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A maternidade é uma realização 
comum à maioria das mulheres 
e a gravidez é sempre marcada 
por muita emoção. Durante os 
nove meses de gestação, o corpo 
da mulher passa por diversas 
transformações e alterações. 
Embora a gravidez seja uma das 
experiências mais fantásticas que 
a mulher pode vivenciar, nem tudo 
é um mar de rosas.
Muitas mulheres temem por sua 

beleza e saúde durante este período, 
esses medos e angústias muitas vezes 
escondem a grandiosidade e a beleza 
de se gerar uma nova vida, trazendo 
incertezas para o futuro, mas mesmo 
com tudo isso, é muito importante que a 
futura mãe entenda que a sua saúde e a 
do bebê têm prioridade neste momento. 
Ansiedades, medos e preocupações com 
o seu corpo vão fazer parte nestes meses 
de gestação, mas a enorme satisfação 
de gestar um bebê deve compensar 
tudo isso.    
Um dos aspectos mais importantes 
quando se fala sobre autoestima e 
beleza na gestação, é o entendimento de 
que este não é um tema fútil que trata 
exclusivamente da aparência estética, 
este é um dos âmbitos da vida de um 
ser humano, é um dos vários aspectos 
relacionados ao desenvolvimento 
psicossocial da gestante e existem 
estudos que demonstram a infl uência 
da autoestima da gestante com a sua 
capacidade de desenvolvimento do 
apego ao fi lho.
Assim fica clara a necessidade de 
conhecimento, responsabilidade e 
ética no atendimento à gestante, 
cabendo ao profi ssional da saúde 
estética o cuidado na prevenção e 
tratamento das alterações inestéticas 
faciais e corporais desenvolvidas 
durante a gestação. 
Também é fundamental o suporte 
de uma equipe multidisciplinar 
que  o fereça  in formações 
e cuidados para todos os 
aspectos re lac ionados à 
gestação, inclusive o suporte 
psicológico.
Aos queridos leitores, essa 
edição eu dedico a todas 
as futuras mamães e a 
querida Isabel Piatt i , 
que me incentivou e 
ajudou a planejar com 
maestria essa linda 
edição. 

Espero que gostem

Bebê a 
bordo
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 •  POR ISABEL PIATTI   •
Tecnóloga em Estética. Pós Graduada em Estética e exercícios físicos na saúde da mulher. 

Especialista em estética e cosmetologia, com certifi cações internacionais na Europa, Autora do livro 
“Gestantes – Cuidados Estéticos Durante a Gravidez”. 

B E M - E S T A R  E 
A U T O E S T I M A 
N O  P E R Í O D O 

G E S T A C I O N A L 

A GESTAÇÃO SE CONSTITUI COMO UM MOMENTO DE 
TRANSIÇÃO. Isso porque a mulher terá que reformular 
a sua personalidade e defi nir novos papéis: além de 
mulher, agora também será mãe. Nesse período é 
desencadeado um turbilhão de ideias contraditórias 

e cada mulher deve se adaptar de maneira natural as mudanças 
físicas e emocionais que ocorrem durante a gestação, parto 
e lactação. Assim considera-se a gestação e o parto como o 
nascimento de uma família, então os cuidados médicos e de 
saúde estética devem considerar não somente as alterações 
físicas, mas também as alterações emocionais que ocorrem 
no ciclo gravídico-puerperal. 

Muitas mulheres consideram o período gestacional como a 
melhor e mais importante fase de suas vidas. Entretanto, isso 
não impede que ocorram alterações de humor e autoestima, 
pois, geralmente, os seus dias são divididos entre momentos 
de intensa felicidade e outros de pura tristeza. Essas oscilações 
de humor, que são naturais nesse período, são causadas pelas 
alterações hormonais e pelas mudanças físicas, como o aumento 
de peso, que ocorreram naturalmente e, ainda, por causa das 
dúvidas que a futura mamãe terá com relação ao seu bebê.

Portanto, é natural que a autoestima da mulher sofra com 
tudo isso. Ela estará muito mais sensível e passando por um 
processo muitas vezes desconhecido para ela mesma. É como 
se ela não se reconhecesse mais.

Coutinho, em sua pesquisa realizada em São Luís (MA) com 
gestantes e publicada em 2012, observou que, entre as mulheres 
entrevistadas, 61,3% se incomodam com as alterações ocorridas 
no período gestacional. Em relação ao tipo de desconforto 
sentido, estão o físico, o social, o estético e o fi nanceiro. Contudo, 
a partir desses dados conclui-se que o desconforto estético foi 
o mais pronunciado entre essas mulheres.

Esse desconforto pode gerar sentimento de tristeza, raiva, 
vergonha, medo e isolamento, afetando a autoestima da mulher 
gestante.

Fica clara a necessidade de um acompanhamento 
multidisciplinar à gestante, visto que as alterações físicas e 
emocionais que ocorrem num curto período de tempo devem ser 
observadas como inerentes à gestação, mas também devem ser 
tratadas com minúcia, respeito e atenção. Cabe ao profi ssional 
de saúde estética oferecer recursos terapêuticos voltados 
ao tratamento das alterações inestéticas desenvolvidas na 
gestação, assim como disponibilizar técnicas manuais que 
propiciem bem-estar e relaxamento para a gestante, a fi m de 
auxiliar na manutenção da sua qualidade de vida e autoestima.

Em geral, as mulheres de hoje estão muito mais interessadas 
em estar bem, por dentro e por fora. E, nesse contexto, 
profi ssionais da saúde estética devem estar prontos para essa 
demanda que não para de crescer. Proporcionar bem-estar 
é também entender as necessidades fi siológicas humanas e 
nós profi ssionais precisamos estar aptos para dar suporte às 
nossas clientes.

E, com todo esse importante papel, temos que ir em busca da 
criatividade, trazendo as tendências atuais que são essenciais 
para um bom atendimento. Hoje, a grande exposição feita 
pelas mídias e redes sociais, que mostram com frequência 
celebridades e influenciadores fazendo tratamentos estéticos, 
pode ser de grande benefício para o nosso trabalho, pois isso 
acaba refletindo na decisão das mulheres que, muitas vezes, 
têm essas pessoas como uma referência de beleza. Por isso, 
antecipe-se lendo muito, se atualizando e estando a par do que 
“está na moda” e dos mais diferentes protocolos e técnicas 
relacionadas a essas novas tendências. Mas sem esquecer de 
que somos, sim, responsáveis pelo bem-estar de nossos clientes, 
sobretudo pelos avanços dos resultados estéticos, aplicando 
técnicas que resultem em respostas rápidas e efi cientes. 
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 INFLUÊNCIA DO ESTRESSE 

O estresse pode ser considerado como a quebra da homeostase corporal que promove 
modifi cações e adaptações do organismo, resultando em uma resposta complexa com 
grande liberação de hormônios na circulação, preparando o indivíduo para algum tipo de 
reação.  O estresse pode gerar reações negativas (distresse) ou positivas (euestresse) 
em nosso organismo. O termo estresse é usado para reações negativas. 

O estresse envolve a relação do indivíduo com o meio e a resposta ao estresse 
depende não somente da magnitude e frequência do agente estressor, mas, 
principalmente, do estilo de vida e da forma como o indivíduo percebe a situação.  
Nosso organismo procura sempre adaptar-se a agressão que sofre e desse processo 
de adaptação é que surgem os problemas de saúde, que podem ser transitórios ou 
crônicos, leves ou graves. 

Geralmente, a resposta ao stress é programada para ter um limite de duração 
e todas as mudanças que resultam desse excesso de atividade hormonal e de 
neurotransmissores são rapidamente restauradas aos níveis normais. Entretanto, 
quando o stress se torna crônico e o indivíduo não consegue se adaptar ele pode 
favorecer a manifestação de diversos sintomas e doenças devido as mudanças 
fi siológicas. Portanto, não se trata apenas de uma reação imediata, mas também de 
um processo desenvolvido a longo prazo.  

A gestação é considerada um estado específi co de estresse emocional, pois 
promove mudanças físicas, sociais e psicológicas signifi cativas na vida da mulher. 
Todas as transformações corporais combinadas com as constantes mudanças de 
humor, além do medo e ansiedade gerados pelo parto e pela transição do papel 
de fi lha e mulher para mãe, influenciam a saúde da gestante, contribuindo para o 
desenvolvimento do estresse.

A exposição da gestante ao estresse e, consequentemente, aos elevados níveis 
de adrenalina, noradrenalina e cortisol, geram risco potencial à saúde da gestante e/
ou do feto. O estresse durante a gestação está associado a:

Ocorrência de abortos espontâneos;  - Enjoos;
Gestação não planejada; - Trabalho de parto prematuro;
Hipertensão arterial induzida pela gravidez; - Baixo peso do bebê ao nascer;
Medo de ganho excessivo de peso no início da gravidez; - Medo do parto.

Alguns estudos relatam que para cada mulher ocorrem, em média, cinco eventos 
estressores durante a gestação e que mais de 75% das gestantes apresentam sinais 
signifi cativos de estresse em algum nível.

Sabemos da relação íntima entre a pele e o sistema nervoso e como a pele pode 
expressar modificações de acordo com os estímulos gerados por hormônios e 
neurotransmissores. A comunicação entre a mente, o sistema nervoso e a pele é constante 
e imediata. Além de demonstrar o estado exterior e interior de nossos órgãos, a pele 
mostra também nossos processos e reações psíquicas em geral. Por exemplo: o rubor 
seria encontrado, habitualmente, em pessoas que, temendo mostrar seus sentimentos, os 
exprimem de forma involuntária, fi cando enrubescidas. Estudos científi cos comprovam 
a influência que as emoções exercem sobre a pele. Assim como o estresse, a ansiedade 
e o humor deprimido, por exemplo, colaboram para o desenvolvimento ou agravamento 
de problemas dermatológicos e o envelhecimento da pele, condições psicológicas 
(emocionais, cognitivas e comportamentais) saudáveis auxiliam na manutenção de uma 
pele bonita e saudável e no combate a problemas dermatológicos.

No livro “Estética Teen” abordo a correlação direta do estresse com as alterações 
inestéticas mais comuns nos adolescentes. Entretanto, não são apenas os 
adolescentes que desenvolvem alterações inestéticas por influência do estresse.

As gestantes, assim como qualquer 
pessoa, também podem passar por 
essa situação. Temos conhecimento 
da influência negativa do estresse 
sobre a acne, as hipercromias, as 
estrias e as lipodistrofi as, sendo agente 
desencadeante ou perpetuador dessas 
alterações. Isso demonstra a necessidade 
e a importância dos tratamentos de bem-
estar associados a qualquer tratamento 
com objetivo de melhora estética do 
tecido epitelial ou conjuntivo. 

OS BENEFÍCIOS DO TOQUE 

O toque pode ser percebido ainda quando 
estamos no útero de nossa mãe, pois é o 
primeiro estímulo sensorial humano. A 
pele humana é formada por milhões de 
sensores distribuídos por todo o corpo e 
ao receber um estímulo através do toque 
é desencadeada uma série de reações 
que liberam substâncias que promovem 
sensação de bem-estar. 

O toque é o primeiro sentido desenvolvido 
no ser humano e conserva-se ativo mesmo 
que no futuro a visão e a audição não estejam 
perfeitas. É essencial no crescimento, no 
desenvolvimento, na comunicação e na 
aprendizagem de qualquer pessoa.

Esse gesto tem sido descrito como 
uma das mais importantes formas de 
comunicação humana. Além de transmitir 
sentimentos, pode contribuir para reduzir o 
medo e a ansiedade do outro, proporcionando 
bem-estar físico e psicológico. 

Neste contexto em que as pessoas 
sentem a necessidade de serem 
tocadas e cuidadas, a estética pode 
preencher esse espaço oferecendo 
tratamentos adequados a cada um. As 
mãos do profi ssional da saúde estética 
são capazes não só de realizar gestos 
técnicos necessários, mas também, 
através do toque, transmitir mensagens 
de apoio e calor, que são necessários 
para um resultado efi caz do tratamento.

O toque não é invasivo e não é intruso, 
ele é a mais básica das respostas 
humanas. Tocar em uma pessoa não só 
transmite conforto, mas também faz o 
profi ssional participar na compreensão de 
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sua experiência. Por meio do toque ocorre 
uma aproximação entre os indivíduos. 
Sentimos a presença do outro e fi rmamos 
compromissos. A massagem é a arte de 
tocar com qualidade, proporcionando ao 
corpo bem-estar.

Pesquisas realizadas sobre os 
benefícios do toque mostram que esse 
tratamento produz relaxamento físico e 
mental, reduzindo rapidamente quadros 
de estresse e melhorando os de depressão. 
Por meio dele ocorre a liberação de 
substâncias químicas, estimuladas pelo 
sistema nervoso, causando reações físicas 
e emocionais.

Portanto, podemos afi rmar com certeza 
que o toque tem efeitos positivos a qualquer 
pessoa e principalmente às gestantes 
quando aplicado de forma correta, com 
dedicação e atenção aos tratamentos. 

Durante toda a gestação a mulher 
sofre vários tipos de indisposição, como 
o inchaço, que ocorrerá principalmente 
nos membros inferiores. No entanto, 
essas queixas podem ser aliviadas a 
partir do uso de técnicas de massagens, 
que se tornarão indispensáveis, pois se 
trata de um método seguro, confortável 
e que também tem o poder de aliviar o 
estresse de forma bem efi caz.

 MASSAGEM

A massagem é uma técnica segura que 
trabalha o corpo de maneira não invasiva 
enquanto proporciona equilíbrio físico 
e emocional. Ela incorpora uma ampla 
variedade de conhecimentos que datam 
de séculos, desde os tempos remotos, e 
com raízes em diferentes culturas.

Com o objetivo de alívio da pressão 
da vida moderna, reduz o estresse e a 
ansiedade da futura mamãe e pode 
ser usada de maneira a proporcionar 
relaxamento e prazer, buscando um 
equilíbrio para o corpo, mente e espírito.

Há milhares de anos, a massagem e 
até uma simples imposição das mãos 
são usadas como forma de alívio da 
dor, desconforto e uma maneira de se 
conseguir um alívio do estresse, pois 
apresenta uma visão holística, já que trata 

corpo, mente e espírito através dos efeitos fi siológicos e dos benefícios proporcionados 
a quem recebe, pois a mesma é considerada a forma mais antiga da medicina.

Os movimentos usados com todos estes acessórios são chamados de deslizamentos, 
amassamentos, fricção, pinçamento, rolamento, entre outros.

É importante lembrar que, antes de realizar qualquer técnica de massagem, a área 
pode ser preparada com esfoliação, seja ela facial ou corporal. O ambiente também 
é fator importante para potencializar a massagem aplicada. É válido lembrar ainda 
que esta técnica aplicada em gestante deve ser realizada em ambiente calmo, com 
música adequada a situação (nessa situação em especial com música de ninar) e 
com temperatura ambiente ou levemente aquecida, contribuindo para a indução ao 
relaxamento de quem a recebe.

 alguns benefícios das massagens para as gestantes:

Alívio das tensões musculares, dores, fadiga e rigidez muscular;
Auxilia na eliminação de toxinas;
Proporciona melhora do sono;
Reduz impaciência, irritação, proporcionando bem-estar.
A seguir, vamos comentar algumas técnicas que são utilizadas em gestantes e que 

têm apresentado resultados efi cazes.
A drenagem linfática, por exemplo, é uma técnica de massagem manual que foi 

descrita inicialmente como um método de tratamento de edemas, em especial o 
linfedema. Sua fi nalidade é esvaziar os líquidos exsudados e os resíduos metabólicos 
por meio de manobras das vias linfáticas. Essa técnica se utiliza de movimentos lentos, 
num ritmo adequado, que é aquele que anula a sensação mecânica e dá a pessoa uma 
sensação agradável. Os seus efeitos são baseados nos mecanismos fi siológicos de 
pressão existentes entre os tecidos e os vasos sanguíneos linfáticos. 

Segue agora os movimentos utilizados em nossas clientes gestantes:
Esse passo a passo, técnica desenvolvida pela autora, é uma opção de massagem 

para gestante com a mistura de movimentos de drenagem linfática em membros 
inferiores e relaxantes na região dorsal, cabe ao profi ssional adaptá-la adicionando 
outros movimentos de sua escolha.

MASSAGEM PARA GESTANTE 

Acomodar a gestante de forma confortável, elevando a região do dorso em 30° 
a 45°, dependendo da idade gestacional. Se a maca não for reclinável utilizar uma 
cunha, acomodando os membros inferiores com rolos ou travesseiros, proporcionando 
relaxamento da região lombar.
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Higienizar as mãos do profi ssional e as axilas, virilha e os pés da cliente com o 
produto antisséptico sem enxágue, com clhorecidine.

Colocar uma música relaxante, de preferência música de ninar. Para realizar essa 
massagem utiliza-se cosméticos com base cremosa ou oleosa, livres de xenobióticos 
e que proporcionam alívio de dores e relaxamento à cliente gestante.

Começar a massagem pelos pés com movimento de deslizamento no dorso do pé, 
com pinçamento dos dedos e digitopuntura na sola do pé. Realizar movimentação 
dos pés para cima e para baixo, rotação e alongamentos

Realizar deslizamento do pé ao joelho e amassamento de uma lateral a outra da 
perna. No joelho fazer movimentos circulares envolta da patela, deslocar a patela 
lateralmente, e realizar movimentos de deslizamento com os dedos em direção da 
patela para a região poplítea.

Em seguida, realizar movimentos de deslizamento ascendente do joelho à virilha, 
amassamento de uma lateral a outra da coxa e compressão e descompressão da 
região inguinal.

     

No abdômen realizar movimentos circulares no sentido horário, em forma de 
coração (inicia-se o movimento com as duas mãos acima da cicatriz umbilical e 
desliza lateralmente até encontrar uma mão com a outra abaixo da cicatriz umbilical), 
da lateral para o centro no sentido da cintura e movimento de rolamento

Ajudar a gestante a virar de decúbito 
(lateral/ventral), respeitando a limitação 
da barriga e auxiliando com um rolo sob 
uma das pernas, e iniciar com movimentos 
de amassamento, deslizamento e 
rolamento em cada perna.

Nas costas, na posição deitada, 
realizar movimentos de vai e vem lateral 
com os polegares entre as vértebras. 
Com a polpa e articulação do 2° e 3° 
dedo deslizar ascendentemente, realizar 
movimento de rolamento, pinçamento 
em trapézio e amassamento na cintura.



Outra opção é com a gestante sentada em uma cadeira (ou ainda 
a cadeira de Quick Massage) com o peito apoiado no encosto da 
cadeira. Abusar da criatividade com instrumentos possíveis de serem 
utilizados, como bolas de diferentes tamanhos, para massagear a 
região. Ou ainda realizar as manobras de massagem com as mãos, com 
os mesmos movimentos já citados com a gestante deitada na maca.

MASSAGEM NEUROPILOSENSORIAL (COM PINCÉIS)

A massagem NEURO PILOSENSORIAL, ou massagem com pincéis, é uma técnica 
aplicada no corpo e no rosto, utilizando-se de pincéis de cerdas macias. É muito 
indicada para as gestantes, que vivenciam um momento único durante a aplicação. 

As manobras realizadas com os pincéis seguem um ritmo de uma música e, para 
as futuras mamães, uma canção de ninar é ideal para o momento. Essa massagem irá 
estimular os milhões de neurotransmissores e receptores sensoriais distribuídos por 
toda a pele da gestante, refletindo no cérebro (provocando o bem-estar), diminuindo 
a ação do cortisol (hormônio do estresse) circulante pelo corpo, promovendo então 
o relaxamento.

Profi ssionais também ao fi nalizar a massagem presenteiam suas clientes com 
algo simbólico, como um sapatinho, o que, com certeza, é um grande diferencial e a 
atenção que as gestantes precisam nessa fase.

Higienizar as mãos do profi ssional e as axilas, virilha e os pés da cliente com 
o produto antisséptico sem enxágue, Higisystem. Não utilizar cosméticos nesse 
momento, pois, pensando na biossegurança de nossas clientes, o pincel tem cerdas 
as quais não se pode umedecer.

Acomodar a gestante de forma confortável, elevando a região do dorso em 30° 
a 45°, dependendo da idade gestacional. Se a maca não for reclinável utilizar uma 
cunha, acomodando os membros inferiores com rolos ou travesseiros, proporcionando 
relaxamento da região lombar.

colocar uma música 
relaxante e realizar 
movimentos no ritmo 
da música. e, no 
final da aplicação 
da técnica, ainda 
surpreender com um 
elemento surpresa 
de “PRESENTE 
PARA O BEBÊ”. 
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m u l h e r
d u r a n t e  a 
g e s t a ç ã o 

DU R A N T E  O  P E R Í O D O 
GESTACIONAL, DIVERSAS 
MUDANÇAS ANATÔMICAS E 
F UNCION A IS OC ORREM NO 
ORGANISMO DA NOVA MAMÃE. 

Essas alterações vão desde o nível molecular 
até os órgãos e sistemas como um todo e, por esse motivo, 
o seu conhecimento é fundamental por toda a equipe de 
saúde que cerca essas mulheres. Quando isso acontece, 
qualquer desvio da normalidade poderá ser prontamente 
identifi cado para que possamos agir, melhorando a 
qualidade de vida da gestante e minimizando possíveis 
intercorrências.  

Já nas fases iniciais da gestação o tecido 
placentário em desenvolvimento passa 
a produzir e secretar substâncias 
semelhantes a hormônios que irão agir 
na formação de novos vasos sanguíneos 
e também como dilatadores dos vasos 
já existentes, no intuito de aumentar 
o aporte de sangue e nutrientes ao 
bebê em formação, assim como 
preparar vários órgãos a essa 
demanda crescente de sangue ao 
útero em depreciação de outras 
áreas menos importantes nesse 
momento.

Essa é a principal adaptação que acontece 
no organismo materno e que irá influenciar 

diretamente várias das demais que ainda estão 
por vir.  

SISTEMA CIRCULATÓRIO 

É o primeiro sistema a notar essa 
mudança. Ocorre um aumento do volume 
sanguíneo materno para suprir a demanda, 
além de uma preparação para a perdas 
sanguíneas esperadas no processo de 

parturição. Como consequência, 
observa-se uma elevação na 
frequência cardíaca materna 
de base e um aumento da 
sobrecarga cardíaca. A 
postura da gestante pode 

exercer grande influência 
na função cardíaca, 
principalmente no 3º 
trimestre de gestação, em 
função do grande volume 
uterino sobre diversos 

vasos importantes no abdome materno. 
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Por este motivo, a posição supina pode aumentar a sobrecarga cardíaca em torno 
de 25 a 30% em comparação com a posição lateral esquerda, a qual descomprime 
esses vasos abdominais (Figura 1).  

    

Figura 1: Decúbito lateral esquerdo. Extraído de: Assistência à saúde bucal na gestante e da puérpera 
– Parte III.  
Outra adaptação neste âmbito atua a nível bioquímico, através da produção de 

fatores como a prostaciclina, a qual, sob influência dos altos níveis de progesterona 
da gestação, leva a uma vasodilatação generalizada, contribuindo para o edema 
periférico visto em grande parte das gestantes (Figura 2), sendo indicado nessas 
situações uso de meias compressivas e massagens locais para auxílio na drenagens 
dos líquidos acumulados. Através de todos esses fatores, nota-se ainda uma queda da 
pressão arterial sistêmica, principalmente a diastólica, mais evidente no 2º trimestre 
da gestação. 

Com o crescimento uterino, ocorre ainda um aumento na pressão venosa na região 
de membros inferiores e região pélvica, sendo esse mais um fator que contribui para 
o edema, surgimento de varizes e doença hemorroidária.  

Durante o período gestacional, a circulação sanguínea sofre adaptações visando 
priorizar áreas nobres como o útero, rins, mamas e a pele.  

Figura 2: Edema gestacional. Extraído de: O que é edema, tipos e tratamentos. 
Outro ponto importante para as mamães refere-se ao ganho de peso durante o 

período gestacional. Em geral, o ganho de peso decorre em grande parte pelo acúmulo 
de componente hídrico no meio intra e extravascular e em menor proporção do acúmulo 
de componentes energéticos. Porém, esse é um ponto que deve ser avaliado com 
cuidado, pois qualquer ganho de peso excessivo durante a gestação deve ser mais 
bem avaliado. Não existe um valor que possa ser atribuído a todas as pacientes de uma 
forma geral como limite para o ganho de peso, pois isso irá depender do IMC (índice de 
massa corporal) prévio à gestação, o que pode corresponder a 5kg em uma paciente 
com IMC acima de 30, chegando até 18kg em uma paciente com IMC abaixo de 18. 

PELE E ANEXOS 

A pele e anexos também sofrem 
alterações sob influência dos fatores 
p lacentár ios  e  dos  hor mônios 
g e s tac io na is .  C o m o já  fa lad o 
anteriormente, através do fenômeno 
de formação de novos vasos associado 
ao estado hiperprogestogênico sob 
as regiões periféricas, podem ocorrer 
uma vermelhidão na região palmar, 
presença de microvasos semelhantes 
a varicoses em várias áreas do corpo, 
aumento de pelos em algumas regiões, 
além do aumento de secreção sebácea 
e do suor, levando ao aparecimento de 
acne em regiões como face e tronco. Em 
contrapartida, poderá ocorrer rarefação 
do cabelo de forma menos comum.  

Nota-se ainda um aumento da 
pigmentação de algumas áreas, como 
a face, mamas e abdome, que acontece 
em resposta ao estímulo de produção 
da melanina através da hipófise sob 
influência de fatores hormonais.  

Na face essa hiperpigmentação 
é chamada de cloasma ou melasma 
gravídico (Figura 3). Isso pode ainda atingir 
a linha alba do abdome, que passará a ser 
chamada de linha nigra. Pode ocorrer de 
forma menos comum em áreas de dobras, 
como nas axilas e virilhas. Nas mamas, 
observa-se o aparecimento do sinal de 
Hunter, que corresponde a pigmentação 
da região periareolar, determinando 
o surgimento da aréola secundária. 
A exposição solar pode levar ao seu 
aumento, sendo indicado, dessa forma, 
o uso de protetores solares durante todo 
o período gestacional, sendo comum sua 
melhora e até mesmo desaparecimento 
após o período de gravidez.

Figura 3 – Melasma gravídico. Extraído de 
Zugaib Obstetrícia. 2018. 
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As mamas merecem atenção especial 
neste momento, pois até pouco tempo 
atrás havia rotinas onde se estimulavam 
práticas como a fricção dos mamilos, 
uso de conchas e cremes nessa região. 
Tais práticas são hoje vistas até mesmo 
como danosas à saúde das mamas e à 
futura amamentação (Febrasgo 2018). 
Além disso, existe um incremento nos 
riscos quando ocorre um estímulo 
exagerado das mamas, pois, em resposta, 
há liberação de hormônios que auxiliam 
na contratilidade uterina (ocitocina), 
podendo desencadear um trabalho de 
parto prematuro. Tendo em vista todas 
as mudanças no corpo da mulher durante 
essa fase, essas práticas não são mais 
indicadas a fi m de minimizar riscos, mas 
devemos realizar orientações na forma 
de esclarecer as futuras difi culdades que 
a nova mamãe encontrará, assim como 
colocar-se a disposição para ajudá-la a 
superar quando elas aparecerem.  

Notamos ainda com muita frequência 
o aparecimento de estrias, principalmente 
no 3º trimestre. Isso ocorre em resposta 
ao hipercortisolismo típico da gestação 
pelas glândulas adrenais. Claro que tudo 
isso se soma quando a gestante tem 
um ganho de peso excessivo durante a 
gestação ou apresenta fatores familiares 
para esse tipo de alteração. Para esse 
problema, a melhor opção é a prevenção 
através do uso de cremes e óleos 
corporais, sempre tomando-se cuidado 
com as substâncias contidas nessas 
formulações para que não contenham 
agentes danosos à mamãe e ao bebê em 
desenvolvimento.  

SISTEMA ESQUELÉTICO 

As articulações sofrem um processo 
de relaxamento e acúmulo de líquido, 
processo esse conhecido como 
embebição gravídica. Ao contrário do 
que se imagina, esse fenômeno não está 
relacionado aos fatores hormonais, sendo 
as suas causas ainda pouco conhecidas. 
Esse processo pode levar a dores crônicas, 
entorses, luxações e até mesmo fraturas.

Porém nem todas essas mudanças são ruins, podendo inclusive auxiliar no processo 
de parturição através do relaxamento das articulações da bacia óssea, levando a uma 
maior elasticidade e aumento da capacidade pélvica.  

Isso tudo acontece ao custo de alterações na deambulação da gestante. Tais 
alterações são essenciais para o fenômeno de expulsão fetal, pois são elas que 
permitem o aumento dos diâmetros e estreitos da pelve manterna. Todas essas 
mudanças no corpo da gestante, associadas ao aumento do volume abdominal 
(bebê em crescimento) e o aumento das mamas, levam a uma mudança no centro 
de gravidade da mamãe. Isso faz com que a mulher tenha o instinto de direcionar o 
corpo posteriormente de forma a compensar e encontrar um novo eixo de equilíbrio 
que permite que ela se mantenha ereta. Por esses motivos notamos um aumento na 
lordose e cifose da coluna vertebral (Figura 4), além de uma amplifi cação na base 
de sustentação com o afastamento dos pés e diminuição da amplitude dos passos. 
A todo esse conjunto chamamos de marcha anserina.

Figura 4 – Mudança no centro de gravidade da gestante. Extraido de Zugaib obstetrícia, 2018. 

Notamos que através de todas essas adaptações do sistema músculoesquelético, 
acabamos por utilizar grupos musculares que não são rotineiramente recrutados. 
Todos estes fatores em conjunto levam ao uso e sobrecarga de áreas antes menos 
utilizadas, podendo acarretar em dores musculares frequentes e progressivamente 
maiores com a evolução da gestação.  

SISTEMA DIGESTIVO 

Sabe-se que a progesterona é um potente relaxante das fi bras musculares lisas, 
que, associada a influência de outros hormônios, leva a um relaxamento do esfíncter 
esofágico inferior e ainda a uma redução no peristaltismo de todo trato gastrointestinal. 
Isso se traduz a quadros exacerbados de refluxo gastroesofágico, mais frequente no 
3º trimestre em função do aumento do volume abdominal, melhorando no período 
de pós parto, além de quadros de obstipação intestinal, devendo ser estimulado o 
aumento da ingestão de água no período gestacional na tentativa de minimizar esse 
efeito e reduzir ainda a incidência de esforços para a evacuação e surgimento de 
hemorroidas.  
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SISTEMA RESPIRATÓRIO 

As vias áreas apresentam modifi cações signifi cativas durante o processo, ocorrendo 
o ingurgitamento e o edema da mucosa nasal, desencadeando uma maior frequência 
de quadros de obstrução, sangramento e rinite durante a gestação. Além disso, o 
edema acomete também a faringe e laringe, diminuindo a luz dessas cavidades. Essas 
modifi cações conjuntas podem levar a quadros de difi culdade respiratória, que sempre 
devem ser avaliados criteriosamente, pois podem também ser manifestações de 
doenças cardíacas ou pulmonares que nem sempre a gestante possui um diagnóstico 
prévio à gestação.  

SISTEMA URINÁRIO 

 O sistema renal apresenta um aumento no fluxo com consequente 
aceleração na taxa de fi ltração e aumento do volume urinário. 
Isso também sofre influência do aumento da volemia sanguínea 
e diminuição da resistência vascular periférica. Este sistema 
também sofre grande influência da posição materna, sendo 
que na posição supina ocorre um declínio na depuração 
renal de até 20% quando comparada ao decúbito lateral. No 
período noturno, há um incremento na produção urinária em 

consequência da mobilização dos fluídos extravasculares, 
fazendo com que a gestante aumente suas idas ao banheiro. Fatores 

mecânicos predispõe ao aparecimento ou acentuação de 
hidronefrose, principalmente à direita.  

MAMAS 

As modifi cações nas glândulas mamárias são 
bastante evidentes desde o início da gestação e 
ocorrem em resposta a produção de prolactina 

pela hipófi se. Já nos 1º trimestre a mulher nota 
desconforto, podendo chegar a dor, além de 
hipersensibilidade nas mamas, que pode ser o 
primeiro sintoma gestacional, antes mesmo das 
náuseas frequentes desse período, sendo esse 
um sintoma que costuma melhorar a partir do 2º 

trimestre de gestação. A produção de estrogênio e 
progesterona, assim como o incremento na secreção 

de prolactina pela hipófi se, promovem um aumento 
das glândulas mamárias fundamentais no processo de 

lactação após o parto.  
Ocorre um aumento de volume das mamas, 
assim como uma maior saliência e pigmentação

dos mamilos, além da hipertrofi a das glândulas 
sebáceas locais, formando elevações visíveis, 

denominadas de tubérculos de Montgomery. 
Nessa região, pelo estiramento da pele

e pelos mesmos mecanismos descritos 
mais acima, poderemos notar
o surgimento de estrias locais.

A partir da segunda metade da gestação 
poderá ser notado a saída de colostro pelas 
mamas e não parece haver relação entre 
o volume atingido das mamas com a 
capacidade de produção láctea.  

São tantas e tão complexas as 
modif icações que acontecem no 
organismo da mulher durante o período 
gestacional que percebemos o quão 
enredado é esse momento e, ainda, o 
quão importante é o acompanhamento 
dessas mulheres por uma equipe 
multidisciplinar de saúde. Quando 
realizado, esse acompanhamento trará 
desde a identifi cação precoce de desvios 
da normalidade e patologias que poderão 
prontamente ser tratadas até mesmo a 
minimização dos sintomas e desconfortos 
tão frequentes nessa fase. Mulher, tenha 
uma equipe que te auxilie durante todas 
as etapas dessa fase, solucionando todas 
as suas dúvidas e inseguranças para que 
você possa curtir cada momento único 
e maravilhoso dessa evolução, sempre 
com todo o cuidado e segurança que esse 
momento merece.  
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A L I M E N T A Ç Ã O 
D U R A N T E  A 
G E S T A Ç Ã O

DUR A NT E A GR AV IDE Z É  F UNDA MENTA L 
ALIMENTAR-SE BEM. A mulher sofre alterações 
nutr icionais ,  hormonais e também no seu 
metabolismo para que seu corpo seja adaptado para 
o desenvolvimento adequado do feto e também para 

garantir a produção do leite materno após o nascimento do bebê.
O estado nutricional materno e o ganho de peso gestacional 

parecem ser bem importantes não apenas para garantir o 
sucesso da gestação, mas também porque um bebê bem nutrido 
desde o ventre tem menor prevalência de desenvolver doenças 
na vida adulta.

 A nutrição materna é determinada pela quantidade de 
nutrientes ingeridos, portanto, um desequilíbrio na ingestão 
materna pode atrapalhar o desenvolvimento do bebê e também 
a saúde da gestante.

 De um lado, o baixo peso materno e as carências específi cas 
de micronutrientes podem resultar em baixo peso ao nascer, 
mas, de outro, o sobrepeso e a obesidade podem acarretar 
no desenvolvimento de diabetes gestacional e/ou síndrome 
hipertensiva da gravidez. Por isso, o equilíbrio e o ganho de 
peso correto garantem saúde para mãe e para o bebê.

Mães jovens, em geral, são fi siologicamente imaturas para 
suportar o estresse da gravidez e o risco é especialmente maior 
quando a gestação acontece em menos de dois anos após a 
menarca. A gestante adolescente tem menor ganho de peso 
e é questionado se essa compete com o feto pelos nutrientes 
em prol do seu próprio crescimento.

As adolescentes têm sido consideradas como sendo de risco 
nutricional em razão de seus hábitos alimentares, pois, muitas 
vezes, deixam de fazer refeições saudáveis, substituindo-as por 
lanches de baixo valor nutritivo, e adotam dietas para emagrecer, o 
que pode determinar ingestão alimentar inferior ao recomendado.

Portanto, a gestação é um período fabuloso em que a mãe 
precisa de uma nutrição adequada e também de uma saúde 
perfeita para dar o melhor para seu fi lho desde o ventre. 

Uma das preocupações durante a gestação é com a estética 
da mãe, ganho de peso excessivo, estrias, acne, pele ressecada, 
queda de cabelo. Sabemos que se a mãe se alimentar direito 
e garantir nutrientes para ela e para o bebê esses problemas 
estéticos não vão existir, mas, para isso, precisamos entender 
um pouco mais sobre a nutrição e alimentação nesse período 
tão especial.

NUTRIÇÃO E EPIGENÉTICA NA GESTAÇÃO

A mãe é quem determina como se expressarão os genes do 
bebê a partir do momento da concepção. Durante a gravidez, 
os fatores de estresse presentes na vida da mãe provocam 
alterações nos padrões de expressão dos genes do feto. É um 
período muito importante de formação e se a mãe se expõe 
a agentes químicos e contaminantes, por meio de alimentos 
ou tabaco, é como se ligasse um interruptor biológico que 
determina a epigenética. 

A epigenética é muito importante porque o ambiente que 
proporcionamos aos nossos fi lhos, por meio da nossa alimentação, 
hábitos de vida ou estresse, é o que a criança vai programar como 
expectativa em relação ao mundo em que está entrando. Enquanto 
os genes de uma criança são herdados diretamente de seus pais, 
a forma como esses genes são expressos é controlada através de 
modifi cações epigenéticas no DNA. Tais modifi cações envolvem 
a marcação de regiões do gene com compostos químicos 
chamados grupos metil e resultam no silenciamento dos genes. 
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A adição desses compostos requer 
nutrientes essenciais, incluindo ácido 
fólico, vitaminas B2, B6 e B12, colina e 
metionina.

Um dos maiores exemplos de 
epigenética é a programação fetal, que 
se refere as alterações na expressão 
dos genes que afetam o crescimento 
e o funcionamento da placenta. A 
programação fetal também ocorre quando 
o bebê no útero está sendo malnutrido, 
ou seja, a mãe está se alimentando 
mal ou existem excesso de toxinas que 
estão comprometendo o fornecimento de 
nutrientes para o feto. Se o bebê no útero 
for alimentado com pouco nutriente ele 
nasce programado para um ambiente de 
privação, ou seja, há ativação dos genes 
que tornam o feto poupador de energia. 
Logo, quando o bebê nasce, mesmo que 
o ambiente não seja mais de privação, ele 
tenderá a não gastar todos os nutrientes 
recebidos dos alimentos e, com isso, as 
chances de obesidade aumentam muito.

Um dos motivos que fazer dieta no 
período de gestação é completamente 
inadequado é porque a mãe precisa de 
um ganho de peso gestacional saudável. 
E mais do que isso, precisa de nutrientes 
para passar para o bebê e nutri-lo.

Todas as mudanças epigenéticas que 
estão ao alcance durante o período de 
desenvolvimento do feto não alteram 
apenas o modo como os genes do seu 
fi lho são expressos. Essas mudanças 
podem ser passada de geração para 
geração. Isso signifi ca que pequenas 
mudanças podem afetar muitas gerações 
e é de responsabilidade materna um 
ambiente saudável. 

para influenciar positivamente 
na epigenética do seu bebê seguem 
algumas dicas:

Um dos nutrientes fundamentais são 
os folatos. O bebê precisa de folatos porque 
têm um efeito na formação da tiamina, que 
é uma parte do DNA. Os alimentos ricos 
em ácido fólico são: espinafre, leveduras, 
lentilhas, feijões e soja. 
Livre-se das principais toxinas que 

fazem parte da sua vida: tabaco, metilatos 
(encontrados em salsichas), álcool, 

ftalatos (encontrado em plásticos e alguns cosméticos), Bisfenol- A (encontrado em 
plásticos, principalmente quando aquecidos), mercúrio e radiações.

ALIMENTAÇÃO DA MÃE PARA O BEBÊ

É por meio da placenta que o feto em desenvolvimento recebe os nutrientes e o 
oxigênio, bem como a imunidade.

Há vários fatores que contribuem para o funcionamento da placenta, são eles: 
Amãe não deve fazer dietas durante a gravidez para não diminuir a oferta de 

nutrientes ao feto; 
A mãe não deve fazer exercícios em excesso; não fumar; evitar exposições a 

altitudes elevadas; 
E evitar a exposição a agentes químicos, como pesticidas e agrotóxicos.
Esses fatores acima mencionados são fundamentais para que o feto receba os 

nutrientes que precisa para seu desenvolvimento e crescimento.
A ingestão de alimentos através da mãe deve ser sempre focada no envio desses 

para o feto. Quando estamos grávidas devemos pensar em nutrir o bebê e esquecer 
o conceito de “comer por dois”. Para criar um bebê saudável precisamos de apenas 
algumas modifi cações na dieta. 

NUTRIENTES IMPORTANTES DE ACORDO COM A FASE 
GESTACIONAL 

Durante o PRIMEIRO TRIMESTRE o ácido fólico é um nutriente importante, pois 
sua ingestão previne defeitos na formação do tubo neural do feto (estrutura que dará 
origem ao cérebro e à medula espinhal). 

Durante o SEGUNDO TRIMESTRE a vitamina C é o nutriente que age na 
formação do colágeno, que compõe pele, vasos sanguíneos, ossos e cartilagem, 
aumenta a absorção do ferro e fortalece o sistema imunológico. O magnésio 
é o mineral que favorece a formação e o crescimento dos tecidos do corpo.
A Vitamina B6 é importante para o crescimento e o ganho de peso do feto e a prevenção 
da depressão pós-parto. E o ferro é importante na produção de hemoglobina, proteína 
responsável pelo transporte de oxigênio pelo sangue. Ele ainda previne anemias que 
podem acometer tanto o bebê quanto a mãe.
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Durante o TERCEIRO TRIMESTRE o cálcio, 
por conta de seu papel na formação óssea 
do bebê, é obrigatório na dieta da futura mãe. 
Sua defi ciência pode provocar cáries, cãibras 
e unhas quebradiças. O cálcio tem outra nobre 
função: a de auxiliar a produção de leite após 
o parto. Ele ajuda ainda no processo de 
coagulação do sangue e na boa manutenção 
da pressão sanguínea, dos batimentos 
cardíacos e das contrações musculares. 
Mas vale uma dica: evite consumir fontes de 
ferro e cálcio juntas, como carne e leite, pois 
um nutriente atrapalha a (biodisponibilidade) 
absorção do outro.

Durante os NOVE MESES uma dieta 
balanceada com carboidratos, proteínas, 
gorduras boas (monoinsaturadas e 
poliinsaturadas), vitamina D, vitamina 
A, vitaminas do complexo B e minerais 
garantem o sucesso da gravidez. Alguns 
estudos também mostram que o uso de 
óleo de peixe (presença de ácidos graxos 
ômega-3) pela gestante atua na  imunidade 
e  no desenvolvimento cognitivo do bebê 
e na retina do feto.

A suplementação para gestantes é 
necessária apenas quando não se atinge 
as necessidades através da alimentação. 
Essa avaliação deve ser realizada por um 
médico ou nutricionista.

Uma alimentação e suplementação 
adequadas para cada caso contribuem 
para a saúde materna e desenvolvimento 
do bebê, formam bons hábitos alimentares 
pela criança e reduzem riscos para 
doenças crônicas na idade adulta.

NUTRIÇÃO E ESTÉTICA NA GESTAÇÃO

Durante o processo de gestação a possibilidade de mudança corporal 
assusta muitas mães. O primeiro passo para ter uma gestação saudável 
e continuar com o corpo harmônico é CONTROLAR o ganho de peso. 

Se a mãe tiver uma alimentação adequada que garanta nutrientes para 
ela e para o feto ela não vai sofrer com queda de cabelo, pele ressecada, 
estrias e outras imperfeições estéticas comuns durante a gestação e 

amamentação.
As estrias ocorrem por um rompimento das fi bras elásticas que sustentam 

a pele, formada por colágeno e elastina. Durante a gestação é muito comum 
que a mãe desenvolva estrias, pois o crescimento do feto desencadeia uma 

pressão na pele do abdômen, forçando o rompimento das fi bras. Para evitar as 
estrias durante a gestação a mãe deve, além de manter o ganho de peso dentro do 

estabelecidos, comer fontes de proteína, que vão ser aminoácidos disponíveis para 
formação do colágeno e sustentação da pele, e vitamina C, que participa da síntese 
de colágeno e outros co-fatores.

O colágeno hidrolisado pode ser consumido durante toda a gestação, pois não 
apresenta contraindicações. A melhor opção de colágeno hidrolisado é o líquido na 
posologia de 8-12g/dia. 

PROGRAMAÇÃO METABÓLICA NA GESTAÇÃO

A programação metabólica é a capacidade de respostas a situações ambientais 
por meio de adaptações em nível celular, molecular e bioquímico.

O Ambiente Nutricional intrauterino interfere de forma significativa para a 
programação metabólica de doenças na vida adulta, logo, a alimentação da gestante 
afeta diretamente o desenvolvimento do feto, metabolismo, composição corporal, 
fi siologia, saúde e qualidade de vida do novo ser que está sendo gerado.

As doenças da síndrome metabólica como obesidade, diabetes, doenças 
cardiovasculares, hipertensão arterial e hiperglicemia, são fatores de risco que podem 
se manifestar na vida adulta em resposta de uma inadequada programação metabólica 
intrauterina.  Há evidências recentes na literatura de que mudanças na epigenética 
durante o desenvolvimento fetal são fatores estimulantes no desenvolvimento da 
Síndrome Metabólica, que são induzidas pela nutrição materna.  

A dieta garante uma ingestão apropriada de micronutrientes, compostos bioativos 
e quantidade adequada da ingestão de carboidratos complexos, além de um baixo 
teor de ácidos graxos saturados. Logo, os benefícios são reconhecidos podendo ser 
de grande utilidade na prevenção do metabolismo e futuras doenças. Entretanto, há 
poucos estudos que analisam os efeitos epigenéticos relacionados não à quantidade 
de gordura, mas sim ao tipo de gordura na dieta, em particular a gordura insaturada. 

Alguns estudos têm relacionado a saciedade materna, consumo de energia, 
hormônios, microbiota intestinal, metabólitos circulante com uma influência 
signifi cativa na programação de desenvolvimento do risco da obesidade entre gerações. 

A diabetes gestacional é um transtorno de tolerância à glicose que se manifesta 
durante a gestação, estando associado ao aumento da morbidade fetal materna e 
complicações metabólicas a longo prazo entre mãe e fi lho. Manifestações precoce da 
diabetes gestacional são causadas principalmente pela resistência à insulina induzida 
pela obesidade, hipertensão pré-existente, idade elevada, transtorno do metabolismo da 
gordura e história familiar positiva para diabetes tipo ll. 
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Os fi lhos de mulheres com diabetes 
gestacional têm maior risco de se tornarem 
obesos e desenvolverem distúrbios 
metabólicos. Entretanto, novos estudos 
demonstraram que um tratamento 
(dieta nutricional e insulina, conforme 
necessário) do diabetes gestacional 
poderia reduzir signifi cativamente riscos 
futuros de complicações infantis graves 
em comparação com mulheres não 
tratadas. 

De acordo com recente abordagem 
da OMS (Organização Mundial da Saúde),  
todas as mulheres devem receber 
aconselhamento nutricional e serem 
instruídas no automonitoramento da 
glicose. 

O aleitamento materno também é de 
extrema importância nesta fase da vida, 
tanto para as lactantes como para os 
lactentes, uma vez que tal prática está 
relacionada com o desenvolvimento 
integral da criança, prevenção de doenças 
crônicas, autoimunes, manifestações 
alérgicas e síndrome metabólica. Na 
lactante  reduz a probabilidade de 
ocorrência de câncer e aumento do 
gasto energético, retornando dessa 
forma ao seu peso pré-gestacional de 
forma mais efi ciente, além dos benefícios 
psicológicos entre mãe e fi lho. 

Alguns estudos na literatura discutem 
a gordura hidrogenada ou gordura 
trans no processo de crescimento 
e desenvolvimento do feto, período 
gestacional e fase de vida. O ambiente 
uterino é suscetível à influência nutricional 
materna, pois o feto pode receber os 
ácidos graxos (FA) através da placenta, 
enquanto o recém nascido recebe através 
do leite materno. Logo, os ácidos graxos 
trans (TFA) são transferidos para o feto e 
excretados no leite materno, demostrando 
exposição fetal ao TFA materno presente 
na dieta. 

Sugere-se que a gordura trans, além 
de sua ação relacionada a doenças 
cardiovasculares, obesidade e diabetes, 
pode também afetar o futuro processo de 
desenvolvimento da criança, alterações 
comportamentais na vida adulta, além 
de estar relacionada com dislipidemias e 
aumento de adipocinas pró-inflamatórias. 

Os ácidos graxos trans ao serem transferido para a criança através do aleitamento 
materno (amamentação) podem apresentar comprometimento da memória a curto 
e longo prazo devido as modifi cações nas membranas neurais do cérebro, uma vez 
que essas gordura podem ultrapassar a barreira hematoencefálica.

Alguns estudos ainda sugerem que esses ácidos graxos podem modifi car o perfi l 
lipídico das membranas cerebrais, modifi cando sua permeabilidade e neurotransmissão 
dopaminérgica, resultando em um aumento nos sintomas de ansiedade. Existem 
relatos que a ingestão de gordura vegetal hidrogenada (HVF) ao longo da vida, facilita a 
incorporação de ácidos graxos trans (TFA) na pele, favorecendo o fotoenvelhecimento 
induzido por radiação ultravioleta  (UVR). 

São encontrados em gorduras vegetais hidrogenadas, margarinas sólidas e 
cremosas, cremes vegetais, biscoitos, sorvetes, pães, batata frita, frituras, bolos, 
tortas, massas, salgadinhos, entre outros.

Existem algumas evidências na literatura de que o estilo de vida e os hábitos 
alimentares podem influenciar no desenvolvimento de doenças alérgicas e asma infantil.

O consumo de maçãs e peixes durante a gravidez pode ter um efeito protetor contra o 
desenvolvimento dessas reações. Há poucos dados relacionando 
a ingestão materna de alimentos específi cos durante 
a gravidez ao desenvolvimento de asma infantil e 
doenças atópicas. Entretanto, é possível afi rmar 
que associações benéfi cas na ingestão dietética 
pós-natal em crianças e adultos (reduzindo 
risco de sibilância ou asma) foram relatadas 
para frutas, vegetais, peixes, produtos lácteos e 
grãos, enquanto associações prejudiciais foram 
relatas para margarina e sal. 

A ingestão de alimentos com vitamina 
D, vitamina E e zinco relatam efeito protetor 
contra a sibilância da infância, entretanto, não 
é conclusiva para um efeito na asma e em outras 
condições atópicas. Resultados de uma metanálise 
recente com 40.000 crianças em oito (8) estudos em uma 
dieta pós-natal em estilo mediterrâneo foi associada a um menor risco de asma. 

São necessários ajustes fi siológicos, metabólicos e nutricionais na fase que acomete 
a gestação, evitando assim o desenvolvimento de riscos relacionados ao metabolismo 
do feto que está sendo formado, na saúde da gestante e ainda entre gerações.

As mulheres devem ser instruídas sobre os riscos metabólicos, possibilidades 
de prevenção, controle de peso, alimentação e práticas de exercícios físicos. É 
recomendado o acompanhamento do desenvolvimento e recomendações para um 
estilo de vida saudável de toda a família, uma dieta alimentar apropriada e de baixa 
caloria ou de calorias adequadas para cada fase da vida com preferência à alimentos 
naturais e orgânicos, além de uma modulação epigenética e um equilíbrio da microbiota 
intestinal, mantendo assim a homeostase do organismo em perfeito funcionamento. 
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 •  POR ISABEL PIATTI   •
Tecnóloga em Estética. Pós Graduada em Estética e exercícios físicos na saúde da 
mulher. Especialista em estética e cosmetologia, com certifi cações internacionais 
na Europa, Autora do livro “Gestantes – Cuidados Estéticos Durante a Gravidez”. 

C O S M E T O L O G I A 
A P L I C A D A  A O 

A T E N D I M E N T O  D E 
G E S T A N T E S 

OS CLIENTES QUE CONSOMEM SERVIÇOS 
ESTÉTICOS E PRODUTOS COSMÉTICOS ESTÃO 
CADA VEZ MAIS CONECTADOS E INFORMADOS 
sobre os mais diversos lançamentos e tendências 
da área de cosmetologia e estética. As gestantes, 

as vezes, estão mais antenadas ainda, participando de grupos 
e fóruns onde trocam experiências e informações sobre os 
aspectos do período gestacional e preocupações estéticas. 
Observamos nos últimos anos a crescente busca por produtos 
cada vez mais saudáveis e seguros, como os cosméticos verdes 
ou sustentáveis, cosméticos gluten free e cosméticos veganos. 
Essas classes de produtos não são uma moda e sim uma 
tendência que se estabelece mais a cada dia. 

E hoje, como uma realidade de mercado, já existem as 
bases cosméticas biocompatíveis, que se encaixam nesse 
perfi l de produto seguro para o consumidor, que preserva o 
meio ambiente e proporciona resultados estéticos efi cazes. 

Os profi ssionais de saúde estética precisam estar preparados 
para sanar dúvidas quanto à utilização de cosméticos durante a 
gestação, assim como os riscos e benefícios de determinados 
ingredientes ou ativos cosméticos. Preparei esse capítulo para 
esclarecer dúvidas e desmistifi car conceitos, a fi m de otimizar 
o atendimento às gestantes.

BASES COSMÉTICAS 

Ao longo das décadas o uso de produtos cosméticos vem se 
tornando cada vez mais comum. O acesso a diferentes marcas 
com produtos para os mais variados fi ns cosmetológicos está 
muito mais fácil. Numa realidade de consumo cada vez maior de 
cosméticos, não só de uso domiciliar (home care) como também 
de uso profi ssional, esses produtos devem ser avaliados a fi m 
de evitar riscos em potencial.  

A avaliação da segurança deve preceder a colocação do 
produto cosmético no mercado. A empresa é responsável 
pela segurança do produto cosmético, conforme assegurado 
pelo Termo de Responsabilidade apresentado, onde a mesma 
declara possuir dados comprobatórios que atestam a efi cácia 
e segurança de seus produtos. Para isso os produtos seguem 
normas e características de produção que minimizam riscos.

Portanto, além de conhecer o resultado da interação entre 
os ativos cosméticos e a pele, o profi ssional de saúde estética 
precisa conhecer os agentes cosmetológicos com risco em 
potencial e também ter ciência dos riscos de toxicidade dos 
ingredientes das bases cosméticas, que muitas vezes podem 
ser xenobióticos com efeito de disruptores endócrinos. A base 
cosmética é um ponto extremamente relevante quando se fala 
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em segurança, pois ela compõe a maior parte do conteúdo 
dos cosméticos e quanto mais biocompatível ela for, menor 
a possibilidade de conter substâncias deletérias como os 
xenobióticos. 

 itens analisados na avaliação do risco potencial

Categoria do produto: uso profi ssional entram em contato 
com a pele do profi ssional de saúde estética diversas vezes ao 
dia, mas o contato com a pele do cliente é esporádico, como 
de uma a três vezes na semana. Nesse caso, quanto mais 
o profi ssional utiliza o produto mais ele se expõe aos seus 
componentes.

  #poenorotulodoscosmeticos 

Concentração de cada ingrediente na formulação: 
existem algumas restrições quanto ao uso de determinados 
ingredientes em formulações cosméticas, entretanto, alguns 
podem ser utilizados desde que estejam em faixas específi cas 
de concentração, como é o caso da Ureia, que pode ser usada 
até 10% ou 100mg/g, mas em gestantes o limite máximo é de 
3% ou 30mg/g. Isso demonstra a importância de conhecer os 
ativos e suas respectivas dosagens. 

Quantidade de produto em cada aplicação: em atendimentos 
corporais habitualmente as áreas tratadas são mais extensas do 
que nos atendimentos faciais. 
Frequência de uso: voltamos ao tópico de categoria do produto, 

onde a frequência de uso está diretamente ligada ao usuário. 
Duração do contato: produtos com função de limpeza e 

preparo da pele geralmente passam poucos minutos em contato 
com a pele antes do enxágue. Novamente temos uma relação: 
quanto maior o tempo de contato, maior o risco.
Possíveis desvios no emprego do produto: está relacionado ao 

uso inadequado ou acidental do produto em região não permitida, 
por tempo não permitido ou em público não permitido, como fazer 
um peeling de ácido glicólico em uma gestante ou aplicar um 
produto contendo mais de 3% de ureia na face de uma gestante. 

Entre todas as responsabilidades das empresas de 
cosméticos profissionais e todos os testes e análises de 
segurança determinados pela ANVISA, infelizmente não 
existe a obrigatoriedade da divulgação da concentração dos 
ativos cosméticos utilizados. É lamentável que pouquíssimas 
empresas de cosméticos profi ssionais identifi quem os ativos 
cosméticos na parte frontal do rótulo. Não podemos esquecer 
que informação e conhecimento se transformam em poder 
nas nossas mãos. 
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Desde o ano de 2005 é obrigatório 
que os produtos apresentem nos seus 
rótulos a nomenclatura INCI (International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredient). 
Essa é uma nomenclatura internacional, 
reconhecida mundialmente, com a 
fi nalidade de padronizar os ingredientes 
na rotulagem dos produtos cosméticos 
e facilitar a identifi cação de qualquer 
ingrediente, proveniente de qualquer país. 

Como profi ssionais de saúde estética 
temos a responsabilidade de atender 
nossas clientes com todo o cuidado e 
ética inerentes aos tratamentos que 
executamos, mas também deveríamos 
ter o direito de saber exatamente o que 
tem dentro dos produtos aos quais nos 
expomos diariamente e que aplicamos em 
nossos clientes.  Uma dica para facilitar 
a compreensão das informações de 
rotulagem é conhecer o INCI name dos 
ingredientes e ativos cosméticos. 

INGREDIENTES 
COSMÉTICOS COMO 
XENOBIÓTICOS/
DISRUPTORES ENDÓCRINOS 

Os xenobióticos, do grego “xeno 
= estranho” e “bio = vida”, são todas 
as substâncias “estranhas à vida”, ou 
seja, ao organismo, e que apresentam 
algum malefício, como toxicidade. 
Geralmente são substâncias químicas, 
advindas do ambiente ex terno.
Porém, substâncias orgânicas também 
podem ser consideradas xenobióticos 
se estiverem em quantidade excessiva 
no corpo, tornando-se prejudiciais.  

Estudos mostram que a exposição aos 
diferentes tipos de toxidade promovida 
pelos agentes xenobióticos pode gerar 
desregulação endócrina – e todas as 
consequências advindas desse tipo de 
alteração, como o aumento no risco de 
obesidade, hipertensão e câncer, entre 
outras patologias. Nas gestantes, por 
exemplo, a exposição a disruptores 
endócrinos pode causar modifi cações 
epigenéticas nas próximas duas gerações. 

Entre os principais xenobióticos 
presentes na cosmetologia estão o óleo 

mineral (Paraffi num liquidum, Paraffi n, Petrolatum), os conservantes parabenos 
(Propylparaben, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben), 
conservantes liberadores de formol (Quartenium, Diazolinidil Urea, DMDM Hydantoin 
e Imidazolidinyl urea) e propilenoglicol (Propylene Glycol), bem como os produtos 
que utilizam embalagens produzidas à base de componentes como o Bisfenol A 
(Bisphenol A). 

 DISRUPTORES ENDÓCRINOS 

Sabendo que estamos continuamente expostos a uma enorme variedade de 
produtos e agentes químicos capazes de exercer atividade endócrina, conhecidos como 
Disruptores endócrinos (DE), que o sistema endócrino é responsável pela produção 
hormonal que regula as funções corporais em conjunto com o sistema nervoso e que 
entre os principais órgãos endócrinos estão hipófi se, glândulas suprarrenais, tireoide, 
paratireoides, pâncreas, ovários e testículos, é possível perceber a seriedade do assunto.  

Os DE são substâncias exógenas que podem influenciar negativamente as funções do 
sistema endócrino, sendo responsáveis por alterações no crescimento, desenvolvimento 
e até mesmo na reprodução dos seres vivos. São responsáveis por provocar a quebra 
da homeostase do organismo, acarretando em desequilíbrio hormonal e mudanças 
nos padrões normais de regulação gênica durante o desenvolvimento e diferenciação 
celular.  

Infelizmente, uma série de ingredientes cosméticos estão entre os DE conhecidos, 
como os fenóis, bisfenol-A, ftalatos, parabenos, triclosan e a benzofenona-3.  Esses 
ingredientes, além de estarem em formulações cosméticas, também podem estar 
presentes nas embalagens dos produtos. 

Muitos estudos têm sido realizados sobre produtos de uso domiciliar que contêm 
ingredientes que possuem efeito de DE. Em uma investigação realizada em 2015 foram 
registradas a presença de ftalatos, parabenos e benzofenona-3 na urina de adultos 
e crianças e nos adultos a utilização de produtos cosméticos de uso domiciliar foi 
associada com a presença de conservantes parabenos. Esses resultados evidenciam 
que o uso de cosméticos é uma fonte de exposição aos disruptores endócrinos. 

As gestantes estão mais vulneráveis aos riscos desses agentes, pois a gestação 
é um período de vulnerabilidade para o desenvolvimento do feto devido ao seu 
metabolismo imaturo.

ÓLEO MINERAL E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO

Os derivados do petróleo, como os óleos minerais, a vaselina e a parafi na, estão 
presentes na maioria dos produtos cosméticos devido à sua propriedade emoliente, 
lubrifi cante e por ser um ingrediente extremamente barato. O óleo mineral traz 
inúmeros malefícios para o corpo e, principalmente, para a pele. Ele não possui 
qualquer valor nutritivo, não é absorvido pela pele e também não promove hidratação 
de fato. Apenas lubrifi ca superfi cialmente o extrato córneo, conferindo uma falsa 
sensação de hidratação.

Além disso, o óleo mineral tem ação comedogênica (obstrui os óstios) e, por 
isso, pode favorecer o aparecimento de comedões e até mesmo pústulas, além de 
interferir nos mecanismos de hidratação natural da pele, podendo colaborar para 
o envelhecimento precoce. O óleo mineral pode ainda causar alergias em algumas 
pessoas.

Para identifi car a presença desses componentes em seu cosmético, basta procurar 
no rótulo traseiro as palavras Paraffi num liquidum, Paraffi n e Petrolatum.
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o estrogênio, um hormônio feminino. 
O desenvolvimento e as funções do 
sistema reprodutivo feminino dependem 
do balanço e das concentrações dos 
hormônios (estrogênios, andrógenos 
e tireoidianos), assim, uma disfunção 
no sistema endócrino pode resultar 
em algumas anomalias, tais como 
irregularidades no ciclo menstrual, 
prejuízos na fertilidade, endometriose e 
ovários policísticos. 

Há no mundo dos cosméticos uma 
enorme utilização de produtos contendo 
Parabenos por gestantes, lactantes, 
crianças e pacientes sob tratamentos 
diversos como câncer, reposições 
hormonais e terapias crônicas. Hoje, o 
mercado possui preservantes naturais 
ou mais modernos que, até o momento, 
demonstraram segurança, permitindo 
aos formuladores o desenvolvimento de 
compostos mais seguros. Os parabenos 
podem ser identifi cados nas formulações 
dos cosméticos e desodorantes com 
diversas nomenclaturas: Parabens, 
M e t h y l p a r a b e n ,  E t h y l p a r a b e n , 
Propylparaben e Butylparaben.

propilenoglicol

O propilenoglicol é um produto 
utilizado como diluente de outras 
substâncias, sendo muito usado em 
uma ampla variedade de cosméticos. O 
perigo de seu uso está nos problemas 
de pele que esse pode desencadear nas 
pessoas, como alergias e irritações. Um 
estudo realizado com 45.138 pacientes 
na Universidade de Göttingen, na 
Alemanha, e publicado no periódico 
“Contact Dermatitis” em novembro de 
2005 confi rmou o potencial sensibilizante 
(potencial para causar alergias) do 
propilenoglicol, confi rmado por um outro 
estudo realizado do Departamento de 
Dermatologia do Hospital Osaka Red 
Cross, no Japão, e publicado no periódico 
“International Journal of Dermatology”, 
também em 2005. 

Para saber se o seu produto cosmético 
contém propilenoglicol na composição 
verifi que a palavra propyleneglycol no 
rótulo traseiro. 

conservantes

Em geral, os cosméticos utilizados atualmente têm em sua composição 75% de 
água, que, em alguns cosméticos, pode chegar até 90%. Eles são usados em muitos 
cosméticos para aumentar a vida útil dos produtos, impedindo o desenvolvimento de 
bactérias, fungos, leveduras e mofos que podem causar doenças ou, simplesmente, 
prejudicar o bom aspecto do produto fi nal. As consequências de um cosmético 
contaminado podem causar danos sérios ao consumidor, que pode sofrer prejuízo 
à saúde devido à população de micro-organismos. Contudo, o crescimento desses 
micro-organismos pode ser percebido nos produtos com mudanças de cor, odor e 
consistência. Caso isso ocorra, é imprescindível o abandono do mesmo pelo profi ssional 
de estética e/ou pelo consumidor.

a) Conservantes Liberadores de Formol
Os liberadores de formol, por ainda conterem resíduos de formaldeído livre os 

liberam em aquecimento, assim são agentes potencializadores de causar alergia 
de contato e sensibilização. Além da já conhecida toxicidade do formol, um estudo 
realizado no Departamento de Dermatologia da Universidade de Debrecen, na Hungria, 
e publicado no periódico “Experimental Dermatology” em maio de 2004 revelou que 
o formol pode contribuir para o aparecimento de câncer induzido pela radiação 
ultravioleta do sol.  O consumidor pode se proteger dessas substâncias observando 
cuidadosamente os rótulos traseiros das embalagens, procurando pelas seguintes 
substâncias: quatérnium-15, diazolidinilurea, imidazolidinilurea e DMDM Hidantoin.

b) Conservantes Parabenos
Na aplicação tópica, quando são absorvidos pela pele, podem ser metabolizados 

incompletamente e encontrados na urina. Inclusive alguns estudos demonstraram 
que parabenos, principalmente o metilparabeno, podem ser encontrados intactos na 
mama humana, gerando a suspeita de que poderiam ser substâncias com atividade 
carcinogênica. 

Em 2015 foi conduzida uma pesquisa com um grupo de 181 gestantes americanas 
entre o segundo e terceiro mês de gestação, onde foram analisadas amostras de 
urina de todas as pacientes e amostras de 38 cordões umbilicais coletados durante o 
parto. Os resultados demonstraram que o metilparabeno e o propilparabeno estavam 
presentes em 100% das amostras, o etilparabeno em 73.5%, o butilparabeno em 66.3% 
e o benzilparabeno em 0.0%. Um dado relevante apontado por Portilho e Pacheco (2016) 
é que as concentrações de metilparabeno e propilparabeno foram respectivamente 
4.4 e 8.7 vezes mais altas que as reportadas na população geral dos Estados Unidos. 
Esse foi o primeiro estudo que reportou a ocorrência de parabenos no cordão umbilical 
humano, reforçando a exposição materna.

Além desses dados alarmantes, em uma análise da urina de crianças e adolescentes 
após o uso de 8 produtos cosméticos contendo essa substância, 6 apresentaram 
atividade estrogênica, ou seja, se comporta no organismo como se fosse o próprio 
estrogênio, que está ligado a problemas hormonais que podem levar a alterações no 
ciclo menstrual, infertilidade, nos ovários, início da puberdade e ainda interferir no 
desenvolvimento de alterações inestéticas como hipercromias, FEG e acne. 

Desde 1998 pesquisas já demonstram que os conservantes parabenos (metil, etil, 
propil e butil-parabeno) possuem potencial estrogênico. Os testes foram realizados a 
partir de ensaios in vitro e in vivo em animais. Utilizando 17 beta-estradiol nos animais 
controle descobriu-se que todas essas substâncias apresentam ação uterotrófi ca, 
sendo o butil-parabeno a mais potente delas. 

Conforme estudo realizado na Universidade de Reading, no Reino Unido, e publicado 
em janeiro de 2004 no Journal of Applied Toxicology, os conservantes parabenos 
apresentam propriedades estrogênicas, ou seja, se comportam como se fossem 
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aplicados em gestantes. Esses são dados 
que se complementam e, sendo mais 
explícita, o ideal é escolher um cosmético 
com a base cosmética biocompatível, livre 
de xenobióticos e ativos cosméticos com 
uso permitido em gestantes.

 (adaptada pela autora, 2017)
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ftalatos

Quando estão em formulações cosméticas, eles conferem brilho ao produto, mas, 
além de estarem presentes em cremes, também são encontrados em sprays de cabelo, 
sabonetes líquidos, antitranspirantes, desodorantes, condicionadores e xampus.

Não é só em cosméticos que os ftalatos são encontrados, também podem estar 
presentes em embalagens para alimentos, copos plásticos, tubos de PVC, brinquedos 
para crianças. 

A exposição aos ftalatos tem sido relacionada com o descontrole endócrino do 
metabolismo. Em bebês expostos quando ainda estão dentro do útero existe o risco 
relacionado a redução da secreção de insulina, alteração da homeostase glicêmica 
e obesidade infantil. 

Os ftalatos podem ser identifi cados nas formulações de cosméticos com diversas 
nomenclaturas: Dimetil Ftalato (DMP), Dietil Ftalato (DEP), Di-iso-butil Ftalato (DIBP), 
Di-n-butil Ftalato (DBP), Butilbenzil Ftalato (BBP), Dicicloexilo Ftalato (DCHP), Di-(2-
etil-exil), Ftalato (DEHP), Di-n-octil Ftalato (DOP), Di-isooctil Ftalato (DIOP), Di-iso-nonil 
Ftalato (DINP) e Di-iso-decil Ftalato (DIDP).

triclosan

Triclosan é um bactericida efetivo contra uma ampla gama de bactérias gram-
positivas e gram-negativas, bem como fungos e bolores.  Está presente em 
antitranspirantes, sabonetes, detergentes, produtos para barbear, higienizadores de 
mãos, cremes e produtos de limpeza doméstica. 

Possui alta permeabilidade e é irritante para a pele e os olhos, tem efeito 
xenoestrógeno no organismo e também é tóxico para organismos aquáticos, gerando 
impacto ambiental quando é despejado “pelo ralo”. 
Além disso, o uso excessivo desse bactericida 
pode resultar no desenvolvimento de resistência 
bacteriana.

O triclosan pode ser identifi cado nas formulações 
de cosméticos com os nomes: Triclosan (TSC) e 
Triclocarban (TCC).

  ATIVOS COSMÉTICOS E A 
GESTAÇÃO 

Em 1979, o FDA - Food and Drug Administration 
propôs uma classifi cação para avaliar os riscos 
potenciais das substâncias sobre o embrião ou feto. 
Foram consideradas cinco categorias designadas 
pelas letras A, B, C, D e X, como mostra o quadro 
ao lado.

Baseando-se nesses critérios de risco é que existe 
a indicação ou as contraindicações absolutas e 
relativas com relação ao uso de cosméticos. 
Essa tabela se foca em riscos potenciais para os 
fetos. Assim, anteriormente citamos os riscos 
dos ingredientes cosméticos como disruptores 
endócrinos e a partir deste tópico o foco será nos 
ativos cosméticos, os que podem ou não devem ser Legenda adaptada pela autora da matéria. 
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 A I N F L U Ê N C I A 
D O  E S T R E S S E 

D A  G E S T A N T E  N A 
F O R M A Ç Ã O  D O 

B E B Ê

A GRAVIDEZ E O NASCIMENTO DE UM BEBÊ, 
GERALMENTE, SÃO UM DOS PERÍODOS MAIS 
FELIZES DA VIDA DE UMA MULHER, MAS ESSE 
ESTÁGIO, MUITAS VEZES, SE TORNA MUITO 
TENSO E DIFÍCIL. O estado de espírito de uma 

mulher grávida e de uma jovem mãe é muito frágil e instável. As 
alterações hormonais no corpo, as mudanças no regime e estilo 
de vida que a criança traz para a vida da mulher e os possíveis 
problemas com o bem-estar também desempenham seu papel. 
O estresse pode atingir uma mulher antes e depois do parto. Em 
ambos os casos, as alterações hormonais se tornam um gatilho 
para o desenvolvimento de um estado depressivo. Mas fatores 
externos também são extremamente importantes. Antes do 
nascimento, o estresse pode interferir no psicológico da mãe, 
que pode ser em relação ao medo do parto, preocupação com 
a saúde da criança, ansiedade, situação fi nanceira, problemas 
no relacionamento, etc.

Somos uma edifi cação celular, movidos por uma energia 
nutricional e emocional, formados pela materialização 
das subpartículas. A física quântica nos trouxe um grande 
aprendizado: “a emoção interfere no mundo das subpartículas”. 

O fato de que conviver com alto nível de estresse é ruim tanto 
para mãe como para criança, isso nós já sabemos. Agora, os 
cientistas abordaram a questão de como o estresse vivenciado 
pela mãe durante a gravidez afeta a saúde da criança. Até a 
ocasião do nascimento, a única realidade do feto é o universo 
vibracional da mãe. Existe uma influência muito grande da 
saúde psicológica da mãe na psique da criança. Isso é muito 
mais que imaginamos, pois o estresse severo pode manifestar 
as seguintes situações sobre o feto:
Constante nervosismo, medos e ansiedade ameaçam o 

sistema endócrino do bebê. Sua imunidade e o metabolismo 
podem ser afetados;
Choque impactante no psicológico pode causar um aborto 

espontâneo ou provocar hipóxia intrauterina;
Quanto maior o nível de estresse da mãe, menos nutrientes 

a criança recebe. Isso pode causar uma deterioração do 
suprimento de sangue da placenta, o que ameaça o feto com 
várias difi culdades de desenvolvimento;
A criança pode mais tarde ter problemas com o sistema 

cardiovascular, reações alérgicas ou asma e outras doenças 
somáticas podem se desenvolver. 
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FIRMEZA E
ANTIFRAGILIDADE

DÉRMICA 

Firmalift Up® é um Programa In-
tegrado de Tratamento especialmente 
projetado para atender as necessi-
dades singulares da região da face, 
papada e pescoço. Sua ação é prove-

niente de um conjunto 
de ativos com poder 

microintensivo de-
volvendo a pele 
toda a sua radiân-
cia, restaurando a 
jovialidade perdida 
pelo tempo. 

O tratamento 
Firmalift Up pos-
sui 20% de DMAE, 
reconhecido pelo 
seu potencial for-
talecedor para pele 

flácida. O Kit é composto por: Firmalift 
UP Máscara Facial Tonifi cante, Másca-
ra Facial para Face e Pescoço, Firmalift 
UP Fluído Fortalecedor e Firmalift UP 
Gel Finalizador. 

Dentre os ativos que compõe o 
Kit destacam-se: DMAE 20% DMAE: 
Aumenta a biossíntese de acetilcolina 
na junção neuromuscular melhorando 
sua contração com uma ação fi rma-
dora e rejuvenescedora. Frações de 
Menianto: Protege às fi bras de colá-
geno, combate a flacidez, remodela 
o contorno oval do rosto, aumenta a 
tonicidade e proporciona efeito lifting. 
Silício: Oferece maior sustentação e 
preenchimento à pele. 

 Dr. Luiz Carlos Antunes - Diretor 
Científi co Samana – Cosmética 
Dermatológica. Farmacêutico 
Bioquímico Industrial, 
especializado em Ciência e 
Tecnologia Cosmética.

A psicóloga Russa Mitina M. A. escreveu um artigo intitulado “A influência da saúde 
psicológica da mãe na formação da psique da criança”, publicado em seu blog no ano 
de 2013, onde apresenta uma série de estudos científi cos conduzidos nos últimos anos 
que possibilitaram um novo olhar sobre o problema da psicologia da personalidade, 
as origens da saúde mental e física causadas por várias circunstâncias e fatores do 
desenvolvimento perinatal. Este é principalmente o trabalho de pesquisadores como: 
S. Grof, J. Graber, F. Dolto, X. Níquel, S. FantiD. Regresso, A. Bertinidr. E.K. Aylamazyan, 
V.V. Abramchenko, A.S. Batuev, G.I. Brehman, E.K. Aylamazyan, V.V. Abramchenko, A.S. 
Batuev, G.I. Brehman, A.I.Brusilovsky, K. Gaidebrand, A. I. Zakharov, Y. Zmanovsky, N.N. 
Konstantinova e colaboradores. 

Resumindo brevemente os achados desses autores, podemos dizer que eles 
consideram o estágio perinatal da vida como o primeiro estágio da existência humana, 
onde vários fatores têm um impacto signifi cativo sobre o organismo e a psique em 
desenvolvimento e a interdependência do espiritual, mental e somático. Os fatores 
mais importantes que afetam a criança são fatores da mãe. É a mãe quem é a autora 
do cenário da vida da criança, que ele subsequentemente reproduz em sua vida. Para 
a formação da criança não basta dar importância apenas para o que a mãe come e o 
seu estado de saúde, mas também seu bem-estar psicológico, relação harmoniosa 
com os outros, não ter medos sobre as questões relacionadas ao parto e a vida da 
criança. Reações emocionais excessivas ao estresse, uma vez que é sua psique que 
forma as qualidades da psique do bebê. A reação negativa cria os problemas mentais 
mais difíceis, de modo que o impacto das vibrações psíquicas de uma gestante nos 
estágios iniciais do desenvolvimento intrauterino forma as camadas mais profundas da 
psique da criança e afeta toda a sua vida subsequente. Todas as emoções precedem 
neuro-hormônios. Se a gestante está preocupada, sob stress ou em um estado de 
medo, ela produz hormônios oriundos do estresse. Esses hormônios liberados no 
sangue que vão penetrar na placenta e afetar a saúde do bebê. Então, o estresse não 
só pode ser vivenciado pela mãe, mas também transmitido ao feto, embora, claro, ainda 
não totalmente, dizem os médicos. A placenta contém vários hormônios destinados a 
proteger o feto dos efeitos nocivos do cortisol, o hormônio do estresse da mãe. Mas, 
mesmo assim, ainda penetra no sangue do embrião. É verdade que sua concentração 
é cerca de 10 vezes menor do que a materna. No entanto, é sufi ciente para ter um 
efeito signifi cativo sobre o feto. Essa é a conclusão de um grupo de médicos liderados 
pelo professor Matthias Schwab, da Clínica Neurológica Hans Berger, no Hospital 
Universitário de Jena. Os resultados de suas pesquisas foram relatados pelos cientistas 
na 21ª sessão anual da Sociedade Somnológica Alemã em Wiesbaden. "O estresse 
pré-natal leva a um aumento, a longo prazo, nos níveis de cortisol no sangue fetal e 
acelera a maturação do cérebro", diz Schwab. “É um grave fator de risco que aumenta 
a probabilidade de a criança desenvolver depressões posteriores e outras patologias.”  
Uma grande variedade de pensamentos negativos ou uma situação estressante vão 
fazer com que esses hormônios ativem o sistema endócrino do feto de forma constante, 
o que afeta o desenvolvimento do cérebro fetal. E o resultado é o nascimento de uma 
criança com uma grande variedade de problemas de comportamento. Além disso, as 
crianças geradas por mães nervosas frequentemente nascem prematuras, irritáveis, 
hiperativas e têm muitos problemas com cólicas, afi rma a Dra. Kirdina Mila – RU. 
Independentemente dos sentimentos da mãe, o bebê simplesmente registra a emoção 
como se fosse dele. As características de personalidade, de comportamento, de 
preferências e respostas do feto continuam depois do nascimento. Ao reviver situações 
estressantes semelhantes às da vida fetal, inconscientemente buscará o mesmo padrão 
de comportamento que apresentava na vida intrauterina para aliviar as tensões. Outro 
fato que vale a pena ser citado são os mecanismos de ação do “Gens PAX6”. Esse 
gene codifi ca um homeobox e proteína contendo o domínio emparelhado que se liga 
ao DNA e funciona como um regulador da transcrição. A atividade dessa proteína 
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é fundamental no desenvolvimento de 
tecidos neurais, particularmente no olho. 
Por essa razão, o estresse, as emoções 
alteradas e a nutrição podem interferir 
nesse gene durante a gestação, segundo 
o M.D PhD  DR. John Andrews – England, 
que também afi rmou, em congresso no 
Brasil no ano de 2018, que um trauma 
no primeiro mês de gestação aumenta 
em 80% as chances de diabetes no fi lho. 
As emoções dão origem aos problemas 
físicos. Durante a gravidez a gestante 
emocionalmente mais equilibrada 
e mais positiva vai contribuir para 
o desenvolvimento de uma criança 
saudável com um carácter equilibrado. 
Isso signifi ca que toda gestante deve 
fazer todos os esforços para garantir que 
seu fi lho nasça saudável. Você precisa 
minimizar o seu próprio estresse físico e 
emocional.  O estresse deve ser controlado. 

Maneiras positivas para reduzir o estresse incluem exercício regular, técnicas 
de relaxamento e meditação. Além do pré-natal, a nutrição deve ser muito bem 
acompanhada por um profi ssional da área. O melhor lugar para formar inteligência é 
no útero. Não adianta colocar o pior cérebro no melhor colégio. A futura mãe precisa 
de paz e uma atmosfera positiva e vale a pena tentar fornecê-las. Se o trabalho está 
gerando tensão, então é melhor sair de licença maternidade antes. Nenhum projeto 
urgente vale a pena. Se o estado de saúde permitir, é importante você passar mais 
tempo ao ar livre. Também vale a pena limitar a comunicação com pessoas que são 
desagradáveis para você, com uma visão negativa da realidade.  E, como já foi dito, 
é muito importante comer direito. Para reabastecer o fornecimento de vitaminas 
a alimentação deve ser variada. Quanto mais alimentos na dieta, menor o risco de 
hipovitaminose. Vai ajudar bastante se for acompanhada por um psicólogo.

conclusão

 Estresse tem efeito negativo sobre a mulher e o feto. A futura mãe deve entender 
que ela é agora responsável não apenas por sua vida, mas também pela vida de 
seu fi lho. Ela deve fazer o seu melhor para controlar suas emoções e não ceder a 
situações estressantes. Dessa forma, ela irá proteger tanto sua saúde quanto do 
bebê, pois, mesmo nascendo aparentemente saudável, um bebê que nasce de uma 
mãe estressada poderá apresentar alterações na idade de transição relacionadas 
com depressão e estresse.



A chegada do bebê é sempre motivo de alegria 
pelos pais. O nascimento do novo membro da 
família é aguardado durante várias semanas, 
sempre com ansiedade e expectativa.

O período que seguirá após o nascimento é 
chamado de Puerpério. Ainda pouco estudado, esta fase gera 
muitas dúvidas sobre quando e como a mulher pode retornar 
as suas atividades habituais e como se relacionar com seu 
bem estar e aparência em um momento tumultuado e com 
tantas alterações em seu corpo.

O profissional de saúde estética deve estar preparado para 
atender a nova mamãe desde a saída da maternidade, tendo 
sempre em mente que o apoio e o acolhimento à mulher serão 
características primordiais do seu trabalho.

Deve ainda estimulá-la a retomar seu auto cuidado, 
utilizando produtos e tratamentos seguros para esta fase.

Em alguns momentos, o profi ssional será confi dente, apoio e 
testemunha desta fase de adaptação a nova rotina com o bebê.

O puerpério é a fase onde a mulher irá descobrir uma 
outra face em si mesma, a maternal. Durante o primeiro ano 
de vida do seu filho, ela irá alternar fases onde se esquece 
de si mesma, em prol dele. Mas aos poucos, retornará para 
si mesma, ainda que de vez em quando dividida pela culpa 
ao cuidar de si mesmo.

O profissional de saúde estética a ajudará a estabelecer 
esta ponte, auxiliando a puérpera a lidar com sua nova face, 
sem esquecer a sua feminilidade e cuidado consigo mesma. 

O PUERPÉRIO E SUAS FASES

O puerpério inicia no nascimento e tem duração entre 4 a 6 
semanas. Nesta fase, várias alterações no corpo e na mente 
da mulher que podem ser incômodas, mas que devem ser 
acompanhadas com atenção. 

40

es
té

tic
a

• MARIANA SIQUEIRA CAMPOS WICHINESKI •
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n o  q u a d r o 

d e  d i á s t a s e 
a b d o m i n a l  p ó s 

g e s t a ç ã o 
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O puerpériO divide-se em:

 Imediato: 1° ao 10° dia.
 Tardio: 10° ao 45° dia
 Remoto: 45° dia em diante. 

No puerpério imediato, as alterações 
estão relacionadas com o trabalho de 
parto e com a retomada do corpo ao 
estado pré gestação. 

Até o 5° dia, o sistema sanguíneo 
diminuirá o volume de sangue aumentado 
no final da gestação. É normal também 
que ocorra maior diurese devido a 
eliminação dos líquidos residuais da 
gestação.

Acontece a descida do lóquio, 
secreção vaginal que contem sangue 
e demais produtos derivados do parto, 
com aparência sanguinolenta até o 4° dia, 
sendo substituído então por cor amarelo-
esbranquiçada, ou esbranquiçada, com 
odor característico, diminuindo de acordo 
com o avanço do puerpério.

Podem ocorrer cólicas abdominais, 
principalmente durante a amamentação, 
devido a ação da ocitocina liberada 
pelo reflexo da sucção do mamilo, e 
relacionadas a contração uterina.

Nesta fase ocorre também a 
substituição do colostro pelo leite, 
geralmente no 5° dia.

O edema das pernas e pés adquiridos 
no final da gestação podem permanecer 
e até aumentar até o final do puerpério 
imediato e deve ser acompanhado, pois 
ainda persiste o risco maior de trombose 
venosa devido a alteração dos fatores de 
coagulação durante a gestação.

As alterações psicológicas também 
podem aparecer neste período em cerca 
de 50% das mulheres. Conhecido como 
Blues Puerperal, ou baby blues, essa 
instabilidade emocional traz crises de 
choro, tristeza e ansiedade, podendo durar 
algumas horas, alternando com sensação 
de felicidade. Neste momento, a mulher 
necessita de acolhimento e atenção, já 
que em alguns casos esta disforia pode 
evoluir para quadro de depressão.

Durante o puerpério tardio, o útero 
regride ao tamanho pré gestação e 
alterações no cabelo da puérpera, como 

queda acentuada, podem acontecer. O eflúvio telógeno consiste na queda da maioria dos 
fios de cabelo, que estavam adormecidos na fase de crescimento durante a gestação.  
Após 6 meses, acontece a restauração natural da condição capilar.

As contra indicações para amamentação são o uso de drogas e álcool, mãe soropositiva, 
ou utilizando algumas medicações e fazendo tratamento para câncer de mama. Demais 
doenças e tratamentos farmacológicos devem ser informados ao obstetra responsável 
para orientações. 

Sobre a possível absorção de produtos cosméticos pelo leite materno, devemos 
observar que estes devem atuar na pele, melhorando seu aspecto e sua funcionalidade. 
A permeação cosmética acontece nas primeiras camadas da epiderme, hidratando, 
renovando e nutrindo as células, sem interferir no funcionamento do corpo, como um todo.

Podemos acrescentar também que existe na aromaterapia solução para a baixa 
produção de leite, como é o caso do óleo essencial de funcho doce, também conhecido 
como erva doce. Pode ser utilizado em compressas de argila, banhos, inalação, etc.

DIÁSTASE

A Diástase dos retos consiste no afastamento do músculo reto abdominal, formando 
a diástase. É normal que aconteça durante a gestação, a fim de acomodar o crescimento 
do útero e do feto. 

Após o nascimento, a diástase deixa o abdômen com aparência gestacional e protusa, 
ocorrendo a impressão de acúmulo de gordura localizada.

A forma de parto não tem relação com a diástase, mas sim a mulher ser primipara ou 
multípara, gestação gemelar, flacidez muscular pré gestação, obesidade, etc. 

Após o parto, a diástase pode permanecer nos primeiros 30 dias. Após este período, 
se a musculatura permanecer atônica, será necessário fortalecimento muscular para que 
haja a diminuição do espaço intermuscular e correto reposicionamento do abdômen. O 
não tratamento da diástase pode levar a dores nas costas e no quadril.

A diástAse pOde se ApresentAr nAs fOrmAs:

a) Infra e supra umbilical, com afastamento da linha média horizontal do músculo 
reto abdominal.

b) infra umbilical, com afastamento apenas da linha média inferior a cicatriz umbilical.
c) Supra umbilical, com afastamento apenas da linha média superior a cicatriz umbilical.
d) Global, afastamento das porções musculares no sentido horizontal e vertical 

do músculo reto abdominal, conforme fig. 01.

Tipos de diástase.Fig 01  ( fonte: internet)
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A diástase pode ser verificada pelo profissional de saúde estética fazendo um 
teste simples.  A paciente deve estar deitada em decúbito dorsal, joelhos flexionados 
e afastados, pés apoiado na maca. O profissional pede então para que a paciente 
levante e curve a cabeça em direção ao abdômen. Neste momento, o profissional 
poderá sentir com a ponta dos dedos e medir a largura da separação na região supra 
e infra umbilical, conforme figura 02 e 03. 

   
                                        

Verificação da díastase supra umbilical. Fig. 02. e Fig. 03. Arquivo da autora.

Com a paciente ainda na posição de avaliação, é possível efetuar a medição 
da diástase utilizando lapís de maquiagem. Após o relaxamento da musculatura, 
a verificação da distância entre as porções musculares é realizada com auxílio de 
paquímetro, conforme mostrado nas figuras 04 e 05.

   

  

Marcação da medida da díastase com lápis de maquiagem. Fig.04. Arquivo da autora.
Verificação da medida da diástase utilizando paquímetro. Fig.05. Arquivo da autora.M

Na avaliação desta paciente, S.S.C, trinta e dois anos, primípara, foi constatato 
a diástase infra umbilical, evidenciada quando a mesma se encontra em posição 
ortostática (fig.06).

 
As formas de tratamento para 

a diástase são os exercícios de 
fortalecimento muscular isométricos e 
ainda o uso de correntes excitomotoras.

Segundo Mesquita et all,
“Os exercícios isométricos (estáticos) 

são alternativos para as pessoas que levam 
uma vida muito agitada e não disponibilizam 
de tempo para praticar alguma atividade 
física. Essa técnica consiste em contrações 
estáticas em determinado ângulo articular ou 
em vários ângulos articulares, trabalhando 
com eficiência os músculos, ajudando a 
tonificá-los.”

Exercício isométrico (isometria) é a 
característica de contração muscular 
onde se tem um equilíbrio entre os 

Diastase  dos 
retos infra 
umbilical. 
Fig. 06. 
Arquivo da 
Autora

músculos agonista e antagonista de um 
movimento (contração mantida). Ou seja, 
existe contração muscular em dois ou 
mais sentidos de uma articulação, mas 
não se nota um movimento decorrente das 
contrações, visto serem aplicadas forças 
iguais entre agonista e antagonista de um 
movimento. O treinamento isométrico 
(estático) consiste em levantar e manter 
um peso (ou o peso corporal) imóvel por 
um determinado intervalo de tempo. Uma 
das principais vantagens da ginastica 
isométrica é a diminuição da sobrecarga 
nas articulações.

Os exercícios isométricos aumentam 
a força muscular e também contribuem 
para uma relativa melhoria na resistência, 
ajudam a melhorar o tônus muscular 
e auxiliam pessoas a obterem uma 
percepção, domínio e consciência 
muscular.

 No entanto, é importante aplicar em 
clientes que não apresentam lesões 
musculares ou ósseas e dominar a 
técnica de isometria. Caso o profissional 
da Saúde Estética não sentir seguro na 
aplicação dos exercícios isométricos, é 
importante indicar o paciente para um 
profissional que possa auxiliá-lo.

Os movimentos consistem em 
manter a contração muscular por 15 
segundos e relaxar por 5 segundos, a 
isto chamamos de série. O profissional 
da Saúde Estética auxiliará, sendo o 
obstáculo dos movimentos, para que 
esta execute a contração muscular 
adequadamente. Poderemos iniciar com 3 
repetição de cada movimento e, conforme 
a cliente for adquirindo resistência aos 
exercícios, aumentaremos as series para 
5 repetições.

sequênciA de exercíciO isOmétricO 
pArA fOrtAlecimentO dO Abdômen
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a) Com a paciente deitada em decúbito 
dorsal, colocar a mão atrás da região 
lombar e pedir para que esta faça uma 
pressão contra a sua mão, contraindo 
assim o abdômen.

  b) Dobrar as pernas, colocando os pés 
na maca, elevar o quadril em ângulo 
de 90º, fazendo contração do glúteo, 
assoalho pélvico, e fechar as pernas.

c) Ainda com as pernas dobradas, 
elevar uma das pernas até a altura da 
dobrada e manter contraído, em seguida 
fazer a outra perna.

d) Elevar o tronco a 20º ou 30º, e manter 
contraído (com o profi ssional auxiliando, 
segurando as pernas). 

e) Com a cliente deitada na maca, 
solicitar que eleve as duas pernas juntas 
até um angulo de 35° a 40° e manter. 

As correntes excitomotoras promovem 
a hipertrofi a muscular, pois aumentam 
a qualidade e a quantidade do tecido 
muscular, aumentam a força e tensão, além 
de estimular o fluxo de sangue no músculo.

O uso destas correntes pode ser em 
conjunto com os exercícios isométricos 
descritos anteriormente, conforme fotos 
a seguir.

    

Eletrodos da corrente excitomotora 
posicionados sobre o músculo reto 
abdominal. Fig 07. Arquivo da autora

Paciente realiza o exercício isométrico 
durante a contração executada pela 
corrente excitomotora, com um rolinho 
ou ainda com o auxilio do profi ssional
Fig 08. Arquivo da autora

No caso acima, a corrente excimotora 
foi posicionada sobre o músculo reto 
abdominal e glúteo, e no interno de coxa, 
para diminuir a diástase e fortalecer a 
região pélvica. Foi utilizado como acessório 
o rolo para aumentar a resistência quando 
a paciente fecha as pernas. (Fig.08).

 A fase adequada para iniciar este 
tratamento é após os 45 dias de puerpério, 
onde já houve retorno do útero a posição 
inicial e é possível fazer correta avaliação 
da diástase abdominal.

REFERÊNCIAS
-  BORGES, FABIO DOS SANTOS; E. C. VALENTIN.  

Tratamento da flacidez e diástase do reto-
abdominal no puerpério de parto normal 
com uso de eletroestimulação muscular 
com corrente de média frequência- estudo 
de caso. Revista Brasileira de Dermato 
Funcional. Vol 1, n°1 2001.

- CARVALHO, G.F.; FILHO, J. J. T. M.; MEYER, P. F.; 
RONZIO, O. A.; MEDEIROS, J. O.; NOBREGA, 
M. M.; BARICHELO, P. A.; MENDONÇA, W. 
C. M. ; FERNANDES, A. S.; CAVALCANTE, 
J. L.; SILVA, R. M. V. Avaliação dos efeitos 
da ragiofrequência no tecido conjuntivo. 
Revista Brasileira de Medicina Dermatologia 
& Cosmiatria. Vol 68, Ed. Especial, abril 2011. 

44

PUERPÉRIO: cuidados ao corpo da mulher... Edição Gestantes - Setembro 2019

Uma das grandes afecções que movi-
mentam o nosso consultório é a flacidez 
tissular e a gordura localizada. Para estes 
distúrbios inestéticos utilizamos duas 
tecnologias já consagradas no mercado a 
radiofrequência e a ultracavitação. 

Como já é de nosso conhecimento 
a Radiofrequência é um tipo de corren-
te de alta frequência que gera calor por 
conversão, atingindo profundamente as 
camadas tissulares promovendo a oxige-
nação, nutrição e vasodilatação dos teci-
dos. Este processo de aquecimento gera 
uma termolesão, que irá desencadear 
um processo inflamatório que terá como 
resultado a modifi cação do colágeno dei-
xando-o mais denso e com presença de 
neocolanagenese, ideal para tratamentos 
de flacidez tissular.  

Já tínhamos estas duas tecnologias 
que são consagradas para a flacidez tis-
sular e adiposidade localizada, então a 
MEDICAL SAN, desenvolveu o NARNIAH 
que é um equipamento de Ultrafrequen-
cia e tem como objetivo unir as duas 
tecnologias em uma só aplicação, otimi-
zando o tempo do profi ssional dentro do 
consultório e o melhor resultados visíveis 
desde a primeira sessão e com estudos 
científi cos desenvolvidos comprovando 
sua efi cácia.

Aline Brito Ferreira de Castro
Fisioterapeuta
Mestre em Biotecnologia 
Membro de Pesquisa e 
Desenvolvimento Medical San 

O que é A
ultrAfrequênciA? 
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S H A N T A L A
E  S E U S 

B E N E F Í C I O S
P A R A  O

B E B Ê 

ATUALMENTE REALIZAR MASSAGEM EM BEBÊS 
É MUITO COMUM, MESMO SE TRATANDO DE 
UM COSTUME ANTIGO QUE SE ORIGINOU EM 
KERALA, no sul da Índia, e foi transmitida para a 
população através de monges. Tornando-se depois 

uma tradição passada de mãe para fi lha, foi apenas nos anos 
1970 que a Shantala foi trazida para o Ocidente através do 
obstetra francês Fréderick Leboyer. E, nessas poucas décadas 
em que vem sendo estudada, a técnica de Shantala já demonstrou 
diversos benefícios para a saúde e qualidade de vida do bebê
Sabemos que o toque é uma das principais formas de 
comunicação e se torna um meio poderoso de estreitamento 
dos relacionamentos humanos, como no vínculo mãe-fi lho.

O tato, o sentido mais desenvolvido ao nascer, está interligado 
ao sistema consciente, emocional e neurológico. Portanto, além 
de tranquilizar e confortar, o toque carinhoso tem um efeito 
positivo no desenvolvimento físico e mental do bebê. Durante 
a massagem se desenvolve um resgate da experiência na vida 
intrauterina (local onde o bebê esteve cercado e foi “acariciado” 
por tecidos e líquido mornos desde o início da vida fetal). Assim, a 
massagem após o nascimento se torna a continuação da relação 
e do contato íntimo que foi estabelecido entre a mãe e o bebê. 
Isso torna a Shantala uma integração entre a mãe e o fi lho que 
permite ao bebê suportar o trauma do parto, restabelecendo 
assim a confi ança necessária para o desenvolvimento saudável 
de uma criança feliz. 

Tendo o conhecimento de que a pele é ricamente enervada e 
que na realização de massagem sobre a mesma existe a indução 
de mudanças neurológicas, glandulares, musculares e mentais 
que, combinadas, podem produzir ou despertar uma emoção que 
é vivenciada não apenas no nível físico, mas também no nível 
emocional, Frederick Leboyer, o responsável pela implementação 
da técnica no ocidente, deixa clara a sua intenção de oferecer 
mais do que ganho em função fi siológica. “Para ajudar os bebês 
a atravessar o deserto dos primeiros meses de vida, a fi m de 
que eles não sintam mais a angústia de estarem isolados e 
perdidos, é preciso falar com suas costas, é preciso falar com 
sua pele que tem tanta sede e fome quanto o seu ventre. Sim! 
Os bebês têm necessidade de leite. Mas muito mais de serem 
amados e receberem carinho.”

Estimular a gestante a conhecer mais sobre essa técnica, 
para que após o nascimento do bebê ela possa aplicar a Shantala 
sozinha, é uma das atribuições do profi ssional de saúde estética. 

Diversos estudos já foram realizados com o intuito de 
analisar todos os benefícios que a Shantala pode oferecer 
aos bebês que a recebem. Entre eles se destaca um estudo 
realizado na Universidade de Miami com bebês prematuros 
acompanhados com a técnica de massagem. Esse grupo 
teve o ganho de 47% mais peso que os bebês da mesma 
idade com a mesma ingesta calórica. Foi observado também 
cerca de seis dias a menos de internação hospitalar.
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Também estão relatados na literatura benefícios como: estímulo sensório-motor, 
relaxamento tônico, vivências exteroceptivas e proprioceptivas, bem-estar físico e, 
principalmente, o fortalecimento afetivo entre mãe-bebê, redução de ansiedade e 
níveis de cortisol, melhora do sono, redução de cólicas e prisão de ventre.

As contraindicações da técnica são gripe, febre, diarreia, imediatamente após a 
alimentação e alterações cutâneas como eritemas, brotoejas e erupções. Durante 
a aplicação são comuns os momentos em que os bebês dormem, têm episódios 
de choro, agitação ou riso e isso geralmente ocorre devido à liberação do estresse 
físico e mental. 

Os melhores horários para realizar a massagem são no início da manhã e no fi nal da 
tarde, antes de dormir. O ideal é um ambiente tranquilo e aquecido, pois a criança estará 
despida. Para realizar a massagem a mãe deve estar confortavelmente posicionada 
no chão, sobre uma almofada e com as costas apoiadas, as mãos devem estar limpas 
e sem acessórios (anéis, pulseiras, relógios, etc.) e o bebê deve estar deitado em seu 
colo com a cabeça em direção aos seus pés. Fréderick Leboyer recomenda o uso 
de óleos exclusivamente vegetais para a aplicação da Shantala. Como abordado no 
capítulo de cosmetologia, essa recomendação está relacionada ao risco de expor o 
bebe aos xenobióticos e alergênicos que óleos minerais podem conter. 

SUGESTÃO DE SEQUÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA SHANTALA 

a) tórax (com auxílio do óleo)

    

A massagem deve ser realizada de dentro para fora. Com as duas mãos no centro 
do peito do bebê, desliza-se uma para cada lado. Em direções contrárias, as mãos 
trabalham simultaneamente. 

De acordo com o Manual da Shantala (2005), esse procedimento deve ser
feito em um ritmo constante (lento e leve) do começo ao fi m da massagem, pois, se
mantida a velocidade exercida, de modo natural e sem intenção, acentua-se a
pressão sobre o bebê.

      

Uma mão de cada vez realizará um movimento cruzado, lembrando que as mãos nunca 
perdem o contato com a pele. A mão direita se deslocará do quadril direito até o ombro esquerdo.
Em seguida, a mão esquerda se deslocará do quadril esquerdo até o ombro direito. 

Para completar o movimento, que se 
repetirá diversas vezes, cada mão voltará 
do ombro onde se encontra para o quadril 
de onde saiu.

b) braços (com auxílio do óleo)

Posicionando o bebê em decúbito 
lateral (de lado), com uma das mãos 
segura-se o ombro como um bracelete 
e com a outra mão segura-se o pulso. 
O movimento a ser realizado é o de 
deslizamento da mão que segura o ombro 
para a mão que segura o pulso. Assim 
que se encontrarem, as mãos trocam 
de posição reiniciando o movimento e 
percorrendo todo o braço, de cima para 
baixo e de baixo para cima. 

Segundo Leboyer (1995), as duas mãos 
passam a trabalhar simultaneamente, 
mas em sentido contrário. Em forma de 
bracelete com as duas mãos deslocam-se

do ombro para a mão do bebê.

c) mãos (sem auxílio do óleo) 

Para massagear as mãos utilizam-se 
os polegares para a palma e os demais 
dedos para as costas da mão.
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É importante que se retorne à palma 
da mão do bebê para partir em direção 
ao próximo dedo e assim acariciar com 
os polegares e os dedos as pontas dos 
dedos do bebê. 

De acordo com o Leboyer (1995), 
a seguir vira-se a criança para o lado 
oposto, iniciando a massagem no outro 
braço e repetindo o processo apresentado 
anteriormente até a massagem na 
mãozinha.

d) abdômen (com auxílio do óleo)

Enquanto uma mão faz o movimento, 
a outra espera na região do peito, de 
onde partirá em sentido ao seu corpo, 
como se fosse esvaziar a bexiga do bebê.

O movimento deve ser feito de forma 
intensa e sucessiva. Quando uma mão 
termina, a outra inicia o movimento. 
Quando fi nalizado o movimento, retorne 
ao peito e reinicie o movimento, pois o 
mesmo deve ser executado diversas 
vezes (sempre de cima para baixo) e com 
os dois antebraços. 

e) pernas (com o auxílio do óleo)

A massagem nas pernas será feita da 
mesma forma que foi realizada nos 
braços. Fechando as mãos como 
braceletes, deslize-as em movimento de 
torção até o tornozelo e, em seguida, 
massageie os pés. Os tornozelos devem 
ser muito bem massageados e com 
persistência, assim como os calcanhares, 
que são fundamentais

f) pés (com auxílio do óleo)

Os pés do bebê devem ser 
massageados com suavidade, pois 
são muito sensíveis. Com o polegar 
partindo do calcanhar em direção a 
cada dedo, inicia-se a massagem.

Depois a palma da mão é passada na sola 
do pé do bebê. Assim que tiver terminado 
a massagem em uma perna, inicia-se o 
procedimento na outra.

g) costas (com auxílio do óleo)

A massagem nas costas se faz em 
três etapas. A criança, até essa etapa, 
se encontrava na vertical. Agora ela será 
reposicionada de bruços e na horizontal, 
com a cabeça do lado esquerdo e as 
pernas do lado direito.

1ª etapa:
Colocando as mãos nas costas do 

bebê, na altura dos ombros, a massagem 
deverá ser feita com um movimento de 
vai e vem alternando as mãos. Quando 
uma vai para frente, a outra vai para trás. 
Trabalhando com a palma da mão, deve-
se percorrer toda a largura das costas 
da criança, partindo dos ombros até as 
nádegas em um movimento transversal, 
fazendo uma pressão maior quando a 
mão vai para frente. 
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2ª etapa:
Diferente da etapa anterior, apenas 

a mão esquerda trabalha. Ela descerá 
da nuca até as nádegas e, assim que 
chegar, deverá soltar o corpo do bebê 
e retornar a mão à nuca, reiniciando o 
movimento enquanto a mão direita segura 
a nádega do bebê, fazendo um apoio ao 
movimento contrário. O toque deve ser 
lento e profundo para um maior efeito.

3ª etapa:
Essa etapa é muito similar a anterior. 

Mas a mão esquerda não para de 
percorrer o corpo do bebê nas nádegas, 
continuando até chegar aos pés. Com a 
mão direita segurando os pezinhos para 
manter as pernas esticadas e dar um 
suporte maior, continua-se massageando 
as coxas, pernas e os calcanhares. 
Quando chega ao fi m, retorna-se ao início 
(nuca) e reinicia-se o movimento.

h) rosto (sem uso do óleo)

Colocando o bebê na posição 
inicial paralelamente as pernas, inicia-
se a massagem no rosto pela testa, 
massageando com as pontas dos 
dedos. Partindo do meio da testa, os 
dedos vão sendo deslocados para as 
laterais, contornando as sobrancelhas. 
O movimento é repetido até os dedos 
chegarem as têmporas e voltarem pelas 
bochechas, contornando os olhos.

i) a base e as comissuras do nariz

Colocam-se os polegares entre os 
olhos, no alto do nariz, e o movimento 
a ser realizado será o de vai e vem, 
deslizando pelas laterais até as narinas 
e subindo novamente, mas com mais 
intensidade.

EXERCÍCIOS

a) os dois braços

O movimento é bem simples. Segure 
com cada mão um braço do bebê. Depois 
cruze-os sobre o peito, formando um “x”. 
Descruze-os e cruze-os novamente. Esse 
movimento deve ser repetido diversas 
vezes para realizar o exercício.

b) uma perna e um braço

Segura-se um pé e um braço do lado 
contrário, fazendo com que se cruzem 
no tronco de forma que o pé se aproxime 
do ombro e a mão da coxa oposta.
Esse movimento deve ser repetido 
algumas vezes, abrindo e fechando 

com os mesmos membros e depois 
substituindo por aqueles que não estavam 
sendo movimentados

c) padmasana ou lótus ou posição 
de buda

Segura-se os dois pés e cruza-se as 
pernas do bebê sobre o ventre, fazendo 
o movimento de abrir e fechar e, em 
seguida, estendendo-as e cruzando-as, 
invertendo a posição.

Estes três exercícios encerram a 
Shantala. É importante lembrar que é 
preciso ter muito tato e sensibilidade para 
reunir delicadeza e vigor necessários a 
técnica. 
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• CIA – CENTRO E INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
APRIMORAMENTO E PESQUISAS CIENTÍFICAS •

P R O J E T O
G E S T A R

S A U D Á V E L

POR APRESENTA-SE AQUI UM CASE DE SUCESSO 
DE ATENDIMENTO A MULHERES GESTANTES 
que acontece junto ao CIA – Centro e Instituto 
Internacional de Aprimoramento e Pesquisas 
Científi cas em Saúde Estética, que acontece em 

Curitiba em parceira com alunos de instituições de ensino 
na formação de futuros profi ssionais.

O atendimento acontece de forma global e sempre é 
iniciado com a liberação do médico obstetra e a realização 
inicial do PEG – Prontuário Estético para Gestantes. 

A maternidade é uma realização comum a maioria das 
mulheres e a gravidez é sempre marcada por muita emoção. 
Durante os nove meses de gestação, o corpo da mulher 
passa por diversas transformações e alterações. Embora 
a gravidez seja uma das experiências mais fantásticas 
que a mulher pode vivenciar, nem tudo é um mar de rosas.

As alterações físicas que ocorrem durante a gestação 
podem se tornar motivo de desconforto e junto com elas 
podem surgir algumas alterações inestéticas como, estrias, 
flacidez e manchas. Mulheres gestando desejam unir 
maternidade, bem-estar, saúde e beleza. Se o dom de ser 
mãe é natural à sua feminilidade, sua beleza é, igualmente, 
um elemento fundamental para a integridade do seu ser.

O acompanhamento nutricional, estético e psicológico 
é de suma importância para manter um equilíbrio durante 
esse período gestação.

O Projeto GESTAR SAUDÁVEL oferece, de forma gratuita, 
esses atendimentos junto a profi ssionais que anseiam 
oferecer o seu aprendizado, transformando a vida das 
mulheres gestantes que necessitam desses atendimentos.
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projeto gestar...
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Fonte: www.ciabv.com.br 
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1 2
SAMANA

HYALUMAX HYALUMAX  - MÁSCARA FACIAL 
DE ÁCIDO HIALURÔNICO
Atua na hidratação facial com efeito tensor em diversas 
camadas cutâneas para redensifi car a pele, restabelecendo 
seu turgor e hidratação.
Benefícios:
- Renova a aparência da pele opaca e sem vida

- Hidrata profundamente e previne o envelhecimento
-  Propriedades Nutritiva, Reparadora, Antioxidante 

e Iluminadora
-  Melhora a fi rmeza e elasticidade cutânea
-  Estimula a multiplicação celular induzindo 
o aumento de fi broblastos

SAC 0800 883 0668
www.samana.com.br/

4
BIOAGE

LIPO REDUX CREME DE MASSAGEM FIRMADOR 
E O LIPO REDUX FIRMAX FIRMADOR CORPO-
RAL COM DMAE
O novo Lipo Redux Creme de Massagem Firmador e o Lipo Redux 
Firmax Firmador Corporal com DMAE, ambos desenvolvidos 
pela BIOAGE. 
O primeiro produto é indicado tanto durante quanto após a 
gestação, em massagens feitas por profi ssionais da área.  
Além da efi caz tecnologia 
Bio-Nano Slim, o Creme 
Firmador é desenvolvido 
com o ativo Nano DMAE que 
devolve a fi rmeza da pele e 
a definição do contorno 
corporal.

SAC 0800 020. 1739
www.bioage.com.br

3

5

LIVRO

GESTANTES
Cuidados estéticos durante a Gravidez 2° Edição 
Este livro apresentará possibilidades de protocolos 

e acompanhamentos 
que poderão oferecer às 
suas clientes gestantes, 
proporcionando autoestima, 
saúde e consequentemente 
beleza às futuras mamães.

Encontre o livro pelo
www.buonavita.com.br/livro

COMOBEAUTY

INDUMAX HYALUCODE
Monodoses estéreis que atuam no preenchimento e volumização 
de regiões especifi cas,aumentando o Ácido Hialurônico disponivel 
e a redensifi cação local.
indicadas para contorno e volume dos lábios , região malar,glabelar 
e mentoniana, sulco nasogeniano, rugas periorais,rugas no 
periorais,rugas no pescoço
e cicatrizes Atrófi cas de acne. 
Ativos: 6 tipos de Ácidos Hialurônico+Peptídeos Pró Ácido 
Hialurônico (Syn Hycan) + Nopigmerin.

SAC (11) 4196 - 1500
www.cosmobeauty.com.br

MEDICAL SAN

"NARNIAH - A PLATAFORMA 
MAIS COMPLETA PARA DIS-
FUNÇÕES ESTÉTICAS!
Equipamento de alta performance no 
tratamento da GORDURA LOCALIZADA e 
FLACIDEZ SIMULTANEAMENTE. Com sua 
tecnologia exclusiva de ULTRAFREQUÊNCIA, 
o NARNIAH possui aplicador que ao mesmo 
tempo permite o tratamento de Ultracavitação 
e Radiofrequência. "

SAC (51) 3712- 1790
www.medicalsan.com.br

BUOANA VITA

KIT GESTAR
Durante a gravidez, a mulher passa por mudanças corporais que 
podem ocasionar alterações inestéticas, como estrias e flacidez. O 
Kit Gestar possui uma combinação de ativos drenantes, fi rmadores 
e nutritivos. Cosméticos 
seguros e poderosos para 
prevenir que a gestante seja 
afetada esteticamente pelas 
alterações inestéticas.

SAC (41) 3023 - 1855
www.buonavita.com.br
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