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Resumo 

Uma das técnicas mais utilizadas na busca pelo padrão de beleza atual é a 

Massagem Terapêutica Manual (MTM). O presente projeto de pesquisa teve como 

principal objetivo verificar o resultado da aplicação de dez sessões da MTM na 

adiposidade localizada de mulheres saudáveis. Os resultados foram avaliados 

através da perimetria e medição das dobras cutâneas antes, após a quarta sessão e 

ao final do tratamento. Nenhuma variação nos valores médios de massa corporal foi 

observada após o tratamento. Os valores de somatória das nove dobras cutâneas 

mostraram uma ligeira alteração nos momentos de análise, sendo que após quatro 

sessões observamos uma diminuição de 2,5% em nove das onze voluntárias após 

quatro sessões e 4% ao final das sessões.  

Introdução 

A constante busca pelo padrão de beleza imposto atualmente pela sociedade 

tem contribuído para que as mulheres recorram cada vez mais às clínicas de 

Dermato-funcional. Uma das técnicas mais utilizadas é a massagem terapêutica 

manual (MTM), a qual tem se destacado por permitir a utilização de várias técnicas. 

A MTM é definida como uma compressão metódica e rítmica do corpo com efeitos 

terapêuticos tais como relaxamento muscular, alívio da dor, aumento da circulação 

sanguínea e linfática, aumento da nutrição tecidual e estímulo das funções 

autônomas (Guirro e Guirro, 2004). A literatura apresenta efeitos positivos da 

massagem na estimulação da circulação sanguínea, auxílio da redução de edemas 

e medidas, minimização da ansiedade e depressão, aumento no consumo de 

oxigênio (Tacani, P. M, 2010). No entanto, esses resultados ainda são controversos 

(Holey,E.A.;Cook,E.M,1997;Domenico,G.;Wood,E.C,1998;Tacani, P.M,et al., 2010). 

Nesse sentido, poucas pesquisas foram desenvolvidas analisando os efeitos 

da MTM na adiposidade localizada por meio da avaliação da composição corporal 

(CC). Dessa forma, nossos resultados poderão contribuir para um melhor 

entendimento dos efeitos da MTM na adiposidade corporal, tanto da população que 

procura por esse método de tratamento, quanto dos profissionais de Dermato-

Funcional. 

Objetivos 

Investigar a eficácia da técnica da MTM na adiposidade localizada, 

identificando a existência de possíveis migrações do tecido adiposo. 



Metodologia  

Foram selecionadas doze voluntárias, na faixa de 25 a 45 anos com queixa 

de adiposidade localizada, não praticantes de atividade física, sem restrição 

alimentar. Foram excluídas oito voluntárias devido a não se enquadrarem nos 

critérios de inclusão do estudo. 

O durante cinco semanas a MTM foi aplicada duas vezes por semana durante 

45 minutos, sendo 15 minutos em cada região (flanco, coxas e abdome). 

As voluntárias foram submetidas à avaliação da composição corporal através 

da avaliação de perimetria, dobras cutâneas, massa corporal e altura, para o cálculo 

do índice de massa corporal (IMC = massa/altura x altura) duas semanas antes da 

aplicação da MTM (Pré), antes da quinta sessão (Meio) e no término do tratamento 

(Pós).  

Todas as voluntárias assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, 

onde descrevia em linguagem clara os procedimentos da pesquisa. Nesse mesmo 

dia, também foram feitos os agendamentos de dias e horários para iniciarem as 

sessões de MTM.  

Desenvolvimento  

Antes de iniciarmos a aplicação da MTM, passamos duas semanas em 

treinamento para vivência das metodologias de perimetria e dobras cutâneas. 

Durante este período realizamos avaliações em voluntárias da própria Faculdade 

Anhanguera de Campinas – Unidade 3 (FAC3) em horário posterior às aulas. 

Para o recrutamento das voluntárias divulgamos um folder explicativo, 

elaborado pelas alunas do projeto, que foi distribuído na própria FAC3 através de e-

mail das representantes de sala dos cursos de Fisioterapia e Educação Física e 

afixados na unidade. A partir da devolutiva, foram agendadas entrevistas na Clinica 

de Fisioterapia da FAC3 para início do projeto.  

Apenas uma desistência foi computada durante o estudo por motivos 

pessoais. Nenhuma intercorrência nos procedimentos foi computada ao longo do 

trabalho e após adquiridos os dados passamos a organiza-los em tabelas e analisa-

los através de média±desvio padrão para a escrita do presente Artigo Parcial. 

Posteriormente a entrega deste relatório, iremos realizar a análise estatística 

de cada um das variáveis analisadas, acrescentando a análise do percentual de 



gordura corporal e da perimetria. Além disso, buscaremos embasamento na 

literatura para discussão dos resultados e conclusões do trabalho focando na escrita 

e, possível, publicação do manuscrito e participação no Congresso Nacional de 

Iniciação Científica – CONIC – SEMESP 2014.    

Resultados Preliminares 

Após a realização de dez sessões de MTM, nenhuma variação nos valores 

médios de massa corporal foi observada após o tratamento. No momento Pré foram 

encontrados valores de 72,8±12,1 kg, enquanto que após o tratamento (Pós) 

encontramos valores de 72,8±11,8 kg. Individualmente, alguns voluntários 

apresentaram diminuições na massa corporal entre 0,3 a 3,0 kg e outros 

demonstraram ganhos entre 0,6 a 2,1 kg. Obviamente, o mesmo comportamento foi 

observado nos valores de IMC (Pré = 28,8±4,8 kg/m2; Pós = 28,1±4,5 kg/m2). 

Os valores de somatória das dobras cutâneas mostraram uma ligeira 

alteração nos diferentes momentos de análise. No momento Pré MTM as voluntárias 

apresentaram valores de 239,6±45,5 mm de gordura. Após quatro sessões esses 

valores foram de 236,2±48,8 mm, indicando uma diminuição de 2,5%. In 

dividualmente, exceto em duas voluntárias, diminuições variando entre 0,9 a 

21,2 mm de gordura foram encontradas. O mesmo comportamento foi observado 

quando comparados os momentos Pós (230,4±48,1 mm) em relação ao momento 

Pré, indicando uma diminuição de 4%. 
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