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A MASSOTERAPIA 

NO TRATAMENTO 

DE LOMBALGIA
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Para falarmos sobre 
massagem devemos 

entender o que que são 
técnicas de massagem e o 

que são tipos de 
massagem, bem como os 
seus efeitos fisiologicos.
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TECNICAS DE MASSAGEM

1 - Deslizamento
2 - Pressão
3 - Amassamento 
4 - Pinçamento
5 - Vibração
6 - Percussão
7 - Movimentos Articulares
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TIPOS DE MASSAGEM

- D. Linfática
- Shiatsu
- Tui-na
- Classica
- An-ma
- Ayurvédica
- Do-in
- Tailandesa
- Torci colo

- Watsu
- Sueca
- Romana
- Bambuterapia
- P. quentes
- Corretiva
- Reflexologia
- Quiropraxia
- Quik

- Desportiva
- Com aroma
- Thai

- E muitas 
outras
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EFEITOS FISIOLÓGICOS
Sanguinea

Circulação        Linfática
Energética

Muscular                     
Sistemas         Osseo

Nervoso

Mais os efeitos fisiológicos gerais das
técnicas de massagem.
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ISSO TUDO OCORRE EM 
CASCATA, ASSIM SENDO 
VEJAMOS COMO A ISSO 

ACONTECE. 



SISTEMA MUSCULAR

Quando fazemos massagem
estamos relaxando os músculos e
isto equivale a estarmos fazendo
um alongamento passivo dos
músculos pedacinho por
pedacinho.
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SISTEMA MUSCULAR E CIRCULAÇÃO 
SANGUINEA

Sabemos que os vasos sanguineos estão
dentro dos músculos e que as paredes
dos mesmos são de tecido múscular,
portanto se ao fazermos massagem
estamos relaxando os músculos
proporcionamos condições para que o
calibre dos vasos aumente, permitindo
assim a passagem de maior quantidade
de sangue
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Horas se temos maior quantidade de
sangue passando pelos vasos
sanguineos, teremos uma melhor
nutrição das células que formam
esses músculos, o que nos
proporcionará músculos alem de
relaxados mais fortes e vigorosos.
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SISTEMA MUSCULAR E CIRCULAÇÃO 
LINFÁTICA

Assim como os vasos sanguineos, os
vasos linfáticos também passam por
dentro dos músculos, alem disso o
movimento muscular é um dos
propulsores da linfa, uma vez que o
sistema linfático não tem uma bomba,
sendo a propulsão provocada pelo
movimento dos músculos e da pulsação
dos vasos sanguineos.
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E não podemos nos esquecer de
que uma das funções do sistema
linfático é a de eliminar macro
toxinas que tanto nos prejudicam,
portanto o bom funcionamento do
sistema linfático é muito importante
para o organismo.



SISTEMA MUSCULAR E CIRCULAÇÃO 
ENERGÉTICA

Sabemos que a circulação energética
ocorre através dos meridianos e que
estes não tem um sistema fisiológico
pelo qual passa a energia, a energia
passa pelos músculos. Portanto em
havendo nódulos ou contraturas
musculares a circulação energética
estará prejudicada, como a massagem
melhora a condição dos músculos a
circulação energética também será
melhorada.
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SISTEMA MUSCULAR, CIRCULAÇÃO 
SANGUINEA E SISTEMA OSSEO

Sabemos que o principal alimento dos
ossos é o cálcio, e que os ossos são
formados por células e que o alimento
chega até cada uma das aproximadamente
10 trilhões de células do corpo humano
através da corrente sanguinea, assim se
melhoramos os músculos, que por sua vez
permite a melhora da circulação sanguinea,
melhoraremos a condição dos ossos.
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SISTEMA NERVOSO

Sabemos que o sistema nervoso conta
com o sistema nervoso central formado
pelo cérebro e pela medula espinhal, e,
com os nervos periféricos, e que um
depende do outro.
Os nervos periféricos recebem
informação que enviam ao sistema
nervoso central, que pela sua vez envia
uma resposta ao sistema nervoso
periférico. (demonstração)
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OS EFEITOS 
FISIOLÓGICOS DA 
MASSAGEM SÃO 

QUATRO A SABER:



Quando aplicadas em pouco tempo, superficial e rápido, provoca
a excitação do SNS (sistema nervoso simpático), causando uma
contração muscular e conseqüentemente uma vasoconstrição.

Quando aplicadas em maior tempo, de maneira mais lenta e
profunda, provoca a excitação do SNP (sistema nervoso
parassimpático, causando um relaxamento muscular e
conseqüentemente uma vasodilatação.

Quando aplicadas no sentido da fibra muscular, provoca o
encurtamento das fibras musculares, causando a contração ( o
encurtamento) muscular.

Quando aplicadas no sentido transverso da fibra muscular,
provoca o alongamento das fibras musculares, causando o
relaxamento muscular.
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Devemos sempre lembrar que o
sufixo algia, indica dor e que dor não
é causa mas sim efeito, portanto
devemos indagar do paciente qual a
causa dessa lombalgia, para que
possamos saber se podemos trata-
la, através da massoterapia, visto
que essa terapia tem algumas
manobras que são contra indicadas
para algumas patologias.
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ASSIM VAMOS VER ALGUMAS
PATOLOGIAS QUE PODEM
PROVOCAR UMA LOMBALGIA
E PORQUE A MASSOTERAPIA
É CONTRA INDICADA OU
INDICADA.



Artrose;
Espondilolistese;
Osteoporose;
Osteomielite;
Tumor na medula, maligno ou benigno;
Protusão do disco intervertebral;
 Hernia de disco;
Degeneração do disco intervetebral;
Osteofitos;
Vertebra rodada;
Artrite;
Contratura muscular;
Etc.
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Artrose

Não devemos aplicar massoterapia quando inflamada
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Espondilolistese

Devemos tomar cuidado com massagens que façam 
pressão sobre a coluna ou sobre os paravertebrais 
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Osteoporose e osteomielite

Devemos tomar cuidado com massagens que façam pressão 
sobre a coluna ou sobre os paravertebrais face a fragilidade 

dos ossos.
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TUMOR NA MEDULA, MALIGNO OU BENIGNO

Só devemos aplicar massagem com prescrição médica

www.cedemfap.com.br



Protusão do disco intervertebral
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Neste caso a massagem é muito eficaz, pois ao massagearmos os 
musculos serão relaxados e alongados distanciando as vertebras e 

aliviando assim a pressão sobre o disco intervertebral.
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Hérnia de disco
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Neste caso a massagem é muito eficaz, pois ao massagearmos os 
musculos serão relaxados e alongados distanciando as vertebras e 
aliviando assim a pressão sobre o disco intervertebral, entretanto 

devemos tomar cuidado com manobras que provoquem torção do tronco
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Degeneração do disco intervertebral
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Neste caso a massagem é muito eficaz, pois ao massagearmos os 
musculos serão relaxados e alongados distanciando as vertebras e 

aliviando assim a pressão sobre o disco intervertebral.
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Osteofitos
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Neste caso a massagem é muito eficaz, pois ao massagearmos os
musculos serão relaxados e alongados e o bico que ai presenciamos
não machucará tanto os musculos evitando assim a inflamação dos
mesmos
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NÃO NOS ESQUEÇAMOS QUE
PARA SABERMOS SE O PACIENTE
TEM UMA DESSAS PATOLOGIAS
NECESSARIAMENTE ELE DEVE
TER PASSADO PELO MÉDICO.
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ODAIR CARLOS SABIONI

 Formado em Massagem e Acupuntura pela Escola Oriental de Massagem e Acupuntura EOMA, onde 
leciona desde 1994.

 Professor de An-ma, Shiatsu, Drenagem Linfática,  Quiropráxia,  Quik Massage, Tui-na, Massagem 
para Torci colo, Acupuntura dentre outras.

 Presidente do Sindicato dos Acupunturistas e Terapeutas Orientais do Estado de São Paulo –
SATOSP/SATOESP.

 Diretor do Centro de Desenvolvimento de Massagem Fisioterapia, Acupuntura e Psicologia 
CEDEMFAP.

 Cursou Tui-na com o Dr. Issau Yamamura.
 Iniciado em Reiki I e II com o Mestre Gilberto Falchi.

 Cursou Fitoterapia com o Dr. Silvio Panizza.
 Cursou Manipulação de Pelve, Coxa Femural, Joelho, tornozelo, escapulo umeral, glenomeral, punho 

cúbito e coluna na EOMA.
 Cursou Massagem desportiva com o Sensei Shigueru Ishikawa.

 Formado em especialização em Acupuntura com o Sensei Tadamichi Yamada.
Especialista em Acupuntura pela COMBRAC.
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CEDEMFAP  (11)5539-7953 e (11)2589-7953
odair@cedemfap.com.br 
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