
pI

Massatge
Perineal 

.e
•\ Associació 

.... 	 Catalana 
de Llevadores 



La p)'(,pêtl'ae ió dt'l pali 

i C'llll<l'.HSatge ]Jrri J] (laI 
la cura durant l'embaràs contr ibueix a 
uns millors resultats durant el part Rebre 
informació sobre els canvis que es 
produiran durant l'embaràs i el posport, 
d isposar d' uns controls adequats, 
l'accés a una a limentació equilibrada i 
en general uns hàbits sa ludables ens 
ajuden a gaudir d 'un embaràs, part i 
criança en les millors cond icions. 

Dins de la preparació per al part, el 
massatge perineal és un recurs senzill I 

access ible per a tothom 

Au tores 
Morta Dolors C reus Pu10l 
Cr istina Mar tínez Bueno 
Gemma Olivera Sónchez 
Eva Vela Martínez 



Illa . 

El massatge perineal és una mesura 
física preventiva aplicable durant 

l'embaràs. que conSisteix en 
l'estimulacIó tàctil de la pell i els teixits 

del perineu. S'ha demostrat que pot ser 
un factor protector contra el trauma 

perineal , principalment episiotomies, en 
dones primerenques. També redueix el 

dolar perineal en el pospart. 

És . per tant, aconsellable que les dones 
rebin informac ió sobre el probable 

benefici del massatge perineal i sobre la 
manera de realitzaria 

En aquest fulletó troba ràs 
informació sobre què és el massatge 

perinea l, per a què serveix i com el pots 
rea li tzar correc tament. 

(llu' (\' pi 

' at~(' pf "i IH.al? 



Triangle
anterior 

Anus ' ....... 

Q U(\ <IS el perineu? 

Nucli fib rós 
central 

El perineu és la par t del cos que forma 
el terra de la pelvis, on es troben els 
órgans genitals externs i l'a nus 

Està format per parts toves (músculs i 
lligaments) El perineu 1(; b rma de 
rombe i es divideix en dos triang les 
(veure imatge). En el tr iangle anterior es 
trobo la uretra i en el posterior l'anus. 

El massatge perineal es fa sobre el 
perineu posterio r, forma t pel pla 
muscular profund I ocupat pel conduc te 
i esfínter anal I el nuc li fibrós central del 
perineu . 

Cal conèixer aquesta part del cos, 
tenir-ne cura i ser consCients de la seva 
importància durant l'embaràs i el part. 



Trêuunatis]n~ pe1'i n(la) 


Entenem per tra umatisme perinea l 
qua lsevol tipus de lesió que succeeix en 

els genitals durant el par t, 10 sigui de 
formo espontà nia o causada per uno 

episotom ia . 

Què és la episiotomia'? 
És un toll en els te ixits del perineu que 

envolten lo vag ina , que en algunes 
ocasions el professional que atén el port 

pot haver de rea litzar 

Quins avantatges fi' ('1 

rnassatgf\ peri neal? 



Quall tal t OlllPIl ('(ll' i amb qll illn 

fl'rqüència ~' b a df' t'pr? 

(1ui (>1pot ff' l'? 

El mossatge ho demostrat ser eficaç 
in iciat o partir de lo setmana 32 de 
gestació, cop o ls 7 mesos i mig 
d'embaràs. Es important realitzar-lo com 
o mínim dos cops per setmona, però 
també es pot fer o diari . 

L'evidència científica mostro que lo 
constància en lo rea litzacIó del 
mossatge és fonamental per lo mdlüra 
de l'e lasti c itat del peri neu i lo reducc ió 
de les epis iotom ies. 

Aquest és un mossatge que pot 
rea litzar-se la ma teixa embarassada o 
bé una a ltra persona. Pot col·laborar-h i 
la pa rella i a ixò és especia lment 
recomanable a mesura que avança 
l'embaràs i es fa més d ifíc il pel volum 
de la panxa . 
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(~llina ~s la p.·eparaeió 
neeess¿tria pel 111assatgr? 

Rentar"se bé les mans i lenir 185 ungles neles i rallades. 

Buscar un lloc còmode de lo caso i tenir un mirell per poder 

visualilzar el perineu i fomllíarí1zar-se amb lo seva onolomia. 


Posicl6: semi o5seguda (ol llit, a lo lasso del we, ol bidet, 

a lo gatzoneta recolzada en una poreL.) 
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l\) 'Rol SJ mo~) 





naulJad lap 9,suajslp 
ÇlJnoy Iy ou anb ol 'opoWOJ6oJd 

0IJÇlS8::J ep SO::J U8 jo::llpUI Çljsa oN 

(:{)~p?ssv.m la .nq ~A\) 
dlqtHhHIIO.)\).1 !oi,} ~mm,) ~';(l!nb "CfI 

¡,-d~(huo,) lh-) .qU)l IH.) 
~no~.)ll'v.~),).((I s,m!11~) 



liccorda: 


}\[ès i nfornuteió ~mhl'(l pi 

Hlassatgr perineal 
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Article cienlífic so re mossalge pe .al . 
~. revisloen fermer iocyl.com/Index. p"h 
rev sloenrerr e io~ ;':arrcle;':vjew~9;';'1 6 



Feliç
part! 

Materia l elaborat per l'Assoc iació 
Catalana de l levadores, amb lo 
collaboració de Labora toris Rubió 

Rubió 
V\fWW loborOIOf'OSIUb,o com 


