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O desporto, quer a nível profissional, quer a 

nível amador é reconhecido como uma 

actividade de extrema importância na 

qualidade de vida e bem-estar. 

Qualquer actividade, que não seja executada 

dentro de algumas condições, pode originar  

problemas,  de ordem músculo-esquelética. 

Previna as lesões musculares através da 

massagem terapêutica e aumente a sua 

performance com uma boa massagem 

desportiva, diminuindo o tempo de 

recuperação.   
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Benefícios  
A Massagem Desportiva é composta por 

um conjunto de técnicas de manipulação 

das estruturas músculo-esquelécticas, 

usando conceitos comuns à 

Quiromassagem, mas com incidência 

particular em zonas corporais cruciais à 

actividade desportiva do atleta, 

adicionando características específicas 

reforçadas quer a nível da pressão 

exercida e da localização, velocidade de 

execução e intensidade, quer ainda 

recorrendo a mobilizações e 

alongamentos como complemento 

essencial. É um método fundamental no 

alívio da dor, relaxamento, estimulação e 

recuperação muscular, quer a nível 

preventivo, terapêutico ou desportivo. 

Os efeitos das técnicas de massagem 

utilizadas no desporto (massagem 

desportiva) são mecânicos, fisiológicos e 

psicológicos, visam o aumento do tónus 

muscular e proporcionam o aumento da 

performance física. Promove ainda: 

• Diminuição das lesões;  

• Melhoria da consistência do treino; 

• Prevenção de lesões musculares, 

articulares e tendinosas;  

• Promoção da cura de lesões agudas; 

• Redução de espasmos musculares; 

• Melhoria da circulação sanguínea; 

• Melhoria da mobilidade articular; 

• Alívio dos músculos em tensão; 

• Redução da fadiga; 

• Aumento da confiança; 

• Alongamento de tendões e ligamentos 

contraídos; 

• Permanência do atleta durante mais tempo 

na prática do desporto. 

 

A fase de manutenção, minimiza os 

efeitos negativos dos movimentos de 

repetição, tratando as áreas de tensão. É 

dada particular atenção às áreas de 

inserção, tendões, ligamentos. 

Os efeitos da massagem em regra são 

graduais e cumulativos e a Massagem de 

Manutenção obedece a esse mesmo 

princípio. A rotina de massagem acaba por 

conseguir reduzir a hipertonicidade e o 

espasmo muscular, alongar e libertar 

tecido conjuntivo nas áreas de stress, 

potenciar a flexibilidade e a amplitude do 

movimento e diminuir a rigidez e os efeitos 

causados pelo rompimento das estruturas 

musculares associadas ao esforço intenso. 

Manutenção  


