tratamentos sobreviveram por sua influência.

Um dos efeitos mais associados à massagem é o terapêutico 
de relaxamento. Existem datados de 1800 a.C. em que os hindus 
utilizavam a massagem para induzir o sono, combater a fadiga, auxiliar 
na redução do peso e no relaxamento corporal, e, quando a massagem 
era associada a exercícios, preconizava cuidados com a saúde como 
um todo. 

Na Idade Média, juntamente com a queda do Império Romano e o 
início da era cristã, a massagem entrou em decadência, pois o toque 
era associado ao erotismo e considerado um ato pecaminoso. 

Após o século XVI, com a ascenção da Renascença e a decadência 
da Idade Média, a prática ressurgiu e os avanços dos estudos de 
anatomia e fisiologia humana facilitaram o entendimentos dos seus 
efeitos. 

Por volta de 1628, um fisiologista italiano, Giovanni Alfonso Borelli, 
junto com um médico inglês, William Harvey, foram responsáveis por 
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grandes avanços nas pesquisas. Harvey fez uma descoberta sobre 
a circulação sanguínea, que promoveu uma melhor aceitação da 
massagem como medida terapêutica. 

A época em que a massagem foi mais documentada está entre os 
séculos XVIII e XIX, pois a tradução da antiga obra chinesa Koung Fou 
foi feita e serviu de inspiração para o precursor da Educação Física, 
Per Henrik Ling, que desenvolveu a ginástica sueca. Ling associou seus 
conhecimentos de fisiologia com as informações da obra e sua viagem 
à China e desenvolveu cinco movimentos básicos, conhecidos por 
massagem sueca, praticados até hoje. Esses movimentos tornaram-
se fundamentais da massagem e serviram de base para as técnicas 
ocidentais. Foi, então, em 1813 que Ling fundou a primeira escola 
para massagistas em Estocolmo e desde então outros métodos de 
massagem surgiram. 

As primeiras escolas de massagem europeias se mantiveram 
concentradas nas regiões centrais e norte.

Fonte: <http://www.massagetoday.com/mpacms/mt/article.php?id=14291>. Acesso em: 18 jul. 2017.

Figura 1.3 | Pehr Henrik Ling

Em 1864, baseado no ensino e método de Ling, a primeira escola 
norte-americana foi fundada por Dr. George Taylor, entretanto, ele 
sofreu um acidente e fraturou o cotovelo, o que o levou a buscar uma 
alternativa para ensinar e tratar os seus pacientes. Foi então que Taylor 
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desenvolveu aparelhos nos quais fosse possível realizar exercícios e 
manobras similares às técnicas de massagem e notou-se que a eficácia 
era a mesma das técnicas manuais, além de muitas vezes auxiliar o 
terapeuta.

Na Suécia, por volta de 1865, Jonas Gustaf Zander, também aluno do 
instituto Ling, desenvolveu equipamentos que permitiam a realização 
de uma série de exercícios e movimentos de massagem, inclusive um 
desses equipamentos, utilizado até os dias de hoje, chama-se vibrador, 
em que através das vibrações o equipamento promove a melhora da 
tensão muscular, além da circulação. 

Fonte: <http://www.memoriadepocos.com.br/2010/07/mecanotherapia.html>. Acesso em: 19 jul. 2017.

Figura 1.4 | Aparelhos de massagem desenvolvidos por Jonas Gustaf Zander

A realização desses exercícios promovia melhora circulatória, 
nutrição dos tecidos, melhora nos processos digestórios, alívio da dor, 
além de melhorar a função respiratória.

No início do século XX, a massagem já se tornou uma prática mais 
frequente e de base sólida, inclusive os próprios médicos indicavam 
a importância da permanência de massagistas nos hospitais. Em 
Londres, diversos hospitais faziam a associação de exercícios físicos 
com as técnicas de massagem, no entanto, na década de 1940, com 
a revolução farmacêutica, a massagem terapêutica foi retirada desse 
ambiente médico.



U1 - Histórico, considerações, descrição, postura e posicionamento do profissional nas técnicas de massagem 19

Atualmente, a massagem vem sendo cada vez mais usada nas 
práticas fisioterápicas na mobilização de tecidos moles. Em culturas 
orientais mais antigas, a massagem é muito utilizada como um método 
de tratamento, especialmente na China, Japão e Índia. No ocidente, 
a massagem veio ganhando espaço no mercado e foi então que se 
desenvolveu a profissão específica de massagem, a massoterapia. 

O termo massagem é utilizado nos dias de hoje para definir um 
conjunto de manipulações sistemáticas e científicas, podendo ser 
realizado de maneira manual ou mecânica, através de equipamentos, 
promovendo diversos efeitos sobre os sistemas do organismo, 
considerado uma terapia de alívio. Com as condições esgotantes que 
a vida moderna impõe, a população vem reconhecendo a cada dia a 
importância da prática de massagem visando à manutenção da saúde e 
o bem-estar. Pensando nisso, os centros de embelezamento e clínicas 
de estética vêm investindo cada vez mais em profissionais qualificados 
de massagem, a fim de atender aos clientes cada vez mais exigentes.

A população tem reconhecido a cada dia a importância dessa prática, 
já que a vida moderna impõe condições esgotantes à população. Em 
busca da manutenção da saúde e do bem-estar, as clínicas, centros de 
beleza e diversos profissionais vêm trabalhando cada vez mais com a 
prática da massagem. 

Questão para reflexão

Qual é a técnica de massagem que você mais ouve falar atualmente?

Atividades de aprendizagem

1. A massagem é uma técnica muito antiga e existem controvérsias sobre 
a sua origem e os primeiros povos a utilizarem-na, mas de acordo com o 
material, qual foi o primeiro registro sobre massagem?

2. Os datados de massagem no oriente foram bastante frequentes, mas em 
qual momento da história a massagem começou a ser usada na Europa?
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Condições do ambiente, componentes da 
massagem e postura profissional
Introdução à seção

Pode-se dizer que a massagem é como uma arte, por isso em sua 
aplicação vários aspectos complementam o tratamento e a promoção 
do bem-estar do cliente que busca pela técnica. Então, levar em 
consideração as condições do ambiente é fundamental para que o 
tratamento seja completo. 

2.1 Preparação do ambiente de massagem 

O ambiente de massagem é muito importante para que o cliente se 
sinta à vontade e para que o profissional possa oferecer o seu melhor 
trabalho. O ambiente deve ser acolhedor, tranquilo, permitindo o 
relaxamento e o conforto do cliente. Seja a massagem para finalidades 
estéticas ou terapêuticas, algumas condições são essenciais para o 
serviço de qualidade.

Iluminação: é importante que seja suave quando o objetivo é 
proporcionar o relaxamento, então, luzes incidindo diretamente sobre 
o cliente podem proporcionar uma sensação desagradável, por isso 
são recomendadas velas ou o controle da iluminação. 

Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/555772410247817041/>. Acesso em: 19 jul. 2017.

Figura 1.5 | Iluminação em uma sala de massagem

Seção 2



U1 - Histórico, considerações, descrição, postura e posicionamento do profissional nas técnicas de massagem 21

A iluminação para o ambiente da massagem deve seguir alguns 
critérios: a iluminação deve ser suave e as lâmpadas não devem ser 
direcionadas de maneira que a iluminação incida diretamente sobre 
o cliente, quanto mais natural for a iluminação do ambiente, mais 
proporciona conforto ao cliente, assim como o uso de velas também 
cria um ambiente sereno e agradável. 

Outra técnica de iluminação muito utilizada por profissionais 
massoterapeutas, ou mesmo em locais que visam ao relaxamento, é 
a cromoterapia, que é uma técnica milenar que visa à cura através das 
cores. A etimologia da palavra cromoterapia vem do grego “khrôma”, 
que significa “cor” e foi no Antigo Egito que historiadores observaram 
o uso da cor através dos raios solares sendo usada como benefícios 
para os seres humanos. Civilizações da China, Egito e Índia também 
utilizavam as cores visando ao bem-estar e à cura de doenças, mas 
somente no século XVIII um cientista alemão, chamado Johann 
Wolfgang Von Goethe, realizou pesquisas científicas sobre as cores e 
concluiu que elas possuem efeitos sobre o organismo humano. 

Ao longo de seu estudo, ele descobriu que a cor amarela pode 
proporcionar alegria, enquanto que as cores azuis e verde têm 
propriedades repousante e calmante, ao contrário da cor vermelha, 
que pode estimular o organismo, tudo isso levando em consideração a 
tonalidade da cor e também a intensidade da luz utilizada. 

Fonte: <https://rosanaaranha.blogspot.com.br/p/cromoterapia.html>. Acesso em: 19 jul. 2017.

Figura 1.6 | Banho de luzes
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Atualmente, a cromoterapia está relacionada com as sete cores do 
espectro solar, sendo que nos tratamentos é utilizado um bastão com 
uma pequena lâmpada que fica direcionado para a pele por cerca de 
três minutos. 

As cores mais utilizadas na cromoterapia por suas propriedades são: 
verde, azul, vermelho, alaranjado, amarelo, violeta e índigo.

Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/440578776029637573/>. Acesso em: 19 jul. 2017.

Figura 1.7 | As propriedades das cores

A cromoterapia possui diversos efeitos e atua nos campos social, 
físico e mental, melhorando e combatendo o cansaço mental, reduzindo 
a ansiedade, melhorando a insônia e a enxaqueca, promovendo bem-
estar, além de estimular a disposição física e aliviar o estresse. 

Além da iluminação, outros fatores também devem ser levados em 
consideração, por exemplo, a temperatura do ambiente.

Temperatura: deve ser adequada e confortável para o cliente, 
promovendo o seu relaxamento. É preciso levar em consideração que 
em dias muito quentes, a diminuição da temperatura do local onde a 
massagem será realizada se faz necessária, bem como em dias muito 
frios, a calefação adequada do ambiente promove o relaxamento da 
musculatura.
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É importante que não exista corrente de ar no ambiente e nenhuma 
incidência de ar diretamente sobre o cliente. Mesmo em dias quentes, 
a massagem promove um relaxamento corporal e com isso a 
temperatura corporal tende a diminuir ligeiramente, dessa maneira o 
profissional bem preparado deve sempre ter à mão lençóis ou toalhas 
para cobrir o seu cliente, sem contar que esse simples gesto promove 
maior liberdade e conforto. 

Assim como a iluminação e temperatura, a música, quando utilizada 
de maneira correta, pode ser grande aliada no relaxamento.

Música: usada de maneira correta pode auxiliar no relaxamento 
ao longo da massagem, para isso é importante que o volume seja 
adequado, assim como o tipo de música. É importante que músicas 
específicas de relaxamento sejam usadas, promovendo o ambiente 
ideal para o cliente. 

Questão para reflexão

Ao realizar a ficha de anamnese do seu cliente, você pode criar um 
tópico onde pergunta sobre o gosto musical e criar uma playlist 
personalizada para que as músicas preferidas do seu cliente toquem 
enquanto ele faz a massagem, já pensou nisso?

2.2 Os utensílios utilizados na massagem

É fundamental que o local de atendimento da massagem seja 
adequado e para isso os utensílios utilizados no tratamento são muito 
importantes também. 

As diversas técnicas de massagem podem ser realizadas com 
o cliente na posição deitado e sentado e para isso é necessário 
uma mesa, maca ou cadeira de massagem para que o cliente fique 
confortável em todas as posições adotadas ao longo do tratamento. 
É importante que a maca, cadeira ou mesa sejam ajustáveis para que 
o terapeuta mantenha a postura adequada, assim como o cliente que 
visa ao relaxamento. 

Há a necessidade de o utensílio ter apoio para a cabeça e ombros 
para quando o cliente estiver na posição de decúbito ventral. 

Existem diversos tipos de maca e cabe ao profissional identificar a 
que melhor se adequa a sua rotina e ao seu ambiente. A variedade 
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de macas é grande e podem ser fabricadas com madeira ou metal, 
com ajustes manuais ou em versões mais modernas, que são operadas 
hidraulicamente, ser fixas ou portáteis. 

Fonte: <http://www.dicasdemassagem.com/como-escolher-maca-de-massagem>. Acesso em: 19 jul. 2017.

Figura 1.8 | Maca fixa de madeira

Além da maca, outro utensílio muito importante para a realização 
da massagem são os apoios, que podem ser usados para melhorar o 
conforto do cliente na maca para que ele não se sinta desconfortável 
em determinadas posições.

Fonte: <http://www.fisiostore.com.br/bem-estar/almofadas/triangulo>. Acesso em: 19 jul. 2017.

Figura 1.9 | Triângulo de apoio
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Além desses utensílios, as técnicas de massagem muitas vezes 
contêm movimentos de deslizamento e, por isso, precisam de produtos 
que auxiliem nessas funções, então, óleos e cremes são usados. 

Os óleos têm finalidade de melhorar o deslizamento das mãos do 
profissional sobre a pele do cliente e a quantidade de produto utilizada 
varia bastante de acordo com o tamanho do cliente, a região a ser 
massageada, a secura da pele, e cabe ao profissional fazer a dosagem 
correta ao longo do tratamento.

A grande maioria dos óleos para massagem são vegetais, caso o 
profissional queira incrementar a massagem, também é possível utilizar 
óleos essenciais, que por seu grau de concentração devem ser diluídos 
antes de aplicados. 

Fonte: <http://www.bioessencia.com.br/produtos-bioessencia/oleos-vegetais/>. Acesso em: 19 jul. 2017.

Figura 1.10 | Óleos vegetais

Outra possibilidade também é fazer o uso de cremes que possibilitem 
o deslizamento. Existem cremes à base de água ou óleo e geralmente 
na composição desses produtos existem ativos responsáveis pela 
hidratação, melhora circulatória e nutrição da pele.

Para saber mais

No link a seguir é possível conhecer algumas dicas para montar uma 
sala de massagem agradável ao cliente. Disponível em: <https://www.
cpt.com.br/cursos-estetica-e-beleza/artigos/como-montar-uma-
sala-de-massagem-aconchegante-e-tranquila>. Acesso em: 25 jul. 
2017.
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2.3 Os componentes da massagem

Existem alguns componentes da massagem que devem ser 
realizados para que o objetivo da técnica seja alcançado. Esses 
componentes são: direção das manobras, pressão, ritmo e velocidade 
e duração da técnica.

Direção: o direcionamento correto das manobras de massagem é 
essencial. As manobras são realizadas no sentido das fibras musculares, 
visando ao estímulo ou relaxamento muscular. Cada técnica de 
massagem vai determinar as manobras que serão realizadas, portanto, 
o direcionamento correto das manobras é bem importante. 

Pressão: para cada técnica de massagem é exigida uma pressão 
diferente na hora de realizar o movimento. Para auxílio, o profissional 
pode inclusive utilizar o peso do próprio corpo no movimento para 
realizar maior pressão. É importante lembrar que a pressão realizada 
deve ser suficiente para promover o relaxamento, não causando 
nenhum hematoma.

Ritmo/velocidade: quando o objetivo da massagem é relaxamento, 
é importante que o ritmo e a velocidade das manobras sejam lentos, 
já que movimentos muito rápidos e bruscos provocariam contração 
muscular involuntária. Nas técnicas de massagem estimulantes, essa 
contração muscular é importante para que o objetivo seja alcançado, 
portanto, os movimentos devem ser mais rápidos. 

Duração: é um componente bastante variável já que o profissional 
determina o tempo que vai ser necessário para cada procedimento, 
mas, em média, a duração da seção é de uma hora, na qual 50 minutos 
são gastos com a massagem e os outros dez são utilizados para a 
chegada e saída do cliente e a organização do ambiente. 

2.4 Postura profissional 

É muito importante que o profissional massoterapeuta tenha 
conhecimento suficiente e aptidão manual para trabalhar com as diversas 
técnicas de massagem. Ética, sobretudo, e bom comportamento são 
esperados de um profissional responsável e que presa pela qualidade 
de serviço e atendimento.

É essencial que o profissional tenha muita disposição para o trabalho 
e saiba driblar as situações difíceis com primor, assim como em todas 
as profissões. Além do que já foi dito, é essencia lque o profissional:

- Tenha conhecimento sobre a anatomia e fisiologia humana: 
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é imprescindível que o profissional tenha conhecimento sobre as 
estruturas do corpo humano para realizar as manobras de maneira 
adequada, inclusive para compreender todos os efeitos que a 
massagem provoca no organismo e saber fazer as indicações de cada 
técnica para cada objetivo.

- Ser comunicativo pessoalmente e saber descrever as situações: 
além de ser uma pessoa comunicativa para saber criar vínculos com 
seus clientes, é importante que o profissional deixe documentado por 
escrito tudo que o está sendo realizado.

- Saber ouvir: é uma dica muito importante, já que o profissional, 
apesar de se comunicar e criar vínculos com seu cliente, deve tomar 
muito cuidado com o que é falado, por isso ouvir mais e falar menos 
sempre.

- Transmitir uma boa imagem profissional: lembre-se de que 
sendo um profissional da área da saúde é fundamental uma imagem 
que transmita segurança e profissionalismo, por isso faz-se necessário 
o cuidado com as roupas e o uso de jaleco é indicado, assim como os 
cabelos presos e o uso de sapatos confortáveis que permitam que as 
técnicas sejam realizadas de maneira adequada sem interrupções.

- Ter conhecimento sobre a ética da profissão: é importante que o 
profissional pratique a ética, guardando em sigilo todas as informações 
dos clientes e sempre mantendo-se dentro dos limites com relação à 
confiança e ao distanciamento adequado entre ele e o cliente.

O contato diário com diversas pessoas requer empatia e 
compreensão. O cliente, além de sentir confiança no profissional, deve 
se sentir cuidado, então, o profissional deve sempre ser muito agradável 
em suas atitudes, pois, sem dúvida, o tratamento que o cliente recebe 
será fundamental para que ele retorne. 

1. Atualmente, existem diversas técnicas de massagem, mas os componentes 
da massagem normalmente são aplicados a todas as técnicas. Quais são os 
componentes da massagem?

2. O am biente onde a massagem é realizada é muito importante, pois pode 
proporcionar maior conforto e bem-estar para o cliente. De que maneira as 
cores podem ser usadas a favor do cliente?

Atividades de aprendizagem



U1 - Histórico, considerações, descrição, postura e posicionamento do profissional nas técnicas de massagem28

Posicionamento do profissional
Introdução à seção

A massagem é conhecida como uma técnica que usa diversos 
movimentos e manipulações de tecidos com benefícios estéticos ou 
terapêuticos. As manipulações podem exigir bastante esforço físico 
do profissional, somadas às repetidas seções de atendimento ao 
longo do dia, o desgaste do corpo pode ser grande e por isso que o 
posicionamento adequado é fundamental para garantir ao profissional 
um menor esforço e uma vida profissional longa e saudável.

3.1 Como o profissional se posiciona na técnica

A posição adotada pelo terapeuta na realização da técnica é 
fundamental, já que a eficácia da massagem requer uma boa técnica 
realizada com o mínimo esforço. A posição do terapeuta tanto com 
relação à maca como ao cliente influencia na maneira que as manobras 
serão realizadas e, portanto, o profissional precisa adotar a postura 
correta para proporcionar a melhor massagem ao cliente. 

A conscientização do profissional quanto à postura adotada é uma 
combinação da posição do corpo, da descarga do peso corporal, do 
direcionamento da manobra e da pressão que será realizada. 

Para cada manobra que será realizada, é importante que o terapeuta 
ajuste a sua postura, assim como utilize o seu peso corporal auxiliando 
na pressão das manobras, diminuindo o esforço dos braços e das 
mãos. A posição do terapeuta deve permitir o deslocamento do seu 
peso para frente e para trás e de um lado para outro, juntamente com 
uma ação coordenada das mãos e do corpo, por isso ele deve se sentir 
confortável e ter facilidade na realização dos movimentos.

Uma série de posturas pode ser adotada pelo profissional para que 
as manobras sejam realizadas de maneira correta e também para a 
manutenção de sua saúde, sendo elas:

Postura de esgrimista: pode-se dizer que nesse posicionamento o 
profissional fica semiereto, adotando as pernas afastadas assim como 
um esgrimista. O posicionamento do pé dianteiro deve se manter 
alinhado com a maca, enquanto o pé posterior fica lateralmente girado 

Seção 3
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e o corpo do profissional pode ficar apoiado na maca ou ligeiramente 
afastado. Nesse posicionamento, ao flexionar o joelho, o corpo move-
se para frente e o peso é transferido para o pé que está à frente e, na 
medida em que o joelho se estende, o corpo é movido para trás e o 
peso então se mantém no pé posicionado posteriormente. Os braços 
devem se manter retos ou ligeiramente flexionados, permitindo que 
a pressão passe dos braços para as mãos, as costas ficam eretas de 
maneira que fique confortável. 

Fonte: Cassar (2001, p. 15).

Figura 1.11 | Postura de esgrimista

Postura de esgrimista com cotovelo flexionado: nessa posição 
usa-se o cotovelo como apoio para a manobra. Esse posicionamento 
é adotado para que a descarga de pressão seja realizada ao final da 
manobra em determinadas regiões do corpo. O cotovelo deve ser 
posicionado lateralmente, usando o abdômen como apoio. Enquanto 
o corpo se move, o peso é transferido do antebraço para as mãos. 
Essa posição geralmente é adotada enquanto o cliente está deitado 
em decúbito lateral para que as manobras das costas sejam realizadas.
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Fonte: Cassar (2001, p. 15).

Figura 1.12 | Postura de esgrimista com o cotovelo flexionado

Postura do t´ai chi: o nome dessa postura é dado já que ela se 
assemelha ao posicionamento adotado nessa arte marcial. O terapeuta 
se mantém paralelamente à maca a uma pequena distância, permitindo 
que o peso do corpo seja transferido de uma perna à outra, movendo-
se de um lado a outro, girando lentamente o tronco para que os braços 
consigam exercer maior pressão na movimentação de ir e voltar.

Fonte: Cassar (2001, p. 15).

Figura 1.13 | Postura de t’ai chi
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Postura ereta: o profissional mantém as costas ereta e os pés um 
pouco afastados, o corpo fica paralelo à maca, permitindo, quando 
necessário, que o terapeuta se incline para frente de maneira que não 
sobrecarregue a musculatura das costas para que os movimentos na 
região contralateral sejam realizadas. Essa mesma postura pode ser 
adotada quando o profissional se posiciona na cabeceira da maca.

Fonte: Cassar (2001, p. 16).

Figura 1.14 | Postura ereta

Postura de vaivém: nesse posicionamento o profissional deve se 
manter afastado da maca e com os pés um atrás do outro para permitir 
a transferência do peso do corpo para os braços. O nome da postura 
indica que o movimento que será realizado com o corpo será de vai 
e vem para frente e para trás. Enquanto o peso corporal é jogado para 
frente, o pé traseiro se mantém levantado para facilitar a movimentação 
e esse posicionamento geralmente é realizado para trabalhar a região 
contralateral do cliente.
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Fonte: Cassar (2001, p. 16).

Figura 1.15 | Postura de vaivém na lateral da maca

Fonte: Cassar (2001, p. 16).

Figura 1.16 | Postura de vaivém: aplicada na cabeceira da maca de tratamento

Postura inclinada: o profissional se posiciona com uma certa 
distância da maca e as pernas são mantidas paralelas uma a outra 
com os pés afastados, criando uma base estável. Quando o corpo se 
inclina para frente, a descarga de peso se transfere dos braços para as 
mãos e quando a manobra se completa, o corpo retorna para trás. Essa 
manobra é frequentemente usada na cabeceira da maca.
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Fonte: Cassar (2001, p. 16).

Figura 1.17 | Postura inclinada

Posição sentado na maca: algumas manobras podem ser realizadas 
mais facilmente quando o profissional se senta na borda da maca, 
evitando que incline demais o tronco. Dessa maneira, uma das mãos 
realiza o movimento enquanto a outra estabiliza o corpo do cliente.

Fonte: Cassar (2001, p. 17).

Figura 1.18 | Posição sentado na maca
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Ao adotar os posicionamentos corretos, o profissional consegue 
executar as manobras com maior eficácia e com pouco desgaste 
do seu próprio corpo, evitando qualquer tipo de tensão com os 
posicionamentos, permitindo que os movimentos sejam realizados 
com liberdade.

1. Existem diversos posicionamentos que o profissional pode adotar ao 
realizar a massagem. Qual a característica da postura ereta?

2. A consciência corporal é muito importante para que o profissional adote 
o posicionamento correto na hora de realizar as manobras de massagem. 
Quais as razões da postura ser tão importante?

Questão para reflexão

Após um dia intenso de trabalho com massagens, o desgaste físico do 
profissional é grande e sua musculatura pode ficar rígida e tensa, por 
isso é indicado que pelo menos 15 minutos de alongamento sejam 
feitos após o dia de trabalho. Qual a importância desse alongamento 
para o profissional?

Para saber mais

Para saber ainda mais sobre massagem e os posicionamentos adequados 
ao profissional, realize a leitura e consulte, sempre que necessário, o livro 
Manual de Massagem Terapêutica de Mario-Paul Cassar, disponível em: 
<http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2009/09/
livro-mario-paul-cassar-manual-de-massagem-terapeutica.pdf>. 
Acesso em: 25 jul. 2017.

Atividades de aprendizagem
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Efeitos fisiológicos da massagem
Introdução à seção

No corpo humano os sistemas estão conectados e funcionando 
de maneira a manter o equilíbrio do organismo, conhecido também 
como homeostase, e qualquer alteração provocará alterações no 
corpo como um todo.

Sempre que uma região for manipulada com as manobras 
de massagem, o todo será afetado, pois pode proporcionar um 
relaxamento do organismo, além de auxiliar com seu efeito terapêutico, 
que também promove melhoras emocionais. A massagem pode 
influenciar nos processos orgânicos de maneira direta ou indireta 
através dos efeitos reflexos.

4.1 Efeitos da massagem

Os efeitos da massagem são diversos nos sistemas do corpo, 
portanto, são divididos em:

• Efeitos sobre o sistema muscular.

• Efeitos sobre o sistema nervoso.

• Efeitos sobre o sistema circulatório.

• Efeitos sobre o sistema linfático.

• Efeitos sobre o sistema tegumentar.

Efeitos sobre o sistema muscular: todo o esqueleto humano 
é recoberto por tecido muscular que além da função de promover 
movimentação também dá formato ao corpo. Os músculos são 
constituídos por feixes de fibra muscular, protegidos por uma capa e 
a cada estímulo cerebral de contração muscular essas fibras deslizam 
umas sobre as outras, promovendo o encurtamento para a contração 
muscular, e como consequência dessa movimentação o organismo 
produz ácido lático que se acumula na musculatura, o que pode 
provocar muitas vezes as dores e cãibras musculares.

A massagem pode promover diversos benefícios para o sistema 
muscular, pois conforme os movimentos e manobras de massagem 
são realizados promovem a eliminação mais rápida do ácido lático 

Seção 4
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muscular, permitindo uma movimentação mais firme da musculatura 
e consequente retorno do tônus muscular. A massagem também 
pode promover uma melhora da oxigenação muscular, o que deixará 
a musculatura mais flexível e relaxada, melhorando as tensões.

Fonte: <http://www.afh.bio.br/sustenta/sustenta4.asp>. Acesso em: 27 jul. 2017

Figura 1.19 | O sistema muscular

Efeitos sobre o sistema nervoso: o sistema nervoso é fundamental 
para que exista comunicação entre o organismo e o meio externo. Ele 
é composto por sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. 
O sistema nervoso central é composto pelo cérebro e pela medula, 
o que permite a passagem dos estímulos e consequentemente das 
nossas reações.

A pele possui uma grande quantidade de terminações nervosas 
que transmitem sinais para o sistema nervoso central. Ao realizar uma 
massagem, o estímulo dos nervos periféricos através das manobras 
proporciona uma restauração do equilíbrio interno, relaxando o corpo 
ao mesmo tempo em que diversos processos regenerativos são 
ativados, além disso a boa sensação do toque provoca a liberação de 
mediadores químicos e hormonais que promovem uma sensação de 
bem-estar para o corpo.



U1 - Histórico, considerações, descrição, postura e posicionamento do profissional nas técnicas de massagem 37

Efeitos sobre o sistema circulatório: o sangue que circula por todo o 
corpo tem a importante função de nutrir e oxigenar todos os tecidos do 
corpo, músculos e órgãos. Para que a circulação do sangue aconteça, 
o sistema circulatório possui uma bomba propulsora que através da 
sua contração espalha o sangue para todo o corpo. O sangue, além 
de nutrir, também possui a função de eliminar os produtos finais do 
metabolismo celular, que são os resíduos não utilizados pela célula. 

A massagem, por sua vez, pode estimular o sistema circulatório. 
As manobras de massagem quando causam a hiperemia local 
promovem melhora da troca de nutrientes e oxigenação dos tecidos, 
além da retirada dos resíduos metabólicos, e quando as manobras da 
massagem promovem o relaxamento, esse estímulo circulatório vai 
provocar benefício para o ritmo cardíaco.

Questão para reflexão

O sistema nervoso e o sistema tegumentar têm uma ligação que 
permite a comunicação do meio externo com o nosso organismo. 
A pele é cheia de terminações nervosas e quando tocada através da 
massagem promove no organismo a sensação de relaxamento e bem-
estar. Você consegue entender por que o toque é tão importante para 
o corpo humano?
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Fonte: <http://lamoreabio2.blogspot.com.br/2012/09/introducao-ao-sistema-circulatorio.html>. Acesso em: 27 jul. 
2017.

Figura 1.20 | Sistema circulatório

Efeitos sobre o sistema linfático: o sistema linfático trabalha em 
conjunto com o sistema circulatório, drenando os tecidos na intenção 
de retornar os resíduos celulares de volta para o sistema circulatório, 
através da comunicação do sistema circulatório e linfático. O sistema 
linfático possui uma rede complexa de vasos superficiais e profundos 
e em seu interior corre um líquido chamado linfa. Diferente do sistema 
circulatório, que possui uma bomba propulsora, no sistema linfático, 
os vasos possuem estruturas chamadas de linfângions, que permitem 
a movimentação do líquido e os vasos possuem válvulas evitando que 
a linfa reflua.

Durante a massagem, com o estímulo do sistema circulatório, 
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o sistema linfático também é estimulado, favorecendo a retirada de 
resíduos metabólicos e aumentando a velocidade do processo de 
drenagem corporal.

Conforme a massagem acontece, o sistema circulatório promove 
um aumento da circulação de sangue nos vasos o que, indiretamente, 
estimula o fluxo linfático, além das manobras de massagem estimularem 
a drenagem dos tecidos através da movimentação dos líquidos do 
sistema linfático.

Efeitos sobre o sistema tegumentar: a pele é o maior órgão do 
corpo e é graças a ela que acontece comunicação do meio interno 
com o externo. Ela serve como uma barreira de proteção, além 
de auxiliar na regulação da temperatura corporal e eliminação de 
substâncias através das glândulas. É extremamente sensível ao toque 
devido à grande quantidade de terminações nervosas ao longo da sua 
extensão. 

Com a massagem, o aporte sanguíneo aumenta, favorecendo a boa 
manutenção da pele, deixando-a saudável e com as suas estruturas 
funcionando corretamente, o que a mantém elástica e viçosa. Além 
disso, com os movimentos e fricções que as manobras da massagem 
realizam contra a pele, acontece a remoção das células mortas que, 
junto com os cremes ou óleos utilizados, deixa a pele mais hidratada 
e saudável.

Fonte: <http://vivomaissaudavel.com.br/beleza/estetica/conheca-alguns-tipos-de-massagem-e-seus-beneficios-para-
o-corpo/>. Acesso em: 27 jul. 2017.

Figura 1.21 | A influência da massagem no sistema tegumentar
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4.2 Indicações e contraindicações da massagem

Como já visto, a massagem pode proporcionar diversas 
modificações no organismo e por isso compreender suas indicações e 
contraindicações é fundamental para que o cliente não seja prejudicado 
com os tratamentos, apesar da massagem ser pouco invasiva. 

Indicações:

• Melhora da oxigenação dos tecidos.

• Melhora da nutrição dos tecidos.

• Relaxamento muscular.

• Melhora do bem-estar.

• Diminuição do estresse.

• Melhora do contorno corporal.

• Melhora do contorno facial.

• Melhora do tônus muscular corporal.

• Melhora do tônus muscular facial.

Contraindicações: 

- Processos infecciosos.

- Febre.

- Doenças contagiosas.

- Problemas cardíacos.

- Trombose.

- Pressão alta.

- Primeiro trimestre de gestação.

- Câncer.

Para saber mais

Para saber mais sobre a massagem, leia o artigo que trata sobre o efeito 
da massagem clássica na percepção da dor, edema, amplitude articular 
e força máxima após dor muscular tardia induzida pelo exercício.
Disponível em: <http://www.producao.usp.br/bitstream/handle/
BDPI/2852/art_ABAD_Efeito_da_massagem_classica_na_percepcao_
subjetiva_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 27 jul. 
2017.
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- Erupções cutâneas.

Apesar de todas as contraindicações, é importante que o 
profissional esteja sempre atento ao estado do seu cliente. Antes de 
qualquer indicação de massagem ou qualquer outro tratamento, é 
fundamental a realização da ficha de avaliação, que além de constar 
a queixa principal do cliente também vai identificar qualquer problema 
de saúde ou situação que impeça a realização com segurança de 
algum procedimento.

1. Por que entender as contraindicações da massagem é importante?

2. De que maneira a massagem pode proporcionar alguma melhora na 
pele?

Esta unidade abordou sobre os aspectos de base para quem 
deseja trabalhar e estudar sobre a massagem. É importante que a 
leitura seja detalhada, já que cada seção traz conceitos interessantes 
que acarretam no conhecimento do profissional da área. Ao longo 
desse material foi possível conhecer sobre o histórico da massagem, e 
entender como deve ser um ambiente que proporcione relaxamento 
e conforto necessários para o cliente que busca por tratamentos. Além 
disso, estudamos a postura e o posicionamento do profissional na 
realização das manobras e, por fim, os efeitos que a massagem causa 
no organismo e quais as suas indicações e contraindicações.

Caro aluno, nesta unidade você pôde conhecer diversos aspectos 
importantes para quem inicia seus estudos sobre massagem, por isso 

Atividades de aprendizagem

Fique ligado

Para concluir o estudo da unidade

Questão para reflexão

Qual a importância da ficha de avaliação no início de qualquer 
tratamento?
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sempre que necessário retome a sua leitura para memorizar cada 
detalhe desse material que foi escrito especialmente para você. 

1. Quando se fala em massagem, a primeira coisa que vem à cabeça é 
um momento relaxante, mas nem todas as massagens têm essa finalidade. 
Dependendo do tipo, podem estimular a circulação sanguínea, o fluxo 
linfático, além, é claro, de relaxar os músculos e aliviar o estresse e a 
ansiedade. Analise as alternativas e assinale a que corresponde à definição 
de massagem:
a)  Massagem é o conjunto de habilidades do terapeuta em se movimentar 

ao longo do procedimento estético.
b)  Massagem é um recurso físico não terapêutico utilizado somente com o 

objetivo de modelagem corporal.
c)  Massagem são manobras realizadas em diversas partes do corpo com o 

intuito de provocar pequenas lesões musculares.
d)  Massagem é o conjunto de manipulações, de movimentos leves ou 

com maior pressão, utilizados de acordo com a necessidade e objetivo 
desejado.

e)  Massagem é um conjunto de manobras que ocasiona o rompimento 
capilar, provocando hematomas por todo o corpo, com o objetivo de 
tonificação muscular.

2. A massagem é o ato de friccionar com as mãos ou por meio de aparelhos 
específicos as partes do corpo, proporcionando o bem-estar, alívio de dores 
musculares, das tensões e do sistema emocional, de forma terapêutica, 
relaxante, desportiva e estética, porém, existem algumas condições básicas 
para que o procedimento seja bem realizado. Analise as alternativas e 
assinale a correta:
I) Profissional capacitado.
II) Acessórios como maca e cadeiras.
III) Cobertura e posicionamento do paciente.
IV) Meios como óleo e creme.
a) Somente a alternativa I está correta.
b) Somente as alternativas I e II estão corretas.
c) Somente a alternativa III está correta.
d) Somente as alternativas II e III estão corretas.
e) Todas as alternativas estão corretas.

Atividades de aprendizagem da unidade
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3. Através da manipulação dos tecidos e músculos do corpo, estimula-
se a circulação, a mobilidade e a elasticidade, além de combater a dor 
e contraturas musculares. A terapia com massagens também ajuda a 
normalizar as funções fisiológicas, coopera para o fortalecimento do sistema 
imunológico, proporciona bem-estar e qualidade de vida, bem como auxilia 
na eliminação de resíduos metabólicos do corpo, porém é importante 
estar atento às contraindicações da massagem para não causar nenhum 
efeito prejudicial ao cliente. Assinale a alternativa correta com relação às 
contraindicações:
I) Tumores.
II) Processos infecciosos ou inflamatórios crônicos.
III) Em cima do abdômen da gestante.
IV) Trombose e tromboflebite.
V) Dermatites.
a) Somente a alternativa I está correta.
b) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas.
c) Somente a alternativa III está correta.
d) Somente as alternativas II e III e IV estão corretas.
e) Todas as alternativas estão corretas.

4. Pelo pouco que sabemos a respeito da história e origem da massoterapia, 
Hipócrates (460 a 377 a.C.), considerado o pai da medicina, já utilizava a 
massagem como uma ferramenta terapêutica em seus pacientes. O poder 
do toque e manobras realizadas na massagem são capazes de fortalecer 
o sistema imunológico, responsável por nossa defesa contra doenças. 
Durante uma sessão de massagem, o cortisol, hormônio liberado pelo 
organismo quando ficamos estressados, sofre uma redução considerável, 
o que ajuda a combater o estresse da vida moderna. Quais as condições 
importantes para que a massagem seja realizada? Responda marcando a 
alternativa correta:
I) Conhecimento da anatomia, histologia e fisiologia da pele.
II) Conhecimento das manobras existentes.
III) Conhecimento da patologia a ser tratada.
IV) Uso adequado de cosméticos que auxiliam na retenção de líquidos.
V) Posicionamento adequado do paciente e terapeuta.
a) Somente a alternativa I está correta.
b) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
c) Somente as alternativas I, II, III e V estão corretas.
d) Somente a alternativa IV está correta.
e) Todas as alternativas estão corretas.
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5. Ao conversar com as pessoas, dificilmente alguém dirá que não gosta 
de massagem. Quando um cliente busca por um profissional, ele espera 
que além de todo o conhecimento, o ambiente também seja adequado.
De que formas o ambiente pode proporcionar um maior relaxamento ao 
cliente?
a)  O ambiente deve proporcionar ao cliente e profissional uma mobilidade 

confortável, além do mais, aspectos como os próprios materiais utilizados 
na composição do ambiente, a iluminação, que pode ser mais baixa ou 
ajustável, uma música agradável e relaxante, as cores do ambiente e a 
temperatura, que deve ser agradável, podem fazer diferença.

b)  O tamanho do ambiente é indiferente, já que o cliente permanecerá 
deitado a todo o tempo, já a iluminação deve ser sempre baixa para 
promover o relaxamento do momento em que o cliente entra na sala 
até o final da sessão.

c)  A temperatura do ambiente é fundamental, pois no momento em que 
o cliente tem a pele massageada os movimentos de fricção tendem a 
aumentar a sua temperatura corporal e por isso ele sentirá muito calor, 
graças a isso a temperatura da sala deve ser sempre bem baixa.

d)  O ambiente de massagem não proporciona nenhum tipo de alteração 
no cliente, já que o que realmente faz a diferença é a massagem.

e)  No ambiente de massagem a única técnica que pode ser usada para 
promover o relaxamento é a cromoterapia, através do banho de luz.  
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Descrição e execução das 
técnicas de massagem 
modeladora. Massagem 
relaxante. Consciência 
corporal e relaxamento para 
alívio de tensões

As diversas técnicas de massagem e de terapias manuais têm sido 
usadas com a finalidade de proporcionar relaxamento e bem-estar. 
Nos tempos remotos a massagem era usada como maneira de 
obter a cura para diversas enfermidades quando os medicamentos 
ainda eram pouco conhecidos e usados. Quer sejam usadas para 
fins terapêuticos ou com objetivo de uma melhora no contorno 
corporal e facial, as técnicas manuais trabalham o organismo como 
um todo, proporcionado relaxamento, alívio das dores e qualidade 
de vida. 

A beleza corporal imposta pela mídia tornou-se alvo de conquista 
pela sociedade contemporânea. O culto ao corpo é parte de um 
sistema mundialmente orientado pelo mercado, que contribui para 
que a sociedade desenvolva comparações em relação ao próprio 
corpo. Aliada a esta busca pela beleza como processo seletivo para 
uma autoestima, a sociedade tem incorporado os cuidados com a 
manutenção da saúde e o embelezamento corporal e facial.

As massagens são recursos utilizados para proporcionar o 
embelezamento corporal e facial como forma da manutenção da 
saúde aliada à qualidade de vida que reflete na melhoria da imagem 
corporal.

Objetivos de aprendizagem

Heloisa Maria Licha

Unidade 2



A massagem apresenta uma longa história permeada de vasta literatura e tem 

sido mencionada desde os tempos remotos, conheça como esta prática foi iniciada 

e sua repercussão nos dias atuais. Uma das grandes contribuições da massagem 

clássica foi Per Ling, que incrementou as técnicas manuais associando à ginástica 

que teve grande repercussão.

Seção 1 | Manobras da massagem clássica

O relaxamento é uma forma alternativa de lidar com os problemas enfrentados 

diariamente. Desde um simples banho até formas mais elaboradas de indução ao 

relaxamento proporcionam ao organismo um equilíbrio físico e mental. A massagem 

aliada aos efeitos fisiológicos proporcionados por esta técnica tem sido uma forma 

alternativa no alívio de muitas condições patológicas.

Seção 2 | Aspectos da massagem relaxante e sua aplicabilidade

A massagem modeladora consiste em uma série de movimentos rápidos, 

intensos e repetitivos que tem o objetivo de mobilizar o tecido adiposo, provendo 

uma modelagem corporal. É uma técnica utilizada na área do embelezamento 

corporal, como recurso coadjuvante no tratamento das disfunções estéticas, como: 

a lipodistrofia localizada e o fibroedema geloide, além de contribuir para uma pele 

mais viçosa e saudável.

Seção 3 | Aspectos da massagem modeladora e sua aplicabilidade 

Um dos grandes vilões da saúde e da qualidade de vida na sociedade moderna 

é o estresse. Desde a Revolução Industrial a busca por status e dinheiro se tornou 

condição obrigatória e o estresse tem consumido de maneira grandiosa a maioria 

das pessoas, contribuindo para as doenças. Na área do embelezamento corporal e 

facial diversas terapias alternativas têm se tornado carro-chefe, contribuindo para a 

manutenção da saúde e da qualidade de vida.

Seção 4 |  Consciência corporal, relaxamento e alongamentos para a 
qualidade de vida



Há milhares de anos, a massagem ou até mesmo a imposição das 
mãos vem sendo usada para alívio da dor, relaxamento e equilíbrio 
entre corpo, mente e espírito. No Oriente, por exemplo, as técnicas de 
massagem são valorizadas por suas aplicações terapêuticas e vêm sendo 
usadas desde os primórdios dos tempos.

Médicos gregos e romanos usavam a massagem como um dos 
principais meios para se obter o alívio da dor. Hipócrates, considerado o 
pai da medicina, dizia que um médico tem a obrigação de ser experiente 
na habilidade de friccionar a pele, pois através desta técnica se obtém 
melhoras nas articulações, e até mesmo o alívio da asma, decorrente 
dos efeitos fisiológicos proporcionados por esta técnica.

Na Idade Média pouco se ouviu falar da massagem no continente 
europeu, sendo revitalizada por volta do século XVI. E foi no início 
do século XIX que o médico sueco, Per Herink Ling, desenvolveu a 
massagem sueca (sistema que une a ginástica, fisiologia e as técnicas 
chinesas, gregas e romanas). Por ser uma técnica suave que trabalha 
o corpo de maneira não invasiva, além de proporcionar o equilíbrio 
da mente e do espírito, vem sendo usada até os dias atuais tanto com 
relação ao valor terapêutico quanto estético.

O primeiro passo para execução de uma massagem, quer seja ela 
para fins terapêuticos ou estéticos, é conhecer as manobras que são 
derivadas da massagem clássica.

Introdução à unidade
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Seção 1

Descrição das manobras de massagem clássica
Introdução à seção

A arte mais antiga de cura é a massagem, há muitas evidências 
crescentes de sua efetividade no tratamento de pacientes com uma 
ampla variedade nos estados traumáticos e de doenças. Assim como 
uma arte médica, é praticada de diferentes maneiras entre as diversas 
culturas em todo o mundo. 

As técnicas de massagem são, muitas vezes, utilizadas de forma 
instintiva, um destes exemplos está ao contundir uma parte do corpo, 
pois temos o hábito de friccionar o local utilizando as mãos. Essa 
prática é um método natural de cura mais antigo da humanidade e 
está presente nas áreas do esporte, estética e medicina.

Técnica: refere-se a um conjunto de processos e métodos de uma 
arte ou ciência.

Manual: feito com as mãos ou manobrado com as mesmas.

A massagem é uma forma passiva de movimentar o corpo. 
Atualmente, faz parte do cotidiano de todos. Mundialmente, é uma 
necessidade, já que é uma das maneiras de se atingir relaxamento 
contribuindo de maneira significativa para a qualidade de vida.

Aliadas à qualidade de vida, as técnicas de massagem contribuem 
para o embelezamento corporal e facial, uma vez que a sociedade 
moderna vive a revolução do corpo, imprimindo um novo estilo de 
vida atrelado a corpos bonitos com qualidade de vida e saúde. 

1.1 A arte da massagem 

A massagem é o ato de tocar com as mãos, provocando algum 
tipo de ação seja ela fisiológica, psicológica, química ou mecânica. 
Em um toque inúmeras reações são produzidas na mente e corpo. 
Na atualidade, a massagem não mais é considerada empírica, mas sim 
uma ciência, já que vários efeitos relacionados a esse recurso foram 
estudados. 

Data da antiguidade a palavra massagem, sendo derivada de raízes 
de diversas culturas: na Grécia, o termo grego massein, cuja tradução 



U2 -  Descrição e execução das técnicas de massagem modeladora. Massagem relaxante. Consciência corporal e relaxamento para 

alívio de tensões 51

é amassar, no termo hebraico massech e no árabe mass. Já o termo 
francês masseur foi utilizado na língua inglesa, tendo o significado 
atribuído àqueles praticantes de diferentes técnicas. Na China, a 
massagem era conhecida como cong-fou, no Japão como ambouk e 
na Índia como shampooing.

De acordo com Guirro e Guirro (2004), Chaves et al. (1990), existem 
vários tipos de massagem que derivam de inúmeras técnicas, porém 
todas têm movimentos primários, fazendo parte da massagem clássica.

A descrição das técnicas de massagem deriva da língua inglesa 
e francesa, termos como deslizamento ou alisamento superficial 
e profundo (effleurage), amassamento (petrissage), percussão 
(tapotment). Outros movimentos ou manobras são conhecidos por 
fricção, vibração e agitação, ou ainda movimentos associados como 
o rolamento, que se associa ao deslizamento, e amassamento. Como 
resultado desse progresso, surgiu uma variedade de técnicas ou de 
movimentos que foram denominados de:

• Técnicas de effleurage ou deslizamento.

• Técnicas de compressão.

• Técnicas de percussão.

• Técnicas de fricção.

• Técnicas de vibração e agitação.

Estes movimentos, manobras ou técnicas são derivados da 
massagem clássica, sendo usados também em outras modalidades, 
como na massagem relaxante, massagem modeladora e na turbinada.

1.2 Descrição das manobras, movimentos, técnicas de massagem

Para a execução das técnicas de massagem, devem ser realizados 
os movimentos ou também chamados de manobras.

Estas manobras derivadas da massagem clássica são usadas na 
área do embelezamento corporal e facial com o intuito de promover 
relaxamento, e o embelezamento.

São manobras empregadas na massagem clássica, modeladora e 
turbinada.

1.2.1 Manobra (técnica) de effleurage ou deslizamento

 O termo effleurage deriva da palavra francesa effleurer, que significa 
“tocar de leve”. É a manobra mais instintiva e natural de todas as técnicas 
de massagem. Na língua inglesa é denominada stroking, que significa 
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carícia. Chamada também de “deslizamento”, é uma manobra básica 
sendo utilizada no começo de todas as rotinas de massagem e tendo 
diversas aplicações, sua maior importância é o contato inicial entre o 
terapeuta e paciente.

O movimento consiste em deslizar as mãos nos segmentos 
corporais, podendo ser de maneira simultânea (usando as duas mãos 
ao mesmo tempo), ou de maneira alternada (uma mão depois a 
outra), com uma pressão constante durante a manobra e com direção 
preestabelecida.

Nesta técnica são encontradas variações de pressão no deslizamento 
superficial (menor pressão) e profundo (maior pressão).

1.2.2 Deslizamento superficial 

Esta manobra rítmica consiste em deslizar a região palmar das mãos 
e dedos com uma pressão leve, superficial. É comparada com um 
movimento de “acariciar’. É uma manobra usada para iniciar e finalizar 
a massagem e tem a função de aumentar o limiar de sensibilidade de 
quem a recebe, tornando mais agradáveis as manobras subsequentes.

De acordo com Maio (2011), o deslizamento superficial se dá através 
da passagem das mãos ou parte desta sobre uma área, podendo ser 
realizada de maneira simultânea ou alternada. É muito importante 
ressaltar que está técnica deve ser realizada com pressão uniforme 
e leve, suave e rítmica. Esta manobra exerce sobre a pele uma ação 
mecânica, sendo que quem a executa jamais deverá perder o contato 
com a pele do cliente.

Fonte: elaborada pela autora. 

Figura 2.1 | Deslizamento superficial 
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1.2.3 Deslizamento profundo

Esta manobra consiste em um deslizar rítmico das mãos e dedos 
com maior pressão e de maneira crescente. A pressão exercida deve ser 
maior, o suficiente para causar efeitos mecânicos e reflexos, de forma 
a não ser excessiva a ponto de se obter um mecanismo de defesa. No 
retorno do movimento pode ser mantido contato superficial com os 
tecidos.

A pressão deve ser menor nas protuberâncias ósseas e nas regiões 
mais sensíveis, e deverá ser reduzida muitas vezes em um deslizamento 
superficial. As manobras mais profundas têm efeito sobre a fáscia 
superficial e reduzem as formações nodulares (áreas endurecidas).

Pela ação mecânica da manobra ocorre uma melhora da circulação 
sanguínea e, por consequência, uma maior nutrição da área trabalhada, 
redução de edemas, relaxamento da musculatura, além da restauração 
e mobilidade dos tecidos trabalhados.

Outro aspecto importante a ser observado por parte de quem a 
realiza é a direção, que deve ser de maneira centrípeta, no sentido 
distal para proximal, acompanhando a circulação venosa, linfática e das 
fibras musculares.

A velocidade deve ser lenta, uma vez que um dos objetivos desta 
técnica é promover o relaxamento corporal, podendo ser realizada em 
todos os segmentos corporais. Uma das variações desta manobra é 
realizá-la com as mãos fechadas, lembrando que a volta do movimento 
deve ser com as mãos abertas.

Fonte: elaborada pela autora. 

Figura 2.2 | Deslizamento profundo com as mãos fechadas 
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1.2.4 Deslizamento com o polegar 

Esta manobra profunda de massagem pode ser realizada com um 
dos dedos polegares. Sendo aplicada pelo dedo polegar, torna possível 
uma maior concentração de pressão em pequenas áreas do tecido 
muscular.

Fonte: elaborada pela autora.

Figura 2.3 | Deslizamento com os polegares 



1.2.5 Efeitos proporcionados pelo deslizamento

Um dos principais efeitos da manobra de deslizamento ocorre 
na via reflexa, o que leva a uma sedação neuromuscular, induzindo 
o relaxamento. Este efeito acontece nos receptores sensoriais dos 
tecidos superficiais, nos quais os terminais nervosos são estimulados, 
exercendo sensação de relaxamento. 

Por meio desta manobra ocorre uma diminuição da excitabilidade 
das terminações nervosas livres, levando a uma diminuição da dor. A 
massagem bloqueia os impulsos dolorosos, estimulando a liberação 
de endorfinas, que são analgésicos naturais.

No sistema tegumentar ocorre uma regeneração da pele, uma vez 
que o deslizar das mãos promove uma melhora da circulação cutânea 

Questão para reflexão

Reflitam na importância das técnicas de massagem, nos tempos 
antigos devido à escassez de medicamentos muitas enfermidades eram 
tratadas com as técnicas manuais associadas às ervas e aos óleos.
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e um aumento da temperatura local. A massagem realizada na 
região abdominal pode aliviar os sintomas da flatulência ou distúrbios 
do movimento intestinal, mediante efeitos mecânicos diretos e reflexos 
no intestino, já que favorece a peristalse intestinal.

Fonte: <https://fisionat.files.wordpress.com/2011/01/back-effleurage1.jpg>. Acesso em: 18 jul. 2017.

Figura 2.4 | Deslizamento em região posterior do tronco 

1.3 Manobra (técnica) de compressão 

Esta técnica utiliza maior pressão e afeta os tecidos superficiais 
e mais profundos. Existem várias variações desta manobra, como 
a compressão com os dedos e o polegar e a compressão com as 
eminências tênar e hipotênar. Nesta última os tecidos são primeiro 
puxados pelos dedos na direção das eminências tênar/hipotênar e 
uma leve pressão é aplicada durante a manobra, sendo suficiente para 
puxar os tecidos. Posteriormente, as eminências tênar/hipotênar são 
empregadas para a aplicação de compressão e rolagem dos tecidos 
para frente. A compressão é liberada à medida que a eminência tênar/
hipotênar da mão se aproxima dos dedos.

Fonte: elaborada pela autora. 

Figura 2.5 | Técnica da compressão 
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Outra forma de trabalhar a compressão é através dos dedos em 
que estes são posicionados rente à superfície cutânea e as mãos 
sobrepostas exercem pressão, simultaneamente a compressão dos 
tecidos é alongada em direção circular.

1.3.1 Efeitos da compressão 

Esta manobra promove o alongamento do músculo e fáscia e a 
liberação de aderências, redução do edema e remoção dos resíduos, 
também favorece o aumento da circulação e nutrição tecidual, além 
da redução da dor e da diminuição da tensão muscular.

1.4 Amassamento

O amassamento é conhecido também por petrissage, que vem do 
verbo petrir cujo significado é amassar, modelar. Neste movimento 
é realizada a compressão e apreensão dos músculos superficiais e 
tecidos subcutâneos, de maneira alternada e intermitente, podendo ser 
realizada com uma ou ambas as mãos, com a região palmar, polegar 
e os dedos. O músculo trabalhado sofre compressões alternadas no 
sentido das fibras musculares, sendo que ocorre uma mobilização do 
tecido muscular e a pressão exercida é intermitente. No amassamento 
ocorre uma distensão dos músculos e tendões retraídos, aumentando 
a energia da fibra muscular, além da reabsorção de restos metabólicos 
tanto em tecidos superficiais como nos mais profundos.

Neste movimento as mãos de quem a executa e a pele do cliente 
movem-se em conjunto sobre as estruturas profundas. É importante 
estar atento para que toda a mão seja utilizada durante o movimento e 
não apenas os dedos e o polegar, pois caso contrário poderá beliscar a 
pele, provocando desconforto.

Com relação à pressão deve sempre ser levada em consideração 
a profundidade a ser atingida e a região a ser tratada, e ao se tratar o 
tecido subcutâneo, deve-se usar pressões menores que as usadas em 
tecidos mais profundos.

1.4.1 Efeitos do amassamento 

O principal efeito é mecânico, já que melhora as condições 
circulatórias da musculatura e a eliminação dos resíduos metabólicos, 
aumentando a nutrição tecidual, a extensibilidade e o alongamento 
do tecido conectivo, além de promover redução da tensão muscular, 
relaxamento  e alívio da dor.
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Fonte: elaborada pela autora. 

Figura 2.6 | Técnica do amassamento

1.5 Técnica de fricção 

Nesta técnica, é utilizada pressão com a polpa dos dedos de maneira 
circular e profunda, sem que os dedos realizem o deslizamento sobre 
a pele. Os movimentos são circulares com pressão suficiente para 
mobilizar o tecido superficial. 

O ritmo e a velocidade devem ser uniformes e lentos para não 
produzir dor. A intensidade da pressão deverá ser um pouco maior, 
levando em conta a profundidade dos tecidos a serem atingidos e a 
manobra de fricção pode ser executada em diversas direções: circular, 
transversal, ou em linha reta.

A fricção circular consiste em uma série de três ou quatro 
movimentos circulares realizados no mesmo ponto, que vão se 
tornando gradualmente, cada vez mais profundos nos tecidos. Antes 
do início dos movimentos os dedos devem ser pressionados em uma 
leve inclinação nos tecidos, em seguida, são mobilizados em círculos 
bem pequenos, aprofundando ligeiramente a cada círculo sucessivo. 

Os tecidos superficiais são mobilizados sobre os tecidos mais 
profundos, ao atingir a profundidade necessária, a pressão é liberada 
gradualmente e os dedos são levantados e pousam em outra área, na 
qual o movimento é repetido.
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Fonte: <http://fitogel.com.br/wp-content/uploads/2013/12/friccao.jpg>. Acesso em: 18 jul. 2017.

Figura 2.7 | Técnica de fricção

A fricção transversal é uma série de movimentos, começando de 
forma suave e progredindo gradualmente. Esses movimentos são 
realizados transversalmente às fibras do tecido-alvo. O objetivo é a 
liberação de aderências teciduais e cicatriciais, nódulos fibrosos, nos 
pós-traumatismos, bem como produzir relaxamento muscular e alívio 
da dor.

Fonte: Domenico (1998, p. 94)

Figura 2.8 | Posição dos dedos para efetuar as fricções transversais

1.5.1 Efeitos da fricção 

No movimento de fricção há um aquecimento da pele, aumentando 
o fluxo sanguíneo e facilitando a absorção de produtos tópicos.



U2 -  Descrição e execução das técnicas de massagem modeladora. Massagem relaxante. Consciência corporal e relaxamento para 

alívio de tensões 59

1.5.2 Precauções na execução da manobra de fricção 

Deve-se usar sempre as polpas dos dedos e não as pontas, para 
que as unhas não machuquem a pele. Inicie pressionado devagar os 
tecidos e vá aumentando aos poucos a intensidade. Massageie os 
músculos mais profundos e não apenas a pele. A fricção não deve ser 
realizada em regiões em que o nervo está inflamado ou lesionado.

1.6 Rolamento 

No rolamento, os tecidos subcutâneos são rolados sobre 
estruturas mais profundas, obtendo uma melhora no funcionamento 
das articulações e membros que ficam comprometidos por uma 
imobilidade da pele. As mãos repousam, os dedos escorregam levando 
o tecido em direção aos polegares, fazendo movimento ondular.

Deve ser realizada de maneira lenta, não beliscando os tecidos e 
nem causando dor. Não se utiliza muita pressão, porém em algumas 
áreas pode ser difícil pegar a pele e aplicar o rolamento devido à 
dificuldade de puxar a pele.

Fonte: elaborada pela autora. 

Figura 2.9 | Rolamento 

1.7 Percussão 

 A percussão é um movimento em que os tecidos são submetidos 
a “golpes manuais” alternados e intermitentes com frequência, 
utilizando a borda ulnar, podendo a mão estar espalmada ou fechada. 
As manipulações na técnica de percussão acontecem com as mãos 
operando alternadamente e os punhos são mantidos flexíveis, sendo 
os movimentos leves, elásticos e firmes.

É uma técnica muita usada provocar efeito estimulante, para 
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a liberação das secreções (muco) do trato respiratório, produzir 
vasodilatação periférica e excitar as contrações musculares, estimulando 
fisiologicamente os músculos.

Alguns cuidados devem ser tomados na execução desta técnica, 
como não percutir em proeminências ósseas, e a velocidade deve 
ser lenta. Quando o objetivo for sedação e relaxamento a técnica é 
desempenhada de forma mais rápida e estimulante. Esta é uma técnica 
que não deve ser usada em pacientes com fragilidade capilar, veias 
varicosas e em regiões dolorosas.

A percussão pode ser realizada também com os dedos, com as 
mãos firmes e fechadas com o lado palmar “golpeando” os tecidos.

Fonte: elaborada pela autora.

Figura 2.10 | Percussão 

1.8 Efeitos da percussão 

A percussão promove efeito anestésico sobre as terminações 
nervosas hipersensíveis. Alguns cuidados precisam ser tomados na 
execução desta técnica que não deve ser aplicada em áreas sensíveis, 
mantendo os pulsos relaxados e fazendo movimentos leves para evitar 
o desconforto.

1.9 Tapotagem 

Este movimento é realizado com as mãos em concha e os punhos 
relaxados. No momento da aplicação as batidas são realizadas com as 
mãos alternadas. O vácuo criado emite um som de sucção quando 
a mão retorna após a batida. Este movimento é muito utilizado pelos 
profissionais da área da saúde para eliminar as secreções da região 
pulmonar.
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Fonte: <http://tuinaonline.com.br/blog/2016/04/04/percurssao/>. Acesso em: 10 jul. 2017.

Figura 2.11 | Tapotagem

1.10 Vibração 

De acordo com Maio (2011), a técnica vibratória constante e 
rítmica de algumas articulações, feita com as mãos do terapeuta que 
realiza contrações isométricas dos músculos do braço e antebraço, 
proporciona movimentos vibratórios finos e transmitidos aos tecidos 
tratados. Ela é praticada com uma ou duas mãos, movimento de 
agitação ou tremor transmitindo aos tecidos.

No estímulo vibratório, usa-se toda a mão, mas as pontas dos dedos 
focam o músculo desejado, podendo ser executada com uma ou duas 
mãos. Em pequenos músculos podem ser utilizadas apenas as pontas 
dos dedos. É uma técnica de difícil execução devido à dificuldade 
em se manter os tecidos a uma frequência constante de vibração. 
A intensidade da pressão deve ser leve com velocidade lenta para 
produzir sedação ou relaxamento.

Fonte: Domenico (1998, p. 92).

Figura 2.12 | Técnica da vibração 
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1.10.1 Efeitos da vibração

Os efeitos da vibração são diminuição da excitabilidade dos nervos, 
músculos e tendões, aumento do retorno linfático e diminuição do 
edema, além de soltar secreções pulmonares e estimular a contração 
reflexa dos músculos lisos das vísceras abdominais.

1.11 Pinçamento 

O pinçamento consiste em um movimento realizado com as pontas 
dos dedos polegar, médio e indicador. Pinça-se pequena quantidade 
de músculo, sendo uma manobra estimulante usada principalmente 
na região abdominal e dos braços. 

1. No que consiste a técnica de deslizamento e quais são as suas variações?

2. Quais são os efeitos proporcionados pela fricção?

Atividades de aprendizagem

Para saber mais

Nas técnicas de massagem algumas terminologias devem ser 
conhecidas para quem às executa, por exemplo, a parte anterior refere-
se à parte da frente do corpo. Dizemos que um movimento realizado de 
maneira centrípeta refere-se àquele executado em direção ao centro 
do corpo a partir da periferia.

Para saber mais

Os métodos holísticos preconizados por Hipócrates incluíam exercício, 
massagem, repouso, dieta e higiene, promovendo o conceito de que 
o corpo é capaz de se autocurar. Você acredita que hábitos saudáveis 
levam o corpo ao processo de autocura?
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Aspectos da massagem relaxante e sua 
aplicabilidade
Introdução à seção

A sociedade moderna vive sob pressão constante nas mais diversas 
vertentes que vão desde o culto ao corpo, até a estabilidade financeira 
e emocional. A disputa por uma boa colocação no mercado de 
trabalho, as grandes jornadas de trabalho, a instabilidade financeira que 
assola o país fazem com que os indivíduos sejam pressionados a todo 
o momento em busca de condições confortáveis, o que, muitas vezes, 
faz deixar de lado a qualidade de vida.

Nos dias atuais, a sociedade tem se deixado viver em função de 
um futuro melhor, deixando até a própria saúde. O estresse constate 
e diário que grande parte da população sofre é sem dúvidas o agente 
causador de diversas doenças e alterações que ocorrem no organismo.

Uma das maneiras de proporcionar qualidade de vida consiste nas 
técnicas manuais que promovem bem-estar e relaxamento. O toque 
transmite energia, proporciona sensação de bem-estar, agindo no físico 
e na alma. Uma das formas de tratamento para a melhora da qualidade 
de vida é a massagem relaxante, esta consiste em toques metódicos 
sobre o corpo com o intuito de amenizar as tensões musculares. Ela 
favorece o estímulo das terminações nervosas, melhorando o nível de 
atenção e sensibilidade tátil, proporcionando equilíbrio e bem-estar.

2.1 Aspectos da massagem relaxante e sua aplicabilidade 

A massagem relaxante é um conjunto de movimentos aplicados 
no corpo para que se obtenha o alívio da dor, relaxamento e bem-
estar, sendo uma técnica empregada para a diminuição das tensões e 
a melhoria da qualidade de vida em geral.

A cultura hindu já fazia uso da técnica para indução do sono e 
combate à fadiga. Hipócrates, considerado o pai da medicina, utilizava 
as técnicas manuais como parte de tratamento da histeria e de quadros 
nervosos.

O principal objetivo da massagem relaxante é acalmar, ajudar 
na redução do estresse e auxiliar na recuperação do corpo contra 
lesões. Nesta massagem são usados os movimentos da massagem 
clássica com movimentos leves e ritmados. Para proporcionar a esta 

Seção 2
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massagem um momento único, o ambiente é peça fundamental para o 
relaxamento do cliente, uma vez que ajuda a criar uma atmosfera ideal 
para a indução do relaxamento. O local escolhido pelo profissional para 
a execução das técnicas de massagem deve ser agradável, silencioso, 
com pouca iluminação e com uma temperatura agradável.

Uma maneira de potencializar o relaxamento e criar uma atmosfera 
ideal é fazer a associação de velas aromáticas, incensos e óleos 
essenciais adicionados a difusores que auxiliam no relaxamento e 
saber das preferências dos clientes se torna fundamental.

A iluminação no ambiente deve seguir alguns critérios, como 
a luminosidade da sala ser pequena, sem lâmpadas que sejam 
direcionadas diretamente ao cliente, assim haverá um ambiente mais 
tranquilo e acolhedor, sendo que a luz deve ser de preferência o mais 
natural possível.

2.2 Cromoterapia 

Outra maneira de trabalhar a iluminação na sala é fazer uso da 
cromoterapia, uma das técnicas mais antigas usadas para proporcionar 
uma iluminação adequada e de eficiência para os procedimentos 
terapêuticos de massagem. 

A cromoterapia é uma ciência que utiliza a energia luminosa das 
cores para harmonização dos aspectos físico, mental e emocional 
do ser humano. Esta terapia faz parte das denominadas terapias 
alternativas ou complementares que incluem: a cromoterapia, a 
aromaterapia, terapia com as pedras e bambus. Ela é baseada nas sete 
cores do espectro solar para alterar ou manter as vibrações do corpo 
na frequência que promove saúde e bem-estar equilibrado, atuando 
desde o nível físico até o psicológico e espiritual.

A palavra cromoterapia tem origem grega pela junção de dois 
termos, kromos que significa cor e “terapheia”, terapia. Esta técnica é 
uma prática milenar que utiliza as cores para alcançar a cura. Grandes 
civilizações como Grécia, China, Egito e Índia fazem uso das cores 
para alcançar a cura de doenças e manter a harmonia corporal. Foi 
o cientista alemão, Johann Wolfgang Von Goethe, que no século 
XVIII descobriu que determinadas cores influenciavam diretamente o 
organismo.

Essa é uma técnica que faz o uso das cores para corrigir disfunções 
e centralizar o corpo físico, mental e energético das pessoas. Consiste 
em um tratamento terapêutico natural que potencializa as capacidades 
renovadoras do corpo de forma preventiva.
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A cromoterapia trabalha através da frequência gerada pela cor 
direcionada para o órgão com sintomas, pois promove um ajuste na 
frequência alterada, fazendo com que o órgão estimulado trabalhe 
melhor. As doenças físicas e psicológicas causam alterações no 
equilíbrio energético do organismo e as cores estabelecem relação 
com o organismo afetado, criando um equilíbrio e, desta forma, 
auxiliando a melhorar a saúde e bem-estar das pessoas.

O que diferencia a luz das variedades de cores é a quantidade 
diferente de energia emitida por cada cor. A luz faz parte de um 
conjunto da natureza semelhante à chamada radiação eletromagnética. 
Cada uma das cores emite uma vibração diferente que interfere no 
campo energético do ser humano, influenciando suas reações físicas 
e emocionais.

A utilização das cores pode favorecer a criação de ambientes 
terapêuticos estimulando o fluxo da energia curativa. 

Por exemplo, a cor vermelha tem a propriedade estimulante, 
favorecendo a eliminação de edemas e promovendo a vasodilatação, 
por sua propriedade estimulante auxilia no tratamento de esgotamento 
físico e mental. A cor verde possui propriedades repousantes e 
relaxantes e ajuda no equilíbrio do organismo. O amarelo proporciona 
alegria e entusiasmo, além de estimular o raciocínio lógico. A cor azul 
é calmante, auxilia nos casos de insônia e equilibra o sistema nervoso, 
pois é sedativa. O laranja é benéfico, uma vez que age nos casos 
depressivos, atuando no sistema metabólico, energizante e estimulante.

Fonte: <https://www.primecursos.com.br/cromoterapia/>. Acesso em: 10 jul. 2017.

Figura 2.13 | Aplicação da cromoterapia na sala de massagem 
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Outra forma de utilizar a cromoterapia é através de um bastão 
pequeno que possui uma lâmpada de 25 watts de potência. Esse 
bastão fica a cerca de cinco centímetros próximo da pele do cliente e 
ficará de três a quatro minutos, mais ou menos, em cada posição.

Fonte: <http://www.pontodeequilibrioterapias.com.br/curso-de-cromoterapia/>. Acesso em: 26 ago. 2017.

Figura 2.14 | Aplicação da cromoterapia através de bastões

O fator determinante em uma massagem relaxante é o profissional. 
Este deve ter conhecimento da anatomia e fisiologia do corpo, do 
emprego das técnicas de massagem, além da segurança que deverá 
transmitir ao seu cliente, proporcionando total satisfação e relaxamento.

Para saber mais

Você sabia que uma das formas de aplicar a cromoterapia é ingerir 
água solarizada com as cores para auxiliar nas disfunções gástricas? 
A preparação da água solarizada é muito simples. Primeiro devemos 
pegar uma garrafa de água de vidro transparente e enchê-la de água 
potável, em seguida, envolvemos esta garrafa com papel celofane na 
cor desejada. Para finalizar, deve deixá-la exposta ao sol por um período 
de no mínimo uma hora, em casos de exposição em dia de sol intenso, 
por um período de meio dia em casos de exposição em dia de sol fraco 
e devemos deixar exposto por um dia inteiro em casos de exposição em 
dia chuvoso. Então, está pronta para beber.
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2.3 Aplicabilidade da massagem relaxante 

Como já citado, a massagem relaxante segue os movimentos e 
princípios da massagem clássica. Uma sessão de massagem deve ser 
sempre iniciada com o movimento de deslizamento, já que aumenta o 
limiar de sensibilidade para as demais manobras que serão executadas 
a seguir.

Uma das formas de trabalhar com a massagem relaxante é começar 
pela região anterior do corpo na qual o cliente fica posicionado em 
decúbito dorsal (com as costas sobre a maca). Comece trabalhando os 
pés do cliente, pois muitos pontos reflexos estão localizados na região 
da planta dos pés. 

A reflexologia é uma terapia alternativa com fundamentos na 
anatomia e fisiologia humana que previne e trata dos distúrbios 
orgânicos e dos desequilíbrios emocionais através de estímulos por 
pressão nas terminações nervosas em pontos específicos dos pés ou 
das mãos. Na prática observamos uma ligação das regiões do corpo 
(plexos nervosos) com os órgãos, sistemas e estados emocionais. 
Quando estes plexos são estimulados corretamente, enviam e 
recebem informações dos órgãos a que são ligados, estabelecendo 
seu funcionamento ideal e, por consequência, a saúde global. Na 
abordagem holística, a reflexologia engloba (corpo, mente e espírito), 
com o intuito de prover um estado de relaxamento e equilíbrio do 
organismo, estimulando a capacidade de curar a si próprio. 

Conhecida como terapia alternativa ou complementar, a reflexologia 
tem como princípio trabalhar pontos reflexos nos pés, estimulando 
através de plexos nervosos (que são concentrações de terminações 
nervosas interligadas numa área específica), qualquer parte do corpo 
que esteja tensa, congestionada ou comprometida. Esse estímulo é 
realizado através da pressão com o dedo polegar e às vezes com outros 
dedos, em todas as partes dos pés. E é nos pés que encontramos uma 
representação fiel de todo o organismo, havendo no mínimo um plexo 
capaz de estimular cada órgão ou víscera.

A reflexologia raciocina de forma que todo órgão e glândulas 
dependem da capacidade de contração e relaxamento para sua 
sobrevivência, e quando um obstáculo é colocado em um canal de 
energia o fluxo é interrompido e o órgão que ele irriga é afetado. Estes 
obstáculos são substâncias residuais (cristais de ácido úrico e sais de 
cálcio) que se acumulam no ponto de gravidade mais baixo, podendo 
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o reflexologista detectá-los ao manusear os pés.

O bloqueio de energia também interfere na circulação sanguínea e 
se a área trabalhada estiver tensa e congestionada, os pontos reflexos 
correspondentes nos pés se mostraram sensíveis ao toque quando 
pressionados. Dessa forma, quando eliminamos estes bloqueios 
através da reflexologia ajudamos o corpo a se desvencilhar de toxinas, 
reduzimos a dor, reestabelecemos o funcionamento ideal dos órgãos 
e, por consequência, a saúde global do organismo.

No entanto, devemos ter consciência que a reflexologia não cura, 
mas ajuda a equilibrar todos os sistemas corporais, estimulando as 
áreas pouco ativadas e acalmando uma área superativa.

Fonte: Gillanders (2013, p. 35).

Figura 2.15 | Pontos reflexos
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Além de trabalhar os pontos reflexos, as manobras de deslizamento, 
fricção e compressão podem ser realizadas tomando cuidado apenas 
com a pressão empregada nas proeminências ósseas. Quando 
falamos na região das pernas, essa consiste da região do calcanhar até 
os joelhos. 

Nesta região a pressão empregada deve ser mínima, uma vez que a 
tíbia e a fíbula são ossos e uma pressão exagerada causará desconforto 
para os que a recebem. Comece sempre com um deslizamento 
superficial por toda a região da periferia e encaminhe para o centro, 
utilizando toda a mão para realizar o movimento.

Variações da técnica de deslizamento devem ser realizadas 
passando para um deslizamento mais profundo, alternando as mãos 
durante a manobra e realizando manobras de fricção na região lateral. 

Em continuidade com a perna temos a coxa anterior, e esta por ter 
uma grande quantidade de massa muscular, nela emprega-se o uso 
de movimentos de deslizamento profundo. Esta é uma região onde 
todos os movimentos já descritos neste material podem ser usados, 
começando com as manobras de deslizamento superficial e profundo, 
amassamento, fricção e percussão.

Na região do abdômen são usados os movimentos de deslizamento 
superficial e profundo, deslizamento na região da cintura, movimentos 
de amassamento e fricção. Uma maneira de estimular a peristalse 
intestinal é fazer movimentos na região do intestino.

O antebraço e os braços, conhecidos também por membros 
superiores, são regiões que devem ser massageadas através de 
movimentos de deslizamento superficial e profundo (subindo com as 
mãos pelo centro do membro e voltando pela lateral), o deslizamento 
com o polegar no sentido das fibras musculares e movimentos de 
amassamento.

As mãos, assim como nossos pés, apresentam pontos reflexos que 

Questão para reflexão

A reflexologia pode ser aplicada nos animais domésticos também. 
A medicina veterinária tem trabalhado com esta técnica que tem 
proporcionado resultados satisfatórios para os animaizinhos. Você 
deixaria seu animalzinho receber uma sessão de reflexologia?
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correspondem aos órgãos do organismo e massagear esta região é 
uma maneira de estimular, usando a técnica de compressão com os 
dedos, fricção e amassamento. Após realizar a massagem por toda a 
região anterior do corpo, o cliente deverá se posicionar em decúbito 
ventral (com o ventre sobre a maca).

A região das panturrilhas deve ser a primeira a ser massageada, os 
movimentos de deslizamento devem ser utilizados com as variações de 
simultâneo e alternado, utilizando o antebraço para realizar a manobra 
de deslizamento. As manobras de amassamento, compressão e fricção 
também podem ser utilizadas nesta região.

Fonte: <http://amelioretasante.com/exercices-pour-eviter-et-traiter-les-varices/>. Acesso em: 10 jul. 2017.

Figura 2.16 | Fricção com o polegar em panturrilha

Continuando na região posterior do corpo, na região da coxa 
devem ser trabalhados os movimentos de deslizamento superficial e 
profundo, fazendo a variação de subir pelo centro e descer pela lateral 
e vice-versa, alternando movimentos de deslizamento simultâneo e 
alternado. Utilizar o amassamento, compressão e fricção, observando 
sempre a pressão que não deverá ser excessiva para que não provoque 
desconforto em quem a recebe.

A região glútea deve ser massageada, no entanto, deve-se observar 
a direção das fibras musculares e trabalhar de acordo com elas. 
Movimentos de fricção, deslizamento e amassamento podem ser 
realizados. Em uma sessão de massagem relaxante, a região das costas 
e trapézio deve ser trabalhada uma vez que apresenta tensão muscular 
exacerbada na grande maioria das pessoas. 

É muito importante que o profissional esteja atento para trabalhar 
toda a região e não focar apenas na parte central das costas, 
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realizar movimentos amplos e com velocidade lenta, iniciando com 
deslizamento superficial e depois com o profundo, trabalhando 
de maneira ampla por toda a região, além de alternar as mãos nas 
manobras de deslizamento, friccionar a região para vertebrais e 
escápulas, rolamento, tapotagem e percussão. É importante lembrar 
que os movimentos devem ser realizados com cuidado, pois é uma 
região com proeminências ósseas.

A região do trapézio e da cervical também devem ser trabalhadas 
com cuidado, pois são regiões mais sensíveis e em muitos casos 
dolorosas. Na cervical os movimentos realizados são deslizamento, 
fricção e amassamento, assim como na região do trapézio.

2.4 Massagem relaxante facial 

A massagem relaxante proporciona diversos benefícios, entre eles 
estão a diminuição da ansiedade e tensão, alívio das dores, desobstrução 
dos seios nasais, lifting facial, melhora da condição circulatória e o 
aumento do brilho, viço e diminuição de edemas. A área da face é mais 
sensível, portanto, aplique pressões suaves e movimentos delicados, 
jamais faça massagem sobre lentes de contato. 

Inicie uma sessão preparando o ambiente que irá trabalhar, 
posicionando a cliente de maneira confortável e coloque uma música 
relaxante, velas e incensos auxiliam na promoção de uma atmosfera 
agradável e propiciam uma massagem facial relaxante.

Antes de começar a massagem o profissional deve fazer o 
aquecimento das mãos, friccionando uma contra a outra até que 
alcancem uma temperatura agradável. Os movimentos usados são 
os da massagem clássica, como deslizamento superficial, profundo, 
alternado e simultâneo, rolamento e pinçamento.

Posicione as mãos sobre a testa da cliente, tocando de leve, com os 
dedos entrelaçados e as mãos juntas, posicione sobre a testa da cliente, 
afaste-as delicadamente massageando ao longo da testa em direção 
às têmporas. Inicie na região do colo, com movimentos ascendentes 
e de fora para dentro, com cuidado e delicadeza subir para a região 
do pescoço, trabalhando com movimentos de deslizamento em toda 
a região. Trabalhe a região da mandíbula e mento, posicionando as 
mãos no centro do queixo, com as palmas das mãos para baixo e 
as pontas dos dedos viradas uma para outra. Deixe que deslizem ao 
longo do queixo em direção às orelhas lentamente, com as pontas dos 
dedos pince a mandíbula e solte, repita o movimento por toda a região 
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mandibular. Suba em direção à região zigomática e faça movimentos 
de deslizamento do centro para fora e movimentos de amassamento 
de dentro para a fora. Com as pontas dos dedos, faça movimentos 
circulares em pálpebra superior e inferior do centro para fora, assim 
como movimentos deslizantes em toda a região. Trabalhe a região 
da glabela e faça movimentos de pinçamento em toda a região de 
sobrancelhas.

1. No que se baseia a técnica da cromoterapia?

2. A reflexologia é uma técnica que pode ser usada como forma de aliviar as 
tensões e promover relaxamento. De que maneira age a reflexologia?

Atividades de aprendizagem
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Aspectos da massagem modeladora e sua 
aplicabilidade
Introdução à seção

Os recursos manuais, como a massagem modeladora associada 
à cosmetologia, é uma das técnicas realizadas nos centros de beleza 
com resultados satisfatórios, pois a massagem modeladora exerce 
influência em diversos sistemas corporais, beneficiando grande parte 
do organismo, sendo que sobre o tecido tegumentar, através do 
toque, promove uma esfoliação cutânea, auxiliando na eliminação das 
células mortas e revitalização dos tecidos e sobre o sistema circulatório 
promove uma melhora da nutrição local, auxiliando na remoção de 
toxinas, além de melhorar a circulação de retorno.

3.1 Massagem modeladora 

A massagem modeladora é uma técnica usada tanto no 
embelezamento corporal como facial e que proporciona resultados 
significativos principalmente quando aliado à cosmetologia.

Difere da massagem clássica uma vez que os movimentos realizados 
são rápidos, intensos e repetitivos visando a modelagem corporal.

3.1.1 Tecido adiposo 

O tecido adiposo é um tipo especial de tecido conjuntivo, no qual 
se observa a predominância de células adiposas (adipócitos). Estas 
células podem ser encontradas isoladas ou em pequenos grupos, 
porém a maioria é formada por grandes agregados, constituindo a 
tela subcutânea distribuída pelo corpo. Consiste no maior depósito 
energético corporal, e ainda, por se localizar logo abaixo da derme, 
modela a superfície corporal, sendo em parte responsável pelas 
diferenças entre contornos corporais de mulheres e homens, além de 
ser um excelente isolante térmico, pois as gorduras são más condutoras 
de calor, absorve choques, promovendo a proteção mecânica do 
organismo contra traumatismos externos.

No tecido adiposo, a gordura fica depositada em células 
denominadas adipócitos que têm a capacidade de aumentar ou 
diminuir de volume, dependendo da quantidade de gordura absorvida 

Seção 3
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no seu interior. Os adipócitos são células de formato arredondado que 
se arranjam em lóbulos separados por septos de tecido conjuntivo. 
Estas células sofrem a ação de diversas substâncias, entre elas o 
hormônio do crescimento, a insulina e o hormônio da tireoide, sendo 
este um dos motivos pelo qual o metabolismo do tecido adiposo é 
extremamente complexo.

A quantidade deste tecido adiposo varia nas diferentes partes do 
corpo, e geralmente é mais espessa no sexo feminino do que no 
masculino.

Fonte: <http://www.istockphoto.com/br/foto/fat-cells-micrograph-and-3d-illustration-gm597973958-102460213?st=_p_
tecido%20adiposo>. Acesso em: 25 jul. 2017.

Figura 2.17 | Adipócitos 

 A gordura localizada é caracterizada por um acúmulo excessivo de 
lipídeos nos adipócitos.

A técnica utilizada para o tratamento da lipodistrofia localizada é a 
massagem modeladora.

3.1.2 Definição e movimentos usados na técnica

A massagem modeladora é uma técnica que utiliza movimentos 
rápidos, intensos e repetitivos através dos movimentos da massagem 
clássica (deslizamento, amassamento e fricção), que tem por objetivo 
promover uma modelagem corporal, redução de medidas, estímulo 
da circulação e auxiliar no combate à lipodistrofia localizada e o 
fibroedema geloide, sempre associada a cremes com princípios ativos 
com ação vasodilatadora e lipolítica.

Esta técnica é amplamente aplicada na área do embelezamento 
em que a massagem clássica foi adaptada e passou a ser denominada 
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massagem modeladora e turbinada, sendo que na massagem 
modeladora são realizadas manobras semelhantes às da massagem 
clássica, como deslizamentos, amassamentos e fricções, porém com 
manobras mais intensas, vigorosas e profundas. O que diferencia a 
massagem modeladora da massagem clássica relaxante é a velocidade, 
o ritmo e a pressão. Os movimentos devem ser rápidos intensos e 
repetitivos, mobilizando o tecido adiposo.

De acordo com Borges (2006), a massagem modeladora é baseada 
no uso de diversas técnicas manuais que têm por objetivo promover a 
mobilização da gordura, aumentando a circulação vascular periférica e 
auxiliando na eliminação de toxinas. Para o mesmo autor, ela melhora 
a circulação, facilita o retorno venoso, melhora a aparência corporal 
e o bem-estar, além de promover melhores resultados quando é 
executada corretamente e em conjunto com ativos cosméticos.

Guirro e Guirro (2004) citam que este tipo de massagem usa 
manobras da massagem clássica estética com sentido centrípeto, 
ritmo constante, intensidade e pressão moderadas. Esta mobilização 
localizada e os estímulos causados auxiliam na permeação dos ativos 
contidos nos produtos cosméticos, isso deixa claro que é fundamental 
o uso de produtos com ação sobre aquilo que se deseja tratar.

Durante a execução das manobras a região trabalhada tende a ficar 
hiperêmica devido à vasodilatação que ocorre no local. Um fato muito 
importante é que apesar da tendência em usar as manobras vigorosas, 
estas não devem ser exageradas e de forma alguma provocar dores e 
hematomas em quem as recebe. Estas manobras concentram-se no 
contorno corporal, na adiposidade e no fibroedema geloide.

A massagem pode ser utilizada também na área do embelezamento 
facial com o intuito de promover um lifting facial, melhora da oxigenação 
e nutrição celular, além de promover a penetração de princípios ativos 
contidos nos produtos.

3.2 Ação da massagem modeladora 

A massagem modeladora é uma técnica que permite a modelagem 
corporal, tendo ação desintoxicante, vasodilatadora, proporcionando 
melhora na oxigenação dos tecidos, auxiliando na liberação de toxinas 
acumuladas nos tecidos e na redução de edemas, sendo a modelagem 
corporal outro benefício proporcionado por esta técnica, além de 
promover a redução de medidas.
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Ela também é indicada no combate da lipodistrofia localizada, 
já que um tecido mal oxigenado, subnutrido e com poucas trocas 
metabólicas implicará em um tecido desorganizado e compreende 
uma série de distúrbios no metabolismo de líquidos, e por promover 
uma melhora na distribuição dos adipócitos e na circulação é um dos 
recursos usados para o tratamento desta disfunção. 

3.2.1 Sobre o tecido tegumentar

Mediante a troca de líquidos (arterial/intersticial/intracelular/linfático 
ou venoso), temos a revitalização dos tecidos por desintoxicação 
e nutrição. A massagem modeladora tem ação sobre o sistema 
tegumentar, promovendo esfoliação cutânea, com eliminação das 
células mortas da pele, melhora o trofismo, a elasticidade e eleva a 
temperatura local. Além de melhorar a absorção de substâncias, 
proporcionado benefícios para a textura e a aparência da pele, aumentar 
a extensibilidade do colágeno, reduzir as fibroses e melhorar o trofismo 
do tecido conectivo estimulando o processo de reparo.

Na pele são encontrados os receptores sensitivos do organismo, 
que através do toque desencadeiam uma série de reações que 
chegam ao sistema nervoso central, liberando substâncias analgésicas 
e proporcionando a sensação de bem-estar.

3.2.2 Sobre o tecido adiposo

A massagem modeladora redistribui o tecido adiposo, promovendo 
a modelagem corporal, além de promover uma melhora na circulação, 
um maior aporte de nutrientes, o que favorece a troca de líquidos 
eliminando as toxinas acumuladas, e favorecendo a redução de 
medidas. 

3.2.3 Sobre o sistema circulatório e linfático

No sistema circulatório, a massagem promove um aumento da 
circulação local, tanto por ação mecânica quanto por ação reflexa, 
principalmente nos vasos sanguíneos superficiais e desta forma a 
promoção das trocas metabólicas entre as células, favorecendo o 
aumento da nutrição tecidual e uma maior remoção dos catabólitos.

Durante a massagem acontece um incremento de oxigênio e 
a remoção das toxinas acumuladas entre os tecidos, promovendo 
melhora no retorno linfático e reabsorção da linfa do meio intersticial.

3.3 Benefícios da massagem modeladora 

• Desobstrução dos poros, proporcionando nutrição à pele.
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• Revitalização cutânea.

• Eliminação das células mortas através das manobras.

• Estímulo da circulação sanguínea e do retorno venoso.

• Eliminação da retenção de líquido.

•  Melhora no aspecto da gordura localizada e no fibroedema 
geloide.

3.4 Indicações da massagem modeladora

A massagem modeladora é indicada para a modelagem corporal, 
redução de medidas, lifting facial e corporal, sendo muito usada 
também nos dias atuais como recurso coadjuvante no tratamento do 
fibroedema geloide e da lipodistrofia localizada.

3.5 Modelagem corporal e perda de medidas

Um dos maiores benefícios da massagem modeladora é 
proporcionar  a modelagem corporal, além de ser uma técnica 
coadjuvante no tratamento da lipodistrofia localizada e do fibroedema 
geloide.

3.5.1 Combate ao fibroedema geloide e lipodistrofia localizada

O conjunto de distúrbios no metabolismo de líquidos e lipídeos 
origina o fibroedema geloide que é um tecido mal oxigenado, 
subnutrido e desorganizado.

A massagem modeladora promove uma melhora no sistema 
circulatório e linfático, proporcionando um aumento da oxigenação 
e nutrição dos tecidos e eliminação das toxinas, sendo usada como 
recurso coadjuvante no tratamento do fibroedema geloide e da 
lipodistrofia localizada.

3.6 Frequência de tratamento  

A frequência de tratamento deverá ser estabelecida mediante uma 
avalição completa e de acordo com as queixas do cliente.

Na área do embelezamento facial e corporal não existe uma 
parametrização da frequência das técnicas utilizadas, uma vez que 
depende de uma série de fatores (alimentação, idade, atividade física) 
que irão contribuir para a melhora da queixa principal da cliente, no 
entanto, para que a massagem modeladora desenvolva resultados 
mais rápidos e satisfatórios, o ideal é que a massagem modeladora seja 
realizada três vezes na semana.
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3.7 Componentes da técnica da massagem modeladora

A direção usada na massagem será sempre de acordo com o 
sentido das fibras musculares da região trabalhada.

Fonte: <https://es.pinterest.com/pin/603693525020055105/>. Acesso em: 26 ago. 2017.

Figura 2.18 | Fibras musculares da região glútea

As fibras musculares da região glútea, por exemplo, devem ser 
trabalhadas conforme a imagem, seguindo a direção das fibras 
musculares.

Na massagem modeladora a pressão utilizada é maior onde 
esta deve variar segundo o estado da cliente e suas características 
estruturais. No início do movimento a pressão é menor para ir se 
acentuando gradativamente. O ritmo deverá ser constante e uniforme 
e as manobras mais rápidas, intensas e repetitivas. 

A duração de uma sessão de massagem é em média de 50 minutos 
a uma hora, sendo que deverá ser trabalhada por regiões até que esta 
atinja a hiperemia.

3.8 Descrição das manobras de massagem modeladora 

Os movimentos ou manobras da massagem modeladora são 
os mesmos da massagem clássica, diferenciando apenas o ritmo, 
a velocidade e a pressão empregada. Manobras de deslizamento 
superficial e profundo, amassamento, compressão, fricção e 
pinçamento são utilizadas.
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3.8.1 Decúbito dorsal

A massagem modeladora pode ser realizada no corpo e na face. 
Ao tratarmos o corpo o cliente deverá ser posicionado em decúbito 
dorsal onde as costas deste deverá permanecer sobre a maca para que 
o profissional consiga trabalhar a região anterior do corpo.

3.8.1.1 Massagem modeladora em abdômen

Neste tipo de massagem são utilizados os seguintes movimentos: 
deslizamento ascendente superficial em reto abdominal (sobe pelo 
centro e desce pelas laterais, subindo com pressão e na descida sem 
pressão); deslizamento ascendente profundo em reto abdominal 
(sobe pelo centro de desce pelas laterais, sobe com pressão e desce 
sem pressão); deslizamento ascendente sobe pelas laterais (região da 
musculatura do oblíquo) com pressão e desce sem pressão;  
deslizamento alternado na região de cintura, modelagem da cintura 
(movimento em X, unilateral); rolamento (faz-se uma dobra cutânea da 
gordura e rola); fricção em abdômen inferior (movimento circulares, 
rápidos); e pinçamento desritimado (usa-se as pontas dos dedos).

Fonte: <http://fitseven.com.br/musculacao/ganho-de-massa/musculos-internos-do-abdomen>. Acesso em: 15 jul. 
2017.

Figura 2.19 | Movimentos de massagem em abdômen

3.8.1.2 Massagem modeladora em membros inferiores 

Nesta massagem podemos utilizar: deslizamento ascendente 
(simultâneo) profundo lento (joelho até região da virilha); deslizamento 

Músculo 
reto abdominal
Rectus abdominis

Músculo 
oblíquo externo
Extermal abdominal
oblique

Músculo 
oblíquo interno

Intermal abdominal
oblique 

Músculo 
transverso abdominal

Transverse 
abdominus



U2 -  Descrição e execução das técnicas de massagem modeladora. Massagem relaxante. Consciência corporal e relaxamento para 

alívio de tensões80

profundo rápido (sobe pelo centro da coxa com pressão e desce pela 
lateral sem pressão); deslizamento profundo rápido (sobe pela lateral 
da coxa com pressão e desce pelo centro sem pressão); movimento 
em leque alternado; rolamento; amassamento, fricção.

Para trabalhar a região interna da coxa o cliente deverá realizar leve 
abdução da coxa e os movimentos devem ser realizados com menor 
pressão, uma vez que é uma região mais sensível e dolorosa.

Fonte: <http://blogpilates.com.br/como-ativar-cada-tipo-de-fibra-muscular/>. Acesso em: 15  jul. 2017

Figura 2.20 | Direção movimentos em membros inferiores 

3.8.1.3 Massagem modeladora em braço e antebraço

Nesta situação são utilizados: deslizamento simultâneo profundo 
lento; amassamento em região de gordura; deslizamento alternado 
com os polegares em região de tríceps; fricção em região de bíceps, 
pinçamento desritimado em região de tríceps.

3.9 Decúbito ventral

Quando o profissional posiciona o cliente com o abdômen sobre a 
maca dizemos que se encontra em decúbito ventral. Nas técnicas de 

Para saber mais

Você sabia que a massagem modeladora é uma técnica muito eficaz 
no tratamento do fibroedema geloide e na lipodistrofia localizada? Ela 
melhora as condições destas disfunções estéticas, além de reduzir as 
medidas, no entanto, é uma técnica que não promove emagrecimento 
corporal e sim uma modelagem corporal e facial.
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massagem esta posição permite que o profissional trabalhe a região 
posterior do corpo.

3.9.1 Massagem modeladora nas panturrilhas

Para essa massagem utilizamos: deslizamento simultâneo; 
deslizamento alternado; amassamento e pinçamento em região de 
panturrilhas, sendo que os movimentos devem ser realizados em 
sentido ascendente em direção às fibras musculares.

3.9.2 Massagem modeladora em coxa posterior

Para massagear esta região, podemos utilizar: deslizamento 
ascendente profundo lento (da região do joelho até região de virilha); 
deslizamento profundo rápido (sobe pelo centro com pressão e desce 
pela lateral sem pressão); deslizamento alternado profundo rápido; 
amassamento ascendente com uma mão; rolamento; e fricção.

Para trabalhar a região de culote, que geralmente tem acúmulo de 
gordura, o cliente deverá fazer uma leve abdução com a perna, no 
entanto, esta é uma região de maior sensibilidade e por isto deve ser 
trabalhada com cuidado, sendo que os movimentos utilizados nesta 
região são deslizamento ascendente alternado e fricção com o polegar.

3.9.3 Massagem modeladora em região glútea 

Como já citado neste material, os movimentos da massagem 
modeladora devem ser realizados respeitando as fibras musculares, 
então, os movimentos que podem ser utilizados nesta região são 
deslizamento profundo alternado no sentido das fibras musculares; 
modelagem na região glútea; e pinçamento.

3.9.4 Massagem modeladora em região de flancos

Para trabalhar esta região o ideal é que o cliente esteja posicionado 
em decúbito lateral e os movimentos realizados nesta região 
são amassamento, deslizamento e pinçamento, lembrando que 
os movimentos devem ser os mesmos empregados com maior 
velocidade, ritmo e pressão. 

Fonte: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAf4KkAG/posicoes-cirurgicas-completo>. Acesso em: 12 jul. 2017.

Figura 2.21 | Decúbito lateral
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3.9.5 Massagem modeladora em região de costas

Na região das costas os movimentos da massagem modeladora 
devem ficar concentrados nas regiões com maior acúmulo de gordura 
e que geralmente estão concentrados na região abaixo da escápula. Os 
movimentos mais usados são deslizamento, fricção e amassamento.

3.10 Massagem modeladora facial 

Na área do embelezamento facial, através dos protocolos realizados, 
contamos com massagens diferentes que auxiliam na modelagem, 
oxigenação, nutrição e revitalização facial com auxílio dos cosméticos. 
Entre estas massagens podemos destacar a massagem modeladora 
facial, a drenagem linfática e a massagem relaxante facial.

É fundamental que o profissional da área do embelezamento 
conheça a função de cada um dos cosméticos e das técnicas 
manuais que podem ser usados nos diferentes tratamentos faciais para 
direcionar qual será a melhor conduta para seu cliente.

A massagem modeladora é uma técnica que utiliza os movimentos 
da massagem clássica, como o deslizamento, amassamento e 
pinçamento, no entanto, conta com movimentos mais rápidos, intensos 
e repetitivos que são aplicados na face, no colo e no pescoço. Esta 
massagem tem por objetivo oxigenar, nutrir, modelar e proporcionar 
um lifting facial.

Os movimentos visam melhorar o aspecto da pele proporcionando 
um viço e uma luminosidade, além de proporcionar uma maior irrigação 
da musculatura, sempre respeitando o sentido da fibra muscular ao 
ser realizado de forma ascendente e com movimentos de dentro 
para fora. Os movimentos realizados são os mesmos da massagem 
relaxante facial, como o deslizamento, amassamento e pinçamento.

Diferente da massagem relaxante facial os movimentos na massagem 
modeladora são mais rápidos e mais intensos, no entanto, como 
a região da face possui maior sensibilidade, deve-se ter um cuidado 
maior por parte de quem a executa. Nesta massagem é observada uma 
hiperemia cutânea, resultado da vasodilatação promovida.

Os benefícios desta massagem são diversos e entre eles estão a 
ativação da circulação local, aumento da oxigenação e nutrição celular, 
eliminação das células mortas, maior hidratação da pele e a modelagem 
facial. Para que os efeitos sejam potencializados, as técnicas manuais 
devem estar sempre associadas à cosmetologia que conta nos dias 
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atuais com uma gama de ativos funcionais.

Na massagem modeladora podemos fazer a associação de cremes 
com ativos que auxiliem no lifting facial, entre eles: Tensine, Raffirmine, 
DMAE, entre outros.

Fonte: <http://www.istockphoto.com/br/foto/sal%C3%A3o-de-beleza-series-gm92222212-5981464> Acesso em: 17 
out. 2017. 

Figura 2.22 | Massagem modeladora facial 

3.11 Massagem turbinada 

Esta é uma técnica que consiste no massageamento do corpo com 
movimentos rápidos, intensos e repetitivos. Associa os movimentos da 
massagem modeladora com auxílio de um instrumento denominado 
roller, este potencializa a ação da massagem já que atua de maneira 
mais profunda, mobilizando com mais intensidade o tecido adiposo.

O roller, conhecido também por rolo massageador, é de origem 
francesa, sendo constituído por ventosas feitas de borracha sintética, 
que efetuam um leve movimento de sucção quando manipuladas 
sobre a pele. O cabo de madeira juntamente com as ventosas desliza 

Questão para reflexão

Os cosméticos têm a função de potencializar as técnicas manuais 
através dos ativos que estão associados nos cremes de massagem. 
De que maneira estes cosméticos agem potencializando estes 
tratamentos?
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facilmente sobre o eixo central promovendo a massagem corporal.

Este instrumento, além de agir mobilizando o tecido mais 
profundamente, é um recurso que auxilia quem executa a massagem, 
sendo um método que promove um descanso para as mãos do 
terapeuta. No entanto, é necessário um meio de contato para facilitar 
o deslizamento do roller sobre a pele da cliente, desta forma os cremes 
com princípios ativos, promovem a redução de medidas são os mais 
indicados.

As manobras utilizadas com o roller são o deslizamento superficial 
e profundo, movimento circular, modelagem em S e na região glútea 
a modelagem da musculatura.

Fonte: <http://spaco-urbano.blogspot.com.br/2013/03/massagem-modeladora-com-roller.html>. Acesso em: 13 jul. 
2017.

Figura 2.23 | Massagem turbinada 

O ideal é que cada cliente tenha seu próprio roller, no entanto, a 
assepsia deve ser realizada lavando e escovando com sabão neutro e a 
secagem pode ser realizada com auxílio de papel toalha. Os benefícios 
proporcionados são: aumento da circulação sanguínea, maior aporte 
de oxigênio, consequentemente nutrição celular e tecidual, liberação 
das toxinas acumuladas, redução de edemas, maior penetração dos 
princípios ativos contidos nos produtos cosméticos e redução das 
medidas corporais.

3.12 Protocolos com a associação da massagem modeladora e 
turbinada 

Os protocolos na área do embelezamento fazem referência ao 
consenso sobre a conduta terapêutica a ser realizada, e são destinados 
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a direcionar os tratamentos.

É importante salientar que os protocolos estabelecidos devem 
respeitar as informações obtidas na anamnese e avaliação.

Os protocolos se destinam a orientar o tratamento e criar 
mecanismos para a garantia de tratamento seguro e com sucesso!!!

3.12.1 Protocolos destoxi e redução 

Os protocolos destoxi e redução têm como objetivo remover as 
toxinas, ao mesmo tempo em que auxiliam na redução de medidas por 
meio dos ativos escolhidos, promovendo uma reação termogênica que 
estimula a vasodilatação superficial e elimina toxinas, potencializando 
a penetração dos ativos contidos nos diferentes produtos que podem 
ser associados nesta técnica.

Também são conhecidos por serem tratamentos de impacto 
que associam produtos eficazes, exercendo ação diretamente no 
metabolismo corporal, desintoxicação e redução de medidas. Um 
produto que pode ser associados, neste protocolo é a argila, conhecida 
como “barro milagroso” e usada em diferentes tratamentos corporais.

Rica em oligoelementos, a argila possui propriedades que variam de 
acordo com a sua composição. Além disso, possui forte ação, ativando 
a circulação periférica, atuando como absorvente, antioxidante, 
calmante, analgésica, cicatrizante, descongestionante, purificadora, 
refrescante, regeneradora e bactericida.

Os sais térmicos são outros produtos utilizados na área do 
embelezamento corporal com o objetivo de promover a redução de 
medidas.

3.12.2 Protocolo para a redução de medidas, para tratamento da 
lipodistrofia localizada e do fibroedema geloide

O objetivo deste protocolo é higienizar e esfoliar a pele para 
melhorar a absorção dos ativos, estimular e desintoxicar os tecidos, 
reduzindo o edema e as toxinas.

1)  Iniciar o procedimento realizando a higiene da pele com 
sabonete específico para o corpo.

2)  Esfoliar a região com o objetivo de remover as células mortas 
e penetrar de maneira mais uniforme os ativos dos produtos.

3)  Aplicar fluido hiperemiante nas regiões acometidas com a 
lipodistrofia localizada, massagear até a absorção total deste e 
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aguardar até visualizar a hiperemia. Este fluido tem o objetivo 
de promover a vasodilatação da região.

4)  Promover massagem utilizando um fluido contendo ativos 
estimulantes, drenantes e desintoxicantes, este deve ser 
massageado até sua absorção total.

5)  Em uma cubeta misturar duas colheres de sopa de argila verde 
com sais térmicos ou redutores, e acrescentar fluido com 
ativos desintoxicantes. Esta mistura deverá ficar com uma 
consistência cremosa, sendo aplicada na região tratada.

6)  Envolver o cliente com papel filme e em seguida colocar uma 
manta ou lençol de Mayler, deixando os produtos agirem por 
50 minutos. O objetivo desta manta é produzir calor para 
otimização os resultados.

7)  Remover a manta e limpar a cliente com bandaletes 
umedecidas em água.

8)  Finalizar o procedimento realizando manobras de massagem 
modeladora e turbinada.

1. Qual é a função dos protocolos de detoxiredução?

2. Qual a principal diferença entre a massagem turbinada e a massagem 
modeladora?

Atividades de aprendizagem
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Consciência corporal, relaxamento e 
alongamentos para a qualidade de vida
Introdução à seção

A massagem teve seu progresso por sua comprovada eficácia, 
garantindo uma posição relevante nas terapias alternativas ou 
complementares como recurso terapêutico que promove qualidade 
de vida. Considerada tanto arte como ciência, esta prática vem sendo 
usada desde os primórdios da existência humana e tem se consolidado 
nos centros de embelezamento, quer seja através de uma proposta 
estética ou na promoção da saúde e do bem-estar, pois a sociedade 
moderna precisou se adaptar às rotinas estressantes, que acabam 
gerando frequentemente situações de conflitos, ansiedade e angústia, 
ou seja, que promovem um enorme desequilíbrio emocional.

4.1 O estresse  

A palavra estresse é conhecida e vivenciada nos dias atuais, 
pois grande parte da população é afetada e com as crianças não é 
diferente. Sua origem vem do latim, cujo significado refere-se à aflição 
e adversidade.

Até a Revolução Industrial as pessoas dedicavam-se aos trabalhos 
no campo, cenário que foi modificado com a migração das pessoas 
para as cidades, deixando suas rotinas tranquilas para encarar o estresse 
dos grandes centros.

O primeiro pesquisador a estudar o estresse foi Hans Selye, em 
1936. Ele introduziu o estresse na área da saúde como uma resposta 
geral e inespecífica do organismo frente a um agente estressor ou a 
uma situação estressante. Mais tarde, a palavra passou a ser utilizada 
tanto para designar esta resposta do organismo, como para delinear a 
situação que desencadeia os seus efeitos.

O estresse gera grandes excitações emocionais, provocando 
estímulos que perturbam a homeostasia corporal, bem como o 
desenvolvimento de processos caracterizados pelo aumento da 
secreção de adrenalina, produzindo manifestações com distúrbios 
fisiológicos e psicológicos. 

Seção 4
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Apesar de corresponder a um processo de reações bioquímicas 
antigas de sobrevivência do homem, o estresse no ser humano foi se 
aperfeiçoando ao longo de sua própria evolução e envolvendo diversas 
estruturas no corpo humano, por exemplo, o hipotálamo, as glândulas, 
os órgãos, os músculos, entre outros.

O estresse é uma reação do corpo aos estressores que perturbam 
o equilíbrio fisiológico do organismo, alterando-o, bem como o estado 
de homeostasia. Como mecanismo estimulador, não é agressivo, 
desde que dentro de uma normalidade e no limiar de tolerância de 
cada indivíduo. Quando ocorre um desiquilíbrio no estímulo-resposta, 
a adaptação do organismo passa de um patamar de equilíbrio para 
um alarme, resistência e esgotamento, o que pode ser prejudicial ao 
organismo (NESSI, 2010).

Agente estressor é toda circunstância que confunda, excite ou 
amedronte um indivíduo, sendo essas circunstâncias consideradas 
extrínsecas e intrínsecas.

4.1.2 Tipos de estresse 

De acordo com a reação do indivíduo perante o agente estressor, 
ele pode se tornar um estresse positivo ou negativo.

Quando uma pessoa apresenta uma resposta positiva, o estresse é 
chamado de eustresse, em que o esforço de adaptação promove uma 
sensação de realização pessoal, bem-estar e satisfação das necessidades, 
inclusive quando ocorrerem esforços inesperados, pois estes mantêm 
a sobrevivência. No eustresse há o predomínio da emoção da alegria, 
temos um aumento da capacidade de concentração, das tomadas de 
decisões pelo cérebro, das emoções musculares harmoniosas e bem 
coordenadas. Neste caso temos um sentimento de prazer e confiança.

Quando não obtemos a realização pessoal e nem a satisfação 
perante um esforço realizado para a adaptação, ocorre o contrário, 
temos uma resposta negativa que acaba por gerar uma situação de 
distresse, na qual temos o predomínio das emoções de raiva, tristeza, 
medo, a capacidade de concentração é diminuída e o funcionamento 
mental se torna confuso, perde-se a coordenação motora, aumentando 
a insegurança e a probabilidade de ocorrer acidentes.

Desde 1992 a Organização Mundial de Saúde (OMS) vem alertando 
sobre o estresse e como ele está sendo o mal do século, uma doença 
associada a resultados desastrosos, com várias alterações no organismo, 
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desequilibrando sistema, mente e corpo. É um dos principais motivos 
de consulta médica e diminuição da produtividade no serviço.

4.1.3 Tipos de estressores

Os agentes estressores podem ser classificados como sensoriais, 
físicos, psicológicos e infecciosos.

Os estímulos físicos são provenientes do ambiente e incluem: luz, 
calor, frio, odor, fumaças, drogas em geral, lesões corporais e esforços 
físicos,  e estariam incluídos nesse caso subir escadas, correr uma 
maratona, sofrer mudanças de temperatura (calor ou frio em excesso), 
fazer voo livre ou bungee jumping. 

O estresse psicológico ocorre quando o sistema nervoso central 
é estimulado através de mecanismos puramente cognitivos, ou seja, 
que envolvem exclusivamente a mente, sem qualquer relação com 
o organismo. Para melhor entendermos este tipo de estresse temos, 
por exemplo, todos os eventos que podem alterar o rumo de nossas 
vidas, como a ocasião da morte de um parente próximo, o processo 
de separação, a semana das provas escolares ou os momentos em 
que nos propomos a promover mudanças de hábitos, tais como parar 
de fumar, parar de beber, iniciar um regime, entre outros.

O impacto dos agentes estressores psicossomáticos é amplamente 
conhecido e considerado tão potentes quanto os microrganismos ou 
a insalubridade, na ativação do processo de adoecimento. 

Para Doi (2013), existe ainda um terceiro tipo estressor que são as 
infecções, os vírus, as bactérias, os fungos ou os parasitas. Ao infectar 
o ser humano esses promovem a liberação de citocininas (proteínas 
com ação regulatória), pelos macrófagos, que são glóbulos brancos 
especializados na destruição, através do processo de fagocitose de 
qualquer invasor do organismo. As citocinas, por sua vez, estimulam 
um importante mecanismo endócrino de controle do sistema 
imunológico.

O sistema imunológico, responsável pelas reações de defesa do 
organismo contra o processo infeccioso, é o mais afetado nas situações 
de estresse, principalmente quando estas forem prolongadas, pois 
acarretam na diminuição de células linfáticas do timo, dos gânglios 
linfáticos e mesmo do sangue em circulação, de maneira que o 
organismo fique à mercê das infecções (DOI, 2013).
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4.1.4 Fisiologia do estresse

Na primeira etapa, o corpo reconhece o agente estressor e ativa o 
sistema neuroendócrino. As glândulas adrenais (Figura 2.24) começam 
a produzir e liberar os hormônios do estresse, que são a adrenalina, 
noradrenalina e o cortisol. Esses hormônios aceleram os batimentos 
cardíacos, dilatam as pupilas, melhorando a visão, aumentam a 
sudorese e os níveis de açúcar no sangue. Além disso, o processo de 
digestão fica mais moroso, assim como o crescimento e uma inibição 
da libido. A contração do baço estimula a liberação de hemácias para 
a circulação sanguínea, ampliando o fornecimento de oxigênio para 
os tecidos e também leva à imunossupressão, que corresponde ao 
enfraquecimento das defesas do organismo. 

Fonte: Doi (2013).

Figura 2.24 | Sistema nervoso autônomo e eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, 
sistema responsável pela resposta ao estresse



U2 -  Descrição e execução das técnicas de massagem modeladora. Massagem relaxante. Consciência corporal e relaxamento para 

alívio de tensões 91

A segunda etapa é a fase de resistência ou também chamada 
de adaptação. Esta fase ocorre quando o agente estressor continua 
agindo, pois ocorre uma redução nos níveis hormonais e tem-se uma 
reparação dos danos causados pela reação de alarme no organismo. 
Sob a mediação do eixo diencéfalo-hipófise verifica-se uma reação de 
hiperatividade do córtex da suprarrenal. 

Quando o estresse continua uma terceira etapa, chamada de fase 
da exaustão, inicia-se e pode causar o surgimento de uma doença 
associada à condição estressante. A ação do agente estressor de 
maneira repetida e prolongada pode trazer consequências indesejadas, 
incluindo a falência do sistema imunológico. O organismo humano 
é bem evoluído e possui mecanismos para se adaptar e lidar com o 
estresse agudo, caso ele ocorra ocasionalmente, mas quando essa 
situação se torna corriqueira ou crônica, seus efeitos se multiplicam 
muito rapidamente e sérios danos são causados no organismo. 

4.1.5 Efeitos do estresse 

O estresse está relacionado a diversas doenças, como úlceras e 
gastrites devido ao aumento de secreção das enzimas pépticas, que 
consequentemente aumentam o surgimento de úlceras, por causa do 
aumento do fluxo dos sucos ácidos no estômago. 

Uma doença funcional, sem causas físicas palpáveis e podendo 
ser de origem psicológica, é a classificação da depressão. A depressão 
gerada pela exposição prolongada ocorre devido à ativação constante 
da suprarrenal, fazendo-a produzir em níveis máximos a noradrenalina, 
causando mais sintomas de fuga do que enfrentamento, porém a 
exposição ao estresse de exaustão pode gerar falhas no mecanismo 
de defesa e levar a pessoa a desenvolver a depressão aguda por causa 
da liberação excessiva de cortisol.

Nos casos de câncer ocorre uma disfunção do sistema imunológico 
e consequentemente diminuição e/ou perda total da capacidade de 
resistência do organismo, propiciando o desenvolvimento das células 
tumorais. Pesquisas recentes têm demonstrado que o psicológico do 
indivíduo com câncer é tão importante quanto o físico e o biológico. 
O modo de encarar o câncer e reagir diante das situações de estresse 
geradas pela doença é tão fundamental para o desenvolvimento da 
metástase como para obtenção da cura. As pessoas que encaram este 
desafio com sentimentos de falta de esperança, com desespero ou 
sem motivação alguma deprimem ainda mais o sistema imunológico, 
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tornando-o ainda mais susceptível à evolução do câncer e ao 
surgimento de outras enfermidades ou complicações.

A impotência sexual é outra situação que pode ser desenvolvida 
pela excessiva exposição ao estresse. Além da redução da 
concentração, do estado de atenção, perda de memória, dificuldade 
na organização e planejamento em longo prazo, aumento das tensões 
físicas e psicológicas, diminuição da libido e diminuição significativa da 
autoestima.

4.1.6 Como evitar o estresse 

Algumas ações que ajudam a evitar o estresse são manter uma 
alimentação balanceada, uma vez que o estresse faz com que o 
organismo perca vitaminas e nutrientes e é necessário a reposição. 
Verduras (brócolis, chicória, acelga, alface) e frutas são ricas em 
vitaminas do complexo B, vitamina C, magnésio e manganês.

Além disso, praticar regularmente atividade física, pois esta 
proporciona inúmeros benefícios ao organismo, entre os principais 
temos a melhora das funções cardiovasculares e respiratórias, gasto 
de calorias e melhora no condicionamento físico. Todos esses fatores 
induzem a produção e liberação de substâncias com características 
analgésicas e relaxantes, como a endorfina.

As terapias alternativas correspondem aos chamados tratamentos 
não convencionais, que se destacam pelo fato de não usarem remédios. 
Algumas terapias ainda não são aceitas na comunidade científica ou 
por médicos, apesar disto, muitas pessoas usufruem destas opções de 
tratamento, porém é importante ressaltar que o fator placebo pode 
estar presente nos resultados de algumas pessoas que realizam esses 
tratamentos. Esse efeito corresponde a uma modulação psíquica 
do sistema imunológico. São exemplos destas terapias acupuntura, 
fitoterapia, massagem, reiki e aromaterapia.

4.2 Relaxamento e qualidade de vida

O relaxamento é uma técnica que auxilia nos estados de 
estresse, tensão muscular ou ainda um meio revigorante que atua 
beneficamente sobre a saúde física, mental e emocional, possibilitando 
a reflexão e avaliação dos próprios valores e ideais. Em nossos dias, 
com toda a agitação e preocupação a tensão e o estresse acabam 
infelizmente sendo nossos companheiros diários, pois vivemos em 
um ritmo acelerado o que pode em longo prazo trazer consequências 
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desagradáveis à nossa vida.

Com o estresse a pessoa fica em alerta, tornando-se tensa como se 
estivesse pronta para qualquer eventualidade. De um estado prolongado 
de estresse ou de estresse excessivo surgem muitas doenças, que 
podem ser aliviadas com a utilização frequente de técnicas de 
relaxamento. Na área do embelezamento contamos com diversos 
recursos para a indução do relaxamento, como a massagem relaxante 
associada à cromoterapia, como já citado, além disso, massagem com 
velas, pedras, bambus, candle massage, associação de óleos essenciais 
são recursos que proporcionam equilíbrio do corpo e da mente.

4.2.1 Massagem antiestresse associada à aromaterapia 

Na massagem antiestresse associada à aromaterapia são usados os 
movimentos de massagem clássica, com um ambiente aconchegante, 
promovendo o relaxamento e resgatando o estado de homeostasia 
entre corpo, mente e espírito.

A aromaterapia é uma terapia alternativa e natural que usa a 
fragrância dos óleos essenciais para restaurar o equilíbrio orgânico, e 
de acordo com a propriedade do óleo trata uma variedade de sintomas 
físicos, psíquicos e emocionais, sendo que os óleos essenciais estão 
associados à aromaterapia. 

A palavra “aroma”, de origem grega, designa fragrância, e “terapia” 
significa tratamento. É uma ciência milenar que usa os óleos essenciais 
para o tratamento de doenças, prevenção de problemas emocionais e 
físicos proporcionando o bem-estar. A prática do uso de óleos essenciais 
remonta a mais de 6000 anos, iniciando com os antigos egípcios, 
seguindo pelos gregos até chegar aos dias  atuais. Desde os tempos 
pré-históricos, nas civilizações mais antigas, eram utilizadas raízes, 
caules, folhas e flores em rituais religiosos e medicinais. Os egípcios 
foram grandes conhecedores das essências, pois já as utilizavam nos 
processos de embalsamento e mumificação. Relatos afirmam que os 
chineses faziam uso dos óleos de ervas para fins terapêuticos.

Galeno, médico romano deu origem à fórmula que ficou 
mundialmente conhecida por suas propriedades regeneradoras e 
benéficas para a pele, esta continha uma mistura de cera de abelhas, 
óleo de amêndoas e óleo essencial de rosas. Além disso, textos médicos 
das primeiras sociedades indianas incluíam essências aromáticas 
em muitos de seus tratamentos. Mais tarde, as sociedades gregas 
e romanas usavam as essências em rituais e cerimônias religiosas e 
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registros já mostravam as propriedades terapêuticas.

No começo do século XX, o químico francês René Maurice 
Gatefossé criou o termo “aromathérapie” em francês, um pouco 
mais tarde outro francês, Dr. Jean Valnet, se interessou-se pelas 
propriedades terapêuticas dos óleos essenciais depois de usá-los para 
tratar ferimentos dos soldados da Segunda Guerra Mundial.

A massagem aromaterapêutica se desenvolveu através do trabalho 
de uma bioquímica francesa, Margaret Maury, que introduziu os óleos 
essenciais na terapia estética usada em combinação com a massagem.

Na massagem terapêutica o óleo essencial é diluído em um óleo 
básico no qual desencadeiam a liberação de agentes neuroquímicos 
que podem ter efeitos relaxantes, sedativos e estimulantes. Uma 
vez absorvido pelo organismo, os óleos essenciais restabelecem a 
harmonia e revitalizam os sistemas que estão em desequilíbrio.

Os óleos essenciais usados na aromaterapia são extraídos de 
plantas, flores, raízes, sementes, ervas, madeiras, sendo que cada 
um tem as suas propriedades terapêuticas que tendem do sereno ao 
revigorante, de acordo com a finalidade pretendida. Eles também são a 
forma de energia vegetal mais concentrada e um princípio ativo natural, 
sendo aplicado em diversas finalidades farmacêuticas, terapêuticas 
e cosméticas. Além disso, possuem características físicas similares 
ao álcool e ao éter, são voláteis e não possuem viscosidade de óleo, 
sendo que quando aplicados diretamente sobre a pele não deslizam. 
Os óleos são altamente concentrados e desta forma devem ser diluídos 
em óleos vegetais, ou seja, jamais deverá ser depositado diretamente 
sobre a pele e sim diluído em óleo carreador (óleo vegetal), como óleo 
de amêndoas, óleo de semente de uva e óleo de gerânio.

Os óleos essenciais agem fisiológica, psicológica e energeticamente, 
uma vez que tem ação cicatrizante, antisséptica, estimulante, revigorante 
e sedante, também são denominados de veículos carreadores de 
condução dos óleos essenciais.
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Fonte: elaborada pela autora. 

Tabela 2.1 | Comparação entre os óleos 

Óleo essencial: óleo extraído da própria planta – voláteis e concentra-
dos – com finalidade terapêutica e estética.

Óleo base ou vegetal: carreador do óleo essencial (sua fórmula permite 
a penetração na pele).

Essência: sintético – finalidade aromática – sem finalidade terapêutica

É muito importante que os óleos essenciais sejam mantidos no 
próprio frasco, em local fresco, arejado e bem fechados, bem como, 
por serem solventes e inflamáveis, devem ser mantidos longe de fogo, 
plástico e madeira e ser manipulados em cubetas de vidro ou porcelana.

Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 2.2 | Óleos essenciais e suas indicações 

Óleo essencial Ação

Bergamota Relaxante, ansiolítico

Camomila Relaxante, ansiolítico

Lavanda Relaxante, antidepressivo e calmante

Laranja Calmante

Sândalo Relaxante, antidepressivo

Os óleos essenciais podem ser incorporados nos óleos durante 
a realização da massagem, nos aromatizadores de ambiente, nos 
banhos de imersão e nos escalda-pés como maneira de proporcionar 
relaxamento e melhoria da qualidade de vida.

4.2.2 Massagem antiestresse associada à candle massage

Para Nessi (2010), as primeiras referências às velas estão publicadas 
em textos bíblicos e datam do século X a.C. Usada como fonte de luz, 
a vela reúne quatro elementos da natureza: terra, fogo, água e ar. A 
água é atribuída ao estado líquido da parafina, sendo considerado o 
elemento de purificação; a terra ao estado sólido da parafina, sendo o 
elemento de força e abundância; o ar atribuído ao gás que emana da 
chama, sendo o elemento do intelecto e do movimento e, por sua vez, 
o fogo atribuído à chama, configurado como o elemento da mudança, 
energia e paixão. A vela é uma mensageira de nossos desejos, estando 
presente na alegria, na tristeza, na fé e na cura.
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A técnica da candle massage é uma invenção dos americanos 
que utilizaram a parafina cosmética, que ao derreter se transforma 
em óleo, sendo usada como um lubrificante. A massagem com velas 
promove a experiência dos sentidos, estimula a visão, o olfato e o tato. 
Em sua composição as velas de massagem são enriquecidas com 
óleos essenciais que possuem propriedades calmantes, energizantes 
e revigorantes. 

Esta massagem relaxante combina os movimentos da massagem 
clássica com o calor e o aroma do óleo da vela, a sensação do fio 
morno passando pelo corpo promove o bem-estar e relaxamento 
imediato, e a temperatura mais alta potencializa os efeitos da massagem, 
proporcionando relaxamento e bem-estar, bem como auxiliando na 
redução do estresse e na qualidade de vida.

É importante ressaltar que as velas que são usadas nesta técnica 
são fabricadas com um tipo especial de parafina cosmética atóxica e 
preparada para este fim.

4.2.3 Benefícios da massagem com velas 

Os benefícios desta massagem são bem semelhantes às demais 
massagens, no entanto esta técnica reúne a sensação do fio morno 
derramado sobre o corpo e o calor junto às manobras de massagem, 
proporcionando uma sensação agradável de conforto físico, efeito 
relaxante imediato, alívio das tensões musculares, dores no corpo e 
fadiga, relaxamento muscular, alívio do estresse e melhora da qualidade 
do sono.

4.3 Automassagem

A automassagem é uma antiga forma de cura, sendo uma técnica a 
qual sempre recorremos quando algum ponto está dolorido ou rígido. 
Há muitos séculos, a automassagem era usada como um ritual pelos 
guerreiros para se livrarem do medo e das dores. Ela é um ato instintivo 
quando batemos nosso corpo, pois a reação instintiva é friccionar o 
local dolorido. Além disso, é uma maneira de proporcionar qualidade 
de vida, alívio do estresse e das tensões do dia a dia.

A automassagem pode ser incrementada com escalda-pés que 
também é uma maneira eficaz de combate ao estresse.

4.3.1 Sequência de automassagem

A automassagem é uma forma de obter o relaxamento e pode ser 
realizada no conforto do lar.

O toque é capaz de despertar os sentidos e promover uma sensação 
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de relaxamento e de paz interior.

4.3.2 Automassagem nos pés

Para fazer uma automassagem nos pés, coloque uma das mãos 
sobre o dorso do pé e a outra apoiada na planta, faça compressões 
firmes com as duas mãos desde os dedos até o tornozelo e depois 
volte ao ponto inicial.

Trabalhe profundamente a planta do pé com os polegares, 
fazendo pequenos movimentos circulares para relaxar os tendões e os 
músculos. Apoie o pé com uma das mãos e com a outra massageie as 
articulações dos dedos, em seguida, massageie lentamente os dedos e 
depois gire cada um individualmente em sentido horário e anti-horário.

Para finalizar, use apenas a ponta dos dedos, massageando o pé 
devagar desde os dedos até os tornozelos. Coloque o pé entre a palma 
das mãos e aperte-o delicadamente.

4.3.3 Automassagem nas pernas e coxa

Quando você desejar massagear esta região, sente-se no chão 
com uma das pernas esticada à frente, aplique o deslizamento 
desde o tornozelo até a coxa, moldando as mãos aos contornos da 
perna, podendo usar movimentos de pressão, fricção e deslizamento 
profundo.

Ainda sentado no chão, flexione uma perna apoiando a planta do 
pé no chão. Com as duas mãos aplique a técnica do amassamento 
em região de panturrilhas, apertando e soltando os músculos 
alternadamente. Continue com movimentos circulares na região de 
joelhos, deslizando os polegares em toda a volta, com um polegar de 
cada lado até que se encontrem em cima.

Em seguida, deslize as mãos com firmeza pelos músculos da coxa 
desde o joelho até a virilha, e com movimentos de amassamento 
percorra toda a área interna da coxa. Para finalizar a sequência deslize 
delicadamente as mãos pela perna desde o tornozelo até a coxa. 
Repita na outra perna.

4.3.4 Automassagem na região de pescoço e ombros 

As dores na região dos ombros, pescoço e trapézio são queixas 
comuns em grande parte da população, a rigidez muscular muitas 
vezes presente pode levar a restrições e à incapacidade de movimentar 
a cabeça adequadamente, provocando dor. A automassagem é uma 
ferramenta benéfica no alívio das tensões, para isso, deixe a cabeça 
pender para frente em uma posição confortável, colocando as mãos 
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atrás da cabeça, faça movimentos circulares de fricção ao redor de 
toda a base do crânio com os polegares e com as pontas dos dedos. 
Entrelace os dedos e massageie o pescoço para os lados, da base do 
crânio para os ombros.

Para massagear o ombro esquerdo, coloque a mão direita na 
base do crânio e massageie de cima para baixo ao longo da lateral do 
pescoço e sobre o ombro. Em seguida, massageie o ombro direito 
com a mão esquerda para relaxar os músculos completamente.

Com a mão direita sobre a escápula do lado esquerdo, com as 
pontas dos dedos faça movimentos circulares de fricção, repetindo do 
outro lado. Continuando, coloque a mão direita no ombro esquerdo, 
aperte e solte repetidamente a maior quantidade de tecido muscular 
que puder, em seguida repita o movimento no outro ombro e 
finalizando, coloque as mãos na parte superior do pescoço e desça 
massageando lentamente até os ombros.

4.3.5 Automassagem na região da face e couro cabeludo 

 No intuito de massagear essa região, posicione as mãos sobre a 
testa e com os dedos virados uns para os outros faça movimentos para 
os lados. Em seguida, repita na região de músculos zigomáticos e no 
fim na região de queixo.

Faça delicados movimentos circulares de fricção com a ponta 
dos dedos desde a linha do cabelo até a linha da mandíbula e com 
os dedos polegares e indicadores, aperte delicadamente ao longo 
de toda a sobrancelha, em seguida, com os dedos indicadores ou 
médios posicione logo abaixo da extremidade interna dos olhos e faça 
movimentos delicados para os lados. Este movimento ajuda a reduzir o 
inchaço ao redor dos olhos, devendo ser feito com bastante delicadeza 
já que é uma região de grande sensibilidade.

Para finalizar, friccione vigorosamente o couro cabeludo fazendo 
movimentos circulares com a ponta dos dedos e posicione a palma 
da mão sobre os olhos, mantendo esta posição por alguns segundos. 

Questão para reflexão

Você sabia que o escalda-pés é uma técnica simples e muito efetiva 
no tratamento do estresse e das tensões do dia a dia? É uma técnica 
milenar usada pela burguesia como forma de se livrar das impurezas e 
dos espíritos.
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1. Por que a candle massage pode ser usada como forma de alívio do 
estresse e da qualidade de vida?

2. De que maneira as técnicas manuais contribuem para o alívio do estresse?

Neste livro, abordamos as técnicas de massagem e a sua relação 
com o embelezamento e a qualidade de vida. Partindo desta premissa, 
a massagem clássica através de seus movimentos e variações contribui 
de maneira significativa para a saúde em geral. Associar as terapias 
alternativas à esta técnica é a certeza de trabalhar holisticamente na 
visão do indivíduo como um todo (corpo, mente e espírito).

O universo das técnicas de massagem é vasto, de uma grandiosidade 
infinita, quer seja para proporcionar relaxamento, quer seja para 
embelezar e contribuir para a autoestima, pois estas técnicas se tornam 
o elemento fundamental em clínicas de embelezamento, afinal a arte 
de embelezar contribui de maneira direta para a qualidade de vida.

 A massagem definida como a manipulação ordenada e precisa 
dos tecidos moles do corpo, em suas diferentes modalidades, é uma 
prática milenar cujos benefícios têm sido reconhecido nas diferentes 
culturas. Sua prática vem sendo aplicada desde as civilizações antigas 
como um recurso complementar da medicina tradicional para o 
restabelecimento da saúde, de modo a preservar e promover o bem-
estar físico, emocional e espiritual.

Para concluir o estudo da unidade

Fique ligado

Atividades de aprendizagem

Questão para reflexão

Os florais de Bach fazem parte das terapias alternativas, sendo uma 
ótima opção para o tratamento do estresse e da melhoria na qualidade 
de vida e consistem em 38 florais que formam descobertos por um 
médico nos anos 1920 e auxiliam o organismo como um todo.
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A massagem se tornou parte da vida, sendo analisada e discutida 
através dos estudos científicos com bastante frequência nos dias atuais, 
uma vez que a onda de estresse assola grande parte da população. 
Sendo uma arte ou ciência, sua evolução seguirá enquanto seus 
efeitos e benefícios continuarem sendo explorados e pesquisados 
por estudantes e profissionais com base em evidências clínicas. Seu 
crescimento na história demonstra a popularidade e legitimidade da 
prática.

1. Um dos movimentos mais usados nas técnicas de massagem é o 
deslizamento, com relação a este assinale a alternativa correta: 
I. O termo effleurage deriva da palavra francesa effleurer, que significa 
“tocar de leve”. É a manobra mais instintiva e natural de todas as técnicas 
de massagem.
II. Nesta técnica são encontradas variações de pressão no deslizamento 
superficial (menor pressão) e profundo (maior pressão).
III. Um dos principais efeitos da manobra de deslizamento ocorre na via 
reflexa, o que leva a uma sedação neuromuscular, induzindo o relaxamento.
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Somente a afirmativa II está correta.
e) Somente a afirmativa I está correta.

2. A massagem relaxante é uma técnica empregada nos centros de beleza 
com o intuito de promover relaxamento e qualidade de vida. Algumas 
técnicas podem ser incrementadas induzido ainda mais o relaxamento, e 
uma delas é a cromoterapia, com relação a esta assinale a alternativa correta:
I. A cromoterapia é uma ciência que utiliza a energia luminosa das cores 
para harmonização dos aspectos físico, mental e emocional do ser humano. 
II. É baseada nas sete cores do espectro solar para alterar ou manter as 
vibrações do corpo na frequência que provém a saúde e o bem-estar 
equilibrando, atuando desde o nível físico até o psicológico e espiritual.
III. É uma terapia alternativa com fundamentos na anatomia e fisiologia 
humana que previne e trata dos distúrbios orgânicos e dos desequilíbrios 
emocionais através de estímulos por pressão nas terminações nervosas em 
pontos específicos dos pés ou das mãos.
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

Atividades de aprendizagem da unidade
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c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Somente a afirmativa II está correta.
e) Somente a afirmativa I está correta.

3. A massagem modeladora é uma técnica empregada para proporcionar 
embelezamento e autoestima nas mulheres e muitas vezes é o carro-chefe 
nos centros de embelezamento. Com relação a esta técnica analise as 
sentenças e assinale a alternativa correta:
I. São indicadas exclusivamente para o alívio das tensões
II. A indicação desta massagem é para o tratamento exclusivo do fibroedema 
geloide.
III. As indicações destas técnicas são para o tratamento do fibroedema 
geloide, para a lipodistrofia localizada e para a modelagem corporal e facial.
IV. Deve ser indicada apenas para os tratamentos faciais.
V. A única indicação desta técnica é a redução de medidas.
a) Todas as sentenças estão corretas.
b) Somente a I está correta.
c) Somente a II está correta.
d) Somente a III está correta.
e) Estão corretas as sentenças II e III.

4. A massagem turbinada é mais um dos recursos realizados nos centros 
de beleza. Com relação a esta técnica, assinale a alternativa correta:
I. É uma técnica que se baseia na pressão nos pontos reflexos e trabalha 
corpo, mente e espírito.
II. Técnica que deve ser realizada com movimentos suaves, lentos e ritmada 
com o intuito de promover a quebra das cadeias de gordura.
III. É uma técnica que permite a modelagem corporal, tem ação 
desintoxicante, vasodilatadora, proporciona melhora na oxigenação dos 
tecidos, auxilia na liberação de toxinas acumuladas nos tecidos, auxiliando 
na redução de edemas.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa I está correta.
d) Apenas a afirmativa III está correta.
e) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

5. A aromaterapia é uma ciência que pode ser usada para incrementar 
a massagem relaxante. Com relação a esta assinale a alternativa correta:
I. A aromaterapia é uma terapia alternativa e natural que usa a fragrância 
dos óleos essenciais para restaurar o equilíbrio orgânico.
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II. É uma ciência milenar que usa os óleos essenciais para o tratamento de 
doenças, prevenção de problemas emocionais e físicos, proporcionando 
o bem-estar.
III. É a forma de energia vegetal mais concentrada, é um princípio ativo 
natural sendo aplicada em diversas finalidades farmacêuticas, terapêuticas 
e cosméticas.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Somente a afirmativas I e II estão corretas.
e) Somente a afirmativa II está correta.
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Técnica de drenagem linfática 
manual e suas aplicações na 
área do embelezamento

Em virtude dos muitos benefícios que têm sido observados 
com a técnica de drenagem linfática manual, a população toma 
cada vez mais conhecimento sobre essa técnica e busca por 
profissionais qualificados para tratamento de disfunções estéticas e 
alterações vasculares. Graças a isso é que o profissional da área do 
embelezamento deve compreender os detalhes do sistema linfático, 
bem como as características da drenagem linfática e os efeitos que 
ela promove no organismo, tirando o melhor proveito da técnica e 
promovendo os melhores resultados para os clientes. 

Para uma formação profissional completa, também é preciso 
entender como os movimentos devem ser realizados, além das 
diversas técnicas que foram desenvolvidas ao longo da história e as 
indicações e contraindicações da técnica.

Objetivos de aprendizagem

Nessa primeira seção, você, aluno, vai conhecer os aspectos gerais da 

drenagem linfática, bem como entender o sistema linfático e todo o seu 

funcionamento, compreendendo a formação da linfa, sua movimentação e como 

acontece a formação do edema.

Seção 1 | Considerações gerais sobre a drenagem linfática

Nessa seção, você vai conhecer as diversas técnicas de drenagem linfática 

e quem são os principais autores nesse quesito, entender as especificações 

dos movimentos da drenagem linfática que se diferem dos de uma massagem 

tradicional e verificar como é feita a drenagem linfática facial e corporal. 

Seção 2 | Técnicas de drenagem linfática manual

Mariana Prado Bravo 

Unidade 3



Nessa seção, você vai conhecer os diversos efeitos fisiológicos da drenagem, de 

que maneira ela atua no sistema circulatório, na pele e no sistema gastrointestinal.   

Seção 3 | Efeitos proporcionados pela técnica

Nessa seção, você vai conhecer a drenagem linfática reversa, técnica de 

drenagem realizada nos trinta primeiros dias de pós-operatório em casos de 

cirurgias em que as incisões são muito extensas, pois a linfa precisa ser encaminhada 

por vias íntegras. 

Seção 4 | Drenagem linfática reversa



Caro aluno, a drenagem linfática manual apesar de ser bem diferente 
das técnicas tradicionais de massagem, também pode ser considerada 
uma massagem, porém suas especificidades devem ser levadas em 
conta para que o profissional saiba diferenciar as características de cada 
massagem e indicar corretamente ao cliente a técnica que atende às 
suas necessidades.

A drenagem linfática é uma técnica que visa à normalização 
do sistema linfático através da melhora na eliminação de líquidos, 
especialmente do líquido presente no meio intersticial que quando não 
retirado forma o que chamamos de edema, por isso todo o sistema 
linfático precisa funcionar de maneira adequada para que o organismo 
esteja em equilíbrio. 

O sistema linfático age no organismo paralelamente ao sistema 
circulatório e suas estruturas, como os vasos linfáticos, linfonodos e 
órgãos linfoides, permitem o bom funcionamento de todo o sistema, 
desse modo, a drenagem linfática manual, quando bem indicada, 
promove alterações em diversos sistemas corporais, o que proporciona 
vários benefícios. Para isso o profissional deve entender seus benefícios 
na hora de indicá-la e também conhecer os casos de contraindicação. 

Ao conhecer todo o sistema corporal, o profissional pode usar 
os benefícios da drenagem linfática manual nos procedimentos de 
pós-operatório, visto que este promove um processo inflamatório no 
organismo, causando edema e, consequentemente, dor. A drenagem, 
por ter movimentos suaves e estimular a eliminação de líquidos, 
melhora o caso de edema, além de proporcionar alívio da dor. Por isso 
é muito importante entender todo o seu benefício e fazer o bom uso 
da técnica. 

Introdução à unidade
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Considerações gerais sobre a drenagem linfática
Introdução à seção

O sistema linfático possui a função de manter o equilíbrio do 
organismo através da drenagem que realiza. Atualmente, as diversas 
técnicas de drenagem linfática visam justamente auxiliar esse sistema a 
se tornar ainda mais eficaz e aumentar a quantidade de linfa drenada, 
mantendo o organismo livre de líquidos e sem a presença de edema. 

1.1 Histórico e conceito da drenagem linfática manual

Os registros sobre o sistema linfático são muito antigos e existem 
informações de que esse sistema foi primeiramente estudado na Grécia 
pelo médico considerado o “pai da medicina”, Hipócrates, que ao 
estudar o organismo humano observou a presença de pequenos vasos 
nos quais em seu interior percorria um líquido incolor que chamava de 
sangue branco, essa foi a primeira denominação para a linfa, do latim 
limpidus, ou seja, claro, limpo.

Vários registros foram feitos ao longo da história sobre o sistema 
linfático, proporcionando muitas contribuições para os outros estudos, 
no entanto, foi na década de 1930 que o casal dinamarquês Dr. 
Emeril Vodder e Estrid Vooder desenvolveram os primeiros trabalhos 
com a técnica de drenagem linfática no tratamento de pacientes 
com problemas nas vias aéreas superiores. Eles observaram que ao 
manipular com movimentos suaves as regiões de gânglios linfáticos 
edemaciados ocorria uma melhora no escoamento do líquido da 
região. 

Após algumas sessões de manipulação, observaram melhora 
significativa no caso dos pacientes e foi então que a técnica de 
drenagem linfática manual ficou conhecida. Vodder recebeu o título 
de “pai da drenagem linfática” após ter sua técnica divulgada através 
de uma apresentação na França, em 1936, na qual realiza movimentos 
circulares de maneira suave e rítmica com o objetivo de reabsorver os 
edemas e tratar as diversas patologias. 

Por volta de 1967, um médico especialista em linfologia, Dr. 
Michael Foldi, estudou sobre os vasos linfáticos na região da cabeça e 
desenvolveu sua própria técnica de drenagem linfática. 

Outra contribuição muito importante sobre a drenagem linfática foi 

Seção 1



U3 - Técnica de drenagem linfática manual e suas aplicações na área do embelezamento 109

feita por um fisioterapeuta belga, chamado Dr. Albert Leduc, que, além 
de desenvolver sua própria técnica de drenagem linfática, também 
fundou o Grupo Europeu de Linfologia, proporcionando que seu 
método de drenagem fosse muito divulgado em todo o mundo.

Na Austrália, a contribuição mais importante foi feita por Dr. Robert 
e Dra. Judith Casley Smith, que utilizavam bandagens compressivas 
com o intuito de tratar linfedemas. 

No Brasil, após fazer o curso de Vodder na Alemanha, a esteticista 
Waldtraud Ritter Winter foi quem primeiro utilizou as técnicas de Vodder 
para realização da drenagem linfática em seu centro estético. Outra 
contribuição importante aconteceu nos anos 1990 com o médico 
angiologista Dr. José Maria Godoy e sua esposa Dra. Maria de Fátima 
Godoy que, após estudarem detalhadamente a anatomia e fisiologia 
do sistema linfático, desenvolveram sua própria técnica.

1.2 O conceito de drenagem linfática

A drenagem linfática é uma técnica que utiliza manobras leves, 
precisas, lentas e rítmicas de maneira que obedeçam ao trajeto dos 
vasos linfáticos superficiais visando auxiliar o funcionamento do 
sistema linfático. Sendo assim, sempre que houver alguma alteração no 
organismo, como formação de edema ou estase capilar, a drenagem 
linfática é indicada.  

 Vale ressaltar que a drenagem se diferencia de outras técnicas 
de massagem por usar manobras suaves que não proporcionam 
vasodilatação, visto que esta resultaria em hiperemia cutânea. A 
drenagem linfática manual (DLM) é uma técnica utilizada em todo o 
mundo no tratamento de linfedema e também na estética na aréa 
facial e corporal, por se tratar de uma prática que auxilia o organismo 
na manutenção do equilíbrio hídrico nos espaços intersticiais, 
drenando os líquidos que banham as células e que contêm os dejetos 
do metabolismo celular.

O conceito da drenagem linfática se baseia na lei da hidrodinâmica,  
assim, nas regiões dos vasos linfáticos se emprega uma diferença 
de pressão para que então os fluídos se desloquem e a drenagem 
aconteça. Embora existam diversas técnicas, algumas características 
são mantidas na hora da execução, como a pressão, que deve ser 
leve já que o intuito é atingir os vasos linfáticos superficiais, o ritmo, 
que deve ser lento, visto que os vasos linfáticos são valvulados, sendo 
preciso respeitar seu tempo de abertura e fechamento, e o sentido do 
encaminhamento, que deve respeitar a natureza dos próprios vasos 
linfáticos. Conforme os movimentos da mão são realizados, estimulam 
o movimento ou motricidade dos linfângions, que são estruturas do 
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sistema linfático responsáveis por “empurrar” a linfa, permitindo então a 
sua movimentação dentro do vaso, já que o sistema linfático, diferente 
do sistema circulatório, não possui uma bomba propulsora, como o 
coração. 

Fonte: <http://www.belezapuraestetica.com.br/?page_id=101>. Acesso em: 4 set. 2017.

Figura 3.1 | Drenagem linfática manual

1.3 A anatomia do sistema linfático

O sistema linfático é integrante do sistema circulatório, porém seu 
início se dá nos espaços intersticiais, terminando na junção da veia 
jugular e subclávia direita e esquerda, quando os fluídos drenados são 
retornados ao sistema circulatório. A linfa é transportada da periferia 
do corpo para o centro através de uma extensa e complexa rede de 
vasos e capilares dos quais também fazem parte estruturas como os 
linfonodos e os tecidos linfáticos, como medula dos ossos largos, o 
baço, timo e as tonsilas. O sistema linfático mantém a homeostase 
corporal por ser responsável pela absorção e transporte de líquidos 
excedentes através dos vasos profundos e superficiais que se localizam 
acima da fáscia muscular, realizando então a drenagem dos tecidos 
superficias. Os vasos profundos ficam abaixo da fáscia muscular e 
drenam os líquidos musculares dos órgãos e vísceras. A conexão dos 
vasos superficias e profundos desemboca nos ductos linfáticos.

A circulação linfática forma uma meia circulação, já que não é 
considerada uma circulação fechada, pois seu início acontece na região 
periférica do corpo no meio intersticial e termina nos grandes vasos 
da circulação venosa. Por não apresentar uma bomba propulsora, os 
segmentos denominados de linfângions permitem a movimentação da 
linfa dentro do vaso, sendo esse altamente permeável e permitindo a 
absorção de grandes moléculas que por alguma razão não conseguem 
permear o vaso sanguíneo.
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O sistema linfático realiza a função de drenagem linfática fisiológica, 
garantindo as condições normais do organismo. Além disso, outra 
função muito importante é a de defesa do organismo, garantindo a 
imunidade e também o transporte de gorduras absorvida pelo intestino 
delgado para o sangue. 

Os vasos linfáticos são classificados em capilares linfáticos, pré-
coletores, coletores e troncos linfáticos.

Fonte: <http://ebsco.smartimagebase.com/view-item?ItemID=28576>. Acesso em: 17 out. 2017. 

Figura 3.2 | Anatomia do sistema linfático
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1.4 A linfa

A palavra linfa significa água limpa ou cristalina, é o líquido que se 
encontra no meio instersticial e que por pressão osmótica entra nos 
capilares linfáticos. A linfa é composta de 96% água, sendo muito 
semelhante ao plasma sanguíneo. No sistema linfático, 80% da linfa 
circula por vasos superficiais, enquanto 20% por vasos profundos. Ao 
longo de um dia cerca de 2 a 3 litros de linfa circulam pelo organismo.

1.5 Os linfonodos

Os linfonodos são estruturas que possuem a função de filtrar a 
linfa e também responsáveis pela imunidade do organismo, pois são 
agrupamentos de linfócitos encapsulados. Na extensão do organismo 
existe uma grande quantidade de grupos de linfonodos chamada de 
cadeiais ganglionares. Em todo o organismo existe em torno de 600 a 
700 linfonodos espalhados, de tamanhos variados, dispostos ao longo 
dos vasos do sistema linfático. 

Os vasos aferentes são aqueles que adentram os linfonodos e a linfa 
que contém resíduos do metabolismo celular e saem dos linfonodos 
transportando a linfa filtrada. 

Os linfonodos, no momento em que estão filtrando a linfa, fazem 
a liberação de linfócitos T, que são células responsáveis pela defesa 
do organismo e quando este é infectado, os linfonodos trabalham na 
destruição do agressor, ficando edemaciados e por isso doloridos.

As cadeias principais de linfondos são divididas em linfonodos da 
cabeça, pescoço e corporais.

Fonte: <http://www.medicinanet.com.br/conteudos/acp-medicine/4548/orgaos_e_celulas_do_sistema_imunologico__
john_r_david_e_cox_terhorst.htm>. Acesso em: 2 ago. 2017 

Figura 3.3 | Linfonodo
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1.6 Vasos linfáticos

Os vasos linfáticos são divididos conforme a sua complexidade 
e tamanho, são eles: capilares linfáticos, pré-coletores e coletores 
linfáticos, troncos linfáticos e ductos linfáticos.

Os capilares linfáticos podem ser chamados de linfáticos iniciais, 
são vasos muito finos e delicados formados por células endoteliais 
fixadas às fibras colágenas e elásticas por filamentos de ancoragem. 
O início dos capilares linfáticos acontece no meio intersticial e sua 
função é recolher a linfa graças à sua alta permeabilidade. As células da 
parede do vaso ficam sobrepostas, formando pequenas válvulas que 
abrem e fecham conforme a pressão do instertício. Quando a pressão 
intersticial está baixa, as fendas da parede do vaso se mantêm fechadas 
e quando a pressão aumenta, as fendas se abrem permitindo a entrada 
da linfa.

Os capilares linfáticos desembocam nos pré-coletores. Esses 
vasos possuem uma espessura maior e também apresentam válvulas, 
fazendo com que a linfa não reflua e siga em uma única direção, seu 
formato parece o de um “colar de pérolas”.

Os vasos coletores são mais espessos, semelhante às veias, assim 
como os pré-coletores também são valvulados, porém estão dispostos 
aos pares, garantindo o direcionamento da linfa para o centro do corpo. 
Por sua complexidade, esses vasos possuem três camadas, sendo a 
túnica íntima, a mais interna, a túnica média, que graças às suas várias 
camadas de musculatura lisa promove a propulsão e contratibilidade 
da linfa dentro do vaso, e a túnica adventícia, a mais externa e que 
colabora para a contratibilidade do vaso.

O espaço entre as válvulas é denominado de linfângion e essa 
unidade funciona como uma bomba propulsora que impulsiona a linfa. 
Conforme o seu enchimento, a contração “empurra” a linfa, porém 
essa unidade propulsora não possui a mesma força que o coração, 
o que faz com que a velocidade do transporte da linfa seja bem mais 
lento que o sangue. A pulsação de cada linfângion acontece em média 
de seis a oito vezes por minuto.

Para que a caminhada da linfa aconteça, outras estruturas também 
colaboram com essa movimentação, como a pulsação arterial, os 
movimentos peristálticos do intestino, as contrações musculares, a 
movimentação dos órgãos e vísceras, o próprio batimento cardíaco e 
os movimentos respiratórios.
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Os trocos linfáticos permitem a comunicação do sistema linfático 
da parte inferior com a superior do corpo e ao todo são onze troncos 
principais. Esses vasos são ainda mais espessos que os coletores, pois 
recebem um volume linfático ainda maior.

Os troncos linfáticos desembocam em dois vasos parecidos com 
tubos que são chamados de ducto linfático direito e ducto torácico e 
ambos constituem o trajeto final da linfa que finalmente retornará à 
corrente sanguínea. O ducto direito recebe a linfa da parte direta da 
cabeça, braço direito e lado direito do tronco, enquanto que o ducto 
torácico recebe a linfa de todo o restante do corpo. 

Questão para reflexão

Por que a drenagem linfática é uma técnica que se diferencia de outras 
massagens tradicionais?

1.7 Fisiologia do sistema linfático

Para que o organismo tenha o seu funcionamento adequado e 
mantenha a sua homeostase, o sistema linfático precisa funcionar 
adequadamente e por isso ele é considerado uma válvula de segurança, 
sendo responsável pela drenagem da carga linfática obrigatória 
que é composta por água proveniente do plasma, restos de células 
e proteínas, restos de bactérias e substâncias que o organismo não 
utilizou no seu metabolismo. 

Normalmente, o sistema linfático consegue drenar sem dificuldade 
a carga linfática obrigatória, entretanto, quando a água excede a 
capacidade de transporte do sistema, esse líquido fica no meio 
intersticial, ocorrendo, então, a formação do edema, portanto, edema 
é o desequilíbrio entre a quantidade de líquido filtrado para o meio 
intersticial que excede a quantidade de líquido drenado.

Os motivos pelos quais o sistema linfático pode não funcionar 
perfeitamente são vários, podendo ser de origem vascular, insuficiência 
renal, restrição alimentar brusca, calor em excesso, entre outros. 

A drenagem dos tecidos funciona através da lei da hidrodinâmica 
que consiste na passagem do líquido para a região de menor pressão, 
ou seja, quando o meio intersticial está muito cheio de líquido provoca 
pressão nos capilares linfáticos, que através das fibras de ancoragem se 
mantêm abertos, permitindo a entrada do líquido dentro dos capilares, 
formando a linfa. Quando ocorre a diminuição da pressão, as fibras de 
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ancoragem se aproximam dos vasos, diminuindo a abertura da fenda 
e evitando a saída da linfa. Sendo assim, ao realizar uma compressão 
manual no momento da drenagem linfática, esse aumento de pressão 
provoca o deslocamento do líquido que está no meio intersticial mais 
rapidamente.

1.7.1 A formação da linfa

O processo de formação da linfa é bastante complexo e envolve 
três processos: ultrafiltração, absorção venosa e absorção linfática. 

- Ultrafiltração: esse mecanismo consiste na saída de plasma do 
capilar arterial, contendo água e oxigênio, para o meio intersticial, essa 
movimentação acontece graças à pressão hidrostática do capilar e à 
pressão negativa do meio intersticial.

- Absorção venosa: consiste na entrada do líquido que saiu do capilar 
e se encontra no meio intersticial para dentro do capilar venoso. Nesse 
caso a pressão intersticial é maior que a do capilar venoso. Cerca de 
90% do líquido que é filtrado do capilar arterial é absorvido pelo sistema 
venoso, enquanto que os outros 10% são absorvidos pelos capilares 
linfáticos por possuírem grandes moléculas de proteínas.

- Absorção linfática: a formação da linfa se dá no momento em que 
o líquido intersticial com proteínas de alto peso molecular adentram o 
interior do capilar linfático.

Fonte: <http://www.anatomiadocorpo.com/sistema-linfatico/>. Acesso em: 2 ago. 2017.

Figura 3.4 | Formação da linfa
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Para saber mais

Para compreender sobre a formação da linfa, assista ao vídeo que segue. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Nsetk6Pe1lo>. 
Acesso em: 9 ago. 2017.

Atividades de aprendizagem

1. O sistema linfático é bastante complexo e possui várias estruturas 
que compõem o seu funcionamento. Os nomes dos vasos linfáticos são 
denominados de acordo com sua espessura e complexidade. Qual o nome 
dos vasos linfáticos?

2. Os linfonodos são estruturas do sistema linfático responsáveis pela 
filtração da linfa. Como é o nome dado aos vasos que permeiam o linfonodo 
para que a linfa seja filtrada e dos vasos que saem do linfonodo já com a linfa 
filtrada?
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Técnicas de drenagem linfática manual
Introdução à seção

A drenagem linfática manual é uma técnica muito antiga e os 
primeiros datados são da Grécia, porém conforme aconteceu a 
evolução dos estudos, diversos autores focaram-se no sistema linfático 
e então as técnicas de drenagem surgiram, foram se popularizando e 
atualmente seus benefícios são utilizados pelos profissionais da estética 
para melhora das disfunções estéticas, vasculares e em casos de pós-
operatório.

Diante disso, torna-se necessário compreender a diferença entre 
uma técnica convencional e a drenagem linfática, por ser uma técnica 
de massagem com movimentos particulares, sabendo assim aplicá-la 
de maneira correta.

2.1 As diversas técnicas de drenagem 

A drenagem linfática já vem sendo datada na história desde a Grécia 
antiga pelo famoso médico, conhecido como “pai da medicina”, 
Hipócrates, mas foi na década de 1930 que os primeiros estudos sobre 
a drenagem linfática se tornaram populares através do dinamarquês 
Dr. Emeril Vodder e sua esposa Estrid Vodder. Eles utilizavam a 
drenagem no tratamento de pacientes com infecções crônicas na 
qual os linfonodos nas regiões superiores do corpo eram manipulados, 
melhorando o edema daquele paciente. O que fez com que a técnica 
se tornasse inovadora foi a mobilização dos linfonodos, algo que na 
época não era usual.

Seção 2

Fonte: <http://www.wikiwand.com/de/Emil_Vodder>. Acesso em: 7 ago. 2017.

Figura 3.5 | Dr. Emeril Vodder e sua esposa Estrid Vodder
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Uma característica da drenagem estabelecida por Vodder sobre 
as manobras realizadas é que devem ser lentas, suaves e rítmicas, 
mantendo sempre as mãos e punhos relaxados para a realização 
completa do movimento, além disso, os movimentos devem seguir o 
trajeto dos vasos linfáticos, desembocando no ângulo venoso, região 
onde desemboca a circulação linfática. 

O método se espalhou pelo mundo somente após 1930 anos, 
quando a técnica de drenagem linfática manual foi reconhecida como 
um meio de tratamento. Os movimentos utilizados por Vodder são: 

•  Círculos fixos: são movimentos de compressão e 
descompressão realizados de maneira circular com diversas 
repetições no mesmo lugar.

•  Movimentos de bombeamento: são movimentos em que toda 
a mão é utilizada, realizando um movimento de onda com 
pressão maior no dedo mínimo e pressão menor quando o 
movimento chega ao polegar.

•  Movimento doador: é um movimento feito como um 
bracelete.

•  Movimento de rotação: é um movimento ondulatório que é 
iniciado com a palma das mãos e finalizado com a ponta dos 
dedos.

Ainda na década de 1960, um aluno de Vodder, chamado Michael 
Foldi, utilizou a técnica em seus pacientes e fundou sua clínica 
especializada em linfologia. 

Foldi, além de utilizar a técnica de Vodder, também desenvolveu seu 
próprio método, associando a drenagem com meias de contenção e 
bandagens compressivas e esse método foi chamado de terapia física 
completa (TFC). Ele foi um grande destaque no desenvolvimento da 
técnica de drenagem linfática pós-operatória, também conhecida 
como drenagem linfática reversa.

Os movimentos utilizados por Foldi são: bombeamento em 
bracelete, círculos estacionários, pinçamento com mobilização 
tecidual, mobilização articular e movimentos combinados.

Outro método conhecido em todo o mundo é a técnica desenvolvida 
pelo Dr. Albert Leduc, fisioterapeuta belga, sua técnica consiste em 
percorrer com manobras de drenagem todo o trajeto dos vasos 
coletores. As manobras principais utilizadas por Leduc são: manobras 
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de captação, também denominada de reabsorção, e manobras de 
evacuação, que podem ser intituladas como demanda. No Brasil, o 
destaque na drenagem linfática se deu por um médico angiologista 
e sua esposa, Dr. José Maria Godoy e Dra. Maria de Fátima Godoy. 
Para desenvolver sua técnica, Godoy estudou todos os detalhes dos 
movimentos da técnica de Vodder e então desenvolveu a sua técnica, 
na qual os movimentos consistem em deslizamento paralelamente aos 
vasos linfáticos, drenando principalmente as grandes cadeias linfáticas. 

2.2 Especificações dos movimentos da drenagem linfática

A drenagem linfática manual exige do profissional um conhecimento 
específico sobre suas características e como seus movimentos devem 
ser realizados para que a técnica seja eficaz. Os diversos autores 
concordam que os movimentos da drenagem linfática manual, além 
de muito específicos, devem ser realizados de maneira correta, já que 
a técnica visa à drenagem dos líquidos que causam edema.

A pressão dos movimentos na drenagem linfática deve ser suave, 
uma vez que os vasos linfáticos estão localizados superficialmente e 
uma pressão muito forte causaria o estrangulamento dos vasos ao 
em vez de melhorar o fluxo dos líquidos. Dessa maneira, a drenagem 
não deve causar hiperemia e nem hematoma, pois o aparecimento de 
ambos indicaria uma pressão excessiva na realização das manobras. 
Essa situação não deve acontecer, por ser uma reação das técnicas de 
massagem convencionais. 

Em casos de pós-operatório, a pressão deve ser ainda menor, a fim 
de evitar qualquer desconforto para o cliente que se encontra em um 
momento de maior sensibilidade.

Outro aspecto a ser considerado é que os vasos linfáticos são bem 
finos e estreitos, o que pode causar uma resistência para o líquido no 
momento de atravessar o vaso, por isso novamente indicamos que os 
movimentos devem ter uma pressão suave. Para isso, o profissional 
deve adaptar a pressão de acordo com a região a ser trabalhada, 
lembrando que na drenagem facial sempre será menor quando 
comparada à drenagem corporal. 

Outro fator que deve ser considerado é a velocidade de 
deslocamento da linfa, devendo ser extremamente lento já que a 
movimentação da linfa depende de alguns fatores e o principal deles 
é a contração dos linfângions que pulsam cerca de seis a oito vezes 
por minuto, conforme aquele espaço do vaso se acumulou, ou seja, 
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os movimentos da drenagem sempre devem respeitar a fisiologia do 
sistema, sendo realizada lentamente.

O ritmo das manobras também deve ser levado em consideração 
já que uma parte dos vasos linfáticos é valvulada e as válvulas abrem 
permitindo a passagem do líquido e fecham para que não reflua, por 
isso o ritmo deve ser monótono e constante. 

Os movimentos da drenagem devem sempre seguir o sentido dos 
vasos linfáticos e, de acordo com o tratamento que será realizado, as 
manobras devem ser repetidas de cinco a 15 vezes no mesmo local, 
quanto maior for o edema, mais repetições são feitas no local.

Antes de iniciar a drenagem, caso o cliente tenha chego para a 
sessão muito agitado, é importante que ele fique alguns minutos 
em repouso, a fim de diminuir a velocidade da circulação sanguínea 
e quando posicionado para a realização da técnica, fique em uma 
posição que favoreça a drenagem dos líquidos. 

O direcionamento da linfa nas manobras da drenagem deve ser 
voltado para a cadeia de linfonodos principais da região, sendo iniciada 
na região mais próxima dos linfonodos principais e então sendo 
afastada para regiões mais distantes, ou seja, os movimentos devem 
ser de proximal para distal.

Questão para reflexão

Qual a importância de saber a localização das principais cadeias 
ganglionares faciais e corporais?

2.3 Drenagem linfática facial

Ao iniciar uma sessão de drenagem linfática facial, a primeira 
coisa a ser feita é o posicionamento adequado do cliente, para isso, o 
profissional deve auxiliá-lo a se deitar na maca e utilizar travesseiros para 
manter a sua cabeça ligeiramente elevada, favorecendo o fluxo linfático 
da face que segue em direção aos linfonodos supra e infraclaviculares.

Após o posicionamento do cliente, é importante que a etapa de 
higienização seja feita e a pele do cliente esteja limpa e, então, as 
cadeias linfáticas principais dessa região já podem ser estimuladas 
com as manobras de bombeamento que promovem o esvaziamento 
dos linfonodos, liberando-os para receber a linfa da drenagem. Os 
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movimentos devem ser realizados em média cinco vezes em cada 
cadeia ganglionar. 

Fonte: <http://elycarvalhofisioterapia.blogspot.com.br/2010/05/beneficios-da-drenagem-linfatica-manual.html>. Acesso 
em: 7 ago. 2017.

Figura 3.6 | Principais cadeias ganglionares faciais

Os movimentos de bombeamento devem ser realizados nas 
seguintes regiões:

• Linfonodos da fossa supra e infraclavicular.

• Linfonodos cervicais.

• Linfonodos submandibulares.

• Linfonodos pré e retroauriculares.

• Linfonodos temporais.

• Linfonodos occipitais.

Após os estímulos, são realizados os seguintes movimentos de 
reabsorção e encaminhamento: 

•  Os movimentos de reabsorção são iniciados na região cervical, 
o mais próximo da clavícula, após o número adequado de 
repetições, as mãos são posicionadas ligeiramente mais para 
cima e os mesmos movimentos são realizados até completar 
toda a extensão do pescoço. Para finalizar, realizar o movimento 
de encaminhamento de cima para baixo, finalizando com o 
estímulo dos linfonodos supra e infraclaviculares.
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•  Com as pontas dos dedos, iniciar os movimentos na 
região submandibular, próximo aos linfonodos parotídeos, 
encaminhando a linfa nesse sentido. Realizar em toda a 
extensão submandibular e retornar com o movimento de 
encaminhamento, finalizando com o estímulo dos linfonodos 
parotídeos. 

•  Com as mãos em forma de concha, executar movimentos 
descendentes sobre o mento em direção à região submandibular 
e na região de nasolabial, finalizar encaminhando toda a 
linfa dessa região para a região submentonial, em seguida, 
em direção aos linfonodos parotídeos e descer por toda a 
extensão do pescoço.

•  Com as falanges dos dedos, impulsionar a linfa da região 
superior dos lábios, contornando a boca em direção à região 
submandibular.

•  Nas laterais do rosto, utilizando a mão toda, realizar os 
movimentos de reabsorção em toda a face a partir da orelha, 
encaminhando para pré-auricular, realizando em toda a 
extensão, até o nariz, em seguida, encaminhar toda a linfa 
em direção à orelha e descer pela lateral do rosto, lateral do 
pescoço, até os linfonodos supra e infraclaviculares.

•  Com as mãos em concha, realizar movimentos de reabsorção 
na parte inferior e superior dos olhos encaminhando na 
direção das têmporas.

•  Com a extensão das mãos, realizar movimentos de reabsorção 
a partir da região temporal, até o centro da testa e, em seguida, 
os movimentos de encaminhamento partindo do centro da 
testa até as têmporas, descendo pela lateral do rosto, lateral do 
pescoço e finalizando a drenagem, estimulando os linfonodos 
supra e infraclaviculares.
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Fonte:  Coutinho e Bravo (2017, p. 72). 

Figura 3.7 | Direcionamento da drenagem linfática facial

2.4 Drenagem linfática corporal

Para a realização da drenagem linfática corporal, é importante que 
o cliente seja posicionado em decúbito dorsal, ou seja, com as costas 
apoiadas na maca, de maneira que facilite a fluidez dos líquidos, por 
isso na hora de posicioná-lo o profissional deve auxiliá-lo ao se deitar na 
maca e utilizar travesseiros ou apoio, deixando os membros inferiores 
ligeiramente elevados, mantendo os braços e pernas descruzados para 
favorecer o fluxo. Lembrando que se o cliente chegou muito agitado 
para a sessão, ele deve ser mantido em repouso por alguns minutos 
antes da drenagem ser iniciada para diminuição dos batimentos 
cardíacos e relaxamento corporal. 

O relaxamento corporal pode provocar uma diminuição da 
temperatura corporal, portanto, é importante que o cliente fique 
coberto com um lençol para maior conforto. 

Para a realização da drenagem linfática corporal, bem como na 
facial, não é necessário nenhum creme ou óleo para deslizamento. 
Assim que o cliente estiver posicionado, os bombeamentos devem ser 
realizados nas cadeias principais de linfonodos sendo: 
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Fonte: <http://www.belezadefarmacia.com.br/guia-definitivo-modeladora-ou-drenagem-linfatica/>. Acesso em: 7 ago. 
2017.

Figura 3.8 | Principais cadeias ganglionares corporais

• Linfonodos supra e infraclaviculares.

• Linfonodos axilares.

• Linfonodos cubitais.

• Linfonodos inguinais.

• Linfonodos poplíteos.

• Linfonodos maleolares.

• Ducto torácico.

Após os bombeamentos das cadeias principais, os movimentos 
devem ser iniciados nos membros superiores.

•  Iniciar os movimentos de reabsorção por todo o braço, 
iniciando na região mais próxima à axila, direcionando a 
linfa para os linfonodos axilares e então seguir por toda a 
extensão do braço, finalizar essa região com os movimentos 
de encaminhamento. Ao chegar à cadeia axilar, estimular os 
linfonodos com bombeamento.

•  Trabalhar a mão do cliente com ambas as mãos do profissional, 
uma por cima e a outra por baixo da mão do cliente, realizando 
os movimentos de bombeamento e encaminhar a linfa até os 
linfonodos axilares e finalizar bombeando os linfonodos.
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• O mesmo procedimento deve ser realizado nos dois braços.

No caso de mulheres, a drenagem pode ser realizada também 
na mama, essa etapa é mais comum em casos de procedimentos 
cirúrgicos ou edemas excessivos na região.

•  O profissional deve colocar ambas as mãos na mama, de 
maneira que as mãos não passem sobre a aréola, no sentido da 
axila ou no sentido infraclavicular e realizar os movimentos de 
bombeamento com várias repetições e finalizar bombeando 
os linfonodos axilares.

Para a drenagem abdominal, a região deve ser trabalhada em 
partes, para isso, dividir o abdômen em quatro quadrantes. Dois 
quadrantes acima do umbigo e dois quadrantes abaixo. Os vasos 
linfáticos localizados acima do umbigo direcionam a linfa no sentido 
axilar, enquanto que os abaixo direcionam a linfa no sentido inguinal.

•  Iniciar os movimentos de bombeamento com ambas as mãos 
na região mais próxima à axila, direcionando a linfa em sentido 
axilar e seguir trabalhando as regiões mais baixas até chegar à 
linha do umbigo, para finalizar, encaminhar a linfa até a axila e 
bombear os linfonodos.

•  Na região abaixo do umbigo, iniciar os movimentos próximos 
à região pubiana, direcionando a linfa no sentido inguinal e 
seguir com os movimentos de bombeamento até a linha do 
umbigo, em seguida, encaminhar a linfa até a região inguinal e 
finalizar estimulando os linfonodos.

Para a drenagem dos membros inferiores, toda a linfa deve ser 
encaminhada no sentido inguinal.

•  Iniciar os movimentos de bombeamento na coxa, na região 
mais próxima à virilha, direcionando a linfa no sentido 
inguinal e seguir descendo com os movimentos até o joelho. 
Encaminhar a linfa até a região inguinal e finalizar estimulando 
os linfonodos.

•  Iniciar os movimentos a partir do joelho, direcionando no 
sentido inguinal e seguir descendo até a região dos pés com 
os movimentos de bombeamento, sendo que os pés devem 
ser trabalhados como as mãos, ambas as mãos do profissional 
contornam os pés e realizam o movimento de bombeamento 
e então encaminhar a linfa até a região inguinal e finalizar 
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bombeando os linfonodos.

Para realizar a drenagem na região posterior do corpo, posicionar 
o cliente em decúbito ventral, ou seja, com a parte anterior do corpo 
apoiada na maca.

•  A drenagem na região das costas deve ser realizada da mesma 
maneira que no abdômen, por quadrantes. Lembrando que 
a linha do umbigo também é válida para a drenagem na 
região posterior, em que do umbigo para cima a linfa deve ser 
encaminhada para a região axilar e do umbigo para baixo para 
a região inguinal.

•  Na região superior, iniciar a drenagem mais próxima à axila e 
seguir trabalhando por toda a extensão das costas até a linha 
do umbigo, finalizar encaminhando a linfa e bombeando o 
linfonodo.

•  Na região inferior, iniciar a drenagem na região lateral do 
abdômen, na região mais próxima à inguinal, e seguir os 
movimentos até a linha do umbigo, encaminhar a linfa e 
finalizar bombeando o linfonodo.

Nos membros inferiores, a drenagem vai acontecer da mesma 
maneira que na região anterior, levando em conta somente o contorno 
na região glútea.

•  Com ambas as mãos no glúteo, iniciar os movimentos de 
reabsorção, direcionando a linfa no sentido inguinal e bombear 
os linfonodos.

•  Na região das pernas, a drenagem acontece da mesma maneira 
que na região anterior. Finalizar a drenagem encaminhando a 
linfa para os linfonodos inguinais e realizar o bombeamento de 
estímulo.

Para saber mais

Para conhecer mais sobre drenagem linfática, leia o artigo que segue 
no link. Disponível em:   <http://www.patriciafroes.com.br/gestao/img/
publicacoes/Artigo%2015.pdf>.  Acesso em: 4 set. 2017.
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Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/454019206166021795/>. Acesso em: 7 ago. 2017. 

Figura 3.9 | Direcionamento da drenagem linfática corporal

Atividades de aprendizagem

1. Existem registros de que na Grécia antiga, Hipócrates, considerado o 
“pai da medicina”, já estudava o sistema linfático, porém não foi ele que 
desenvolveu a primeira técnica de drenagem. Segundo a história, quem foi 
o estudioso que deu início ao desenvolvimento das técnicas de drenagem 
linfática?

2. Na prática da drenagem linfática, compreender o direcionamento da 
linfa é muito importante.
Como deve ser o direcionamento na drenagem linfática manual corporal?
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Efeitos proporcionados pela técnica
Introdução à seção

A drenagem linfática é uma técnica que assim como outros tipos 
de massagem provoca diversas alterações e efeitos no organismo, 
entender sobre cada efeito proporcionado ao organismo se torna 
importante para que o profissional informe ao seu cliente de maneira 
correta e entenda como fazer uma indicação exata da drenagem, bem 
como saber em quais casos a drenagem não pode ser realizada. 

3.1 Indicações e contraindicações da drenagem linfática

Conhecer as estruturas do sistema linfático é muito importante 
para entender o que a técnica promove em cada parte do corpo. 
Para isso, é fundamental que o profissional entenda as indicações e 
contraindicações que a drenagem apresenta, fornecendo assim todo 
o cuidado ao seu cliente e evitando qualquer problema. 

Entre os diversos estudos encontrados até o momento, a drenagem 
linfática é indicada para: 

• Linfedema.

•  Tratamento no pré e pós-cirúrgico de cirurgias plásticas e 
reparadoras.

• Mastectomia.

• Varizes e microvarizes.

• Lipodistrofia ginoide.

• Gestação.

• Retenção hídrica.

• Edema de pálpebras.

• Rejuvenescimento facial.

• Acne.

• Obesidade.

• Traumatismo localizado.

• Estresse.

Seção 3
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• Rinite.

• Sinusite.

Quanto às contraindicações, é sempre importante que o profissional 
esteja atento e caso o cliente apresente alguma delas e queira realizar 
o procedimento, ele deve ser avaliado por um médico e trazer uma 
indicação por escrito para que esse documento seja anexado à sua 
ficha de avaliação, garantindo respaldo ao profissional. 

As principais contraindicações são: 

• Hipertireoidismo.

• Insuficiência cardíaca, renal e vascular.

• Hipotensão arterial crônica.

• Cardiopatia severa.

• Tuberculose.

• Trombose venosa profunda.

• Tromboembolia pulmonar aguda.

• Flebites.

• Febre.

• Tumores.

• Afecções cutâneas.

• Processos infecciosos.

• Apendicite.

Apesar de todas as indicações e contraindicações baseadas em 
estudos, é sempre importante que o profissional trabalhe caso a caso.

3.2 Efeitos fisiológicos da drenagem linfática manual

A drenagem linfática consiste em auxiliar o organismo na eliminação 
de líquidos ao completar o processo de filtração e reabsorção quando 
os capilares linfáticos drenam o líquido do meio intersticial, porém 
ao longo desse processo diversos órgãos e sistemas do organismo 
humano são afetados, como o sistema circulatório, linfático, renal, 
digestivo, respiratório e endócrino.
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Para saber mais

Para saber ainda mais sobre os efeitos fisiológicos da massagem, leia 
o artigo. Disponível em: <http://portalbiocursos.com.br/ohs/data/
docs/19/50_-_Efeitos_sistYmicos_da_drenagem_linfYtica.pdf>. 
Acesso em: 9 ago. 2017.

3.2.1 Efeitos da drenagem no sistema circulatório e linfático

A drenagem linfática manual age como um regulador de todos os 
sistemas, como na eliminação do excesso de líquidos e substâncias 
tóxicas fruto do metabolismo celular. Com o estímulo manual, a 
velocidade de eliminação da linfa acontece de maneira mais rápida. 
Além do mais, ao longo da drenagem, as manobras que estimulam o 
retorno venoso facilitam a eliminação mais rápida dos líquidos, o que 
diminui significativamente os níveis volumétricos em cada sistema que 
age. 

A drenagem linfática manual também auxilia na manutenção 
do equilíbrio do meio intersticial, já que os vasos linfáticos possuem 
linfângions que são estruturas que permitem a contração do vaso e 
caminhada da linfa. Essa movimentação geralmente acontece sem 
necessidade de ajuda externa, porém a drenagem linfática manual 
permite que o sistema busque meios que eliminem as substâncias e 
moléculas de maneira mais acelerada. 

Além disso, também facilita a movimentação da linfa da periferia 
do organismo para a parte central, o que proporciona uma diminuição 
da pressão arterial, além da grande eliminação de água e sal pela 
drenagem. 

3.2.2 Efeitos da drenagem na pele

O maior órgão humano é a pele que possui diversas funções, além 
de proteger o organismo. A pele faz a comunicação do meio interno 
com o externo e uma de suas muito importantes funções é manter a 
temperatura corporal. Ela é subdividida em camadas, sendo a epiderme 
a mais superficial e a derme a mais profunda.

As manobras de drenagem linfática manual auxiliam na desobstrução 
dos linfonodos e mobilizam os tecidos auxiliares, diminuindo a chance 
de aparecerem aderências, seroses e fibroses nos casos de pós-
operatório.
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3.2.3 Efeitos da drenagem na dor

A drenagem linfática possui características bem específicas nas 
suas manobras, sendo sempre muito leve, suave e com movimentos 
lentos para que dessa maneira a linfa seja eliminada e não gere uma 
sobrecarga e estrangulamento dos vasos linfáticos. 

Quando um processo inflamatório se instala no organismo pode 
provocar dor pela presença de edema, o que pode ser melhorado com 
a drenagem linfática. Além do mais, os movimentos da drenagem, por 
apresentarem características suaves, promovem uma diminuição do 
impulso doloroso pelas fibras sensitivas da pele. 

3.2.4 Efeitos da drenagem no sistema gastrointestinal

As manobras da drenagem linfática possuem características 
ritmadas, ou seja, uma movimentação de contração e relaxamento 
de maneira sincronizada pela musculatura intestinal, permitindo uma 
aceleração nos movimentos peristálticos. Dessa forma, a drenagem 
linfática é indicada para pessoas com constipação, além de melhorar a 
absorção de substâncias e eliminação de toxinas do bolo fecal. 

Pode-se dizer, de maneira resumida, que a drenagem linfática 
promove ações diretas em diversos fatores como: 

• Melhora do sistema imunitário do organismo.

• Aumento das células de defesa.

• Melhora da velocidade de linfa drenada.

• Equilibra os processos de filtração e reabsorção.

• Melhora do funcionamento intestinal.

• Ativação do sistema nervoso parassimpático.

• Previne a alteração da pele na recuperação de pós-operatório.

E pode-se dizer que de maneira indireta que a drenagem auxilia:

• Na eliminação de líquidos.

• Na melhora da nutrição celular e tecidual.

• Na desintoxicação do organismo.

• Na eliminação do ácido lático da musculatura esquelética.

• Na absorção de nutrientes pelo intestino.
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Questão para reflexão

De que maneira entender as contraindicações se torna importante para 
o profissional e para o cliente?

Atividades de aprendizagem

1. Quais são os efeitos da drenagem linfática manual na pele?

2. Quais são os efeitos da drenagem linfática manual no sistema 
gastrointestinal?
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Drenagem linfática reversa
Introdução à seção

Atualmente, as pessoas estão cada vez mais ligadas a um padrão 
de beleza voltado para um corpo e um rosto estruturalmente bem 
formado, o que leva as pessoas a buscarem recursos que auxiliem na 
adaptação de suas estruturas para estar de acordo com esse padrão 
através das cirurgias plásticas.

Após qualquer trauma, o organismo reage iniciando um processo 
inflamatório, o que leva ao edema e proporciona ao organismo a 
capacidade de se regenerar após uma lesão.

4.1 As características da drenagem linfática reversa

Com o grande avanço das tecnologias e o maior acesso às cirurgias 
plásticas, um grande número de pessoas busca as técnicas cirúrgicas 
para corrigir imperfeições e é consenso entre os médicos de que a 
drenagem linfática é muito recomendada na recuperação cirúrgica.

A drenagem linfática reversa é indicada no pós-cirúrgico antes 
mesmo da cirurgia ser realizada, a drenagem tradicional ao ser realizada 
com antecedência trará vários benefícios, pois promove melhoras 
na circulação sanguínea e linfática, equilibra o organismo evitando 
retenções hídricas, além de aumentar as trocas metabólicas, facilitando 
o processo de recuperação do organismo após a cirurgia. 

As sessões de drenagem tradicional podem ser realizadas cerca de 
três semanas antes da cirurgia e devem ser interrompidas cerca de três 
dias de pré-cirúrgico.

Já no pós-operatório, a drenagem linfática tradicional não é aplicada 
nos primeiros trinta dias, pois a linfa não deve ser transportada através 
das incisões, afinal os grandes cortes provocam um rompimento 
dos vasos superficiais não permitindo que a drenagem normal do 
organismo aconteça. Graças a isso, é preciso utilizar as anastomoses 
e vias de drenagem alternativa para que o organismo drene a carga 
linfática obrigatória, e por usar essas vias alternativas é que a drenagem 
pós-cirúrgica é então chamada de drenagem linfática reversa. 

O termo reversa pode causar uma falsa impressão de que o fluxo 

Seção 4
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linfático será reverso, porém a proposta da drenagem reversa é utilizar 
as regiões em que os vasos estão íntegros até que a recuperação 
do organismo aconteça, o que leva em média trinta dias, portanto, a 
drenagem linfática reversa é realizada somente nos trinta dias após a 
cirurgia.

Assim que o médico fizer a liberação, a drenagem reversa pode ser 
iniciada, auxiliando na redução do edema, o que diminui a compressão 
das terminações nervosas e consequentemente diminui a dor. 

É importante lembrar que o organismo como um todo fica 
sensibilizado no pós-operatório, por isso é importante que as 
características da drenagem sejam respeitadas com movimentos muito 
leves, lentos, monótonos e ritmados e nas regiões mais edemaciadas 
os movimentos devem ser realizados com mais repetições. Os 
movimentos devem ser muito cuidadosos e não devem tensionar as 
incisões cirúrgicas. 

4.2 Cirurgias plásticas em que a drenagem linfática reversa é feita

A drenagem linfática reversa, apesar de ser feita com os mesmos 
movimentos que a drenagem tradicional, tem o direcionamento da 
linfa diferenciado, já que precisa de vias alternativas para que a carga 
linfática obrigatória seja drenada. Somente em cirurgias em que as 
incisões são de grande extensão é que a drenagem linfática reversa 
é utilizada, em casos de pequenas incisões, a drenagem tradicional 
pode ser realizada sem nenhum problema, lembrando somente de 
contornar a incisão e não pressioná-la ou esticá-la.

4.2.1 Ritidoplastia facial

A ritidoplastia facial, mais conhecida como lifting facial, é a cirurgia 
que visa corrigir as alterações faciais causadas pelo envelhecimento, 
por isso esse tipo cirúrgico é indicado somente para pessoas que 
apresentam um envelhecimento acentuado ou com idade a partir dos 
45 anos.
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Fonte: <http://www.ivosalgado.com.br/ritidoplastia.html>. Acesso em: 9 ago. 2017.

Figura 3.10 | Antes e depois da ritidoplastia facial

Como é uma cirurgia importante, o paciente permanece sedado 
ao longo do procedimento já que os médicos precisam tomar muitos 
cuidados com os vasos e nervos da região. 

Ao longo da cirurgia, as correções acontecem através da remoção 
do excesso de gorduras nas pálpebras, eliminação do excesso de pele 
e recolocação da musculatura no local. Os primeiros dias de pós-
cirúrgico podem ser desconfortáveis, pois o paciente deverá manter 
repouso absoluto e também ficará com vários hematomas e edema.

A incisão é realizada atrás e na frente das orelhas, seguindo em 
direção ao couro cabeludo, permitindo assim uma cicatriz discreta e 
camuflada pelo couro cabeludo. 
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Fonte: <https://www.tuasaude.com/lifting-facial/>. Acesso em: 9 ago. 2017.

Figura 3.11 | Incisão da ritidoplastia facial

Após a liberação médica, a drenagem linfática reversa pode ser 
iniciada. É importante que ela seja feita pelo menos duas vezes na 
semana, sendo que o ideal seria realizá-la todos os dias na primeira 
semana e em seguida, com a melhora do edema, dar um espaço 
maior entre as sessões. Os movimentos devem ser suaves e lentos, 
evitando qualquer hiperemia na pele e o estrangulamento dos vasos na 
região que já estará com o espaço reduzido pelo excesso de edema no 
local. As repetições são realizadas em maior número nas regiões com 
mais edema.

Na drenagem tradicional, o direcionamento da linfa é feito para 
as laterais do rosto e então encaminhada para a região de supra e 
infraclavicular. No caso da drenagem reversa, como a incisão foi feita 
na lateral do rosto, o direcionamento da linfa será feito para o centro 
do rosto e então encaminhado para a região de supra e infraclavicular. 

Com o grande edema no local, cremes e óleos devem ser evitados 
na realização das manobras, para que não haja contato com a incisão 
e nem o deslizamento e aumento da temperatura da pele.

Para saber mais

Para entender melhor como funciona a ritidoplastia facial, assista 
atentamente ao vídeo que segue. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=3ibbljQr_CE>. Acesso em: 9 ago. 2017.
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4.2.2 Abdominoplastia

A abdominoplastia é uma cirurgia plástica corporal que visa à 
correção das alterações que ocorreram no corpo ao longo dos anos 
por diversos fatores, como a gestação, obesidade, sedentarismo, entre 
outros. 

Uma pessoa que emagreceu quantidades volumosas pode ter um 
excesso de pele muito grande, além de uma musculatura muito flácida, 
assim como um sedentário. No caso da gestação, o estiramento 
abdominal provoca um afastamento dos músculos reto abdominais, 
causando uma abertura entre eles que é chamada de diástase muscular, 
o que causa um abaulamento do abdômen e pode projetar os órgãos 
para frente.

A abdominoplastia promove a correção dessas alterações, 
removendo o excesso de pele e gordura, proporcionando a colocação 
da musculatura de volta ao lugar. 

A cirurgia pode ser realizada de três maneiras: abdominoplastia 
total, abdominoplastia modificada, e parcial que também é chamada 
de mini abdominoplastia.

A abdominoplastia total é aquela em que se realiza a remoção 
de pele e de gordura do local, com a recolocação da musculatura 
reto abdominal no local correto e a sutura para que ele se mantenha 
firme, além da remoção do excesso de pele, tracionando a pele para 
baixo e, por isso, o umbigo precisa ser reposicionado. Essa cirurgia é 
recomendada somente para pessoas com um grande excesso de pele 
e uma flacidez muscular acentuada, geralmente acima dos 45 anos.

A mini abdominoplastia ou abdominoplastia parcial é uma cirurgia 
menos invasiva, pois o procedimento é mais simples e a incisão é bem 
menor. Essa cirurgia é indicada para pessoas que não apresentam 
comprometimento muscular e mulheres que ainda não passaram pela 
gestação, porém apresentam flacidez de pele e um pouco de gordura 
acumulada.

A abdominoplastia modificada é um procedimento intermediário 
que não é tão extenso quanto a abdominoplastia total e não tão 
pequeno quanto a mini abdominoplastia.
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Fonte: <https://www.saudemedicina.com/abdominoplastia/>. Acesso em: 10 ago. 2017.

Figura 3.12 | Abdominoplastia total

Após a cirurgia, o paciente pode ficar até dois dias com drenos para 
eliminar todo o sangramento e líquido do local, é importante que se 
mantenha repouso absoluto nos primeiros dias, e em média após duas 
semanas os pontos são retirados, porém a incisão é mantida com o 
curativo. 

Para uma melhor recuperação, o paciente deve fazer o uso de uma 
cinta elástica modeladora que recobre toda a região abdominal a partir 
do momento em que sair da cirurgia e pelos próximos três meses ou 
segundo a indicação médica. Seguir essa indicação é fundamental para 
um bom resultado da cirurgia. 

A liberação médica para iniciar a drenagem linfática geralmente 
é feita com sete dias após a cirurgia. O profissional deve conhecer 
a fundo o procedimento cirúrgico e como a drenagem deve ser 
realizada, já que a grande incisão faz com que as vias de drenagem 
estejam danificadas e então é necessário o encaminhamento linfático 
por vias íntegras. Os movimentos devem ser suaves e lentos, evitando 
arrastar a pele e provocar hiperemia por aumento do fluxo linfático. 

Torna-se importante que o profissional esteja atento às condições 
desse cliente que estará sensibilizado e com a movimentação restrita 
pelo tracionamento muscular e da pele, por isso essa pessoa não 
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consegue manter uma postura ereta e nos primeiros dias após a 
cirurgia adotará uma postura inclinada.

A incisão cirúrgica é feita de crista ilíaca a crista ilíaca, passando pela 
região pélvica. Dessa maneira, a drenagem linfática tradicional não 
pode ser realizada uma vez que causaria um edema pericicatricial e 
por isso nos 30 primeiros dias de pós-operatório a drenagem linfática 
reversa deve ser realizada. 

O retalho abdominal superior que tem seus vasos linfáticos todos 
direcionados para cima foi tracionado e reposicionado na parte inferior 
do abdômen e por esse motivo a drenagem nos primeiros dias será 
realizada nesse sentido, toda a região acima da cicatriz terá a linfa 
direcionada para os linfondos axilares, enquanto que na região inferior 
da incisão cicatricial será encaminhada para região inguinal. 

Questão para reflexão

Você consegue imaginar a gravidade do problema que é realizar 
uma drenagem linfática tradicional nos trinta primeiros dias de pós-
operatório de ritidoplastia facial e de abdominoplastia?

4.3 Drenagem linfática reversa facial

Primeiramente, antes mesmo de iniciar as manobras de drenagem 
é importante posicionar corretamente o cliente na maca. Lembre-se 
de que ele vai estar sensibilizado e com a movimentação restrita, por 
isso é importante que o profissional o auxilie a subir as escadas, sentar-
se na maca e após sentado posicione uma mão nas costas do cliente 
para dar apoio e segurança no momento em que o cliente for deitar.

Vale lembrar que esse cliente não poderá ser posicionado em 
decúbito lateral graças às incisões cirúrgicas. 

Estando devidamente posicionado, a drenagem linfática poderá 
ser iniciada e para isso primeiramente é preciso fazer o esvaziamento 
das principais cadeias linfáticas da região com as manobras de 
bombeamento pelo menos cinco vezes na mesma cadeia ganglionar. 
As cadeias linfáticas que foram afetadas pela incisão cirúrgica como a 
pré e retroauricular e occipitais não devem ser estimuladas, evitando o 
estiramento da incisão. 

Os movimentos de bombeamento devem ser realizados nas 
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seguintes regiões:

• Linfonodos da fossa supra e infraclavicular.

• Linfonodos cervicais.

• Linfonodos submandibulares.

• Linfonodos submentonianos.

• Linfonodos temporais.

Fonte: <http://muitobomessecafe.blogspot.com.br/2013/03/linfonodos-da-cabeca-e-do-pescoco.html>. Acesso em: 
9 ago. 2017.

Figura 3.13 | Linfonodos da cabeça e pescoço

Após o esvaziamento das cadeias ganglionares, os movimentos de 
reabsorção serão iniciados: 

•  Os movimentos devem ser iniciados na região cervical, ou 
seja, na lateral do pescoço. As mãos devem ser posicionadas 
na região mais próxima à clavícula e os movimentos de 
bombeamento devem ser feitos com cerca de dez repetições, 
direcionando a linfa para a região clavicular. Finalizadas 
as repetições, subir as mãos e repetir os movimentos até 
completar toda a extensão cervical. Para finalizar, realizar 
o movimento de encaminhamento da linfa a partir da parte 
mais alta da cervical até a clavícula e finalizar estimulando os 
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linfonodos supra e infraclaviculares.

•  Feita a região cervical, posicionar os dedos suavemente 
na região abaixo da mandíbula e realizar as manobras de 
reabsorção no sentido dos linfonodos cervicais e finalizar com 
o encaminhamento da linfa para a região supra e infraclavicular.

•  Posicionar as mãos em formato de concha na região do 
mento e executar os movimentos de reabsorção em direção 
à região submandibular e para finalizar realizar as manobras de 
encaminhamento em direção à supra e infraclavicular.

•  Com a ponta dos dedos, realizar os movimentos de 
reabsorção da região superior dos lábios, contornando a boca 
e movimentando em direção à região submandibular.

•  Na região central da face, os movimentos de reabsorção 
devem ser iniciados na região central do rosto, próximo ao 
nariz, sendo que a linfa é direcionada para baixo. Feita essa 
região, a mão deve ser posicionada ligeiramente na lateral e 
toda a extensão do centro da face é trabalhada. Para finalizar, 
encaminhar a linfa pela linha, seguindo então para baixo até 
chegar à supra e infraclavicular.

•  Posicionar as mãos na região da testa e realizar os movimentos 
direcionando para região têmpora. Para finalizar, realizar o 
encaminhamento da linfa descendo pela lateral da face, região 
submandibular e terminar em supra e infraclavicular.

4.4 Drenagem linfática reversa corporal

Antes de iniciar a drenagem, o profissional deve estar atento às 
condições do cliente que estará com dor e bastante sensibilizado. 
Ao chegar para a sessão de drenagem, o cliente estará com a cinta 
modeladora e cabe ao profissional auxiliá-lo a se despir e retirar a cinta 
modeladora para então posicioná-lo na maca.

A região abdominal estará completamente comprometida, por isso 
o profissional deve auxiliar o cliente a se sentar na maca primeiramente, 
e então apoiar uma das mãos em suas costas e outra na parte das 
pernas e auxiliá-lo a se deitar. Lembre-se de que o cliente não consegue 
adotar uma posição esticada e por isso é preciso um apoio abaixo das 
pernas e travesseiros de apoio para que ele fique com as pernas e 
tronco flexionados.

Estando devidamente posicionado, a técnica de drenagem pode 
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ser então iniciada. 

O movimento de esvaziamento dos linfonodos deverá ser realizado 
evitando somente o estímulo do ducto torácico, pois a região foi 
afetada pela cirurgia.

Iniciar os movimentos de esvaziamento das cadeias ganglionares 
principais que seguem abaixo: 

• Linfonodos supra e infraclaviculares.

• Linfonodos axilares.

• Linfonodos cubitais.

• Linfonodos inguinais.

• Linfonodos poplíteos.

• Linfonodos maleolares.

Feito o estímulo dos linfonodos, a região abdominal deve ser dividida 
em quadrantes para então ser drenada. Deve-se pensar em quatro 
quadrantes acima da cicatriz e trabalhá-los por partes, lembrando que 
toda a linfa será drenada para a região axilar.

•  Iniciar a drenagem com movimentos leves de bombeamento 
nos quadrantes superiores, drenando no sentido axilar. Em 
seguida, trabalhar os quadrantes inferiores também drenando 
em sentido axilar. Após os movimentos de bombeamento, 
encaminhar a linfa no sentido axilar. Quanto mais edemaciada 
a região, maior deve ser o número de repetições.

•  Na região abaixo da incisão, realizar os movimentos de 
bombeamento na região mais próxima à região pubiana, 
direcionando a linfa no sentido inguinal. Trabalhar toda a 
região e finalizar encaminhando a linfa no sentido inguinal 
com estímulo dos linfonodos.

Para trabalhar a região posterior do corpo, é preciso lembrar que 
esse cliente não pode ser posicionado em decúbito ventral, por isso 
será posicionado sentado na lateral da maca com apoio de travesseiros 
na região anterior do corpo. O profissional fica sentado no lado 
contralateral da maca e trabalha a região posterior. 

Para auxiliar o cliente a se posicionar, o profissional deve posicionar 
uma mão nas costas e outra abaixo dos joelhos e então virar e posicionar 
o cliente sentado, evitando o máximo de esforço abdominal.

•  A drenagem na região posterior será semelhante à região 
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anterior. A região deverá ser dividida em quadrantes, levando 
em consideração a incisão, sendo que a região superior à 
incisão será drenada para a região axilar, enquanto a região 
inferior da incisão será drenada para a região inguinal. 

•  Iniciar a drenagem na região mais próxima à axila e seguir 
com os movimentos de bombeamento por toda a região, 
finalizando com o encaminhamento da linfa no sentido axilar 
e estímulo dos linfonodos. 

•  Na região inferior à incisão, iniciar a drenagem com os 
movimentos de bombeamento na região lateral do abdômen, 
o mais próximo à região inguinal, e seguir com os movimentos 
por toda a extensão e finalizar com o encaminhamento da 
linfa e estímulo dos linfonodos.

Atividades de aprendizagem

1. No que consiste a drenagem linfática reversa?

2. A drenagem linfática reversa é uma técnica de drenagem indicada para 
ser realizada no pós-operatório em alguns casos de cirurgia plástica. No 
caso da abdominoplastia, de que maneira o cliente deve ser posicionado 
para que a técnica seja realizada?

Fique ligado

Nessa unidade, você pôde conhecer os vários aspectos do sistema 
linfático e da drenagem linfática manual, técnica muito utilizada e 
indicada no ramo da estética e do embelezamento, graças aos seus 
grandes benefícios para a saúde, bem-estar e estéticos. Você também 
conheceu de maneira simples um sistema muito complexo, o 
sistema linfático, além disso, pôde compreender as diversas técnicas 
de drenagem que existem atualmente e onde surgiram. Foi possível 
verificar sobre os efeitos que a drenagem causa no organismo como 
um todo e de maneira isolada, bem como cada sistema é afetado 
por ela e, por fim, conheceu sobre a drenagem linfática reversa, uma 
técnica de drenagem específica que é realizada em casos de pós-
operatório imediato de algumas cirurgias plásticas.
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. Compreender o funcionamento do processo de filtração – reabsorção 
do sistema linfático – é fundamental para entender como a sensibilização e 
o não funcionamento correto desse processo influenciam no acúmulo de 
líquido do organismo. Analise as alternativas e assinale aquela que descreve 
o processo de filtração – reabsorção:
a)  O processo de filtração – reabsorção – representa a abertura e o 

fechamento das válvulas dentro dos vasos linfáticos, permitindo a 
caminhada e passagem da linfa.

b)  Esse processo representa a entrada e saída da linfa de dentro do vaso 
sanguíneo e é chamado de filtração – reabsorção.

c)  A parte líquida do sangue, chamada de plasma, precisa passar pelo vaso 
para levar os nutrientes às células e esse processo é chamado de filtração, 
enquanto que após o metabolismo celular, o líquido extracelular precisa 
retornar para o vaso sanguíneo pelo processo chamado de reabsorção.

d)  O processo de filtração-reabsorção está relacionado com a quantidade 
de sangue que é filtrada pelos rins e a quantidade de nutrientes que é 
reabsorvida pelo organismo, garantindo assim uma boa absorção 
alimentar.

e)  Esse processo representa a quantidade de linfa que adentra o vaso 
linfático, também sendo chamado de carga linfática obrigatória.

2. A drenagem linfática ajuda a normalizar as funções fisiológicas, coopera 
para o fortalecimento do sistema imunológico, proporciona bem-estar, 
qualidade de vida, bem como auxilia na eliminação de resíduos metabólicos 
do corpo, porém é importante estar atento às contraindicações da 
drenagem linfática manual para não causar nenhum efeito prejudicial ao 
cliente. Assinale a alternativa correta com relação às contraindicações:
I) Tumores.
II) Processos infecciosos ou inflamatórios crônicos.
III) Em cima do abdômen da gestante.
IV) Trombose e tromboflebite.
V) Dermatites.
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
e) Todas as afirmações estão corretas.
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3. Em 1930, o fisioterapeuta Dr. Emil Vodder tratou pacientes acometidos de 
gripes e sinusites, que viviam na úmida e fria Inglaterra. Em suas observações, 
manipulando suavemente os gânglios linfáticos do pescoço, percebeu que 
estes se apresentavam inchados e duros. Intuitivamente, iniciou o uso de 
uma massagem suave nos locais com a finalidade de melhorar o estado 
geral dos pacientes, esta massagem foi a drenagem linfática manual. Com 
os bons resultados, Dr. Vodder disciplinou o método, e seu primeiro relato 
escrito surgiu no ano de 1936, em uma exposição de saúde em Paris. Com 
relação à técnica de drenagem linfática, assinale a alternativa correta:
I- É uma técnica que melhora o transporte dos líquidos circulantes.
II- Promove uma redução dos edemas locais.
III- Proporciona melhora da circulação sanguínea, além da oxigenação e 
nutrição celular.
IV- É uma técnica que favorece a regeneração dos tecidos.
V- É uma técnica que apesar de favorecer o sistema circulatório não 
proporciona resultados satisfatórios nos casos de fibroedema geloide.
a) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
e) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

4. A drenagem linfática manual é uma técnica de massagem composta 
por manobras suaves, lentas, monótonas e rítmicas, feita com as mãos, 
que obedecem ao trajeto do sistema linfático superficial e que tem por 
objetivo a redução de edemas e linfedemas (de causas pós-traumáticas, 
pós-operatórias, de distúrbios circulatórios venosos e linfáticos de diversas 
naturezas, entre outras) e a prevenção ou melhoria de algumas de suas 
consequências (TACANI, TACANI; 2008; GODOY; BELCZACK; GODOY, 
2005).  No entanto, nesta técnica alguns princípios devem ser respeitados. 
Com relação a estes princípios, assinale a alternativa correta:
I- Nesta técnica é fundamental que as vias de drenagem sejam respeitadas.
II- As manobras devem ser realizadas no sentido proximal para distal.
III- As manobras usadas nesta técnica devem sempre ser suaves, rítmicas e 
leves.
IV- O sentido da drenagem linfática deve ser sempre respeitado, no entanto, 
os movimentos podem ser realizados de maneira aleatória.
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
e) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
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5. O sistema linfático foi registrado primeiramente na Grécia, em que 
Hipócrates, o pai da medicina, observou pequenos vasos e um líquido 
branco que percorria dentro desses vasos. Uma vez que os vasos linfáticos 
foram identificados como condutores de linfa, a drenagem deve seguir as 
leis da hidrodinâmica. Analise as afirmativas a seguir e assinale a correta.
a)  Segundo a lei da hidrodinâmica, o deslocamento do fluído ocorre 

naturalmente pelo vaso e não existe nenhum procedimento que pode 
alterar esse funcionamento ou velocidade de deslocamento.

b)  A lei da hidrodinâmica se baseia no princípio de que para que haja o 
deslocamento dos fluídos, deve ser empregado um diferencial de pressão 
nos vasos linfáticos que pode ser através da drenagem linfática.

c)  A drenagem linfática não possui capacidade de alterar a hidrodinâmica do 
sistema, uma vez que mesmo com a drenagem linfática a velocidade do 
transporte de linfa não será alterado.

d)  A lei da hidrodinâmica consiste em realizar uma força extrema através da 
drenagem linfática, já que o sistema linfático é profundo e é preciso muita 
força e pressão para auxiliá-lo.

e)  A lei da hidrodinâmica consiste em manter os fluídos parados dentro dos 
vasos linfáticos, auxiliando assim a drenagem linfática.
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Massagem com pedras 
quentes e bambuterapia

O objetivo desta unidade consiste em apresentar todo conteúdo 
teórico relacionado à massagem com pedras quentes e frias e a 
bambuterapia, duas técnicas terapêuticas atuais e modernas, mas 
que utilizam princípios antigos para fundamentar seus efeitos. Além 
disso, vamos apresentar uma sequência básica, tanto da massagem 
com Pedras Quentes, como da Bambuterapia, para que você possa 
treinar e praticar imediatamente.     

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, iremos estudar os conceitos, a história, os tipos de pedras, a 

preparação necessária para aplicação da técnica, as indicações, as contraindicações 

e o passo a passo para a prática de uma sequência de massagem com pedras 

quentes.

Seção 1 | Massagem com pedras quentes e frias

Já na Seção 2, iremos abordar os conceitos, a história, os tipos de bambus, as 

técnicas associadas à bambuterapia, as indicações, as contraindicações e também 

o passo a passo para a prática de uma sequência de massagem com bambu ou 

uma sessão de bambuterapia.

Seção 2 | Bambuterapia ou massagem com bambu

Heloisa Licha Coutinho 

Unidade 4





A população em geral tem cada vez mais exigido que os 
atendimentos médicos, bem como dos demais profissionais da saúde, 
tenham uma visão mais humanística, respeitando as individualidades, e 
holística, tendo a visão do ser humano como um todo. Isso tem feito 
aumentar o número de simpatizantes pelas terapias complementares 
ou também chamadas de terapias alternativas, entre elas a massagem 
com pedras quentes e frias e a bambuterapia.

Nesta unidade, serão abordados todos os conteúdos pertinentes às 
duas técnicas de massagem terapêutica, que podem ser associadas a 
diversas outras técnicas, proporcionando excelentes resultados, tanto 
para aqueles clientes que buscam tratamentos estéticos, como para 
aqueles clientes que buscam serviços de relaxamento, em busca de 
qualidade de vida e bem-estar.

Na primeira seção desta unidade, iremos estudar a teoria e a prática 
da massagem com pedras quentes e frias. Vamos conhecer como ela 
surgiu, quais são seus princípios terapêuticos, além de praticar uma 
sequência básica da massagem com pedras quentes no corpo todo. 
Já na segunda seção, iremos estudar a bambuterapia ou massagem 
com bambu. Além disso, serão abordados tópicos pertinentes à teoria 
e à prática da massagem com bambu, desde a história e evolução 
da técnica, até como aprender a utilizá-la na prática, através da 
demonstração de uma sequência básica de massagem corporal com 
bambu.

Introdução à unidade
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Massagem com pedras quentes e frias
Introdução à seção

Para poder aplicar uma técnica com mais segurança, confiança e 
firmeza é muito importante estudar a sua teoria, pois ela fundamenta e 
oferece justificativas para sua prática. 

Nesta seção, iremos conhecer os conceitos e a história da 
massagem com pedras quentes e frias, bem como aprenderemos 
a diferenciar os tipos de pedras e quais são as mais indicadas para a 
prática da massagem.

Ainda nesta seção são abordados conteúdos acerca da preparação, 
pré-atendimento das pedras e da sala de massagem para facilitar 
a prática e, além de serem apresentados os principais efeitos, as 
indicações e contraindicações da massagem com pedras quentes.

Finalizando, iremos explicar como a massagem com pedras 
quentes age terapeuticamente, a teoria dos sete principais Chakras no 
corpo humano e, por fim, vamos apresentar um sequência básica da 
massagem com pedras quentes.

1.1 Conceito e história

A técnica de massagem com pedras quentes e/ou frias é um 
conceito muito moderno, mas ao mesmo tempo é fundamentada por 
principios teóricos muito antigos. 

As pedras são as primeiras substâncias sólidas da terra. Por 
milhões de anos, durante a sua formação, receberam luz, energia, e 
a verdadeira sabedoria da natureza. Através do aquecimento liberam 
energia acumulada no seu interior, devolvendo ao ser humano a força 
vital. A aplicação das pedras quentes desobstrui as vias energéticas, 
propiciando a penetração dessa energia no nosso corpo, revitalizando 
o físico e a mente. 

Na China, no período da Dinastia Shang (2000-1500 a.C.), existem 
relatos acerca do uso de pedras quentes para aliviar o cansaço muscular 
e o estresse físico, mas infelizmente não existe nada escrito sobre essa 
técnica em si. 

Seção 1
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Os índios também usavam alguns tipos de pedras em seus rituais 
de cura, geralmente de cores azuladas, pretas, marrons e vermelhas. 
Eles também utilizam as pedras aquecidas ao sol para aliviar as dores 
de cólicas menstruais.

No Japão, uma ordem de monges utilizava as pedras pretas sob 
sua barriga após as refeições para estimular e melhorar o processo de 
digestão.

As manobras utilizadas nessa técnica têm origem ou ramificações 
da massagem sueca, do shiatsu, da massagem ayruvéda e o diferencial 
é que associa à termoterapia, ou seja, ao calor.

Ao longo do período da Dinastia Chang (2000-1500 a.C.), na 
China, as pedras quentes eram muito utilizadas para promover o alívio 
de tensão e cansaço muscular. De acordo com a teoria da Medicina 
Tradicional Chinesa, a cor escura reflete as propriedades da energia 
yang, que possui características de força e tonificação, promovendo 
maior fluxo da energia pelo corpo, já a cor branca reflete a energia yin, 
que pode possui características de sedação. 

Uma ordem de monges japoneses relata que o uso das pedras 
quentes era um costume muito comum, principalmente, logo após 
as refeições, utilizavam duas ou três pedras na região da cintura ou 
abdômen para promover uma sensação de estar satisfeito por um 
período mais longo de tempo.

Assim como xamãs e curandeiros relatam utilizar pedras e cristais 
em suas cerimônias de cura. De acordo com suas práticas, cada cor 
e tipo de pedra reflete determinada energia que promovem efeitos de 
acordo com a necessidade dos seus pacientes. Utilizam também as 
pedras mais ásperas para renovação da pele morta e ressecada.

Atualmente, as pedras quentes são muito utilizadas associadas  
às manboras da massagem sueca, com o objetivo de promover o 
relaxamento e alívio de tensão muscular, principalmente devido ao 
efeito do calor, ou seja, da termoterapia.

A aplicação das pedras quentes ou frias ocorre de acordo com a 
necessidade do paciente, porém, o uso alternado das pedras quentes 
e frias também pode ser realizado. Ao usar as duas temperaturas ao 
mesmo tempo, aumenta-se o fluxo sanguíneo, fluxo do sistema 
linfático e de outros fluidos corpóreos de maneira mais intensa do que 
se estivéssemos utilizando uma temperatura separadamente. 
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1.2 Tipos de pedras

Para realizar a massagem com pedras, podemos utilizar tanto pedras 
brasileiras, como pedras vulcânicas. O objetivo principal é promover o 
equilíbrio físico, mental, emocional e energético.

Lembrando que as pedras serão escolhidas conforme o formato, 
o tamanho e a necessidade do paciente, procura-se sempre escolher 
aquelas sem pontos, lisas e que se encaixem melhor com o formato 
da área tratada.

As pedras mais indicadas para a massagem são:

• Ágata.

• Calcedônia.

• Feldspato.

• Basalto.

• Amigdaloide.

• Pedras plutônicas.

• Pedras vulcânicas.

As pedras foram formadas na parte baixa dos vulcões, sendo 
resfriadas lentamente. Os cristais mais utilizados são os que se originam 
do magma ou dos gases do interior da Terra. Já as rochas podem 
ser magmáticas (basalto e granito), sedimentares (arenito e seixo) e 
metamórficas, e são classificadas de acordo com os minerais e metais 
presentes em sua estrutura.

Existem diversos tipos de pedras que podem ser utilizadas nas 
massagens corporais e relaxante, porém as mais indicadas são aquelas 
composta por substâncias térmicas. Essas substâncias permitem que a 
pedra possa manter por um período de tempo maior o calor e assim 
possa dissipar melhor a sua energia vital.

A textura, densidade, a forma e o tamanho são características 
muito importantes para manter a temperatura necessária para fazer 
a massagem com a pedras quentes. A textura lisa é a mais indicada 
para realizar a Terapia com Pedras Quentes, pois permite realizar 
movimentos mais suaves e relaxantes, sem gerar dor ao cliente. Quanto 
maior a densidade da pedra, maior o período de tempo que essa pedra 
consegue armazenar o calor e facilita a prática da massagem. A forma 
e tamanho interferem na região a ser trabalhada pelo terapeuta, regiões 
maiores do corpo, como, das costas e do abdômen, permitem uso 
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de pedras mais alongadas, ovaladas e com tamanhos maiores, assim 
como em regiões menores do corpo, como, no pescoço e nos braços, 
é mais indicado o uso de pedras menores e achatadas. 

De modo geral, o tipo de pedra mais indicado para a prática da 
Terapia com Pedras Quentes é a rocha ígnea modificada, tendo sua 
formação como resultado da consolidação devido ao resfriamento 
do magma derretido, ou seja, de origem vulcânica, porém existem 
outras pedras que são costumeiramente utilizadas na prática da Terapia 
com Pedras Quentes, tais como: feldspato, baslto amigdaloide, ágata, 
calcedônia, além das pedras plutônicas. 

No Brasil, podemos encontrar diversas dessas pedras, compostas 
por olivina, silicato de ferro e de magnésio e as que são conhecidas 
como basalto amigdaloide, que também contém esses minerais.  

Fonte: arquivo pessoal da autora. 

Figura 4.1 | Posicionamento nas costas das pedras vulcânicas

1.3 Preparação para o tratamento

Antes de iniciar qualquer tratamento, as pedras, os cristais e as 
rochas devem ser limpos, lavados em água corrente com sabão neutro. 
A partir daí serão levadas até um recipiente de alumínio no qual possam 
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ser aquecidas. 

As pedras devem estar aquecidas antes de o paciente entrar no 
consultório, para que não se perca tempo, por isso, é interessante que 
se tenha mais de um jogo de pedras.

A cada troca de cliente é necessária a troca do conjunto de pedras 
e a assepsia completa delas.

As pedras devem ser aquecidas através de um aquecedor com 
água, preferencialmente que possua um termostato. A temperatura 
deste aquecedor deve estar em aproximadamente 55 a 60 °C, e ao 
retirar da água deve-se secar para assim iniciar a massagem. Sempre 
que uma pedra perder o calor, é necessário trocar por outra (nos casos 
em que utilizamos a massagem com pedras quentes). No caso de ser 
usada no mesmo cliente, a pedra pode voltar para o recipiente para 
ser reaquecida. E a quantidade de cristais e pedras a serem utilizados 
depende muito do tratamento a ser realizado.

Devemos ter cuidado com o tipo de pedra, ela deve ser lisa para 
não gerar atrito e nem machucar o paciente, e também com a pressão 
utilizada nas massagens, o paciente nunca deve sentir desconforto, dor 
ou qualquer tipo de incômodo. Continuamente pergunte se está tudo 
bem, se ele está confortável. 

A Terapia com Pedras Quentes exige uma preparação mais 
detalhada e específica a ser feita pelo menos 30 minutos antes de iniciar 
a massagem, principalmente para que ela possa atingir a temperatura 
média de 40 °C para que seus efeitos terapêuticos sejam efetivos, sendo 
uma temperatura 3 a 4 °C maior que a temperatura corporal normal. 
Independente do tipo de pedra, os cristais ou vulcânicas, todas devem 
ser higienizadas com sabão neutro e água corrente. Atualmente, existem 
diversas formas de aquecer as pedras. A forma mais simples, porém 
menos eficiente, principalmente por não permitir um aquecimento 
profundo da pedra e, por isso, a pedra perde o calor mais rapidamente, 
temos as mantas térmicas, que podem chegar até a temperatura de 
40 °C, Outra maneira de aquecer as pedras, sendo a considerada a 
melhor maneira, corresponde ao método de aquecimento através da 
água quente. Após serem lavadas, inserimos as pedras dentro de um 
recipiente em sistema de banho-maria, no qual possam ser aquecidas, 
através de uma água que fica em torno de 60 °C. 

A quantidade de pedras preparadas e aquecidas previamente 
também é importante para melhor prática da massagem. Quanto 
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mais pedras utilizamos, fica mais fácil manter a temperatura ideal de 
tratamento, podemos trocar as pedras com mais tranquilidade de 
acordo com as regiões do corpo e de acordo com a perda de calor 
da pedra. 

É importantíssimo verificar se as pedras continuam lisas e no formato 
adequado, pois com o tempo podem ser danificadas e caso tenham 
sofrido trincos podem gerar um maior atrito durante o deslizamento 
na  massagem e eventualmente machucar os clientes. Além disso, 
devemos prestar atenção com a pressão que exercemos sobre as 
pedras durante as massagens, o cliente não deve sentir qualquer tipo 
de dor ou incômodo. É recomendado estar periodicamente, a cada 
15 a 20 minutos, perguntando ao cliente se está se sentindo bem, se a 
temperatura da pedra está agradável, se a pressão exercida está forte 
ou fraca ou até mesmo se existe algo que não esteja permitindo o 
cliente relaxar e ficar o mais confortável possível. 

Fonte: arquivo pessoal da autora. 

Figura 4.2 | Aquecedor com termostato para massagem com pedras quentes
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1.4 Efeitos, indicações e contraindicações da massagem com 
pedras quentes

Entre os principais efeitos que a massagem com pedras quentes 
proporciona, temos:

• Aumenta a circulação.

• Auxilia na eliminação de toxinas do sangue.

• Estimula a sensação de bem-estar.

•  Auxilia no tratamento da ansiedade, no combate e prevenção 
do estresse e da depressão.

• Reduz cólicas menstruais.

• Melhora o sistema digestivo.

• Promove relaxamento muscular.

• Auxilia no tratamento da fibromialgia.

Entre as principais indicações para o uso da massagem com pedras 
quentes, temos:

• Cansaço físico e emocional.

• Problemas musculares e nervosos.

• Alterações osteomioarticulares.

• Medicina desportiva.

• Doenças ou transtornos psicossomáticos.

• Tratamentos estéticos da face e do corpo. 

Entre as principais contraindicações para o uso da massagem com 
pedras quentes podemos mencionar:

• Fraturas.

• Osteoporose.

• Tumores.

• Alterações vasculares e de sensibilidade.

• Crianças menores de oito anos e idosos maiores de 80 anos.

1.5 Efeitos terapêuticos da Massagem com Pedras Quentes

Dentre as principais ações terapêuticas proporcionadas pela 
Massagem com Pedras Quentes, temos: 

•  Estimula a perda de peso: a massagem com pedras quentes 
promove um tratamento de natureza profunda, penetrante, 
que age nos músculos, tendões, ligamentos e órgãos. O 
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aumento na circulação sanguínea e nas funções metabólicas 
são significativos, por isso a terapia com pedras quentes é 
uma técnica que deve ser considerada para ser utilizada nos 
protocolos de tratamentos para perda de peso.

•  Melhora as funções orgânicas: Devido ao calor das pedras 
utilizadas, a massagem com pedras quentes age de maneira 
mais profunda sobre os músculos sem causar dor como nas 
massagens convencionais. A energia das pedras estimula 
todos os receptores sensitivos da pele, fazendo com que se 
crie uma comunicação via sistema nervoso, entre a pele e o 
cérebro, ou seja, entre o corpo e a mente, que revitalizada, 
revigorada, restabelece o fluxo de energia em todo o corpo 
e, consequentemente, melhora a condição de saúde do 
indivíduo.  

•  Elimina o estresse: o excesso de trabalho, seja exercendo 
diversas funções ou permanecendo com uma carga horária 
extensa no trabalho, além da alta competitividade do mercado, 
faz com que as pessoas deixem de cuidar do seu corpo e da 
sua mente, prejudicando significativamente a qualidade de 
vida e o bem-estar. A massagem com pedras quentes faz com 
que o cliente tenha sua energia restaurada e a conexão com 
a Terra restabelecida, para que a energia negativa seja drenada 
para fora do corpo humano. A terapia de contraste, utilizada 
através da termoterapia quente e fria, estimula a circulação 
sanguínea, levando mais nutrientes e oxigênio para cada 
célula do organismo, acelerando a energia vital, oxigenando 
o cérebro, reduzindo o nível do estresse e controlando as 
emoções. 

•  Harmoniza corpo-mente-espírito: a massagem com pedras 
quentes tem como um de seus principais efeitos promover 
o contato do paciente com as propriedades energéticas da 
terra em busca de reequilíbrio e fluxo constante da energia em 
seu corpo. O próprio calor das pedras induz o desbloqueio 
das emoções reprimidas e a técnica de massagem utilizada 
facilita ao máximo esse processo. A massagem com pedras 
quentes ultrapassa a experiência física de massagem típica e 
entra em dimensões mais profundas de relaxamento, saúde 
e bem-estar, promovendo uma homeostase na tríade “corpo-
mente-espírito”. 
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•  Acalma o sistema nervoso: a sinergia da massagem com 
pedras quentes e a termoterapia não se restringe apenas a 
movimentos de deslizamento ou amassamento sobre os 
músculos. As manobras executadas na massagem com pedras 
quentes estimulam as terminações nervosas superficiais que 
por sua vez estimulam o sistema nervo e a energia positiva, que 
equilibra a perfeita união do corpo e mente. O efeito obtido 
atingirá níveis extremamente profundos de relaxamento. 

Questão para reflexão

A massagem com pedras quentes é uma técnica de massagem 
terapêutica e relaxante. As pedras são aquecidas a uma temperatura 
agradável (variando entre 39 a 40 °C) ao corpo e possuem uma forma 
mais achatada e lisa para facilitar o deslizamento. Considerando fatores 
como o calor das pedras e o posicionamento em pontos específicos, 
quais são os principais efeitos da massagem com pedras quentes, suas 
indicações e contraindicações?

1.6 Os chakras

Os chakras são centros energéticos distribuídos por todo o 
corpo, abrangendo e interligando os corpos sutis ao corpo físico. 
Por intermédio dos chakras, o corpo físico recebe a energia vital 
necessária para seu bem-estar e saúde. Quando ocorre o bloqueio em 
um dos centros energéticos, ele passa a não captar energia suficiente 
para o corpo e, entrando em desequilíbrio, ocasiona várias doenças 
emocionais ou físicas. 

A massagem com pedras quentes pode ser utilizada para ativar e 
reequilibrar os chakras, promovendo um equilíbrio no eixo central, 
desintoxicando e energizando-os, proporcionando maior ânimo, 
otimismo, alegria de viver; serenidade, paz e equilíbrio; melhorando 
a intuição, a vontade, o poder pessoal e também a força interior da 
pessoa. Seu efeito age no corpo físico, emocional, mental e espiritual. 

Quando o chakra está em equilíbrio gira em sentido horário, mas 
quando ocorre alguma disfunção ou desequilíbrio, ele passa a girar em 
sentido anti-horário. Ele não capta energia para aquela região, sendo 
que a corrente energética flui para fora do corpo pelo próprio chakra, 
interferindo no metabolismo dos órgãos relacionados a ele. Por isso, 
através das pedras quentes posicionadas nos chakras, estimulamos e 
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restabelecemos o fluxo de energia para equilibrá-los. Por meio do calor 
e da energia das pedras, as glândulas e órgãos retornam ao estado 
original de saúde.

No total temos sete chakras posicionados verticalmente na região 
anterior do nosso tronco. De acordo com sua localização no corpo, 
no sentido sacro, temos:  

1.  O chakra básico está localizado na região do períneo. A cor 
associada é o vermelho, o sentido do olfato e a glândula 
correspondente é a suprarrenal. Possui a função de promover 
vitalidade para o corpo físico. Em equilíbrio proporciona 
vitalidade, atividade, sexualidade, estabilidade, coragem, 
individualidade, paciência, saúde, sucesso e segurança. 
Já em desequilíbrio pode gerar frustração sexual, letargia, 
egocentrismo, ansiedade, insegurança, raiva, tensão, culpa, 
vergonha, vícios, impaciência e materialismo.

2.  O chakra umbilical/sexual está localizado aproximadamente a 
dois dedos abaixo do umbigo. A cor associada é o laranja, o 
sentido é o paladar e a glândula são os ovários e os testículos. 
Tem a função de gerar força e vitalidade física. Em equilíbrio 
facilita a assimilação de novas ideias, dar e receber, desejo, 
emoções, mudanças, prazer, saúde, tolerância, adaptabilidade 
e boa circulação. Em desequilíbrio encontramos casos de 
confusão, ciúme, impotência, problemas da bexiga, problemas 
sexuais, má circulação, problemas renais e solidão. 

3.   O chakra plexo solar está localizado há uma distância de 
quatro dedos acima do umbigo, na altura do estômago. A 
cor associada é o amarelo, o sentido é a visão e a glândula 
é o pâncreas. Em equilíbrio destacam-se o autocontrole, a 
autoridade, a energia, o humor, a imortalidade, o poder pessoal 
e transformação, a coragem, a criatividade, independência 
e a força. Já em desequilíbrio destacam-se o medo, o ódio, 
problemas digestivos e a raiva, problemas de fígado, olhos, 
arrogância e ansiedade.

4.  O chakra cardíaco está localizado no coração. A cor associada 
é o verde, o sentido do tato e a glândula correspondente 
ao timo. Em equilíbrio destacam-se o amor incondicional, 
compaixão, equilíbrio, harmonia, paz, generosidade e 
romance. Em desequilíbrio destacam-se a instabilidade 
emocional, problemas de coração e circulação, má circulação 
e respiração, avareza e egocentrismo.
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5.  O chakra laríngeo está localizado na garganta. A cor associada 
é o azul claro, o sentido é a audição e a glândula corresponde à 
tireoide. Em equilíbrio destaca-se a comunicação, criatividade, 
conhecimento, honestidade, integração, lealdade e paz, boa 
comunicação, expressão e criatividade. Em desequilíbrio a 
pessoa pode apresentar depressão, ignorância e problemas 
na comunicação, medo, insegurança, autorreprovação e 
submissão. 

6.  O chakra frontal está localizado entre as sobrancelhas. A 
cor associada é o violeta escuro, o sentido é da intuição e a 
glândula é a pituitária. Em equilíbrio a pessoa apresenta maior 
concentração, devoção, intuição, imaginação, realização da 
alma e sabedoria, popularidade, intuição, ética e clareza mental. 
Já em desequilíbrio surgem as dores de cabeça, dificuldade de 
concentração, medo, distúrbios de visão, pesadelos e tensão, 
dependência, desejos insatisfeitos, desequilíbrio, rigidez e 
alienação.

7.  Chakra coronário está localizado em cima da cabeça. As cores 
associadas são o violeta e o branco, o sentido corresponde 
à relação com o plano divino e a glândula corresponde à 
pineal. Em equilíbrio, encontramos o indivíduo integrado à 
vida, iluminado e harmonioso. Já em desequilíbrio pode gerar 
a loucura, desequilíbrio mental, fobias e irracionalidade.

Para saber mais

 Basicamente todas as terapias orientais possuem como objetivo 
terapêutico a busca do equilíbrio. Todas sabem que obter 100% de 
equilíbrio, seja físico ou emocional, é praticamente impossível nos dias 
atuais, tanto devido à competitividade do mercado de trabalho, como 
por cobranças e metas, mas sempre é necessário buscá-lo. Muitas 
vezes nos perguntamos como é possível buscar o equilíbrio físico e 
emocional. Bom, uma forma de obtê-lo é através dos chakras e para 
saber mais leiam o e-book Como equilibrar os chakras: tudo o que 
você precisa saber, escrito por Amanda Baeta e que está disponível 
para download em: <http://www.luzdiamante.com.br/go/baixe-
gratuitamente-o-ebook-como-equilibrar-os-chakras-tudo-o-que-
voce-precisa-saber/>. Acesso em: 15 out. 2017.
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Fonte: <http://www.luzdiamante.com.br/o-que-e-o-chakra-basico-e-pra-que-ele-serve/>. Acesso em: 20 set. 2017.

Figura 4.3 | Localização dos sete principais chakras e suas respectivas glândulas

1.7 Sequência básica da massagem com pedras quentes

Na região dos pés:

• Deslizamento na região dorsal e plantar dos pés.

• Traços com a pedra quente na planta do pé. 

• Pressão com a pedra quente na planta do pé.

Na região da perna e coxa posterior:

• Deslizamento superficial e profundo na região da panturrilha.

•  Deslizamento com as pedras alternadas na região da 
panturrilha.

• Deslizamento em zigue-zague na região da panturrilha 

• Amassamento na região da panturrilha.

• Traços na região da panturrilha.
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Fonte: arquivo pessoal da autora. 

Figura 4.4 | Traços com a pedra quente na planta do pé

Fonte: arquivo pessoal da autora. 

Figura 4.5 | Deslizamento superficial e profundo na região da panturrilha
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Fonte: arquivo pessoal da autora. 

Figura 4.6 | Deslizamento com as pedras alternadas na região da panturrilha

Na região da coxa posterior:

•  Deslizamento superficial e profundo na região da coxa 
posterior. 

•  Deslizamento com as mãos alternadas na região da coxa 
posterior.

• Deslizamento em zigue-zague na região da coxa posterior.

• Movimentos circulares na região da coxa posterior.

• Traços na região da coxa posterior.

• Deslizamento superficial na região da perna e coxa posterior.

Na região das costas:

• Deslizamento superficial e profundo na região das costas. 

•  Deslizamento com movimentos circulares na região lombar, 
região torácica e ombros.

•  Deslizamento alternando as mãos na região das costas, um 
lado de cada vez.

• Deslizamento em zigue-zague na região das costas.
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• Deslizamento alternado na região das costas.

• Deslizamento superficial e profundo na região das costas.

•  Pressão na região das costas ao lado da coluna, nos pontos do 
meridiano da bexiga. 

• Traços horizontais na região das costas.

Na região das escápulas:

•  Posicionamento do braço e deslizamento na borda medial ou 
interna da escápula, na borda superior da escápula e borda 
lateral ou externa da escápula. 

• Pressão na borda medial ou interna da escápula. 

• Traços na borda lateral ou externa da escápula.

Fonte: arquivo pessoal da autora. 

Figura 4.7 | Deslizamento superficial e profundo na região das costas

Fonte: arquivo pessoal da autora. 

Figura 4.8 |  Posicionamento do braço e deslizamento na borda medial ou interna 
da escápula, na borda superior da escápula e borda lateral ou externa 
da escápula
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Região do pescoço e ombro:

• Deslizamento na região dos ombros e pescoço. 

• Movimentos circulares na região dos ombros e pescoço.

• Deslizamento na região dos ombros e pescoço.

• Pressão na nuca ou base do pescoço.

Fonte: arquivo pessoal da autora. 

Figura 4.9 | Deslizamento na região dos ombros e pescoço

Região das mãos e braços:

• Traços e pressões na palma da mão. 

• Deslizamento na região do antebraço e braço. 

• Posicionamento e deslizamento na região posterior do braço.
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Fonte: arquivo pessoal da autora. 

Figura 4.10 | Posicionamento e deslizamento na região posterior do braço

Região dos pés e da perna anterior:

• Deslizamentos em todo o pé, região dorsal, plantar e lateral. 

• Deslizamento superficial e profundo na região da perna. 

• Deslizamento alternado na região da perna. 

• Movimentos circulares na região da perna.

Fonte: arquivo pessoal da autora. 

Figura 4.11 | Deslizamento superficial e profundo na região da perna
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Região da coxa anterior:

• Deslizamento superficial e profundo na região da coxa anterior.

• Deslizamento alternado na região da coxa anterior. 

• Movimento circular na região da coxa anterior.

• Deslizamento em zigue-zague na região da coxa anterior.

• Deslizamento superficial e profundo na perna toda.

Fonte: arquivo pessoal da autora. 

Figura 4.12 | Deslizamento em zigue-zague na região da coxa anterior

Região do abdômen:

• Movimento circular na região abdominal.

• Deslizamento com as mãos alternadas na região abdominal.

• Deslizamento do centro da região abdominal para as laterais.

•  Deslizamento com as mãos alternadas na região lateral do 
abdômen.

•  Deslizamento da lateral da barriga para região central do 
abdômen.

•  Movimento circular, de fora para dentro, na região abdominal, 
finalizando com a pedra quente em cima do umbigo.

• Traços na linha diafragmática.
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Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.13 | Movimento circular na região abdominal

Posicionamento das pedras

• Posicionamento das pedras na região ventral.

• Posicionamento das pedras na região dorsal.

• Variação do posicionamento das pedras na região dorsal.

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.14 | Posicionamento das pedras na região ventral
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Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.15 | Posicionamento das pedras na região dorsal

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.16 | Variação do posicionamento das pedras na região dorsal
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Considerações finais

Uma única sessão de massagem com pedras quentes é suficiente 
para que as pessoas mudem de sintonia, entrem em contato com o 
seu eu interior, com a sua realidade, estimulando a autoestima. Quando 
escolhemos a massagem com pedras quentes como um tratamento 
corporal ficamos mais próximos dos elementos da natureza através 
das pedras vulcânicas, que possuem um poder fantástico de restaurar 
e estimular o nosso fluxo da energia corporal, estimulando o poder de 
autocura das pessoas.

A massagem com pedras quentes é uma experiência física de 
massagem que ultrapassa dimensões e promove um relaxamento 
muito profundo de saúde e bem-estar, principalmente através da 
harmonização da tríade corpo, mente e espírito.

Atividades de aprendizagem

1. Após leitura desta seção, é importante revisarmos os conteúdos para 
facilitar a compreensão e aprendizado da técnica. Pensando nisso, cite os 
principais efeitos, indicações e contraindicações da massagem com pedras 
quentes. 

2. Quais são os cuidados que devemos ter para aplicação correta da 
massagem com pedras quentes? Explique o passo a passo da preparação 
para o tratamento.
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Bambuterapia ou massagem com bambu
Introdução à seção

Na primeira seção desta unidade, estudamos os conceitos e as 
principais características da massagem com pedras quentes, tanto na 
teoria como na prática, através da descrição de uma sequência básica 
da massagem corporal com pedras quentes.

Nesta seção, continuaremos a aprender uma técnica jovem e muito 
praticada nas clínicas e spas espalhados pelo Brasil e mundo afora, 
conheceremos os conceitos e a história da massagem com bambu ou 
também chamada bambuterapia. 

Em seguida, vamos aprender a diferenciar os tipos de bambus e 
quais os mais indicados para a prática da massagem, bem como 
conhecer as técnicas de massagem que podem ser associadas à 
massagem com bambu.

Finalizando, serão apresentadas as principais indicações e 
contraindicações da massagem com bambu e vamos conhecer uma 
sequência básica da bambuterapia ou massagem com bambu.

2.1 Conceitos e história

A bambuterapia ou bamboo massage é uma técnica de massagem 
feita com bambus. Para os chineses antigos, o bambu era sinônimo 
de força, persistência e leveza. Eles acreditavam que o bambu tinha 
ligação com a alma e a emoção, e que o espaço vazio entre um nó e 
outro era tão puro, que quando os anjos vinham à terra, hospedavam-
se ali, portanto, era considerado uma planta sagrada, utilizada apenas 
em cerimonias de nascimento, morte e casamento. 

Essa técnica surgiu na França com o fisioterapeuta Gill Amsallem, e 
lançada há pouco tempo no Brasil.

2.2 Tipos de bambus

O bambu, como material terapêutico, deve ser o mais liso possível, 
principalmente na região dos nós para proteção e conforto do cliente. 
Essas peças devem ser lixadas e envernizadas, além de não conter 
qualquer tipo de farpa, ranhura ou dano que possa impedir o perfeito 
deslizamento e machucar o cliente.

Seção 2
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Os bambus são parecidos com rolos/varetas que se adaptam aos 
contornos corporais e podem ser aplicados em todo o corpo. É possível 
utilizar, ainda, as pontas do bambu, para estimular pontos energéticos e 
zonas reflexas nos pés e mãos.

As varas de bambu são de diâmetros e tamanhos diferentes, que 
variam de acordo com a parte do corpo a ser trabalhada, e agem como 
se fossem o prolongamento dos dedos, possibilitando o alcance de 
todas as regiões corporais e proporcionando novas sensações para 
quem recebe a massagem. Na prática, temos três tipos de tamanhos 
de bambu: pequeno, médio e grande.

O bambu de tamanho pequeno é mais utilizado para a associação 
com a técnica do Shiatsu, pressionando e estimulando os pontos 
da acupuntura e também é utilizado na estática facial. O bambu de 
tamanho médio é mais utilizado para as massagens nas regiões das 
pernas, braços e pescoço de acordo com o tamanho dos nossos 
clientes. Já o bambu grande é mais utilizado para a massagem nas 
maiores e mais musculosas regiões do nosso corpo, tais como a lateral 
da coxa, glúteo e costas.

Fonte: <http://www.esteticaeconomica.com.br/kit-bambu-com-6-unidades-para-massagem-modeladora-corporal-
e-facial-p463>. Acesso em: 20 set. 2017. 

Figura 4.17 | Tipos de bambu (tamanhos grandes, médios e pequeno)

Questão para reflexão

Existem diferentes tipos de bambu que podem ser utilizados na 
massagem. A principal diferença é em relação à opção de tamanho, 
temos um tipo de bambu pequeno, um tipo de bambu médio e um 
tipo de bambu grande. Para que servem esses diferentes tamanhos 
de bambu? E em nossa prática clínica, durante a massagem, em quais 
situações utilizamos o bambu pequeno, médio e grande?
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2.3 Técnicas associadas à bambuterapia

A bambuterapia pode ser realizada tanto para fins estéticos como 
terapêuticos. Se o objetivo for drenar, a massagem segue o raciocínio 
da drenagem linfática, ou seja, em direção aos gânglios linfáticos, e 
se for modelar, segue as manobras da massagem modeladora. Caso 
o intuito seja o relaxamento, segue as manobras de uma massagem 
tradicional relaxante, podendo associar os pontos do shiatsu e da 
reflexologia, fazendo pressão com a ponta do bambu.

Além do shiatsu, da reflexologia e da drenagem linfática, pode-se 
associar também ao bambu a massagem ayurvédica. Assim, é possível 
harmonizar o paciente como um todo.

2.4 Indicações e contraindicações 

A massagem com bambu é indicada, principalmente, para relaxar 
a musculatura, reduzir a celulite, modelar a silhueta, ativar a circulação 
sanguínea e auxiliar a drenagem linfática.

Em relação às contraindicações, pode-se destacar: neoplasias, 
infecções cutâneas, trombose, processo inflamatório e estado febril.

2.5 Sequência básica da massagem com bambu ou bambuterapia

A seguir, apresentamos a descrição de uma sugestão de sequência 
básica de massagem com bambu:

Preparação da região a ser massageada:

• Deslizamento superficial com óleo.

Região dos pés:

•  Deslizamento na região dorsal e plantar dos pés com o bambu 
médio.

• Deslizamento nas laterais dos pés com bambu médio.
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Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.18 | Deslizamento na região dorsal e plantar dos pés com o bambu médio

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.19 | Deslizamento nas laterais dos pés com bambu médio
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Região da perna e coxa anterior:

• Rolamento na perna e coxa anterior com o bambu médio.

• Deslizamento na perna e coxa anterior com bambu médio.

• Pinçamento na coxa anterior com o bambu médio.

• Fricção zigue-zague na coxa anterior com bambu médio.

• Amassamento na coxa anterior com bambu médio.

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.20 | Rolamento na perna e coxa anterior com o bambu médio 

Região da perna e coxa anterior:

•  Posicionamento da perna, para trabalhar parte interna da coxa 
anterior, com joelhos fletidos e com rotação externa.

•  Rolamento na parte interna da coxa anterior com bambu 
médio.

•  Deslizamento na parte interna da coxa anterior com bambu 
médio.

•  Rolamento na coxa anterior com o bambu grande.

• Deslizamento na coxa anterior com bambu grande.
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•  Deslizamento profundo para modelar na região lateral da coxa 
com bambu grande

Obs.: Repetir toda a sequência na outra perna.

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.21 |  Posicionamento da perna, para trabalhar parte interna da coxa anterior, 
com joelhos fletidos e com rotação externa

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.22 |  Deslizamento profundo para modelar na região lateral da coxa com 
bambu grande
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Região do abdômen:

•  Movimento circular na região abdominal, no sentido do 
relógio, com bambu médio.

•  Deslizamento na região abdominal com bambu médio. 

• Pinçamento na região abdominal com o bambu médio.

•  Deslizamento profundo para modelar região lateral do 
abdômen.

• Modelagem na cintura com o bambu grande.

•  Deslizamento profundo na região lateral do abdômen com 
cliente em decúbito lateral.

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.23 | Deslizamento profundo para modelar região lateral do abdômen

Região do braço:

•  Deslizamento alternado na região do músculo bíceps com o 
bambu pequeno.

•  Amassamento na região do músculo bíceps com o bambu 
pequeno.

•  Rolamento na região do músculo bíceps com o bambu 
pequeno.
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•  Pinçamento na região do músculo bíceps com o bambu 
pequeno.

•  Deslizamento alternado na região do músculo bíceps com o 
bambu pequeno.

•  Posicionamento do braço para trabalhar a região do músculo 
tríceps. 

•  Deslizamento alternado na região do músculo tríceps com o 
bambu pequeno.

•  Amassamento na região do músculo tríceps com o bambu 
pequeno.

•  Rolamento na região do músculo tríceps com o bambu 
pequeno.

•  Pinçamento na região do músculo tríceps com o bambu 
pequeno.

•  Deslizamento alternado na região do músculo tríceps com o 
bambu pequeno.

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.24 |  Deslizamento alternado na região do músculo bíceps com o bambu 
pequeno
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Região dos pés:

• Deslizamento na região plantar dos pés com o bambu médio.

• Deslizamento nas laterais dos pés com bambu médio.

Região da perna e coxa posterior:

• Rolamento na perna e coxa posterior com o bambu médio.

• Deslizamento na perna e coxa posterior com bambu médio.

• Pinçamento na coxa anterior com o bambu médio.

• Fricção zigue-zague na coxa anterior com bambu médio.

•  Posicionamento da perna para trabalhar parte lateral da coxa 
posterior.

•  Rolamento na parte lateral da coxa posterior com o bambu 
grande.

•  Deslizamento na parte lateral da coxa posterior com bambu 
grande.

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.26 | Rolamento na parte lateral da coxa posterior com o bambu grande
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Região glútea:

• Rolamento seguido de deslizamento na região glútea.

Obs.: Repita toda a sequência até o glúteo na outra perna.

Região das costas:

•  Deslizamento na região das costas com ênfase na região do 
sacro com o bambu grande.

•  Pressão nos pontos do meridiano da bexiga (localizado a dois 
dedos laterais ao processo espinhoso) no sentido do sacro 
para o crânio, com o bambu pequeno.

•  Deslizamento na região lombar, na região torácica e depois 
nas costas inteiras com o bambu médio.

• Deslizamento ao redor da escápula com o bambu médio.

• Deslizamento ao redor da escápula com o bambu pequeno.

• Deslizamento no ombro com o bambu pequeno.

•  Deslizamento na borda lateral da escápula com o bambu 
pequeno.

• Deslizamento no pescoço com o bambu pequeno.

• Deslizamento no pescoço e no ombro com o bambu médio.

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.27 |  Deslizamento na região lombar com ênfase na região do sacro com o 
bambu grande
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Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.28 | Deslizamento ao redor da escápula com o bambu pequeno 

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.29 | Deslizamento no ombro com o bambu pequeno
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Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 4.30 | Deslizamento no pescoço com o bambu pequeno

Para saber mais

Como estudamos nesta seção, a massagem com bambu pode ser 
associada a outras técnicas, como o Shiatsu, a acupuntura, a massagem 
modeladora e também com a drenagem linfática. Considerando que 
abordamos apenas uma sequência de massagem com bambu corporal, 
clique no link a seguir para assistir a uma sequência de bambuterapia 
associada à drenagem linfática facial. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=qDRmugxjbdE>. Acesso em: 21 set. 2017. 

Considerações finais

A massagem com bambu é uma técnica que vem sendo muito 
procurada, principalmente, pelo público feminino. O diferencial desse 
método é a utilização de pedaços de bambus, de diferentes tamanhos 
para adaptar às diversas regiões do corpo, ao invés das mãos, o que 
intensifica ainda mais a eliminação de tecido adiposo em todas as 
partes do corpo e permite realizar uma pressão muito maior sobre os 
músculos tensos, liberando as tensões e os pontos gatilhos miofaciais 
e consequentemente proporcionando uma sensação de alívio e bem-
estar.
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Por isso a Bambuterapia é indicada para todas as pessoas, desde as 
que buscam meios para perda de medidas, definir e delinear a silhueta 
ou até mesmo para as pessoas que simplesmente buscam uma técnica 
para relaxar o corpo e a mente. 

Atividades de aprendizagem

1. A bambuterapia é uma técnica empregada e que proporciona diversos 
benefícios. Cite quais são estes benefícios.

2. A técnica de bambuterapia é muito utilizada nos centros de 
embelezamento, qual é o diferencial deste método?

Fique ligado

Bom pessoal, que tal fazermos um resumo geral de todo conteúdo 
abordado nesta unidade? Isso facilita muito a organização dos 
conteúdos em nossa memória e otimiza o aprendizado. 

Na Seção 1, estudamos a massagem com pedras quentes, também 
chamada de terapia da hot stones, uma técnica moderna e jovem, 
porém com princípios milenares. 

Foram abordados os seguintes conteúdos: 

• Conceitos e história da massagem com pedras quentes.

• Tipos de pedras.

• Preparação para o atendimento.

• Efeitos, indicações, contraindicações e ação terapêutica.

• Sequência básica de massagem corporal com pedras quentes.

Já na Seção 2, aprendemos uma outra técnica recente que é muito 
versátil, pois pode ser associada a diversas outras técnicas, tais como, 
Shiatsu, acupuntura e drenagem linfática manual, potencializando seus 
efeitos. Os tópicos estudados foram:

• Conceitos e a história da massagem com bambu.

• Os tipos de bambu.

• As técnicas associadas à bambuterapia.
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• Indicações e contraindicações da massagem com bambu.

• Sequência básica de massagem corporal com bambu.

Para concluir o estudo da unidade

Agora que já foi feita toda a revisão do conteúdo da unidade e você 
já aprendeu como aplicar essas técnicas, gostaríamos de deixar uma 
mensagem: na área do embelezamento, é extremamente importante 
que o profissional aprenda, estude e possua diversas ferramentas, 
técnicas ou recursos terapêuticos, pois somente dessa maneira irá 
conseguir transpor as barreiras do competitivo mercado de trabalho e 
das diversificadas queixas dos clientes que encontramos no dia a dia.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. A técnica de massagem com pedras quentes e/ou frias é um conceito 
muito moderno, mas ao mesmo tempo é uma técnica muito antiga. A 
aplicação das pedras quentes ou frias ocorre de acordo com a necessidade 
do paciente, porém, o uso alternado das pedras quentes e frias também pode 
ser realizado. De acordo com a história e conceitos acerca da massagem 
com pedras quentes, leia e analise as afirmativas:
I- As pedras são as primeiras substâncias sólidas na Terra. Por milhões 
de anos, durante a sua formação, receberam luz, energia, e a verdadeira 
sabedoria da natureza. Através do aquecimento liberam energia acumulada 
no seu interior, devolvendo ao ser humano a força vital.
II- A aplicação das pedras quentes obstrui as vias energéticas, propiciando 
a penetração dessa energia no nosso corpo, revitalizando apenas as dores 
físicas ou musculares, porém sem grande efeitos sobre a mente.
III- As manobras utilizadas nessa técnica têm origem ou ramificações da 
massagem sueca, do Shiatsu, da massagem ayruvéda e o diferencial é 
associar a termoterapia, ou seja, o calor.
Assinale a alternativa correta:
a) I está correta.
b) II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.
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2. Para realizar a massagem com pedras, podemos utilizar tanto pedras 
brasileiras como pedras vulcânicas. O objetivo principal é promover o 
equilíbrio, buscando a sensação de bem-estar e qualidade de vida. Antes 
de iniciar qualquer tratamento, as pedras, os cristais ou as rochas devem 
receber uma atenção especial para que seus princípios sejam corretamente 
aplicados. De acordo com os preparativos necessários para realização da 
massagem com pedras quentes, complete com V (verdadeiro) ou F (falso):
(    )  Antes de iniciar qualquer tratamento, as pedras, os cristais e as rochas 

devem ser limpos, lavados em água corrente com sabão neutro. A partir 
daí serão levadas até um recipiente de alumínio no qual possam ser 
aquecidas.

(    )  As pedras devem ser aquecidas através de um aquecedor que esteja 
em aproximadamente 30 °C, temperatura suficiente para aquecer e 
estimular a liberação das energias das pedras. Ao retirar da água deve-
se secar para assim iniciar a massagem.

(    )  Devemos ter cuidado com o tipo de pedra, ela deve ser lisa para não 
gerar atrito e nem machucar o paciente, e também com a pressão 
utilizada nas massagens, o paciente nunca deve sentir desconforto, dor 
ou qualquer tipo de incômodo.

(    )  Continuamente devemos perguntar ao cliente se está tudo bem, se 
ele está confortável, se a pressão da massagem e até mesmo se a 
temperatura da pedra está adequada ou não.

a) V, F, V, V.
b) F, V, F, V.
c) V, V, V, F.
d) V, F, V, F.
e) F, F, V, F.

3. A terapia das pedras quentes é uma técnica relaxante que utiliza a energia 
das pedras aplicadas em pontos de tensão localizados ao longo corpo, para 
o reequilíbrio físico e energético do organismo em busca de bem-estar 
e qualidade de vida. Essa técnica, extremamente relaxante, nos permite 
fazer uma conexão com as raízes, com a energia da terra, recuperando o 
equilíbrio vital através do calor, toda a energia que as pedras concentram em 
seu interior é liberada. De acordo com os conceitos relacionados sua ação 
terapêutica, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
“A energia das pedras estimula todos os receptores ______________ da 
pele, fazendo com que se crie uma comunicação, via sistema __________, 
entre o corpo e a mente que, revitalizada e revigorada, restabelece o fluxo 
de energia em todo o corpo e consequentemente melhora a condição de 
saúde do indivíduo.“ 



U4 - Massagem com pedras quentes e bambuterapia188

a) Olfativos e endócrino. 
b) Motores e muscular.  
c) Visuais e circulatório. 
d) Gustativos e digestivo.  
e) Sensitivos e nervoso.

4. A bambuterapia é uma técnica de massagem feita com bambus. Para os 
chineses antigos, o bambu é sinônimo de força, persistência e leveza. Eles 
acreditavam que o bambu tinha ligação com a alma e a emoção, e que o 
espaço vazio entre um nó e outro era tão puro, que quando os anjos vinham 
à terra se hospedavam ali. De acordo com os tipos de bambu e suas funções 
e considerando o contexto apresentado, avalie as seguintes asserções e a 
relação proposta entre elas. 
I- Os tipos de bambus utilizados na massagem com bambu são de diâmetros 
e tamanhos diferentes e devem ser o mais liso possível, sendo lixados e 
envernizados, para não conter qualquer tipo de farpa ou ranhura. 
Porque
II- Os diferentes tipos de bambu se adaptam aos contornos corporais para 
poderem ser aplicados em todo o corpo, como se fossem o prolongamento 
dos dedos, promovendo um deslizamento perfeito sem machucar o cliente.
A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA:
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa 
da I.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma 
justificativa da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
e) Tanto a asserção I quanto a asserção II são falsas.

5. A bambuterapia é uma técnica muito versátil e pode ser associada a 
diversas outras técnicas, sendo realizada tanto para fins estéticos como 
terapêuticos. De acordo com as técnicas associadas à bambuterapia, 
preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
“Se o objetivo for ____________, a massagem segue o raciocínio da 
drenagem linfática, ou seja, em direção aos gânglios linfáticos. Se for 
___________, segue as mesmas manobras da massagem modeladora. E, 
caso o intuito seja ____________, segue as manobras de uma massagem 
tradicional relaxante, podendo associar os pontos do shiatsu e da reflexologia, 
fazendo pressão com a ponta do bambu“.  
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a) Relaxar, modelar e drenar. 
b) Drenar, modelar e relaxar. 
c) Modelar, relaxar e drenar.
d) Relaxar, drenar e modelar.
e) Drenar, relaxar e modelar.
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