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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo utilizar recursos estéticos durante a gravidez, conhecer as 
alterações fisiológicas esperadas para o período gestacional, possibilitando ao esteticista 
identificar o recurso estético sem situação de risco para a gestante. A gravidez é um momento 
único na vida de uma mulher, não importa por quantas ela tenha passado. É um período de 
intensas transformações físicas e emocionais.O trabalho foi realizado com base de revisão 
bibliográfica de caráter descritivo, cujo aporte teórico, constitui de livros, artigos de revistas, 
trabalho de conclusão de curso sobre o referido assunto. Com este trabalho pode-se observar 
que ao planejar o tratamento para a gestante é fundamental não somente conhecer as 
técnicas, mas também as alterações fisiológicas esperadas para o período gestacional, 
poisnem todos os recursos podem ser adotados e outros devem ser adaptados para a 
gestante, pois, não é aceitável submeter à mãe e o feto a riscos. 
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Introdução 
A gravidez é um momento único na vida de uma mulher, não importa por quantas ela tenha 
passado. É um tempo em que se vive da graça de saber que esta vindo ao mundo um novo ser, 
com toda sua singularidade. Uma outra forma de amor começa a ser experimentada. Coração 
e alma se inundam de curiosidade pela pessoinha que ainda não se conhece e que mudara tudo 
para sempre. Entre a mãe e o bebe cria-se desde logo uma conexão que tem o signo da 
perenidade em seus compromissos. 
A gravidez é um período de intensas transformações físicas e emocionais. Todo o corpo da 
mãe se transforma para que ela possa abrigar o seu bebe, alimenta-lo e permitir o seu 
desenvolvimento até a hora do nascimento. 
Essas alterações fisiológicas são responsáveis pelo aparecimento das modificações estéticas 
no corpo materno e o esteticista disponibiliza de recursos para tratar tais modificações. No 
entanto, as particularidades do período gestacional, apesar de não serem patológicas, 
possivelmente determinam maiores cuidados ao eleger a conduta terapêutica, para poder 
assegurar a efetividade e acima de tudo garantir que o tratamento escolhido não afete a 
segurança da mãe e do feto. 
Dentre as alterações mais comuns estão: as estrias, edema, celulite, varizes, formação de 
melasma e acne. 
Mudanças significativas no perfil endócrino ocorrem durante a gestação, destacando-se cinco 
hormônios que desempenham um papel fundamental para a mãe e para o feto. Dois desses são 
os hormônios sexuais femininos estrogênio e progesterona, os quais são secretados pelo 
ovário durante o ciclo menstrual normal, passando a ser secretados em grandes quantidades 
pela placenta durante a gestação. Outros três são: relaxina, a gonadotrofina coriônica e a 
somatomamotropina coriônica humana. 
_________________________________________ 
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A orientação é para que as gestantes aperfeiçoem as potencialidades corporais, para que não 
mais aceitem, resignadamente, o desgaste da gravidez, e sim promovam uma eficiente 
atividade de si, sobre si mesmas, correlata às exigências de proteção estética de seus corpos. 
O trabalho proposto teve como objetivo geral utilizar recursos estéticos durante a gravidez, 
melhorando a qualidade de vida diária da gestante. 
 
 
Gestação 
A gravidez representa um período de intensas modificações para a mulher. Praticamente todos 
os sistemas do organismo são afetados, entre eles a pele. 
A maioria das mudanças no corpo feminino decorre de alterações hormonais e/ou mecânicas. 
As primeiras caracterizam-se por grandes elevações de estrogênio, progesterona, beta HCG, 
prolactina e uma variedade de hormônios e mediadores que alteram completamente as 
funções do organismo. 
Durante a gravidez, ocorrem constantes alterações, mudanças físicas, imunológicas, 
psicológicas, endócrinas, metabólicas e vasculares que predispõem a gestante a alterações 
fisiológicas ou patogênicas da pele (KEDE, 2009). Essas mudanças, de frequência muito alta, 
ocorrem em consequência da produção de varias proteínas e hormônios esteroides pela 
unidade feto-placentária e, também, em razão do aumento da atividade das glândulas tireoide, 
adrenais e hipófise (MAIO, 2011). 
Durante a gestação ocorrem alterações do metabolismo proteico, lipídico e glicídico, aumento 
do débito cardíaco, da volemia, hemodiluição e alterações na pressão arterial, aumento do 
fluxo glomerular; alterações na dinâmica respiratória, modificações do apetite, náuseas e 
vômitos, refluxo gastroesofágico, constipação, e alterações imunológicas variadas, as quais 
permitem que a mulher suporte a sobrecarga de gerar um novo organismo (REZENDE,2006). 
 
 
- Edema 
Os maiores causadores de edemas na gestação são os hormônios, tendo como principais 
estrogênio e progesterona. 
No terceiro trimestre há uma maior retenção de água que pode resultar em um grau variantede 
edema dos tornozelos e pés na maioria das mulheres, reduzindo a extensão da articulação.O 
edema pode causar também pressão nos nervos, como na síndrome de túnel carpal onde 
oedema nos braços e nas mãos causa parestesia e fraqueza muscular, afetando as 
porçõesterminais das distribuições nervosas medianas e ulnar (POLDEN, 2002). 
Os estrogênios determinam a retenção de sódio e água pelos tubos renais, durante a gravidez a 
enorme formação de estrogênio pela placenta provoca grave retenção de líquido no corpo. 
Durante o períodogestacional, ocorrem alguns problemas circulatórios no organismoda 
mulher, entre elas, podemos incluir o edema, principalmentede membros inferiores e as 
varizes (LEDUC, 2000). 
Conforme Guirro (2004), o edema é o acúmulo de quantidades anormais de líquidos nos 
espaços intercelulares, dificultando a permeabilidade capilar. No entanto, a técnica da 
Drenagem Linfática é eficaz, pois aumenta a capacidade de processamento da linfa no interior 
dos gânglios linfáticos, facilitando a eliminação dos líquidos, desse modo, reduzindo o edema. 
A placenta secreta tanto estrogênio quanto progesterona, estes dois hormônios e os outros 
placentários, são secretados pelas células trofoblásticas sinciciais da placenta, no final da 
gravidez a produção diária do estrogênio aumenta cerca de 30 vezes em relação ao nível 
normal da produção materna, durante a gravidez o estrogênio provoca o aumento do útero, 
das mamas, dos ductos mamários, também relaxam os ligamentos pélvicos da mãe. A 
progesterona e secretada em quantidades moderadas pelo corpo lúteo (ovários) no início da 
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gravidez, é secretada por quantidades enormes pela placenta tendo aumento cerca de 10 vezes 
durante a gravidez (HERPERTZ, 2012). 
Quase todas as glândulas endócrinas não sexuais da mãe também reagem acentuadamente à 
gravidez, resultando o aumento da carga metabólica a secreção epifisária aumenta pelo menos 
50% durante a gravidez, a secreção de corticosteroides fica moderadamente aumentada 
durante toda gravidez, aumenta também duas vezes mais a secreção de aldosterona, cujo nível 
máximo é alcançado no final da gestação ela aumenta juntamente com as ações do estrogênio 
e faz com que a gestante tenha tendência de reabsorver quantidade excessiva de sódio pelos 
tubos, por tanto a reter liquido (ELWING, 2010). 
 
 
- Estrias 
As estrias são lesões longas, lineares e, geralmente, paralelas, decorrentes da ruptura de fibras 
de colágeno e elastina; surgem em oposição às linhas de tensão da pele. A causa exata é 
desconhecida. Considera-se a associação de fatores hormonais, particularmente, a ação de 
adrenocorticais e estrógenos placentários, com estresse do tecido conjuntivo (CUCÉ, 2001). 
Para Vergnanini (2006), aparecem entre o sexto e o sétimo meses de gravidez e, em 
aproximadamente, 90% das grávidas. 
Nas gestantes, as estrias ocorrem em mais de 70% daspacientes (Kede, 2009). E são 
encontradas mais comumente noabdome, no quadril, nas nádegas e nos seios (SALLET, 
2003). 
Se as estrias surgirem durante a gravidez, o tratamento só poderá ser iniciado quando os 
níveis hormonais regredirem até aos níveis anteriores à gravidez (GUIRRO, 2004). 
É necessário ressaltar que,apesar dos avanços tecnológicos desenvolvidos nas áreasda estética 
e cosmetologia, os resultados dos tratamentospara estrias ainda são 
insatisfatórios(VARELLA, 2005). 
Sabendo-se que parte da elasticidade da pele e dada pelaquantidade de agua no estrato córneo, 
a utilização de hidratantesdurante a gestação e de fundamental importância devidoao aumento 
da distensão da pele nesse período, auxiliando naprevenção da formação de estrias(KEDE, 
2009). 
A hidratação da pele é descrita como a forma mais eficaz de evitar o aparecimento de estrias 
na gravidez. É indicado que a mulher aplique o creme pelo menos duas vezes ao dia, a 
gestante deve usar formulações que contenham uréia, vitamina E, lanolina e óleos, sendo que 
apenas os óleos não previnem de forma eficaz. É contra indicada a hidratação dos mamilos, 
pois a pele dessa região deve estar mais endurecida para suportar a sucção do bebê na 
amamentação O controle do peso durante o período gestacional é a melhor recomendação a 
ser indicada pelos profissionais(SALLET, 2003). 
 
 
- Melasma 
O melasma ou mancha gravídica é a mais evidente alteração de pigmentação na gravidez. 
Apresenta-se como uma mancha acastanhada que afeta, sobretudo os latinos e 
asiáticos(SABATOVICH, 2010). 
Tanto em mulheres de pele clara como escura pode haver regressão parcial ou completa do 
escurecimento que ocorre, gradualmente, logo após a gravidez. Entretanto, alguns autores 
comentam que o quadro tende a regredir no pós-parto, mas a pele, geralmente, não retorna à 
coloração inicial, o que pode ser motivo de angústia para muitas gestantes (VARELLA, 
2005). 
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A alteração pigmentar ocorre em até 75% das gestantes. Geralmente tem inicio no segundo 
trimestre da gestação, sendo mais comum o acometimento centro facial (63%), seguindo-se o 
malar e o mandibular(AZULAY, 2009). 
Estascostumam desaparecer completamente em prazo de umano após o parto, mas cerca 
de30% das mulheresevoluem com alguma sequela da mancha. O quadro émais persistente em 
mulheres que fizeram uso deanticoncepcionais orais, o que reforça a teoria sobre ainfluência 
dos níveis de progesterona e estrógeno eem mulheres susceptíveis, expostas à radiação 
solar(ALAM, 2012). 
No pós-parto, emrazão do período de amamentação, dermatologistaspreferem manter as 
mesmas medidas do períodogestacional e não intervir com despigmentantes maispotentes ou 
em concentrações mais altas(REIS, 2008). 
 
 
- Varizes 
De acordo com Oliveira (2006), varizes, ou veias varicosas,são veias dilatadas, com volume 
aumentado, tornando-se tortuosase alongadas com o decorrer do tempo. 
Os distúrbios varicosos ocorrem em, aproximadamente, 40% das grávidas, que acometem as 
veias safena, vulvar e hemorroidária (VERGNANINI, 2006). 
A gravidez, como fator etiológico adquirido, contribui para o desenvolvimento precoce do 
processo varicoso, pela compressão dos vasos venosos pélvicos e abdominais, pelo aumento 
hormonal e de líquidos circulantes maternos fetais (URASAKI, 2010). 
Edema de pernas e tornozelos costuma acompanhar os quadros de varizes. Recomenda-se 
repouso, elevação das pernas e uso de meias elásticas(CUCÉ, 2001). 
Para Baracho (2007), geralmente aparecem após a segunda metade da gravidez e são 
influenciadas pela dificuldade do retorno venoso ao coração. Tem como fatores 
predisponentes alterações como a vasodilatação periférica induzida pelos hormônios, ganho 
de peso pelos aspectos constitucionais e genéticos da gestante. Como profilaxia se deve 
realizar dieta, exercícios físicos, apresentar orientações posturais e o uso de meias elásticas de 
compressão para aliviar a sintomatologia. A utilização da drenagem irá beneficiar o retorno 
venoso. 
 
 
- Acne 
A grávida também pode perceber um aumento da atividade das glândulas sebáceas e 
sudoríparas, com aparecimento de acne e transpiração abundante que voltam ao normal após o 
parto(BARACHO, 2007). 
A origem da acne é multifatorial. Na gestação, a secreção sebácea tende a aumentar no último 
trimestre da gravidez, em um período em que os estrógenos, que suprimem a atividade 
sebácea, estão aumentados. Acredita-se que o fator estimulante venha da hipófise. Durante a 
lactação, a secreção estimula a secreção de prolactina, que pode estimular as glândulas 
sebáceas diretamente ou aumentar a resposta delas aos andrógenos (CUCÉ, 2001). 
A gestante pode desenvolver acne pelaprimeira vez, como pode agravar uma acne 
preexistentepor influência hormonal e fatores ambientais(REZENDE, 2006). 
Segundo Kede (2009), para combater a acne edesenvolver um bom cuidado com a pele, 
orientando o usode bloqueadores solares livres de óleos e sabonetes suaves ousubstancias para 
limpeza facial livres de sabão na higienização daface. Além disso, deve-se evitar o uso de 
maquiagem ou qualquercosmético comedogênicos durante a gravidez. 
Para a prevenção e tratamento da acne, é necessárioatuar em vários fatores causais. É 
fundamental considerara higienização da pele, porém sem excessos para não airritar: adequar 
o pH dos sabonetes, evitando os maisalcalinos; selecionar produtos tópicos 
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menoscomedogênicos e aplicar drogas somente quando prescritaspor médicos especialistas. A 
combinação de diferentesdrogas pode ser também recomendada. No períodogestacional esta 
última conduta torna o problema maisrelevante tendo em vista a contra indicação de 
drogasmais eficazes, como a tretinoína e isotretinoína, durante agravidez. Essas drogas, 
bastante difundidas nos últimosanos, são teratogênicas. Seu uso, em mulheres em idadefértil, 
exige rigoroso controle na prevenção da gravidez(AZULAY, 2009). 
 
 
- Recursos Estéticos 
 

• O que não pode ser feito 
 
- Endermologia 
Engloba equipamentos específicos baseados na aspiração (sucção), acrescido de uma 
mobilização tecidual realizada por rolos motorizados, permitindo um incremento na 
circulação sanguínea superficial. Durante a gravidez a endermologia é contraindicada, pois 
possibilita o aparecimento de varizes, isso porque os vasos ficam mais frágeis devido ao 
aumento do volume sanguíneo e alterações hormonais (GUIRRO, 2004). 
Não menos relevante é orientar a gestante que a profilaxia do edema e das varicosidades pode 
ser feita com o uso de meia elástica, exercícios físicos, dieta, orientações posturais, repouso 
com elevação dos membros inferiores ou em decúbito lateral, sendo recomendável evitar a 
posição ortostática por longo período(VARELLA, 2005). 
 
 
- Ultra-Som (US) 
É um dos recursos terapêuticos empregados frequentemente para reabilitação de disfunções 
dermato-funcionais, como pós-operatório de lipocirurgias, correção de celulites e gordura 
localizada (KISNER, 2005). 
Apesar da intensidade que chega ao útero ser mínima, há uma tendência a se tratar a situação 
com segurança, isso porque os efeitos do ultra-som sobre os tecidos em crescimento não são 
conhecidos. Dessa forma, havendo a possibilidadede cavitação no liquido amniótico, as 
aplicações sobre o útero grávido estão contra indicadas(BORGES, 2010). 
 
 
- Eletrolipólise 
Segundo Baracho (2007),a gordura localizada, a lipodistrofia ginóide e a lipodistrofia 
localizada são indicações de utilização da eletrolipólise. Visando a redução do perímetro das 
coxas, quadril e abdômen. Finalidade justificada pelo estimulo circulatório e lipolítico. Esse 
recurso em qualquer período gestacional não deve ser aplicado no abdome e flancos 
(principalmente nos três primeiros meses) pela possível influência na formação fetal. 
 
 
- Corrente russa 
É uma corrente de média frequência com bons resultados de fortalecimento. Esse recurso não 
deve ser usado na gravidez, pois se acredita que pode provocar contração uterina e antecipar o 
parto. Apesar da contraindicação no período gestacional, a corrente russa pode ser eficiente no 
puerpério, diminuindo a flacidez e reduzindo medidas pelo encurtamento do reto abdominal 
em sua dimensão longitudinal. Com a utilização deste recurso pode-se diminuir a medida da 
diástase abdominal em tempo menor que o fisiológico (GUIRRO, 2004). 
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- Radiofrequência 
Segundo Borges (2010), é uma opção terapêutica para o tratamento da flacidez cutânea. No 
entanto, é contra indicado em situações como doenças do colágeno, uso de marca-passo e 
também na gravidez. 
 
 
- Alta Frequência 
Recurso utilizado por seu efeito bactericida. Com indicações principalmente na terapêutica 
facial, não só nos procedimentos de limpeza de pele, mas também nos procedimentos de 
hidratação e revitalização. Apesar do período gestacional com suas possíveis alterações a 
nível cutâneo justificar a utilização de recursos com esse fim a alta frequência é 
contraindicada principalmente nos 3 primeiros meses, pois pode haver problemas na formação 
do feto por ação das ondas eletromagnéticas no organismo(BARACHO, 2007). 
 
 
- Microcorrente 
Uma eletroestimulação de baixa frequência que pode ser utilizada em situações estéticas 
visando o pós-peeling estimulando à regeneração a pele, no pós-operatório imediato visando à 
redução do edema, do hematoma, da inflamação, da dor, e estimulo da regeneração. Além da 
ação sobre a acne e prevenção do envelhecimento (BORGES, 2010). 
Segundo Azulay (2009),alguns autores relataram que devemos nos preocupar quanto à 
aplicação sobre o útero grávido, pois a excitação elétrica poderia afetar, teoricamente, os 
sistemas de controle endócrinos, o que poderia provocar o aborto. Vale ressaltar que não há 
sustentação cientifica desta contra indicação, mas deve-se estabelecer se é plausível aceitar o 
possível risco se há comprovação de que existem outros recursos que podem atender as 
necessidades da gestante. 
 

• O que pode ser feito 
 
- Peeling Químico 
Segundo Figueiró (2008), não se tem relatos contraindicando a utilização dos 
despigmentantes noperíodo da gestação. As hiperpigmentações surgem, no final do segundo 
trimestre, favorecendo o tratamento precoce, o que poderia amenizar a intensidade destas 
dermatoses. Mas deve ser ressaltado que nem todas as substancias despigmentantes são 
indicadas para a grávida. 
A gravidez representa contra indicação relativa à realização de peelingsquímicos. Por outro 
lado, o uso tópico do ácido glicólico, assim como sua utilizaçãoem peelings, representa 
alternativa segura durante a gravidez, não estando contraindicado. Este ácido é caracterizado 
por não ter efeito tóxico a nível sistêmico, ser pouco irritante e pouco foto sensibilizante. 
Contudo deve-se considerar a concentração em que o ácido vai ser usado, sempre visando um 
efeito superficial (KEDE, 2009). 
 
 
- Peeling Físico 
A microdermoabrasão é considerada opção segura na gravidez. Pois se considera prudente 
optar por procedimentos mais superficiais para minimizar riscos(ALAM, 2012). 
Faz-se necessário ressaltar que para o tratamento da hiperpigmentação facial em gestantes é 
recomendado uso de protetor solar com substancias contra UVA e UVB e fator de proteção 
solar (FPS) 15, diariamente, pelo menos duas aplicações. FPS maiores que 30 representam na 
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gravidez, exposição desnecessária e imprudente, pois possuem mais quantidade de 
substâncias químicas, sem aumento proporcional da proteção solar(FIGUEIRÓ, 2008). 
 
 
- Cuidados coma pele 
A limpeza de pele e a desobstrução mecânica da acne para a remoção de comedões (sem 
aplicação previa de substancias ceratolíticas ou de aparelhos de corrente elétrica) é 
procedimento considerado seguro durante a gestação(CUCÉ, 2001). 
Vale ressaltar que os ativos hidratantes liberados para utilização durante a gravidez são: AHA; 
lactato de amônio (12%); silícios orgânicos; fator natural de hidratação; uréia; ácido 
hialurônico; PCA-Na; lipídeos como as ceramidas, fosfolipídeos; glicerina; sorbitol e 
propilenoglicol(FIGUEIRÓ, 2008). 
Para Maio (2011), as formulações utilizadas principalmente para prevenir o 
desenvolvimentode estrias são a base de acido glicólico ou láctico ate12%, vitamina F ou 
óleos emolientes em concentrações elevadascomo, por exemplo, óleos de cereja, maracujá, 
amêndoas doces,gergelim, jojoba, gérmen de trigo, semente de uva, castanha do Para, rosa 
mosqueta, macadâmia, prímula, abricó e kalaya. 
Os fotoprotetores utilizados durante a gravidez é de grande auxilio na prevenção da 
hiperpigmentação facial (melasma). Portanto, um dos cuidados diários que a mulher grávida 
tem que ter com a pele é a utilização de fotoprotetores, sejam eles físicos ou químicos 
(SABATOVICH, 2010). 
Atualmente, são empregados filtros solares dos grupos: salicilatos, antranilatos,cinamatos, 
benzofenonas e outros, os quais absorvem as radiações UVA e UVB, conferindo grande 
proteção à gestante(KEDE, 2009). 
Segundo Maio (2011), os agentes queratolíticos como os alfa-hidroxiácidos podemser 
considerados ativos hidratantes, já que minimizam a asperezada pele e os sinais de 
envelhecimento e proporciona mais flexibilidadea pele, por diminuírem a espessura do estrato 
córneo.Além disso, a ureia e outro hidratante muito importante por suapropriedade 
higroscópica. 
 
 
- Massagem 
O relaxamento e a massagem ajudam a gestante a superar as suas ansiedades ou minimiza-las, 
para que consiga encontrar o melhor caminho para viver a gestação com mais equilíbrio. 
Pode se definir a massagem terapêutica como o uso de varias técnicas manuais que tem com o 
objetivo promover o alívio de estresse proporcionando relaxamento, mobilizar estruturas 
variadas, aliviar a dor e reduzir o edema (DEDOMENICO, 2008). 
Para Cambiagui (2001), a técnica de massagem com utilização de bambu sobre a superfície 
corporal e a colocação dos bambus debaixo de determinadas regiões do corpo na posição 
deitada, sobretudo na região lombar, proporciona a percepção das regiões de maior tensão. 
São recursosque promovem o alívio dos desconfortos provocados pelas modificações 
corporais e proporcionam sensação de bem-estar. 
Segundo Sallet (2003), é orientado o posicionamento em decúbito lateral, especialmente à 
esquerda, para não haver interferência no retorno venoso, na perfusão uterina e na oxigenação 
fetoplacentária, e o abdome apoiado em almofadas para redução de instabilidade corporal. É 
uma posição que elimina a pressão sobre a veia cava superior e a aorta descendente, 
promovendo conforto físico. 
O deslizamento proporcionaefeitos de estimulação mecânica dos tecidos, reflexosde 
vasodilatação da musculatura, redução da dor e dadisfunção somática. O deslizamento 
profundo podeproporcionar também a diminuição de edema(CASSAR, 2001). 
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Massagem de deslizamento manual nos membros inferioresno sentido caudal cefálico, 
utilizada com a finalidade de reduzira sensação dolorosa nos membros inferiores.Massagem 
do tipo fricção sobre as proeminências ósseas daregião lombar, para proporcionar alívio das 
dores no local (BORGES, 2010). 
 
 
- Drenagem Linfática 
A drenagem linfática é o tratamento estético mais indicado para a gestante. É uma massagem 
suave e lenta, que ajuda a reduzir a retenção de liquido no corpo e diminui os inchaços típicos 
da gravidez, auxiliando assim na redução da celulite e no aparecimento de varicosidades 
(SALLET, 2003). 
Os efeitos fisiológicos da drenagem são vários, inclusive o aumento e a reabsorção 
deproteínas, promovem a desintoxicação dos meios intersticiais, aumenta a velocidade da 
linfa,relaxa a musculatura, beneficia a filtração e a reabsorção de proteínas nos capilares 
linfáticos,auxilia na distribuição de hormônios e medicamentos no organismo, acentua a 
defesaimunológica entre outras (ELWING, 2010). Ajuda a reduzir a retenção de líquido no 
corpo e diminuir os inchaços típicos da gravidez, auxiliando assim na redução da celulite, e 
no aparecimento de varicosidades (FONSECA, 2009). 
Para Cambiagui (2001),a drenagem linfática manual é umatécnica de que auxiliar o sistema 
linfático a trabalhar em ritmo mais acelerado, ela mobiliza alinfa ate os gânglios linfáticos, 
assim eliminando o excesso de liquido e toxinas, ela pode serfeita de forma manual ou 
mecânica com duração de no mínimo 1 hora, e tem por intençãorecolher o liquido retido entre 
as células e colocar nos vasos capilares. A linfa corre nasuperfície da pele e seu fluxo é bem 
lento, com isso a drenagem linfática manual deve ter levepressão, nela encontram-se células 
como linfócitos e os leucócitos que são tipos de glóbulosbrancos responsáveis pela defesa do 
organismo. 
Segundo Guirro (2004), a pressãomecânica da massagem elimina o excesso de líquido e 
diminuia probabilidade de fibrose, expulsando o líquido do meiotissular para os vasos 
venosos e linfáticos. A drenagem linfáticaé uma função normal do sistema linfático. Mas, se 
poralgum motivo, essa drenagem for insuficiente, deve ser auxiliadapor meios externos. 
Portanto, a drenagem pode ser realizadade quatro maneiras: manual, corrente 
galvânica,eletroestimulação sequencial e pressoterapia.Entre estas maneiras, a técnica manual 
é a mais eficienteno tratamento de estética em gestantes. 
Para obtenção dos benefícios da drenagem alguns cuidados devem ser adotados como o 
controle da pressão arterial e o posicionamento. Para evitar esse quadro pode-se adotar o 
decúbito lateral esquerdo, pois esse permite o alivio da obstrução das grandes veias 
abdominais (CAMBIAGUI, 2001). 
Durante a drenagem linfática o paciente ficará em decúbito dorsal para a realização do 
tratamento, que se resume em manobras em ritmo lento, pausado e repetitivo, em respeito ao 
mecanismo de transporte da linfa, cuja frequência de contração é de 5 a 7 vezes por 
minuto(LOPES, 2002). 
As manobras serão executadas no sentido proximal-distal e vão ser praticadas por maior 
espaço de tempo onde há maior retenção de líquido, ou seja, linfedema. As manobras não 
poderão ser desagradáveis e jamais provocar dor. A pressão da mão sobre o corpo deverá ser 
leve para não produzir colapso linfático, onde o valor aplicado será o sugerido que gira em 
torno de 15 – 50 mmHg(BARACHO, 2002). 
É importante salientar que a DLM deve ser feita por profissionais que conheçam e dominema 
anatomia e fisiologia do sistema linfático além da técnica de drenagem a ser utilizada, umavez 
que executadas de maneira errada, poderão prejudicar o indivíduo que estará recebendo 
amassagem (ELWING, 2010). 
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A drenagem linfática feita por aparelho só é indicada após o parto, pois não há controle da 
pressão exercida sobre o corpo (SALLET, 2003). 
 
 
Metodologia 
A metodologia aplicada na realização deste estudo foi uma revisão bibliográficade caráter 
descritivo, baseada em pesquisa em livros, artigos e sites da internet, como Scielo, Bireme, 
Lilacs e Medline. 
Para a pesquisa dos artigos foram utilizadas as seguintes palavras-chave: gravidez, alterações 
fisiológicas e recursos estéticos, sendo realizado o cruzamento posterior entre as mesmas. Os 
artigos foram pesquisados na língua portuguesa, compreendidos entre o período de 2000 a 
2012, visando um amplo estudo sobre a utilização de recursos estéticos durante a gravidez. 
Foram descartados os artigos que não correspondem aos objetivos do trabalho e incluídos 
aqueles relacionados com as alterações fisiológicas na gravidez, transformações físicas e 
emocionais e modificações estéticas no corpo materno. 
 
 
Resultados e Discussão 
A presente revisão bibliográficaobjetivou-seestudaras alterações fisiológicas dagravidez, 
responsáveis pelas modificações estéticas do corpo materno, e avaliar recursos 
disponibilizados para o tratamento destasalterações. 
A gestante apresenta importantes mudançascorporais, alterações fisiológicas de natureza 
anatômica, hormonal, e bioquímica,aparecimento de sinais e sintomas, como cefaleia, 
tonturas, parestesias, cansaço fácil, fadigaconstante, dores lombares e edema, principalmente, 
em membros inferiores (relatadoshabitualmente) frequentes ao exame físico durante a 
assistência pré-natal. Algumas destasqueixas desaparecem ao longo da gravidez, outras 
diminuem ou permanecem, e até mesmopodem intensificar, principalmente, durante o terceiro 
trimestre. A pressão venosa nosmembros inferiores aumenta cerca de três vezes, devido à 
compressão que o útero exerce naveia cava inferior e nas veias pélvicas agravando-se na 
posição ortostática parada, ocorrendoaprisionamento nas pernas e coxas, justificando o edema 
gravitacional de membros inferiores (ZUGAIB, 2005). 
Profundas alterações fisiológicas ocorrem no corpo materno durante agravidez, envolvendo 
diferentes sistemas. Tais ajustes ocorrem em resposta aoaumento da carga fisiológica 
começando na primeira semana da gestação econtinuando durante toda ela. Provavelmente em 
nenhum outro momento da vidaexista maior mudança no funcionamento e forma do corpo 
humano em tão curtoespaço de tempo. Além das alterações fisiológicas também ocorrem 
alteraçõesemocionais e psicológicas, que sofrem influencia de vários fatores, entre eles 
darelação da mulher com o seu corpo em intensa modificação(BARACHO, 2007). 
No entanto, as particularidades do período gestacional, apesar de nãoserem patológicas, 
possivelmente determinam maiores cuidados do esteticista ao eleger a conduta terapêutica, 
para poder assegurar a efetividade e acima de tudogarantir que o tratamento escolhido não 
afete a segurança da mãe e do feto.Demonstrando que o tratamento deve considerar osriscos e 
benefícios para a mãe e o concepto e que a prescrição durante a gravidez e lactação deve ser 
segura e semprerespaldada por conhecimento cientifico específico. 
 
 
Conclusão 
A gravidez é um período fisiológico na vidareprodutiva da mulher que se caracteriza 
pormodificações físicas, psíquicas e sociais num curto espaço de tempo. Ao engravidar e se 
tornarmãe, a mulher vivencia momentos de dúvidasinseguranças e medos. 
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A mulher durante a gestação está vulnerável, exposta a múltiplas exigências, vivenciando um 
período de adaptação ou reorganização corporal, bioquímica, hormonal, familiar e social. 
Ao planejar o tratamento para a gestante é fundamental não somente conhecer as técnicas, 
mas também as alterações fisiológicas esperadas para o período gestacional, procedimento 
que possibilita oprofissional identificar situações de risco. Ao aplicar técnicas de drenagem 
linfática manual, limpeza de pele, massagem dentre outras, a gestante pode ser posicionada 
em decúbito lateral, o que permitirá o alivio da pressão realizada pelo útero sobre as grandes 
veias abdominais e consequente melhora da circulação sistêmica, cuidado simples que evita a 
síndrome da hipotensão supina epossibilita o bem estar e segurança da grávida. 
Os profissionais que atuam com gestantes devem estabelecer mecanismos de interação que 
desvelem as verdadeiras necessidades e seus significados. Não devem assumir uma posição 
superior, vendo as gestantes como pessoas indefesas, fracas e submissas. 
Se o serviço e os profissionais assumirem essa posição de igualdade, respeito e confiança em 
relação as suas experiências e aprendizagens adquiridas, a relação será de desenvolvimento 
emocional e de crescimento mútuo. 
O esteticista em conjunto com outros profissionais da saúde pode dar suporte à mulher 
grávida, pois o esclarecimento do autocuidado como a hidratação da pele, alimentação, 
ingestão hídrica, exercícios e recursos considerados seguros para o período gestacional 
possibilitam à futura mãe vivenciar este momento de intensas modificações físicas e 
emocionais em harmonia com seu corpo, sem conferir risco a sua saúde e a do seu bebê. 
Ao terminar o atual estudo, pôde-se observar que aestética utiliza diversos recursos para o 
tratamento das disfunções estéticas como edema,estrias, formação de melasma, varizes, e 
acne, alterações estas, comuns na gravidez. Entretanto nem todos os recursos podem ser 
adotados para o tratamento destas afecções e outros devem ser adaptados para a gestante, 
pois, não é aceitável submeter à mãe e o feto a riscos. 
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