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Por gerações, os anatomistas cuidadosamente apararam e descartaram
tecidos conectivos para revelar imagens atraentes de músculos,
articulações e órgãos que aparecem em livros – imagens que com
frequência são irreconhecíveis a qualquer um que tenha observado as
mesmas estruturas durante a dissecção.

Literalmente, a fáscia acabava no chão da sala de corte, para restar uma
“obra de arte” na mesa de centro, sem relação com a realidade física.

O renomado anatomista holandês Jaap van der Wal sugeriu (2009a) que
os principais textos de anatomia deveriam estar localizados nas prateleiras
de ficção das livrarias! Ele relata: “Fui treinado para considerar fáscias
como camadas conectivas que deveriam ser removidas, porque elas
‘cobriam’ algo... alguém tinha que separar, dissecar, e as estruturas
reveladas (‘órgãos’) tinham que ser ‘limpas’, ‘‘liberadas’ do tecido
conectivo. O tecido conectivo era algo semelhante a uma cobertura ou a
um revestimento sobre e por entre as estruturas dissecadas, muitas vezes
sendo removido durante o procedimento de dissecção”.

Fáscia/tecido conectivo era aparentemente um incômodo para o
anatomista, assim como para cientistas, que despendiam o mínimo de
esforço para estudar ou entender suas múltiplas funções.

A pesquisa sobre a fáscia foi, portanto, em grande parte negligenciada
durante décadas, com algumas notáveis exceções – incluindo Grinnell
(2007): Mecânica do fibroblasto; Hinz & Gabbiani (2010): Fibrose e
cicatrização da ferida; Huijing (1999): Transmissão de força; Ingber
(2010): Mecanotransdução e tensegridade; Langevin (2006): Mecanismos
de sinalização; Purslow (2002): Estrutura do tecido conectivo; Reed &
Rubin (2010): Dinâmica hídrica; Solomonow (2009): Ligamentos; Stecco
e colaboradores (2009): Continuidade da anatomia fascial; Tesarz e
colaboradores (2011): Neurologia da fáscia; van der Wal (2009a, 2009b):
Arquitetura da fáscia; Willard (2007): Continuidade fascial.
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Enquanto esses exemplos parecem indicar grande atividade de
pesquisa, a realidade foi que, durante muitos anos, no principal corpo da
ciência, a fáscia foi um tecido esquecido – a estrutura aparentemente sem
importância, não excitante e supérflua que precisava ser removida (durante
a dissecção) de modo que órgãos, músculos, nervos, etc., mais glamorosos,
fossem observados e examinados.

E então – em 2007 – o primeiro congresso internacional
multidisciplinar sobre fáscia, o Fascia Research (FRC1), foi organizado e
sediado pela Harvard Medical School Conference Centre, em Boston.

O evento foi concebido por médicos, terapeutas, profissionais – em sua
maioria, mas não exclusivamente, do Rolfing/Structural Integration –,
osteopatas e massoterapeutas. O conceito foi simples: convidar os
melhores pesquisadores do mundo para participar de um evento no qual
eles poderiam apresentar seus achados a uma plateia composta,
principalmente, por profissionais que estavam ansiosos para entender quais
mecanismos estavam produzindo os resultados clínicos que eram
diariamente observados em seus pacientes – e que, em grande parte,
permaneciam sem explicação.

Para surpresa dos organizadores, a maioria dos cientistas concordou em
apresentar – e o evento foi um sucesso. Os cientistas se surpreenderam ao
encontrar um público (que não de cientistas ou médicos) entusiasmado e
ansioso para fazer perguntas a eles, muitos dos quais tinham pouca ideia
da relevância de seus estudos para os terapeutas manuais.

Depois de Boston veio Amsterdam (na Free University, 2009) e então
Vancouver (2012). Uma 4ª FRC ocorreu em 2015 em Washington, DC.

Os efeitos dessas conferências sobre o estudo da fáscia no mundo todo
têm sido incríveis. Por exemplo, em 2012, o cientista/médico (e uma das
forças motoras no início das Fascia Research Conferences) Tom Findley,
M.D., Ph.D., observou que “o número de publicações científicas revisadas
por colegas sobre a fáscia que foram indexadas na Ovid Medline ou
Scopus aumentou de 200 por ano nas décadas de 1970 e 1980 para quase
1.000 em 2010” – e esta tendência continua.

A regularidade e consistência das conferências sobre fáscia têm
proporcionado um diálogo crescente entre profissionais e cientistas, pois
são momentos de troca de informação e experiência.
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Contudo, um efeito negativo também emergiu – o erro de interpretação
da evidência, um tipo de versão popular da pesquisa sobre a fáscia no qual
os processos e mecanismos complexos foram simplificados ao extremo,
tornando-os absurdos. Ocorre esse equívoco frequentemente de parte de
terapeutas e profissionais mal-informados, e esta é a principal razão para a
compilação desta obra.

Este livro visa explicar a relevância clínica da avalanche de
informações científicas complexas que surgiu das conferências sobre
pesquisa, em particular na recente pesquisa sobre fáscia (que explodiu
ativamente).

Os múltiplos papéis da fáscia no corpo e suas disfunções são tema da
Seção I, bem como a descrição dos métodos de avaliação e palpação e um
resumo de mecanismos que podem explicar os resultados das várias
formas de tratamento manual.

A Seção II reúne capítulos que detalham importantes métodos de
tratamento relacionados à fáscia, com evidência para sua utilidade e os
mecanismos de ação propostos.

Este livro deve ser visto como uma obra em andamento – uma tradução
do conhecimento atual com base na pesquisa, elaborado para ser uma
referência e esclarecer informações erradas relacionadas com a função
fascial, disfunção e tratamento.

À medida que surgem novas evidências, surge também a necessidade
de uma transformação constante, de modo que a ciência continue a refletir
a prática.

Leon Chaitow
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SEÇÃO I



BASES FASCIAIS
A relevância clínica da grande quantidade de pesquisas fasciais recentes
requer e merece esclarecimento. Esta seção traz um resumo das principais
áreas de pesquisa fascial atual e as evidências que ela oferece em relação à
terapia manual. Os capítulos de abertura avaliam, portanto, os diversos
papéis da fáscia e de que maneiras a disfunção surge, seguido por
informações sobre o método de avaliação e a evidência quanto a quais
tipos de terapia manual mostraram influência positiva sobre o
comportamento fascial. As formas como pesquisas recentes têm oferecido
informações sobre função, disfunção, avaliação e tratamento fasciais são,
portanto, apresentadas a partir de uma base informada por evidências,
permitindo que o leitor extraia o que é mais relevante para seu trabalho. A
seção subsequente traz exemplos de inúmeras abordagens relacionadas à
fáscia nas quais há evidência de valor terapêutico.
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A relevância clínica das funções da
fáscia: traduzindo a ciência

Leon Chaitow
Este capítulo explora as funções notáveis da fáscia a partir da perspectiva do terapeuta
manual, salientando as conexões clínicas relevantes entre função e disfunção fascial e
características anatômicas e fisiológicas da fáscia.

Conforme descrito neste capítulo, a fáscia tem muitas funções, e mantê-las e restaurá-las
quando estiverem lesionadas – por razões que vão desde o envelhecimento até o traumatismo
– deve ser o foco principal dos profissionais/terapeutas.

Definições – o que é fáscia e o que ela faz
No momento não há uma maneira geralmente aceita de classificar a fáscia.
Schleip (2012a) observou que atualmente há pelo menos três maneiras
comuns de codificar a fáscia:

O Federative International Committee on Anatomical Terminology
(1998) descreve fáscia como “bainhas, folhas ou outros agregados de
tecido conectivo dissecável”, incluindo “revestimentos de vísceras e
estruturas dissecáveis relacionadas a elas” (Terminologia Anatômica,
1998).
Standring et al. (2008) descrevem fáscia como “massas de tecido
conectivo grandes o suficiente para serem visíveis a olho nu”,
observando que “as fibras na fáscia tendem a ficar entrelaçadas” e que
ela inclui “tecido conectivo areolar frouxo”, tal como a “fáscia
superficial” subcutânea.
Schleip et al. (2012b) caracterizam a fáscia como “tecidos colagenosos
fibrosos que fazem parte de um sistema de transmissão de força
tensional amplo do corpo”.

A fim de aumentar a função fascial quando ela for perdida
ou estiver sob tensão, é necessário:

Entender os papéis da fáscia – o que é e o que ela faz (Cap. 1).
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Estar ciente de como a fáscia pode se tornar disfuncional – e quais
sintomas têm, então, probabilidade de ocorrer (ver Cap. 2).
Ter a capacidade de avaliar, observar, palpar e avaliar a função e
disfunção fasciais, que é o tema dos Capítulos 3 e 4 (por Tom Myers e
este autor).
Estar ciente dos métodos que podem prevenir disfunção, bem como ser
capaz de restaurar e/ou aumentar efetivamente sua funcionalidade. São
oferecidas avaliações detalhadas de 15 modelos separados de cuidado e
tratamento fasciais no Capítulo 5 e na Seção 2 (que compreende os
Cap. 6 a 20). Esses capítulos examinam o que se sabe sobre os métodos
terapêuticos mais usados na fáscia – suas metodologias, seus
mecanismos (até onde eles são atualmente compreendidos), bem como
a evidência de efeitos terapêuticos (à medida que estiver disponível).

Deveria surgir um quadro baseado nas evidências que possa ser usado no
raciocínio clínico no momento da decisão sobre escolhas terapêuticas, bem
como que possa fornecer a base para explicar um possível envolvimento
fascial aos pacientes/clientes. Portanto, devem resultar escolhas clínicas
efetivas no tratamento de problemas já existentes relacionados à fáscia.

Terminologia deste livro
Levando em conta as várias definições listadas anteriormente, e onde for
apropriado, este livro descreve tecidos fasciais individuais e estruturas
considerando:

O papel funcional de tecidos particulares, como, por exemplo, fáscia
separada.
As estruturas anatômicas relacionadas aos tecidos sob discussão, como,
por exemplo, fáscia cervical.
Descritores adicionais podem ser fornecidos, como, por exemplo,
tecido conectivo frouxo ou denso.
A posição hierárquica relativa pode ser descrita, como, por exemplo,
fáscia superficial ou profunda.

Observação: Neste livro, devido à escassez atual de uma concordância
universal quanto à terminologia, os seguintes descritores podem ser
encontrados em diferentes capítulos ou citações, todos se referindo à



mesma camada de tecido conectivo: superficial, subcutânea, frouxa, não
densa, areolar, panicular.

A importância da tradução de pesquisa clinicamente
relevante (e precisa)
O crescente interesse na fáscia, resultante de congressos e simpósios de
pesquisa recentes e da explosão de publicações baseadas em pesquisa
sobre o assunto, tem levado ao desenvolvimento e à promoção de uma
variedade de “novos” métodos de tratamento. Muitos deles tentam se
autovalidar via referência para estudos de pesquisa, com um número
significativo sendo marca registrada (R) ou, tentando proteger sua
singularidade, adicionando um símbolo de registro (®).

Algumas dessas modalidades registradas e publicadas são incluídas
como capítulos individuais na Seção 2. Os autores desses capítulos
explicaram os métodos e os fundamentos sobre os quais a modalidade foi
construída – isto é, a maneira como a pesquisa científica foi traduzida em
uma abordagem clínica.

Essa tendência para métodos de publicação enfatiza a necessidade de
profissionais, médicos e terapeutas terem a capacidade de exercer uma
avaliação crítica da evidência apresentada a eles e serem capazes de, então,
tomar decisões informadas. Um dos principais objetivos deste livro é
fornecer as ferramentas que farão com que os julgamentos corretos sejam
exercidos.

Prática clínica informada por evidência em pesquisa
Além de um resumo das características anatômicas e fisiológicas da fáscia,
este capítulo descreve os principais aspectos de pesquisas fasciais recentes,
enquanto oferece também a tradução de novas informações onde pode
haver relevância clínica.

Para atingir com sucesso a prevenção e a avaliação e realizar um
tratamento bem-sucedido, dependemos de interpretação precisa de achados
da ciência básica. Quanto mais claramente entendermos a anatomia e
fisiologia fasciais e quanto mais cientes estivermos das implicações dos
achados de pesquisa, mais capazes seremos de reconhecer os papéis que a
fáscia pode desempenhar em uma variedade de condições dolorosas e
disfuncionais.
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O que os estudos sobre células e tecidos em um laboratório realmente
significam quando se referem ao tratamento da dor e à disfunção
relacionada à fáscia?
O que podemos aprender a partir de avaliações de modelos matemáticos
da função fascial (ver Cap. 5)?
Como tais estudos informam os métodos de tratamento (ver Caps. 2 e
4)?
Como a pesquisa anatômica, por exemplo, que surge de achados de
dissecção, traduz-se em raciocínio clínico (ver Caps. 3 e 4)?
Como a informação que deriva de estudos de imagem pode oferecer a
informação clínica manual que é clinicamente útil (ver Caps. 3 e 4)?

(Bio)Tensegridade definida
“Tensegridade” é uma palavra inventada que combina elementos de
“integridade tensional”. Ela descreve uma forma estrutural que é
determinada pelos comportamentos tensionais, contínuos e fechados
dos componentes do sistema – suportes rígidos e elementos de conexão
flexíveis, que respondem complacentemente à tensão e à compressão
(Fig. 1.1).
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FIGURA 1.1 Modelo de biotensegridade. Um modelo de tensegridade pré-estressada representando
arquitetura de biotensegridade em todas as escalas de tamanho por todo o corpo – nos níveis
molecular, de tecidos, de órgãos e de sistemas orgânicos –, todos com elementos de compressão e
de tensão. A = características de tensão: células de microfilamentos, músculo, tendão, ligamento,
fáscia. B = compressão: hélice de DNA, microtúbulos, matriz extracelular, costelas, ossos, fáscia.
AF = aderência focal: pontos de integração entre elementos tensionais e compressivos em um nível
celular. Adaptada de Swanson 2013.

Levin e Martin (2012) observam que a biotensegridade: “reverte o
conceito de séculos de que o esqueleto é a estrutura sobre a qual o
tecido mole é coberto e o substitui por um tecido fascial integrado com
elementos de compressão “flutuantes” (ossos em vertebrados),
emaranhados dentro de interstícios dos elementos tensionados”.
Ingber (1993) demonstrou que as células funcionam como estruturas de
tensegridade pré-estressadas independentes e que moléculas, tecidos e
órgãos podem, todos, ser visualizados como complexos de
tensegridade.
Dentro desses sistemas de tensegridade biológica hierárquicos
(biotensegridade), as células pré-estressadas individuais estão
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estabilizadas e prontas para receber sinais mecânicos e convertê-los em
mudanças bioquímicas, um processo chamado de mecanotransdução
(ver adiante).

O conceito de cadeias contínuas fascialmente ligadas, cabos, trilhos e alças
de estruturas miofasciais é discutido mais adiante neste capítulo. Ver o
Quadro 1.1 para um resumo de algumas das principais características
funcionais da fáscia.

Quadro 1.1
Exemplos de caracterizações funcionais de fáscia (Kumka
& Bonar, 2012)

Fáscia de ligação: Compreende tecido conectivo denso que pode ser
classificado como ativo ou passivo e que “inclui fáscias de músculos,
fáscia de regiões (cabeça e pescoço, tronco, membros), aponeuroses,
arcos tendinosos e bainhas neurovasculares” (Terminologia
Anatômica, 1998).

Fáscia de ligação ativa: contém inúmeros receptores de dor e
mecanorreceptores; é ativa durante o movimento e na
estabilização das articulações e crucial para a transmissão de força
(ver mais adiante neste capítulo). Ela pode ter a capacidade de
contrair para oferecer pré-tensão aos músculos. Exemplos: fáscia
toracolombar; trato IT.
Fáscia de ligação passiva: mantém continuidade entre as
estruturas; tem funções proprioceptivas; é passivamente envolvida
na transmissão de força via colocação de carga a partir dos
músculos. Exemplos: ligamento da nuca, aponeurose plantar.

Fáscia fascicular: Compreende uma mistura de tecidos conectivos
frouxos e densos que fornecem a forma arquitetônica dos músculos:

Ela circunda os músculos (epimísio), bem como separa as fibras
musculares (perimísio), enquanto cobre cada fibra muscular
(endomísio).
A fáscia fascicular se funde para formar estruturas miotendinosas
densas. Esta rede fascial fascicular intramuscular age para
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espalhar e concentrar forças dentro dos músculos, bem como entre
músculos sinergistas – e via fáscia de ligação – para os músculos
antagonistas. Além disso, ela fornece uma variação de túneis
protetores e trajetos para nervos, vasos sanguíneos e estruturas
linfáticas.

Fáscia de compressão: Essa estrutura de tecido conectivo denso
encobre e separa os membros envolvendo camadas tipo lâminas.

Por exemplo, a fáscia crural do membro inferior existe como
coberturas tipo meias que variavelmente oferecem compressão e
tensão, enquanto afetam fortemente a eficiência muscular e o
retorno venoso. As camadas densas são separadas por tecido
conectivo frouxo que facilita os movimentos de deslizamento
entre elas, permitindo ações diferenciais de camadas individuais.

Fáscia de separação: Compreendendo principalmente tecido
conectivo frouxo, este material fino como uma teia de aranha cria
envelopes, bolsas, compartimentos, túneis, bainhas e revestimentos
que separam órgãos e regiões do corpo, reduzindo a fricção enquanto
oferecem potenciais de absorção de choque e de deslizamento, em
resposta ao movimento, à tensão e à distensão.

Exemplos incluem pericárdio, peritônio e bainhas sinoviais.
Kumka e Bonar (2012) enfatizam a natureza ambígua da fáscia quando
oferecem um exemplo de todas as quatro dessas categorias sugeridas –
na coxa:

“Trato iliotibial (de ligação);
Perimísio do músculo quadríceps femoral (fascicular);
Fáscia lata (de compressão);
Tecido subcutâneo (de separação)”.

Ponto-chave
A relevância clínica das observações no Quadro 1.1 se relaciona aos
conceitos de continuidade – de cadeias, cordões e cabos, envolvendo
conexões fasciais. As implicações clínicas específicas para terapias
manuais são discutidas neste capítulo sob subtítulos como
Transmissão de força e Mecanotransdução.
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Ponto-chave
O modelo de (bio)tensegridade deve nos lembrar de que a carga
compressiva ou tensional tem efeitos de mecanotransdução mecânicos
(e químicos) – e de que a forma da arquitetura importância é relevante –
e de que, à medida que ela muda, também mudam suas funções (ver
Fig. 1.1). (Mecanotransdução é descrita mais adiante neste capítulo. Ela
se refere à maneira como as células convertem estímulos mecânicos em
atividade química.)

Fáscia: resiliência como um descritor
Schleip e colaboradores (2012a) descrevem fáscias como: ...“O
componente de tecido mole do sistema de tecido conectivo que permeia o
corpo humano. Pode-se também descrevê-las como tecidos colagenosos
fibrosos que fazem parte de um sistema de transmissão de força tensional
amplo do corpo. A rede fascial completa, portanto, inclui não apenas
bainhas de tecido planar denso (como septos, envelopes musculares,
cápsulas articulares, cápsulas dos órgãos e retináculos), que também
pode ser chamada de ‘fáscia própria’, mas ela também abrange
densificações locais desta rede na forma de ligamentos e tendões.
Adicionalmente, ela inclui tecidos conectivos colagenosos mais moles
como a fáscia superficial ou a camada intramuscular íntima do
endomísio... O termo fáscia agora inclui a dura-máter, o periósteo, o
perineuro, a camada capsular fibrosa dos discos vertebrais e as cápsulas
dos órgãos, bem como tecido conectivo brônquico e o mesentério do
abdome”.

A fáscia faz parte de todos os tecidos moles do corpo:

A fáscia une, comprime, protege, envolve e separa tecidos;
A fáscia reveste e conecta estruturas, fornecendo o sistema de andaimes
que permite e aumenta a transmissão de forças;
A fáscia tem funções sensoriais, a partir do nível microscópico (p. ex.,
comunicação célula-a-célula individual) até o envolvimento de grandes
lâminas fasciais, tal como a fáscia toracolombar (FTL);
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A fáscia facilita o deslizamento dos tecidos uns sobre os outros;
A fáscia também oferece um meio de armazenamento de energia –
agindo como uma espiral via estruturas fasciais pré-estressadas, tais
como os grandes tendões e as aponeuroses da perna, durante o ciclo da
marcha, por exemplo. Pense em cangurus ou gatos!
As múltiplas funções da matriz de tecido conectivo, com suas
qualidades combinadas de força e elasticidade – de biotensegridade –
podem ser descritas pela única palavra resiliência. Isso pode ser
definido como a capacidade de se adaptar às forças distorcidas e, onde
apropriado, a capacidade de retornar à forma e posição originais, que é
a qualidade da rede fascial. Resiliência também descreve a capacidade
de se recuperar rapidamente a partir da doença ou lesão (ver Quadro
1.2).

Quadro 1.2
Propriedades fasciais – tixotropia, plasticidade,
elasticidade, viscoelasticidade e os processos de arrasto
(drag), histerese e deformação
A fáscia tem um conjunto notavelmente diverso de propriedades – e
elas têm implicações para os terapeutas manuais. Deve-se ter em mente
dois princípios essenciais ao considerar as características fasciais:
Lei de Hooke: Estresse imposto sobre os tecidos (i.e., o grau de força
que está sendo aplicado) é diretamente proporcional à tensão produzida
(p. ex., mudança no comprimento) dentro dos limites elásticos dos
tecidos. Ver discussão de elasticidade e plasticidade abaixo.
Lei de Wolffe: Tecidos (p. ex., osso, fáscia) se remodelam em resposta
às forças ou demandas colocadas sobre eles. Chen e Ingber (2007)
descrevem como as forças mecânicas são transmitidas dentro do
citoesqueleto e da matriz nuclear das células, onde mudanças
bioquímicas e de transcrição ocorrem por meio do processo de
mecanotransdução.

A fáscia é um coloide, que compreende partículas de material sólido,
suspenso em líquido. A quantidade de resistência que os coloides
oferecem à carga aplicada aumenta proporcionalmente à velocidade
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de aplicação de força. Para um exemplo simples de comportamento
coloidal, considere uma mistura espessa de farinha e água. Se o
coloide resultante for lentamente agitado com um palito ou uma
colher, o movimento será suave, mas qualquer tentativa de movê-lo
rapidamente encontrará uma resistência semirrígida (conhecida como
“arrasto [drag]”). Essa qualidade dos coloides é conhecida como
tixotropia – mais evidente na matriz extracelular (descrita mais
adiante neste capítulo).
O colágeno é a proteína mais amplamente distribuída no corpo e é
responsável pelas propriedades coloidais da fáscia.
A propriedade tixotrópica dos coloides significa que, quanto mais
rapidamente a força é aplicada (carga), mais rigidamente o tecido
responderá – por isso a probabilidade de fratura quando a força
rápida encontra a resistência de osso. Se a força for aplicada
gradualmente, a “energia” é absorvida pelos tecidos e armazenada
neles, com implicações terapêuticas potenciais (Binkley & Peat,
1986).
O armazenamento de energia também é uma característica de
preparação para movimento – conforme explicado abaixo (Schleip e
colaboradores, 2012a).

Uma carga manual, sustentada e suave é um requisito se o arrasto
(drag) e a resistência forem reduzidos quando são induzidas mudanças
naquelas estruturas de tecidos moles fasciais mais sujeitas à mudança,
isto é, as camadas fasciais frouxas, mais superficiais, em vez das fáscias
mais profundas, densas.

Os tecidos moles mostram graus variados de elasticidade
(viscosidade, resiliência ou “cedência”) a fim de resistir à
deformação quando a carga é aplicada. A propriedade elástica da
fáscia é possível porque esses tecidos têm a capacidade de armazenar
um pouco da energia mecânica que é aplicada a eles. Eles são, então,
capazes de utilizar isso quando retornam a seu formato e tamanho
originais quando a carga é removida.
Esse processo de armazenamento de energia, e de perda de energia, é
conhecido como histerese (Comeaux, 2002). As propriedades de
histerese (e creep, descritas abaixo) oferecem explicações possíveis
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para a metodologia de liberação miofascial (ou indução, ver o Cap.
14), bem como aspectos de terapia neuromuscular (Cap. 15). Essas
qualidades devem ser levadas em conta durante a aplicação da
técnica.
Se a carga for repetida de maneira excessiva ou frequente, ela pode
superar o potencial elástico dos tecidos, levando à deformação
plástica. Uma mudança permanente, ou uma distorção plástica
semipermanente, da matriz de tecido conectivo pode ocorrer, e o
retorno ao normal apenas será possível com a introdução de energia
suficiente para permitir uma reversão do processo de deformação,
idealmente por meio de terapias manuais aplicadas lentamente
(Doubal & Klemera, 2002).
Olson e Solomonow (2009) oferecem um forte exemplo dos efeitos
da elasticidade exaustiva que resulta de carga repetitiva: “as
propriedades do tecido viscoelástico tornam-se comprometidas pela
repetição clínica de flexão – extensão do tronco que
consequentemente influencia a ativação muscular. A redução da
tensão nos tecidos viscoelásticos dos humanos ocorre durante
flexão-extensão cíclicas e é compensada por atividade aumentada da
musculatura a fim de manter a estabilidade. O reflexo ligamento-
muscular é inibido durante as atividades passivas, mas torna-se
hiperativo após flexão cíclica ativa, indicando que os requisitos de
momento são as variáveis de controle. Imagina-se que a exposição
de rotina prolongada à flexão cíclica minimiza a função dos tecidos
viscoelásticos e coloca demandas crescentes sobre o sistema
neuromuscular, o que, com o passar do tempo, pode levar a um
distúrbio e uma possível exposição à lesão”.
Greenman (1996) descreveu como a fáscia trata as cargas e tensões,
tanto de forma plástica quanto elástica, com suas respostas
dependendo – variavelmente – do tipo, da velocidade, da duração e
da quantidade da carga. Quando a carga é gradualmente aplicada à
fáscia, seguem-se reações elásticas nas quais a folga é reduzida à
medida que os tecidos respondem. Uma carga persistente leva ao que
é coloquialmente chamado de “creep”, em que o formato do tecido
alonga e distorce lentamente devido à propriedade viscoelástica do
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tecido conectivo. Um exemplo de deformação é o processo de
compressão gradual que afeta os discos intervertebrais quando ficam
na posição vertical.
A rigidez de qualquer tecido se relaciona a suas propriedades
viscoelásticas e, portanto, à natureza coloidal tixotrópica do(a)
colágeno/fáscia.
Cantu e Grodin (2001) utilizam o termo “características de
deformação” para descrever o que eles veem como a característica
“exclusiva” de tecido conectivo. Esse termo incorpora a
característica de deformação viscosa (permanente, plástica), bem
como os potenciais de deformação tipo espiral (temporária,
elástica), conforme resumido anteriormente.

Ponto-chave
A percepção dessas múltiplas qualidades fasciais oferece insights aos
fisioterapeutas em relação às diversas maneiras como a carga
mecânica pode influenciar o que eles estão tocando. Outro aspecto
desse contato é como o sistema nervoso é influenciado, e também
por dinâmica de líquido – ambos são discutidos mais adiante neste
capítulo.

Características funcionais da fáscia
As definições e os conceitos em relação à fáscia (acima) oferecem ideias
úteis sobre como podemos compreender de modo clínico os componentes
fasciais do corpo (Langevin e colaboradores, 2011a; Swanson, 2013). O
que surge é que:

A fáscia é conectada a todos os outros tecidos do corpo, microscópica e
macroscopicamente – de modo que suas matrizes de colágeno
tridimensionais são arquitetonicamente contínuas – desde a cabeça até o
dedo do pé, desde células individuais até órgãos principais.
A fáscia tem propriedades elásticas, plásticas e viscoelásticas coloidais
(ver Quadro 1.2).
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A fáscia é bastante inervada – participando na propriocepção e na
sensação de dor (ver Quadro 1.3).
A fáscia é funcional, não passiva. Ela é dinâmica e ativa – participando
no movimento e na estabilidade.

Ponto-chave
Kumka (comunicação pessoal, 2013) oferece uma perspectiva médica:
“características morfológicas da fáscia – sua localização, relações,
inervações, etc. – são as ‘rodovias’ por meio das quais a fáscia deve
ser abordada pelos médicos”.

Inervação da fáscia
Deixando de lado os processos de mecanotransdução (conforme
mencionado anteriormente e descrito em mais detalhes adiante), como o
corpo se regula e se adapta ao seu ambiente depende, em grande parte,
do registro neural que oferece a informação cerebral quanto aos
requisitos internos e externos. A interpretação de tais informações,
recebidas de receptores da dor e de mecanorreceptores de vários tipos,
determina a maneira como o corpo responde às demandas da vida.
Os proprioceptores são mecanorreceptores que monitoram
constantemente a posição articular, a carga do tendão, a tensão do
ligamento e o estado do tônus e da contração muscular. Os órgãos
tendinosos de Golgi (ver Quadro 1.3) são exemplos de proprioceptores
especializados que são envolvidos na preservação da integridade
articular. A propriocepção da fáscia é fornecida principalmente pelos
mecanorreceptores localizados dentro das estruturas fasciais, bem como
do que foi chamado de “ectoesqueleto” (Benjamin, 2009). Isso descreve
um “esqueleto de tecido mole” virtual no qual os mecanorreceptores
nos músculos se conectam às camadas fasciais às quais os fascículos
musculares se inserem como parte do processo de transmissão de força
(discutido mais adiante neste capítulo).
Stecco e colaboradores (2007) demonstraram a presença de uma
variedade de estruturas neurais na fáscia profunda – incluindo
corpúsculos de Ruffini e de Pacini. Isso sugere fortemente que a fáscia
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participa da percepção de postura, bem como de movimento, tensão e
posição (ver Quadro 1.3).

Quadro 1.3
Principais estações de geração de respostas fasciais

Receptores de Golgi: Estes são abundantes em tecido conectivo
denso. Nas junções miotendinosas e nos ligamentos de articulações
periféricas, eles são conhecidos como órgãos tendinosos de Golgi,
onde eles respondem à contração muscular. Outros receptores de
Golgi respondem aos movimentos de alongamento ativos (mas
provavelmente não aos passivos) – com diminuição imediata do
tônus em fibras motoras relacionadas. Permanece incerto até que
ponto a carga manualmente aplicada pode evocar respostas de Golgi
(Schleip, 2003).
Mecanorreceptores de Pacini e paciniformes: Estes receptores
intrafasciais são encontrados no tecido conectivo denso. Os
corpúsculos de Pacini na fáscia muscular, junções miotendinosas,
camadas capsulares profundas e ligamentos espinais são relatados
por responderem a mudanças na pressão e na vibração – mas não na
compressão sustentada – com efeitos que levam a feedback
proprioceptivo aumentado e controle motor.
Mecanorreceptores de Ruffini: Estes estão localizados no tecido
conectivo denso, nos ligamentos das articulações periféricas, na
dura-máter e nas camadas capsulares externas. Alguns respondem a
mudanças rápidas de pressão, mas a maioria é afetada por pressão
sustentada, ou golpes – profundos – rítmicos lentos, bem como por
forças de alongamento lateral (tangencial). Os efeitos incluem
atividade simpática reduzida.
Mecanorreceptores intersticiais (p. ex., Tipos 3 e 4): Estes
oferecem informação sensorial, e são bem mais abundantes em – por
exemplo – feixes musculares e fáscia – do que as estações de relato
de Pacini e de Ruffini. A densidade mais alta está localizada no
periósteo. 10% são mielinizados (Tipo 3), e o restante é não
mielinizado (Tipo 4). Alguns são responsivos à pressão rápida,
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outros, ao alongamento fascial (e cutâneo). Outros são de limiar lento
– respondendo a um toque que é ‘tão leve quanto o pincel de um
pintor’ (Mitchell & Schmidt, 1977). Eles também são conhecidos
como receptores de tecido miofascial intersticial (interoceptores).
Schleip (2011) sugere que esses interoceptores têm influências
autônomas – sobre a pressão arterial, por exemplo.
O emprego clínico de estratégias manuais apropriadas a fim de
influenciar receptores neurais diferentes é explorado com mais
detalhes no Capítulo 5.

Ponto-chave
A percepção das maneiras como graus, durações e direções
diferentes de carga podem influenciar as estruturas neurais dentro da
fáscia oferece opções terapêuticas relevantes para a clínica, por
exemplo, uma carga leve, reduzida e tangencial (que afeta os
mecanorreceptores de Pacini), em comparação com um alongamento
moderado, sustentado (que afeta os órgãos tendinosos de Golgi).
Uma sensação de “corte/picada” agudo(a) é comumente relatada
quando a fáscia disfuncional está sendo alongada ou comprimida.

Além disso, a fáscia toracolombar (FTL) é densamente inervada com
diferenças acentuadas na distribuição das terminações nervosas sobre
várias camadas fasciais: o tecido subcutâneo (fáscia superficial) contém
uma presença densa de mecanorreceptores sensoriais, tais como
receptores de Pacini e terminações de Ruffini (ver Quadro 1.3).
Terminações nervosas livres positivas para substância P – imaginadas
como nociceptivas – são encontradas exclusivamente nessas camadas:
“O achado de que a maioria das fibras sensoriais está localizada na
camada externa da fáscia e no tecido subcutâneo pode explicar por que
algumas terapias manuais que são direcionadas na fáscia e no tecido
subcutâneo (p. ex., liberação fascial) são muitas vezes dolorosas”
(Tesarz e colaboradores, 2011).
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Observação: A FTL é descrita com mais detalhes e com particular
atenção no Capítulo 9, “O método de Manipulação Fascial® aplicado à dor
lombar”.

Principais características fasciais
clinicamente relevantes
Como observado, a fáscia fornece continuidade estrutural e funcional entre
os tecidos moles e duros do corpo como um componente sensorial,
elástico-plástico e onipresente que reveste, sustenta, separa, conecta,
divide, envolve e dá coesão ao restante do corpo – enquanto às vezes
permite movimentos de desvio, deslizamento –, bem como desempenha
um papel importante na transmissão de forças mecânicas entre as
estruturas (Huijing, 2007).

Os elementos individuais contidos naquele resumo (“elástico”,
“plástico”, “sensorial”, “de separação”, “de deslizamento”, etc.) precisam
ser esclarecidos e individualmente discutidos – como o são nos capítulos
de abertura do livro e em muitas das discussões dos métodos clínicos na
Seção 2.

Todas essas funções e atributos da fáscia são interessantes; contudo,
alguns têm maior relevância clínica do que outros. Potenciais
características fasciais clinicamente relevantes que merecem atenção
incluem as maneiras como as células fasciais respondem às diferentes
formas e graus de carga mecânica (mecanotransdução), bem como o
aspecto múltiplo de conexão, envolvimento e ligação da fáscia e como
estes influenciam a avaliação terapêutica e o tratamento.

Mecanotransdução
A mecanotransdução descreve as inúmeras maneiras pelas quais as células
respondem aos diferentes graus de carga: torsão, tensão, cisalhamento,
alívio, compressão, alongamento, inclinação e fricção – resultando em
modificação rápida do comportamento celular e adaptações fisiológicas –,
incluindo expressão genética e respostas inflamatórias. A
mecanotransdução nos tecidos conectivos envolve processos de
comunicação físicos e químicos que ocorrem entre células especializadas,
tais como miofibroblastos e seu ambiente imediato, incluindo a rede de
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matriz extracelular (MEC) tipo sopa na qual eles funcionam. Os processos
de mecanotransdução que envolvem colagenase e TGF-β1 (fator de
crescimento de transformação beta-1) são de particular importância e são
explicados abaixo.

Ponto-chave
Até que ponto os efeitos de mecanotransdução (devido às diferentes
formas e graus de carga sobre as células) podem ser influenciados por
terapia manual ainda é objeto de estudo. Contudo, há evidências de que
a alteração de tensão de tecido local pode influenciar a cura pós-
traumática, via mecanotransdução, como, por exemplo, por meio de
mudanças na colagenase e/ou produção de TGF-β1. Essas
características fasciais são discutidas adiante e em mais detalhes no
Capítulo 5.

Matriz extracelular (MEC)
A MEC é o microambiente físico no qual as células operam. A MEC
também fornece a oportunidade para as células se ancorarem (usando
complexos de aderência descritos adiante).

O espaço ao redor e entre as células compreende uma malha elástica
intricadamente organizada de proteína localmente secretada, fibras de
colágeno e moléculas de polissacarídeos, bem como água rica em íons e
glicosaminoglicanos (GAGs) – tais como ácido hialurônico – que formam
a MEC. As células principais da fáscia, os fibroblastos, sintetizam a MEC
e o colágeno em resposta à carga.

As superfícies das células que produzem os materiais constituintes da
MEC – fibroblastos – são diretamente conectadas a ela por GAGs e
fibras de colágeno.
Fibras de colágeno extracelulares na matriz giram rapidamente, até 50%
em apenas 24 horas, demonstrando uma natureza ativa em constante
mudança (Hocking e colaboradores, 2009).
Dois fatores principais orientam o desenvolvimento de miofibroblastos:
estresse mecânico e fator de crescimento de transformação beta-1
(TGF-β1):
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Os miofibroblastos sentem estresse usando aderências de matriz
especializada (ver adiante).

Complexos de aderência de matriz celular
(CAMEs)
As células se ancoram ao andaime da MEC usando substâncias aderentes
solúveis. Estas prendem os proteoglicanos e as fibras de colágeno aos
receptores na superfície celular. Usando essa estrutura arquitetônica (ver
observações sobre tensegridade, anteriormente neste capítulo), as células
percebem e convertem sinais mecânicos em respostas químicas,
permitindo que elas reajam à carga externa de maneira instantânea.
Portanto – além de suas funções aderentes –, as moléculas de adesão
celular ajudam a modular a transdução de sinal:

“CAMEs são complexos excepcionalmente flexíveis e dinâmicos e seus
componentes sofrem rotações rápidas e reguladas para manter as
correntes de informações mecânicas e químicas delicadamente
equilibradas. Apesar do papel crucial de CAMEs na migração celular,
a sinalização por meio desses complexos fornece influência sobre
quase toda função celular principal, incluindo, por exemplo, a
sobrevivência, a diferenciação e a proliferação das células” (Lock e
colaboradores, 2008).
Literalmente, as células informam células adjacentes de suas respostas
físicas e químicas à carga alterada. Nesse processo, a carga física
também é transferida para complexos de aderência – os “membros”
virtuais das células que “se ancoram” à MEC.
Isso é particularmente relevante durante a cicatrização de feridas.
Descobriu-se que, quando os miofibroblastos são ativados para exercer
a função de estabilizadores estruturais/arquitetônicos da ferida em
reparação, eles desempenham esses papéis de forma mais eficiente
quando os tecidos em que eles estão operando são firmes/tensos, em
vez de flácidos/relaxados – com essas características (firme/mole)
sendo reconhecidas por seus receptores de superfície, as características
de aderência.
Wipff e Hinz (2009) observaram que, quando colocados em plástico
rígido, os miofibroblastos respondem aumentando e desenvolvendo



•

feixes de fibras de tensão espessos – mas, quando colocados em uma
superfície mole, suas aderências focais não se desenvolvem,
permanecendo relativamente pequenas (ver Fig. 1.2 e Lâmina 1).

A relevância terapêutica da dinâmica de líquidos e a MEC são descritas
abaixo.

Ponto-chave
A relevância clínica de uma compreensão da natureza e das funções da
MEC inclui a percepção de que, por exemplo, várias formas de carga
modificam seu comportamento com efeitos profundos sobre estrutura e
função. A influência da terapia manual sobre tais processos é discutida
no Capítulo 5, enquanto os capítulos na Seção 2 descrevem modelos de
terapias individuais.

Células especializadas, estruturas e funções da
fáscia (Benjamin, 2009)
A fáscia mantém o corpo integrado, envolvendo uma rede tensional ampla
do corpo de tecidos moles, colagenosos, às vezes densos e fibrosos e às
vezes elásticos e frágeis (teia fina).
Observação: Esta lista não é abrangente, mas salienta os principais
elementos envolvidos na estrutura e na função fasciais:

Colágeno: Derivado da palavra grega clássica para cola, kola, o
colágeno é formado por diferentes combinações e concentrações de
proteínas, amarradas juntas em uma variedade de fibras. A arquitetura
do colágeno é às vezes descrita quanto às direções dessas fibras, bem
como à espessura e à densidade da estrutura resultante. O colágeno
fornece suporte, formato e estabilidade, enquanto a razão pela qual ele
se funde com elastina (ver abaixo) determina seu grau de flexibilidade
(Langevin & Huijing, 2009). As características dos tecidos, tais como
as direções das fibras, são basicamente dependentes das demandas
tensionais e compressivas às quais eles estão sendo adaptados. A maior
parte do colágeno (cerca de 90%) no corpo é do Tipo 1 – por exemplo,
encontrado na pele; contudo, existem muitos outros tipos de colágeno
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(Ross & Pawlina, 2011). Purslow e Delage (2012) relatam que as
ligações cruzadas estabilizam as moléculas de colágeno na fáscia
muscular, mas que esses elos cruzados podem se tornar excessivos
devido ao envelhecimento – bem como por serem influenciados pela
dieta e pelos efeitos tóxicos do tabaco, por exemplo. As influências
nutricionais e de estilo de vida sobre a função fascial – e o surgimento
de disfunção por meio de envelhecimento ou trauma – são discutidos no
Capítulo 2. As influências principais sobre a produção de colágeno
envolvem substâncias discutidas mais adiante nesta seção – ver
informações sob o subtítulo Colagenase e Fator de crescimento de
transformação beta-1 (TGF-β1).
Fibroblastos: Estes são os tipos de célula mais comuns no tecido
conectivo. Eles secretam as proteínas de colágeno que mantêm a
estrutura da matriz extracelular – aquela malha acentuadamente diversa
que circunda as células e que fornece andaime, bem como que é uma
rede de comunicação. Os fibroblastos alteram sua função em resposta à
atividade e à carga que modifica seu formato (ver discussão sobre
mecanotransdução). Kumka e Bonar (2012) observaram que: “Os
fibroblastos são altamente adaptáveis a seu ambiente e mostram uma
capacidade de se remodelar em resposta à direção de vários estímulos
mecânicos, produzindo respostas bioquímicas. Se a função muda, como
na tensão mecânica aumentada ou imobilização prolongada, a
transcrição de ácido desoxirribonucleico (DNA) de procolágeno nos
fibroblastos mudará os tipos (p. ex., colágeno do tipo I em colágeno do
tipo III), ou os tipos de células não diferenciadas podem se adaptar a
uma linhagem mais funcionalmente apropriada”.
Colagenase: Quando os fibroblastos são submetidos a uma carga
contínua ou cíclica (alongamento, forças de cisalhamento ou
compressão – mecânica – ou, por exemplo, envolvendo edema), eles
secretam colagenases, enzimas que quebram as ligações de peptídeos
em colágeno, prevenindo formação de tecido conectivo em excesso, por
exemplo, durante a cicatrização de feridas (Tortora e colaboradores,
2007).
O alongamento cíclico (ou compressão) dos fibroblastos – envolvendo
aproximadamente 10% da elasticidade disponível – dobra a produção
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de colagenase.
Em contrapartida, o alongamento contínuo é apenas 50% efetivo
(Langevin, 2010; Carano & Siciliani, 1996). Além disso, Bouffard e
colaboradores (2009) relatam que o alongamento leve e breve dos
tecidos que alojam os fibroblastos promove produção de colagenase,
diminuindo a formação de novas estruturas de colágeno, reduzindo,
dessa forma, a probabilidade de fibrose. Existem vários outros
processos de mecanotransdução; contudo, o exemplo fornecido aqui
oferece uma percepção dos potenciais para influências mecânicas (via
exercício e/ou terapia manual e/ou acupuntura) sobre o comportamento
celular.

Ponto-chave
De possível relevância clínica é a observação de que células levemente
carregadas perdem sua sensibilidade à deformação mecânica após 10 a
15 minutos, requerendo um período de repouso ou um estímulo
diferente para recomeçar a secreção de colagenase.

A observação de que a carga intermitente tem uma influência maior
sobre a produção de colagenase do que a carga sustentada também é
clinicamente relevante.

Em geral, graus e formas variados de carga – incluindo exercício,
estímulo mecânico cíclico, sustentado, pesado, leve – modificam o
comportamento celular e a expressão genética, influenciando a
remodelagem do tecido – envolvendo enzimas e vários fatores de
crescimento como TGF-β1.

Não é surpreendente, portanto, que o exercício aumenta a formação
de colágeno, enquanto a inatividade a diminui dramaticamente – nos
músculos, mas não nos tendões.

Miofibroblastos: Eles se originam dos fibroblastos que foram
estimulados para mudar sua forma e função como um resultado da
carga mecânica e da consequente deformação. Os miofibroblastos
possuem algumas das características de células de músculo liso,
contendo actina e miosina, de modo que eles têm a capacidade de se
contrair. Os miofibroblastos ajudam no reparo, na reconstrução e na
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remodelagem do tecido lesionado secretando nova MEC (ver acima) e
exercitando alta força contrátil. Se esses processos se tornarem não
regulados, a contratura do tecido (como na doença de Dupuytren) e o
desenvolvimento de fibrose podem ocorrer. A fibrose é discutida com
mais detalhes no Capítulo 2. As duas características principais que
estão envolvidas na transformação de fibroblastos para miofibroblastos
são a carga mecânica e o TGF-β1 químico. São necessários níveis
particulares de estresse para induzir o desenvolvimento de
miofibroblastos, tal como ocorre no traumatismo. Os miofibroblastos
percebem mudanças na carga/tensão usando aderências de matriz
especializadas – as estruturas que permitem que eles se fixem às
superfícies (ver Fig. 1.2 e Lâmina 1).

FIGURA 1.2 Miofibroblasto na superfície sólida (esquerda) e superfície mole (direita). Ver
também Lâmina 1 (Wipff & Hinz 2009).

Ponto-chave
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Diferentes formas de aplicação de carga terão efeitos de
mecanotransdução sobre os miofibroblastos, com influência
significativa sobre a remodelagem e a reabilitação.

Células de músculo liso: Como esperado, elas estão localizadas no
tecido muscular liso, conforme encontrado nas paredes das vísceras e
nos vasos sanguíneos. Elas também são embutidas nos tecidos
conectivos. Essas células não estriadas e em forma de fuso são capazes
de contrações involuntárias rítmicas lentas. Schleip e colaboradores
(2006) sugerem que sua presença na fáscia pode estar relacionada
aotônus fascial, influenciando a dinâmica musculoesquelética.

Ponto-chave
No Capítulo 2, existe uma breve discussão sobre os efeitos do pH
alterado sobre a fáscia – às vezes resultante de padrões de respiração
excessiva (tal como hiperventilação). Isso causa a contração dos
músculos lisos, com potencial relevância para o tônus fascial.

Integrinas: Projeções de proteína do tipo aérea, vitais para
comunicação célula-para-célula e célula-para-MEC. Myers (2012)
explicou isso de forma esplêndida: “A MEC é conectada às membranas
celulares e, por meio delas, ao citoesqueleto via centenas ou milhares
de integrinas de ligação na superfície celular. As forças de fora da
célula são transmitidas por meio dessas conexões aderentes para os
trabalhadores internos da célula. Assim, nós podemos agora entender
que cada célula, assim como ‘experimentando’ seu ambiente químico,
está ‘sentindo’ e respondendo a seu ambiente mecânico... Forças
também se movem na outra direção – da célula para a MEC – no caso
de contração muscular ou de (mio)fibroblasto que é transmitido por
meio da membrana até a MEC adjacente”.
Fibronectina: Consiste em uma substância do tipo cola que, por
exemplo, liga-se às integrinas, as proteínas receptoras abrangentes de
células.
Elastina: Elas permitem que os tecidos no corpo recuperem seu
formato após alongamento ou contração; por exemplo, onde a fáscia
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superficial precisa permitir movimento de deslizamento significativo,
como no dorso da mão, os níveis de elastina são aumentados para
permitir a restauração da posição e do formato após o movimento.
Fibrilina: Este constituinte da MEC é essencial para a formação de
fibras elásticas que fornecem força e flexibilidade ao tecido conectivo.
Quando ela sofre uma mutação genética, resulta em síndrome de
Marfan.
Gordura (tecido adiposo): A fáscia superficial (ver adiante mais
informações sobre este tópico) contém, em diferentes áreas do corpo,
camadas distintas de gordura que fornecem isolamento e amortecimento
na forma de tecido fibroadiposo.
Fator de crescimento de transformação beta-1 (TGF-β1): Esta é
uma proteína secretada que realiza muitas funções celulares, incluindo
o controle de crescimento celular, proliferação e diferenciação de
células. Um novo colágeno é formado em resposta à carga mecânica
(como no exercício ou na terapia manual) e ele estimula, entre outras
substâncias, o TGF-β1. De acordo com Langevin (2006), o
alongamento breve diminui os efeitos de TGF-β1 na produção de
colágeno adicional – que pode ser relevante para as técnicas de terapia
manual que visam reduzir o risco de formação de cicatriz/fibrose. A
inatividade reduz a função de proliferação de colágeno nos tecidos
musculares – mas não nos tendões – de maneira drástica (Kjaer e
colaboradores, 2009).

Lubrificantes fasciais
Proteoglicanos (PG), glicosaminoglicanos (GAG): Estas substâncias
do tipo muco e que adoram água, compostas de proteína e moléculas de
açúcar em várias combinações, formam a substância fundamental –
uma característica frouxamente condensada da MEC. Essas substâncias
têm papéis importantes em auxiliar a difusão de nutrientes e de
resíduos, bem como oferecer uma casa para condroitina e outros
sulfatos e várias fibras de colágeno com funções de estabilização,
compressão ou tensão.
Ácido hialurônico (AH): Este componente de PG e GAG tem funções
lubrificantes e ajuda a manter a viscosidade da MEC. Uma camada de
ácido hialurônico lubrificante fica entre a fáscia profunda e o músculo

Gustavo Pilon


Gustavo Pilon


Gustavo Pilon


Gustavo Pilon


Gustavo Pilon


Gustavo Pilon


Gustavo Pilon




•

•

•

(Langevin, 2009).
Efeitos de carga sobre o AH: Usando métodos de modelagem
matemáticos sofisticados, Roman e colaboradores (2013) compararam
os efeitos de lubrificação de AH quando três formas diferentes de carga
manual foram aplicadas: deslizamento constante, vibração
perpendicular e oscilação tangencial. O grau de eficácia foi julgado por
pressão de líquido aumentada de AH, visto que “a pressão gerada no
líquido entre o músculo e a fáscia... [durante o tratamento]... faz com
que a diferença de fluido aumente”. Os achados foram que “vibração
perpendicular e oscilação tangencial podem aumentar a ação do
tratamento na matriz extracelular, fornecendo benefícios adicionais
nas terapias manuais que atualmente usam apenas movimentos de
deslizamento constantes”.
Langevin e colaboradores (2011b) mostraram que a redução do
potencial de deslizamento da fáscia na área toracolombar (descrita
tecnicamente como “força de cisalhamento toracolombar reduzida”)
correlaciona-se com espessura aumentada da FTL, e, nos homens,
parece predispor à dor lombar. Esse elo específico de gênero entre um
movimento de deslizamento livre da fáscia na FTL, a espessura das
camadas de tecido conectivo e dor lombar permanece inexplicado.

Modelo de deslizamento alternativo de Guimberteau
Um modelo diferente é sugerido (Guimberteau & Bakhach, 2006;
Guimberteau, 2012), no qual é observado que:

“A noção tradicional de diferentes fáscias ou do sistema de
deslizamento, de escorregamento do sistema colagenoso... concentra-se na
separação dessas estruturas. A microscopia de mapeamento eletrônico
sugere que esse sistema não consiste em camadas sobrepostas, diferentes.
Na realidade, há uma única arquitetura tissular com especializações
diferentes. Para enfatizar suas implicações funcionais, nós chamamos esse
tecido de sistema de absorção colagenoso (dinâmico) multimicrovacuolar
(SACMVC).”

As observações detalhadas de Guimberteau e colegas sugerem que:

Esse ambiente intercelular contém um gel de proteoglicano altamente
hidratado, com alto conteúdo lipídico. Suas laterais compreendem
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vacúolos entrelaçados compostos por colágeno e elastinas.
O SACMVC é visto como o bloco de construção de: “uma rede
interorgânica, que funciona em níveis diferentes e que realiza três
papéis mecânicos principais: (i) responde a qualquer tipo de estímulo
mecânico de uma maneira altamente adaptável e de economia de
energia; (ii) preserva as estruturas, fornece informação durante a ação
e volta para seu formato original; (iii) assegura a independência e a
autonomia das várias unidades funcionais”.

Eles também observam que:

“...a função do sistema microvacuolar é manter as estruturas
periféricas próximas, mas não mecanicamente afetadas pela ação do
corpo em progresso. Inversamente, ele também oferece resistência,
primeiro minimamente depois aumentando à medida que a carga
aumenta”.
É oferecido um exemplo prático no qual a flexão do dedo é observada,
durante a qual: “o movimento do tendão flexor raramente é perceptível
na palma da mão. Acontece o mesmo sob o tecido areolar cutâneo, que
é o elo de conexão entre o músculo, o tendão, a gordura, a aponeurose
e as áreas subdérmicas. O sistema SACMVC situado entre o tendão e
seu tecido adjacente parece favorecer o deslizamento ideal. A excursão
do tendão pode ser grande e rápida sem resistência e sem provocar
qualquer movimento no tecido adjacente, sendo responsável pela
ausência de quaisquer repercussões dinâmicas de tal movimento sobre
a superfície da pele”.
A capacidade do SACMVC de responder de forma flexível é alterada
quando influências negativas tais como edema, traumatismo,
inflamação, obesidade e/ou envelhecimento ocorrem, criando mudanças
no formato microvacuolar.

Ponto-chave
A relevância clínica do conhecimento sobre MEC e GAGs (tal como
ácido hialurônico) salienta a importância de funções de
deslizamento/desvio – seja entre as camadas fasciais ou envolvendo um
mecanismo diferente. Em essência, a capacidade de atividade muscular
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sem atrito é a ideal. Há alguma evidência de que diferentes formas de
carga terapêutica podem ajudar a criar potencial de deslizamento
aumentado. Ver o Capítulo 5 para mais detalhes sobre as formas
específicas de carga.

Dinâmica de líquido e fáscia
Quando Klinger e colaboradores (2004) examinaram os efeitos do
alongamento sobre as capacidades de ligação à água da substância
fundamental do tecido conectivo do porco, eles descobriram que o
conteúdo de água tinha reduzido – como quando se espreme uma
esponja. Isso efetivamente facilitou a rigidez dos tecidos. Após cerca de
30 minutos, o conteúdo de água aumentou novamente, de modo que,
várias horas após o alongamento, houve um aumento na rigidez elástica
do tecido. Eles concluíram que a fáscia parece se adaptar
hidrodinamicamente em resposta aos estímulos mecânicos, tais como
compressão e alongamento, basicamente devido a um efeito de
preenchimento e de compressão mecânica do tipo esponja na
bioarquitetura dos GAGs e proteoglicanos que têm afinidade com a
água. Isso sugere que pelo menos alguns dos efeitos da terapia manual e
do exercício – relativos à facilidade de movimento, rigidez, etc. –
relacionam-se às mudanças no conteúdo de água dos tecidos
conectivos. Isso tem uma possível relevância para reduzir edema, bem
como para aumentar o suporte de água para proteínas sub-hidratadas,
permitindo extensibilidade aumentada dos tecidos.
Reed e colaboradores (2010) estudaram de que maneiras o líquido se
move entre os vasos linfáticos e sanguíneos periféricos e os tecidos
intersticiais. Eles descobriram que, durante a inflamação, por exemplo,
as propriedades físicas dos tecidos conectivos frouxos (envolvendo
GAGs e ácido hialurônico, conforme descrito anteriormente) podem
mudar em uma questão de minutos, resultando em um aumento de até
cem vezes no fluxo de líquido. Eles propõem que: “células de tecido
conectivo aplicam forças de tensão sobre as fibras da MEC que
sucessivamente impedem a substância fundamental sub-hidratada de
absorver líquido e inchar”. O tecido conectivo é visto como um
aspecto ativo do equilíbrio hídrico e da fisiologia.
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Meert (2012) observa que o líquido na MEC: “cria um espaço de
transporte para nutrientes, resíduos e substâncias mensageiras e
realmente facilita a homeostase entre a região extracelular e a
intracelular. Além disso, o sistema linfático filtra esse suprimento para
fora do oceano de líquidos intersticiais e o drena para o sistema
venoso”.
“Os fibroblastos respondem à tensão do tecido conectivo por ajuste
homeostático da pressão de líquido intersticial e fluxo de líquido
transcapilar. A transmissão de forças dos fibroblastos para a matriz
extracelular... causa mudanças na pressão hidrostática intersticial...
influenciando a resposta à lesão e à inflamação” (Langevin e
colaboradores, 2005).
Fryer e Fossum (2009) sugerem que as contrações isométricas usadas
nas técnicas de energia muscular (TEM; ver Cap. 13) “aumentam a
drenagem dos espaços intersticiais reduzindo as concentrações de
citocinas pró-inflamatórias”.
A dinâmica de líquido fascial e as mudanças fasciais intramusculares
ajudam a explicar os efeitos das modalidades envolvendo contrações
isométricas (tais como TEM e facilitação neuromuscular
proprioceptiva).

Ponto-chave
A relevância clínica da dinâmica de líquido e da fáscia indica uma
maior influência de líquido/água sobre a flexibilidade e a rigidez, bem
como sobre a distribuição de substâncias, tais como nutrientes, produtos
pró-inflamatórios e anti-inflamatórios e a drenagem de resíduos durante
processos como inflamação e reparo de tecido – com influências sobre
a função homeostática.

O panorama geral: características
estruturais da fáscia
Descrever as diferentes estruturas fasciais independentemente, como
abaixo, pode distrair da realidade de que a rede fascial é contínua; cada
parte dela é unida a outra parte, estrutural e funcionalmente.
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2.
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Isso foi sucintamente expresso por Schleip e colaboradores (2012,
Introdução), conforme segue:

“O corpo fascial é um grande órgão em rede, com muitas bolsas e
centenas de densificações locais tipo corda e milhares de bolsos dentro de
bolsos, todos interconectados por septos firmes, bem como por camadas
de tecido conectivo mais frouxo.”

O texto abaixo descreve algumas das diferentes formas, tipos e
localizações da fáscia e sua geografia (ver também Quadro 1.1 para
“funções da fáscia”), seguido por um resumo de como isso se traduz em
um dos aspectos mais clinicamente úteis da evidência de pesquisa atual –
transferência de carga.

Camadas e bolsas fasciais (Willard, 2012a)
Forças de tensão que resultam de contrações musculares e demandas de
carga são espalhadas para tecidos adjacentes – e distantes – via folhas
fasciais, bem como por meio de filamentos densificados, cordões, tiras,
invólucros e conexões tipo corda (tendões, ligamentos, retináculos, etc.).

A fáscia também compreende uma variedade complexa de bolsas,
septos, bolsos e envelopes que contêm, separam e dividem tecidos e
estruturas – enquanto, em muitos casos, permitem uma facilidade de
deslizamento, desvio que fornece a base para o movimento sem atrito entre
as camadas de tecidos moles. Isso pode ser perdido ou reduzido por
aderências e densidade aumentada.

A geografia da fáscia pode ser dividida em categorias funcionais
amplas:

Fáscia (frouxa) superficial, ou areolar ou panicular;
Fáscia axial profunda (ou de revestimento);
Fáscia meníngea (circunda o sistema nervoso);
Fáscia visceral (circunda e sustenta os órgãos).

1. Fáscia superficial (frouxa ou areolar ou panicular)
Uma camada superficial de tecido conectivo frouxo e gordura circunda o
tronco e as extremidades, mas não os orifícios externos. Isso permite
deslizamento entre eles mesmos e a fáscia mais densa e mais profunda que
envolve e reveste o músculo.
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•
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Vasos sanguíneos e nervos passam de e para estruturas mais profundas
por meio da camada adiposa superficial.

Essa fáscia subcutânea frouxamente envolvida – superficial – é o tecido
conectivo que é mais acessível (e tratável) à intervenção de terapia manual
(ver Quadro 1.4 sobre alongamento e fáscia superficial).

Quadro 1.4
Tecido conectivo frouxo e alongamento

Langevin e colaboradores (2005) relataram que o alongamento
sustentado e leve (abaixo de 20% da elasticidade disponível)
produzia um aumento dependente do tempo significativo no
perímetro do corpo de células de fibroblastos e área transversal:
“esse estudo [tem] implicações importantes para nosso
entendimento de movimento normal e postura, bem como para
terapias usando estimulação mecânica de tecido conectivo,
incluindo fisioterapia, massagem e acupuntura”.
Fourie (2009) observa que estudos em animais e em humanos
indicam que o grau ideal de alongamento, requerido para alongar o
tecido conectivo frouxo, não deve exceder 20% da elasticidade
disponível, com 5 a 6% geralmente sendo adequados.
“Quando o tecido conectivo se alonga (p. ex., via extensão física ou
estimulação mecânica com uma agulha de acupuntura), as células
de fibroblastos que ajudam a produzir e manter a matriz de tecido
conectivo aumentam e se achatam. Nós sugerimos que os complexos
de aderência focal sobre as superfícies dos fibroblastos detectam
alongamento e iniciam a sinalização mediada pela proteína Rho. A
célula então libera ATP no espaço extracelular encorajando uma
mudança no formato da célula, possivelmente envolvendo produtos
de ruptura com efeitos analgésicos. Além disso, o trajeto da proteína
Rho instiga remodelagem das aderências focais da célula, que
servem de mediadores de quando e como a célula se liga à matriz
extracelular, levando ao relaxamento do tecido conectivo”
(Langevin, 2013).
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Ver o subtítulo, “Complexos de aderência de matriz celular
(CAMCs)”, para uma explicação sobre “aderências focais”.
Quando submetidos a esforços mecânicos (tal como alongamento
sustentado leve), os fibroblastos dentro da fáscia muscular secretam
interleucina-6, que mostrou influenciar significativamente a
diferenciação que é essencial para o reparo muscular e que influencia
fortemente os processos inflamatórios (i.e., tem o potencial de
desencadear efeitos pró-inflamatórios ou anti-inflamatórios
dependendo de outros fatores) (Hicks, 2012).
Os fibroblastos sintetizam a MEC e o colágeno em resposta à carga
tal como o alongamento.

Principais características da fáscia superficial
Contém canais linfáticos;
Tem uma função de absorção de choque – por exemplo, no calcanhar;
Age como um isolante do calor e regulador térmico;
Armazena energia na forma de triglicerídeos;
Fornece canais para veias e, em algumas áreas, fibras nervosas grandes
e bem protegidas, bem como contendo inúmeros mecanorreceptores
(Schleip e colaboradores, 2012b);
Às vezes aloja estruturas musculares vestigiais – por exemplo, o
platisma no pescoço;
Contém fibras elásticas que permitem que a pele se alongue (derme,
epiderme) e que também criam propriedades elásticas e de tensão que
facilitam um grau de alongamento seguido por um retorno ao estado
original;
Conecta a fáscia mais profunda com a superfície do corpo; alojando
lóbulos adiposos (subdivisões pequenas;
Contém substância fundamental – a MEC – que enche os espaços entre
as células e que tem múltiplas propriedades que determinam a
orientação de fibrilas de colágeno, bem como vários líquidos que
permitem movimentos como as funções de deslizamento e desvio
desses tecidos (ver observações sobre MEC anteriormente neste
capítulo e observações sobre GAGs);
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a.
b.
c.

•

◦
◦
◦

◦
◦

Reed e colaboradores (2010) resumiram as principais características da
substância fundamental da fáscia superficial, como segue:

“A MEC do tecido conectivo frouxo, constituindo a matriz intersticial, tem
três componentes principais:

colágenos constituindo o andaime rígido para órgãos e organismos;
fibras e microfibrilas elásticas;
a substância fundamental composta por proteoglicanos e ácido
hialurônico, bem como glicoproteínas.

Essa matriz intersticial fornece a rota de transporte para nutrientes e
materiais residuais entre o lado abluminal da barreira endotelial para as
células parenquimais de qualquer tecido.

A fáscia superficial também contém vários tipos de células importantes,
incluindo:

adipócitos para armazenagem de gordura;
fibroblastos (ver observações anteriormente no capítulo);
várias células sanguíneas protetoras, tais como neutrófilos e
macrófagos;
mastócitos e células plasmáticas;
glândulas sudoríparas.

Ponto-chave
Aspectos significativos de tecidos conectivos frouxos superficiais
encontram-se em sua relativa acessibilidade para compressão,
alongamento e/ou agulhamento – como exemplos. Uma carga com o
objetivo de aumentar o comprimento foi sugerida por requerer pressão
de alongamento leve (bem abaixo de 20%) – sustentada por minutos,
não segundos.

2. Fáscia profunda (axial ou de revestimento)
A fáscia axial estende-se profundamente no corpo, circundando os
músculos principais, tendões, ligamentos e aponeuroses (folhas do tipo
tendão amplas e planas que unem os músculos e as partes do corpo sobre
as quais os músculos agem) do tronco, estendendo-se para os membros e
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fornecendo proteção e lubrificação. A transferência de força durante a
contração muscular é uma característica importante da fáscia profunda.

3. Fáscia meníngea (circunda o sistema nervoso)
Ela está encaixada dentro da fáscia axial, circundando e protegendo as
estruturas do sistema nervoso.

4. Fáscia visceral e mediastinal
Willard (2012b) resumiu a fáscia visceral desse modo: “A fáscia visceral
pode ser traçada desde a base do crânio até a cavidade pélvica. Ela forma
o invólucro que circunda as cavidades corporais onde ela é comprimida
contra a parede corporal somática. Ela também forma o invólucro ao
redor dos órgãos viscerais, muitos dos quais ela alcança passando ao
longo dos ligamentos suspensores tais como os mesentérios. Essa fáscia
também funciona como um conduto para os feixes neurovasculares e
linfáticos, visto que eles irradiam para fora do mediastino torácico,
abdominal e pélvico até alcançar os órgãos específicos”.

A fáscia visceral circunda e sustenta os órgãos e fornece o “tecido de
invólucro” para as estruturas da linha média do corpo (Drake e
colaboradores, 2010) – ela é contínua a partir da região nasofaríngea e
cervical, por meio do tórax (mediastino), passando pelo diafragma, por
meio do abdome, até o soalho pélvico. Na linha média, além do plexo
abdominal e dos nervos autônomos, ela aloja vasos principais, tais como a
aorta e os sistemas da veia cava, bem como o ducto torácico. A fáscia
visceral envolve efetivamente todos os órgãos principais, cobre os
revestimentos pleurais e peritoneais e forma as bainhas neurovasculares. A
fáscia mediastinal, que basicamente compreende o tecido conectivo
frouxo, portanto, forma a cavidade compartimental central do tórax,
alojando órgãos principais, bem como estruturas neurais e vasculares.

Existem métodos de terapia manual que têm influências terapêuticas
potenciais para o mediastino (Barral & Mercier, 2004).

Ponto-chave
As formas e localizações das várias características fasciais são
relevantes para a clínica devido aos potenciais oferecidos ao terapeuta

Gustavo Pilon


Gustavo Pilon




manual pela continuidade que existe entre a maioria das estruturas que
ficam entre a base do crânio e o assoalho pélvico.

Diferenças das extremidades e do tronco
na fáscia profunda
As fáscias mais profundas das extremidades diferem significativamente
daquelas do tronco. A fáscia profunda associada com músculos nos
membros desliza livremente, ao passo que, no tronco, os músculos são
mais aderentes à fáscia mais profunda.

As fáscias profundas dos membros não apenas envolvem os músculos.
Evidências mostram que elas compreendem duas ou três camadas densas
ou lâminas com arranjos ondulados de feixes de colágeno paralelos que
podem incluir algumas fibras elásticas. Camadas fasciais densas profundas
são, em geral, separadas por camadas finas de tecido conectivo frouxo que
protegem e permitem que as camadas mais profundas deslizem umas sobre
as outras, fornecendo, assim, adaptabilidade mecânica sem atrito.

Existem – onde tecidos duros e moles se encontram, onde a fáscia
conecta-se ao osso – áreas locais de fibras de estresse tensionais
concentradas, nas quais o colágeno liga-se a, e ancora, camadas de tecido
conectivo profundo umas às outras, ou as consolida dentro de um
retináculo (estabilizando bandas ao redor de tendões) ou fibrocartilagem
(particularmente cartilagem em cordão, como o menisco do joelho). As
camadas finas, do tipo lâminas, de fáscia densa e profunda, são orientadas,
umas em relação às outras, em aproximadamente 78º. Essa orientação
aparentemente permite uma fricção reduzida, uma vez que as lâminas
fasciais deslizam sobre as camadas subjacentes, melhorando a capacidade
da fáscia de diminuir o esforço.

Se uma carga miofascial for exercida sobre o músculo, a força é
automaticamente transmitida para o tecido conectivo intramuscular por
meio da camada de fáscia que envolve o músculo (epimísio). Para essa
força ser transmitida adequadamente, as conexões precisam ser firmes, não
frouxas. Huijing e Langevin (2009) argumentam que, visto que algumas
estruturas fasciais não densas são capazes de transmitir alguma força
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muscular, “o termo ‘tecido conectivo frouxo’ para tais estruturas é
inadequado, e o termo ‘areolar’ é preferido” (ver Fig. 1.3).

FIGURA 1.3 Imagem esquemática das fáscias profundas dos membros, mostrando a composição e
a direção das fibras em três diferentes camadas. Adaptada da Figura 1.5.2 de Stecco C, Stecco A
2012 Deep fascia of the lower limbs. In: Schleip R e colaboradores. (eds): Fascia: the tensional
network of the human body. Churchill Livingstone Elsevier, Edinburgh, Ch. 1, p. 34.

Ponto-chave
A relevância clínica das diferentes orientações dos planos fasciais deve
ser levada em conta – por exemplo – para atingir aplicações ideais de
direções de carga durante métodos de tratamento manual que visam a
barreiras de restrição percebidas.

Fáscia muscular (Fig. 1.4)
Cada músculo é envolvido por uma camada de tecido conectivo – o
epimísio –, que se liga ao osso por meio dos tendões.
O próprio músculo é separado em unidades menores de feixes
musculares, ou fascículos, por meio de uma rede fascial – o perimísio.
Os fascículos são separados ainda em fibras musculares pelo
endomísio.
Septos intramusculares são, então, lâminas fasciais que separam
compartimentos das extremidades e músculos – por exemplo, septos
crurais anteriores e posteriores; septos femorais laterais e mediais; e os
septos umerais laterais e mediais.

Essas estruturas facilitam a divisão de carga e a transferência de carga, de
modo que uma rede contínua tridimensional, mecânica e funcional pode
operar.
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FIGURA 1.4 (a) Camadas de fáscia muscular. (b) Camadas de fáscia muscular esquelética.
FIGURA 1.4 (a) Camadas de fáscia muscular. (b) Camadas de fáscia muscular esquelética.

Transmissão de força, transferência de
carga e fáscia
Schleip (2003a, 2003b) descreveu a fáscia como: “...o tecido conectivo
irregular denso que circunda e conecta cada músculo, mesmo a miofibrila
mais fina, e cada órgão do corpo formando continuidade por todo o
corpo”.

Como esse resumo preciso de presença onipresente da fáscia muda a
maneira como entendemos o movimento e a locomoção? Um elemento
principal envolve reaprender a maneira como a força é transmitida.
Aprendemos a pensar nos músculos específicos se contraindo com força e
depois ela sendo transferida de forma linear por meio de, por exemplo,
aponeuroses e tendões, produzindo, dessa forma, o movimento articular.

As ilustrações da atividade muscular nos atlas anatômicos
padronizados, em geral, envolvem remoção de elementos fasciais para
revelar o que é apresentado comumente e de forma imprecisa como o
aspecto mecânico primário do movimento – músculos específicos –,
ignorando, portanto, as continuidades conectivas fasciais vitais pelas quais
a força é transmitida em múltiplas direções de forma simultânea: às vezes
lateralmente, às vezes obliquamente e às vezes linearmente. Por exemplo,
as estruturas normalmente descritas como os músculos do quadril, da pelve
e da perna interagem com os músculos do braço e da coluna por meio da



•

fáscia toracolombar, que permite transferência de carga efetiva entre a
coluna, a pelve, as pernas e os braços em um sistema integrado (ver Fig.
1.5).

FIGURA 1.5 Camada profunda da fáscia toracolombar, inserções ao glúteo médio e inserções entre
a camada profunda e o músculo eretor da espinha.

O triângulo interfascial lombar (TIFL) (Willard e
colaboradores, 2012)
Como observado anteriormente, a FTL integra forças que se originam de
tecidos conectivos passivos, bem como inúmeras estruturas musculares
ativas, incluindo camadas aponeuróticas e fasciais que separam os
músculos paraespinais dos músculos da parede abdominal posterior.

A camada posterior superficial da FTL é principalmente uma
aponeurose do latíssimo do dorso e do serrátil posterior inferior,
enquanto na camada profunda está a bainha retinacular que encapsula
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os músculos paraespinais que sustentam a espinha lombossacra.
Onde essa bainha encontra a aponeurose do transverso do abdome, ela
forma uma rafe (uma borda tipo sutura) – um septo denso. Essa é a
junção dos compartimentos fasciais hipaxial (anterior à coluna) e
epiaxial (posterior à coluna) – onde ela forma o triângulo interfascial
lombar (TIFL).
Essa estrutura notável (uma “rotunda” na terminologia de Myers – ver
Cap. 3) ajuda a distribuir a carga dos músculos abdominais e das
extremidades para, e da, FTL.
Todas as camadas de FTL se fundem para se unir com a espinha ilíaca
posterossuperior e o ligamento sacrotuberoso, ajudando no suporte da
espinha lombar inferior e da articulação sacroilíaca.
A carga que alcança a FTL desde os músculos abdominais, latíssimo do
dorso, da extremidade inferior e músculos pélvicos é, portanto,
apropriadamente distribuída a fim de auxiliar a estabilizar a coluna, o
tronco e a pelve.

Escalenos e o tórax
Como as lâminas e membranas fasciais que as envolvem e as conectam, os
músculos escalenos são contínuos com estruturas torácicas – variando
desde os músculos peitorais até o pericárdio. Portanto, é insensato
conceber a disfunção dos escalenos sem levar em consideração a que eles
estão conectados – via fáscia – de maneira anatômica e funcional.

Stecco e Stecco (2012) observaram que: “as fáscias intermusculares e
do epimísio servem como áreas de inserção para fibras musculares que
[...] podem mecanicamente alcançar um elemento esquelético sem
necessariamente ser diretamente inserido ao osso”. Isso é aparentemente
verdadeiro para conexões às fáscias superficiais (tais como a fáscia crural
e a fáscia antebraquial), que fornecem áreas de inserção amplas para fibras
musculares (ver Fig. 1.6 e Lâmina 2).
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FIGURA 1.6 Fáscia do epimísio dos músculos peitoral maior e serrátil anterior – observe a
continuidade da fáscia superficial entre estes e a fáscia cervical. Ver também a Lâmina 2.
Foto: cortesia de Carla Stecco.

Continuidade fascial da cervical, do tronco e do
ombro
Stecco e Stecco (2012) relataram sobre os resultados de suas inúmeras
dissecções. Por exemplo: “As fáscias profundas do ombro apresentam
características que são similares às fáscias do tronco e das extremidades.
Em particular, as fáscias dos músculos peitoral maior, deltoide, trapézio e
latíssimo do dorso formam uma camada única, envolvendo todos esses
músculos e passando sobre o serrátil anterior, onde elas formam uma
forte lâmina fascial”.

Eles continuam: “Todas essas fáscias aderem-se firmemente aos seus
respectivos músculos devido a uma série de septos intramusculares que se
estendem desde a superfície interna dessas fáscias, dividindo o próprio
músculo em muitos feixes”. É inimaginável que a carga sobre qualquer um
desses músculos não afetasse diretamente todos os outros mencionados
(ver Fig. 1.5). Esse padrão de músculos “separados” sendo unidos por
estruturas fasciais é repetido nos membros, nas costas, na região cervical,
etc.

Como a carga dos isquiotibiais é distribuída
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Franklyn-Miller e colaboradores (2009) demonstraram – usando
microcalibradores de esforço – que o grau de força usado em um
alongamento dos isquiotibiais resulta em uma variedade de transferências
de carga inesperadas:

240% do esforço imposto é transferido para o trato iliotibial (IT).
145% da carga dos isquiotibiais é transferida para a fáscia lombar
ipsilateral via ligamento sacrotuberoso.
103%, para o compartimento crural lateral.
45%, para a fáscia lombar contralateral.
26%, para a fáscia plantar.

A transmissão de tensão via continuidades fasciais durante o alongamento
pode, portanto, afetar muitos tecidos, exceto o músculo ao qual a carga
está sendo aplicada.

Os pesquisadores relatam que “a tensão é distribuída por meio de um
padrão consistente – [que] – correlaciona-se intimamente com a orientação
das fibras de colágeno”. Isso sugere a possibilidade de que restrições
musculares aparentes podem de fato ser de origem fascial e que a fonte
dessa disfunção pode estar distante de onde ela é percebida.

A conexão latíssimo do dorso e quadril-glúteo
máximo
Com voluntários, Carvalhais e colaboradores (2013) foram capazes de
mostrar que a tensão ativa do latíssimo do dorso – por exemplo, quando o
ombro era ativamente aduzido e a escápula deprimida, usando força
equivalente a 25% de uma contração voluntária máxima – produzia
rotação lateral do quadril contralateral, junto com rigidez de glúteo
máximo (GM) passiva (também contralateral) aumentada.

Dor no glúteo máximo e no joelho
Stecco e colaboradores (2013) também identificaram um elo de
transmissão de força desde a fáscia toracolombar, via GM, até o trato IT e
para a frente até o joelho, sugerindo que: “a hipertonicidade do glúteo
máximo poderia explicar a tensão aumentada na região lombar, causando
dor lombar e na região lateral do joelho.
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Em todos os (12) pacientes, o glúteo máximo apresentou uma inserção
principal na fáscia lata tão grande, que o trato iliotibial poderia ser
considerado um tendão de inserção do glúteo máximo ... [explicando] ... a
transmissão das forças desde a fáscia toracolombar até o joelho [e]
possivelmente explicando por que a hipertonicidade do GM poderia
causar uma síndrome de fricção do trato IT (SFTI) ou, de modo geral, dor
no joelho.

A resolução de SFTI só pode ser atingida quando a biomecânica do
quadril é abordada de forma apropriada”.

Conexões da linha superficial posterior validadas
por eletromiografia
As associações musculares conectadas à cadeia cinemática miofascial,
conhecida como a linha superficial posterior (Myers, 2009; ver detalhes
mais adiante neste capítulo e em mais detalhes no Cap. 3, particularmente
na Fig. 3.2b), foram testadas usando eletromiografia (Weisman e
colaboradores, 2014).

Os achados desse estudo, que tinha o objetivo de “mapear a associação
de ativações musculares ao longo da linha superficial posterior (LSP)
usando condições separadas de amplitude ativa de movimento com e sem
resistência e amplitude passiva de movimento”, foram de relevância
clínica:

Durante a contração isométrica máxima do gastrocnêmio direito, houve
fortes sinais de ativação registrados nos eletrodos colocados sobre: os
isquiotibiais direitos, a espinha ilíaca posterossuperior (EIPS), o 12º
segmento torácico esquerdo e direito (T12) e o trapézio superior direito.
Durante a extensão cervical isométrica máxima (em prono), houve
fortes sinais de ativação registrados nos eletrodos colocados sobre o
trapézio superior, T6, T12, EIPS, com ativação moderada, mas
significativa, nos isquiotibiais.

Implicações e considerações clínicas
Nós podemos ver, por exemplo, que a dor no joelho pode surgir de
disfunção do GM, e que o GM (e o quadril) pode ser fortemente
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influenciado por atividade do latíssimo do dorso contralateral por meio da
fáscia toracolombar.

Dados dos estudos de Stecco – descritos anteriormente – mostraram a
conexão direta entre os músculos latíssimo do dorso, trapézio superior,
escalenos e peitorais. Será que a dor no joelho poderia refletir restrições
fasciais, ou outras, envolvendo quaisquer desses músculos... ou será que a
disfunção em qualquer um deles poderia se relacionar com as influências a
partir do joelho?

Nós também podemos ver elos entre função do gastrocnêmio e, por
exemplo, o músculo trapézio superior ipsilateral; e os músculos cervicais e
os isquiotibiais.

Esses exemplos salientam a necessidade de revisar previamente ideias
defendidas sobre como o corpo trabalha biomecanicamente. Essa revisão
de conceitos previamente defendidos é um processo necessário a fim de
apreciar avanços no entendimento da função fascial – assim como é
necessário aprender a topografia, a geografia, as conexões e a arquitetura
dos tecidos moles, incluindo a fáscia – não a excluindo, como acontece em
muitos textos de anatomia. Nós precisamos saber onde e como a fáscia
influencia a função.

Dito de forma simples, a fáscia integra e organiza a postura e o
movimento.

Ponto-chave
A relevância clínica que está se tornando aparente a partir desses
estudos relaciona-se à necessidade de que os terapeutas se tornem
cientes – à medida que evidências surgem – dos trajetos de transmissão
de força em diferentes áreas do corpo.

O exemplo descrito anteriormente das conexões do joelho–
isquiotibiais–GM–quadril–FTL–latíssimo do dorso, etc. sugere que
influências em uma distância precisam ser consideradas quando se
busca as características etiológicas e de manutenção da dor e da
restrição.

Cadeias musculares
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Esta seção não tem o objetivo de fornecer uma lista abrangente das muitas
tentativas feitas para catalogar as conexões que formam a distribuição de
carga miofascial.

Richter (2012) descreve vários modelos diferentes em que elos cordas
miofasciais, etc. formam a base para compreender a função
biomecânica. Ele explica: “Mesmo que esses modelos sejam às vezes
muito diferentes, todos eles têm algo em comum: eles mostram o
sistema locomotor e os tecidos miofasciais como uma unidade que
sempre funciona como um todo”.
Provavelmente o modelo mais empregado é dos “Trilhos anatômicos de
Myers” (2009), em que linhas, trilhas e junções, etc. são usados
metaforicamente para descrever as múltiplas conexões que formam os
“complexos de tensão geodésicos, globais” do sistema locomotor, “que
simultaneamente estabilizam e permitem ajustes dentro da estrutura
esquelética”. Uma separação funcional de estruturas dentro dessa rede
pode ser descrita como envolvendo os mais de 600 músculos do corpo,
e os múltiplos, mais profundamente situados, sistemas de transmissão
de força, incluindo ligamentos, tendões, cápsulas, etc. Myers admite
que o modelo dos “Trilhos anatômicos” é o que irá se desenvolver, mas
que fornece um “argumento de design” que combina tensegridade e
pesquisa de transferência de carga e, portanto, tem relevância clínica –
como ele descreve no contexto de avaliação no Capítulo 3.

Os trilhos que Myers (2009) descreveu são listados abaixo (e em mais
detalhes no Cap. 3). Quando se reflete sobre essas conexões catalogadas
por Myers, deve-se manter em mente a observação de van der Wal (2009)
de que nenhum músculo se insere ao osso em qualquer lugar no corpo e
que as conexões ósseas são sempre feitas via estruturas de tecido conectivo
intervenientes:

Linha anterior superficial: extensores dos artelhos, compartimento
crural anterior, quadríceps, reto abdominal e fáscias abdominais,
esternal e fáscia esternal, esternocleidomastóideo.
Linha posterior superficial: flexores curtos dos artelhos e aponeurose
plantar, tríceps sural, isquiotibiais, ligamento sacrotuberoso, fáscia
sacrolombar, eretor da espinha, fáscia epicraniana.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Linha lateral: músculos fibulares, compartimento crural lateral, trato
IT, abdutores do quadril, oblíquos abdominais laterais, intercostais
internos e externos, esternocleidomastóideo e esplênios.
Linha espiral: esplênios, romboides (contralaterais), serrátil anterior,
oblíquo externo, oblíquo interno (contralateral), tensor da fáscia lata,
trato IT anterior, tibial anterior, fibular longo, bíceps femoral, ligamento
sacrotuberoso, eretor da espinha.
Linha do braço posterior superficial: trapézio, deltoide, septo
intermuscular lateral, grupo extensor.
Linha do braço posterior profunda: romboides, levantador da
escápula, manguito rotador, tríceps, fáscia ao longo da ulna, ligamentos
colaterais ulnares, músculos hipotenares.
Linha do braço anterior superficial: peitoral maior, latíssimo do
dorso, septo intermuscular medial, grupo flexor, túnel do carpo.
Linha do braço anterior profunda: peitoral menor, fáscia
clavipeitoral, bíceps, fáscia radial, ligamentos colaterais radiais,
músculos tenares.
Linha funcional anterior: peitoral maior (borda inferior), linha
semilunar, piramidal, adutores anteriores (longo, curto e pectíneo).
Linha funcional posterior: latíssimo do dorso, fáscia lombossacral,
GM, vasto lateral (ver Fig. 1.5).
Linha funcional ipsilateral: latíssimo do dorso (borda externa),
oblíquo abdominal externo, sartório.
Linha anterior profunda: tibial posterior, flexores longos dos
artelhos, compartimento posterior profundo, poplíteo, cápsula posterior
do joelho, grupo adutor, pélvico, ligamento longitudinal anterior, psoas,
ilíaco, quadrado do lombo, diafragma, mediastino, músculos longos,
complexo hioideo, assoalho da boca, músculos da mandíbula.

Essas “linhas de trilhos anatômicos” são discutidas com mais detalhes no
Capítulo 3.

Como mencionado, existem muitos modelos diferentes que interpretam
as cadeias e conexões que a fáscia fornece. Como um exemplo, ver as
discussões no Capítulo 9 sobre Manipulação Fascial®, em que áreas locais
de coordenação – e percepção – são identificadas em relação às sequências
miofasciais.
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Ponto-chave
Não é possível exagerar a relevância clínica de uma percepção de
cadeias e elos musculares (seja do modelo Trilhos Anatômicos ou de
um dos muitos outros que foram descritos). Entender a distribuição de
carga e a função recíproca das continuidades miofasciais amplia as
escolhas clínicas em relação à terapia manual e exercícios e abordagens
de tratamento e reabilitação.

Como os problemas fasciais iniciam
As múltiplas formas pelas quais a disfunção fascial pode se manifestar são
exploradas no Capítulo 2. Como na maioria da disfunção
musculoesquelética, as “causas” tendem a ser facilmente resumidas como
uso excessivo, uso errado, desuso e abuso.

A disfunção fascial pode resultar de traumatismo de desenvolvimento
lento (desuso, uso excessivo e uso indevido) ou de lesão repentina (abuso)
que leva à inflamação e remodelagem inadequada (tal como formação de
cicatriz excessiva ou desenvolvimento de fibrose):

A “densificação” pode ocorrer envolvendo distorção de relações
miofasciais, reduzindo as facilidades de deslizamento e alterando a
propriocepção e o equilíbrio musculares (Stecco & Stecco, 2009).
Como um resultado dessas mudanças, a carga crônica de tecido forma
“padrões de restrição de tecido mole globais” (Myers, 2009).
“Quando a fáscia é estressada mecanicamente em excesso, inflamada
ou imóvel, a deposição de colágeno e de matriz torna-se
desorganizada, resultando em fibrose e aderências” (Langevin, 2008).
A densificação e a perda de função de deslizamento fascial foram
claramente demonstradas por Langevin e colaboradores (2011b). Os
indivíduos com dor lombar crônica mostraram uma espessura 25%
maior da FTL do que os indivíduos sem dor lombar. O deslizamento
potencial entre camadas fasciais também mostrou ser significativamente
reduzido nesses indivíduos.
Stecco e colaboradores (2013) sugerem que uma combinação de
irritação, inflamação, acidificação e densificação de tecido conectivo



•

•

•

•

frouxo pode levar à dor miofascial como um resultado de “terminações
nervosas livres tornando-se hiperativadas”, ocasionando inflamação
local, dor e sensibilização. Essas mudanças podem ser revertidas por
intervenções de terapia manual que reduzem a rigidez, a densidade e a
viscosidade – e melhoram o pH; todas possíveis via terapias manuais.

A fáscia também é muito afetada pelo processo de envelhecimento (e
inatividade que está possivelmente relacionada a doença ou dor
concomitante):

À medida que envelhecemos, a pele muda, o que é caracterizado pela
evolução de rugas, que reflete a redução nas células de colágeno e
fibroblastos superficiais.
As fibras de colágeno tornam-se gradualmente menos organizadas,
mais entrelaçadas e os tecidos perdem sua forma definida (i.e., eles
cedem) e o potencial e retração elástica.
Uma parte desse processo inevitável – porém variável – envolve perda
de elastina, de modo que, a partir da terceira década de vida, esse
processo é mensurável (Kirk & Chieffi, 1962).
Ao mesmo tempo, há uma atrofia de células adiposas, de modo que
“características quantitativas e qualitativas do sistema conectivo
fibroadiposo são alteradas e suas propriedades viscoelásticas tornam-
se reduzidas”. Além disso, a pele e a fáscia superficial subjacente
alongam e relaxam, levando à ptose dos tecidos moles, bem como a
uma forma alterada envolvendo deposição de gordura e celulite
(Macchi e colaboradores, 2010).

As opções terapêuticas relativas a tais mudanças são exploradas no
Capítulo 5 e no decorrer da Seção 2, na qual há capítulos separados sobre
15 modalidades diferentes que visam a disfunção fascial.
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Disfunção e doença fascial: causas,
efeitos e possíveis opções de terapia
manual

Leon Chaitow
Este capítulo aborda e avalia as causas e os processos envolvidos quando a fáscia se torna
disfuncional – se isso é devido a trauma, inflamação, genética, padrões insatisfatórios de uso
(p. ex., padrões de postura ou respiração habituais) ou processo de envelhecimento.

Além disso, as indicações informadas pelas evidências são oferecidas como modo de
prevenção e estratégias de tratamento – onde elas existem. Onde não existem, mas há
disponibilidade de experiência ou de informação empírica, elas serão mencionadas. Essas
distinções, sejam evidenciais, empíricas ou de opinião, serão afirmadas de maneira categórica.

O principal propósito deste capítulo é focar a explicação e, quando possível, identificar
maneiras válidas e/ou sugeridas de prevenção, de melhora e de normalização da disfunção
fascial – mesmo em casos claros de patologia, e mesmo se, por vezes, o alívio sintomático por
ser de fato o resultado mais satisfatório possível. É, portanto, necessário dar atenção às
principais formas de disfunção e patologia fascial – sejam elas adquiridas ou hereditárias.

Disfunção e adaptação fascial
Adaptação a: uso excessivo, mau uso, desuso e
trauma
Deixando a patologia de lado, que será discutida posteriormente neste
capítulo, os efeitos do uso excessivo, mau uso, desuso e trauma são os
aspectos com mais probabilidade de serem levados ao conhecimento dos
terapeutas manuais de todas as escolas.

Eles representam os efeitos agudos e crônicos da adaptação,
compensação, descompensação e as mudanças mal-adaptadas que se
manifestam no sistema musculoesquelético, envolvendo comumente dor
intensa nas estruturas do tecido conectivo. Nestas, o funcionamento
normalmente bem organizado das lâminas, dos planos, das bandas e fibras
fasciais – como exemplos – mudará, e elas terão modificadas as suas
funções de transmissão de força/transferência de carga, junto com uma
redução dos potenciais de deslizamento, devido à elevação de áreas de
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“densificação”, aderência, restrição, fibrose ou cicatrização (Langevin,
2011).

Klinger (2012) observa que: “as contraturas dolorosas e a amplitude
de movimento reduzida estão frequentemente associadas ao tecido de
colágeno rígido dentro e ao redor dos músculos esqueléticos, bem como a
outro tecido conectivo envolvido na transmissão de força. A função
fascial, como aquela envolvendo as cápsulas articulares, tendões ou
epimísio ou endomísio, pode ser rompida pelo trauma e/ou inflamação”.

Tais mudanças podem ocorrer localmente ou podem envolver
distorções posturais mais espalhadas, algumas vezes globais, associadas
com o redirecionamento dos vetores da força mecânica – levando
potencialmente a restrições musculoesqueléticas e dor, bem como a efeitos
circulatórios e de drenagem modificados.

Enquanto as causas não fasciais também podem estar operando em
todos os sinais e sintomas listados abaixo, alguns aspectos principais da
disfunção fascial podem envolver:

Amplitude de movimentos locais ou gerais modificada – possivelmente
envolvendo articulações, bem como estruturas dos tecidos moles;
Viscoelasticidade/resiliência tecidual local reduzida;
Perda de potencial de deslizamento entre as superfícies teciduais (ver
observações sobre fáscia superficial, glicosaminoglicanos, ácido
hialurônico e o sistema microvacuolar no Capítulo 1);
Coordenação e controle motor prejudicados – comumente evidente ao
caminhar ou durante o desempenho das atividades diárias normais;
Desvios e mau alinhamentos posturais, envolvendo, com frequência,
reações em cadeia de adaptação e compensação – conforme ilustrado e
abordado no Capítulo 3 e também no Capítulo 17;
Dor no tecido mole – geralmente percebida no movimento;
Dor (i.e., relacionada com pontos-gatilho) miofascial (ver a seguir neste
capítulo e nos Caps. 15 e 20);
Diminuição da propriocepção – potencialmente envolvendo problemas
com o equilíbrio;
Desequilíbrio autonômico – incluindo excitação simpática ou fadiga
crônica (ver Capítulo 7 para uma abordagem adicional deste tópico).



Todas ou qualquer uma dessas (e outras) mudanças adaptativas, sinais e
sintomas podem evoluir gradualmente com o passar do tempo; contudo,
elas também podem aparecer rapidamente, como, por exemplo, logo após
os eventos de indução de inflamação.

Opinião: terapia focada na fáscia e adaptação
É óbvio afirmar que, com algumas exceções – seja por meio do uso
excessivo, mau uso (postura inadequada, padrões estressantes de uso,
padrões desordenados de respiração, etc.), abuso (p. ex., trauma) ou desuso
(pode ocorrer devido ao envelhecimento) –, a maioria das condições
abordadas (com exceção da patologia franca) é resultado da adaptação em
progresso ou de adaptação falha, nas quais os tecidos e sistemas do corpo
responderam, da melhor maneira possível, a demandas bioquímicas,
biomecânicas ou psicossociais. Se a carga adaptativa, e a falha em lidar de
acordo com ela, situa-se no cerne da disfunção, as opções terapêuticas
ficam reduzidas a modificar ou eliminar as demandas adaptativas ou
melhorar a capacidade dos tecidos de – localmente ou do corpo como um
todo –lidar com esses – ou proporcionar métodos paliativos orientados aos
sintomas.

Uma vez que a disfunção é identificada e as medidas terapêuticas são
introduzidas, a adaptação é mais uma vez o centro do que então se
desdobra. Independentemente de uma intervenção terapêutica envolver
tratamento manual, cirurgia, acupuntura, prescrição de exercício, manejo
do estresse, mudanças no estilo de vida, etc., o processo é sempre para
reduzir as demandas adaptativas ou provocar uma resposta adaptativa
proveniente do corpo. Todo o tratamento, portanto, envolve uma procura
por uma adaptação mais funcional.

A arte e a ciência do “tratamento” bem-sucedido – de qualquer coisa –
requer a escolha apropriada do input terapêutico, com base em um
julgamento quanto à capacidade dos sistemas homeostáticos individuais de
responder de forma benéfica. O tratamento de uma determinada condição
claramente poderia ser diferente dependendo da idade, funcionalidade,
vitalidade, grau de suscetibilidade do indivíduo – bem como dos tecidos,
estruturas e órgãos sendo abordados – em situações agudas, subagudas ou
crônicas.



Ponto-chave
Compreender a adaptação é importante – de modo a explicar a etiologia
da disfunção e a ajudar a determinar as escolhas terapêuticas
apropriadas.

Para que as intervenções terapêuticas sejam clinicamente efetivas,
deve ser dada uma atenção particular quanto à evidência em relação aos
efeitos de diferentes graus e tipos de carga aplicada – conforme descrito
ao longo do livro e resumidamente no Capítulo 5. Os diferentes graus
de carga aplicada têm diferentes efeitos neurológicos e biomecânicos –
com utilidade potencial em diversas condições e situações.

Nos termos de terapia manual, contudo, a escolha do tipo de força
aplicada sendo liberada (compressão, distração, alongamento,
cisalhamento, etc.), o grau (leve, pesado, variável, etc.), a(s) direção(ões) e
duração (p. ex., alta velocidade, baixa velocidade, sustentada durante
segundos ou minutos) são todos modos de refinar as respostas potenciais
dos tecidos, células, nervos, etc. à demanda/carga adaptativa.

A segunda parte deste livro é dedicada à exploração de 15 diferentes
modalidades que visam abordar os estados disfuncionais listados acima (e
outros). Portanto, nesta seção, são fornecidos apenas alguns exemplos
pertinentes dos benefícios validados da terapia manual.

Densificação e perda de função de deslizamento fascial
Uma função subexplorada de muitos tecidos moles envolve sua capacidade
de deslizar, escorregar e geralmente estar apto a acomodar os movimentos
das estruturas adjacentes. O tecido conectivo frouxo (também conhecido
como fáscia areolar ou superficial), como abordado no Capítulo 1, é
relativamente bem organizado de modo estrutural, quando comparado com
camadas de tecido conectivo denso.

Pilat (2011) observa que os processos envolvidos no engrossamento e
na densificação dos tecidos conectivos frouxos, e sua MEC, parecem
corresponder à perda (ou redução) do potencial de deslize entre as densas
camadas fasciais e estruturas adjacentes. Essa visão é sustentada por
Stecco e colaboradores (2013a, 2013b), que observam que: “O ultrassom
indica que a principal alteração nas fáscias profundas é o aumento do



•

•

tecido conectivo frouxo entre as subcamadas fibrosas. É por isso que, na
indicação da alteração fascial, não empregamos o termo ‘fibrose’, que
indica um aumento nos feixes de fibra de colágeno. Preferimos o termo
‘densificação’, que sugere uma variação na viscosidade da fáscia”.

Luomala e colaboradores (2014) demonstram a presença de camadas
mais espessas (“mais densas”) de tecido conectivo frouxo nos músculos
esternocleidomastóideo e escaleno em indivíduos com dor crônica no
pescoço, comparados com aqueles sem dor no pescoço.

Langevin (2011) também confirma que a densidade da fáscia
toracolombar superficial é acentuadamente aumentada (25% mais espessa)
em indivíduos com dor lombar em comparação àqueles sem dor lombar. O
processo de engrossamento e densificação pareceu – nas imagens de
ultrassom – corresponder a uma redução acentuada no potencial de deslize
das camadas mais profundas com dor lombar. As mudanças na espessura
da fáscia profunda foram consideradas correlacionadas a um aumento na
quantidade de tecido conectivo frouxo – situado entre as camadas de fibra
de colágeno densas –, sem aumento das próprias fibras de colágeno
(Stecco e colaboradores, 2013a,b).

É impossível enfatizar demais a relevância clínica desses achados de
deslizamento. Veja notas sobre deslizar/escorregar, etc. no Capítulo 1, bem
como no Capítulo 3.

Elemento fascial na dor miofascial (“pontos-
gatilho”)

Simons e colaboradores (1998) definiram um ponto-gatilho como: “um
ponto extremamente irritável no músculo esquelético que está
associado com um nódulo palpável hipersensível em uma banda tensa”.
Dommerholt (2012) resume a base: “Geralmente os pontos-gatilho se
desenvolvem como um resultado do uso excessivo do músculo local e
são frequentemente associados com outras disfunções, como
diagnósticos de dor com sensibilização periférica e central, disfunção
articular, diagnósticos dentários ou otorrinolaringológicos, doenças e
disfunções viscerais e pélvicas, cefaleias e enxaquecas,
hipotireoidismo, lúpus eritematoso sistêmico (LES), doenças
infecciosas, doenças parasíticas, efeitos colaterais sistêmicos das
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medicações e deficiências ou insuficiências metabólicas ou
nutricionais”.
Shah e colaboradores (2008) estudaram o ambiente dos pontos-gatilho e
relatam que o déficit de oxigênio (hipóxia) é uma característica, assim
como a presença de marcadores inflamatórios, como substância P e
bradicinina. Os tecidos que circundam os pontos-gatilho são também
excessivamente ácidos.
LeMoon (2008) propôs um modelo de dor “fasciagênica”, no qual o
engrossamento e enrijecimento fascial prolongado e perseverante
parece ser responsável pela geração de sintomas de dor miofascial. A
isquemia local parece ser um precursor para tais mudanças nos
músculos que foram constante ou repetitivamente usados em excesso,
possivelmente envolvendo uma tensão inflamatória, microtrauma e
mecânica.
Stecco e colaboradores (2013a,b) relatam que a redução na função de
deslize entre as camadas fasciais, e rigidez coincidente da fáscia
profunda, são devidas às mudanças nas camadas de tecido conectivo
frouxo que separam as densas lâminas fasciais. Eles demonstraram que
essas mudanças (rigidez/engrossamento) geralmente são preditoras de
dor miofascial.
Gautschi (2012) observa que o “encurtamento” do tecido conectivo
envolve cruzamentos de fáscia intramuscular, bem como fáscia
muscular e tecido de colágeno intermuscular. A isquemia local pode,
então, agir como um estímulo à dor, levando à liberação de substâncias
sensibilizadoras e à subsequente dor miofascial.
Ball (2012) observa que: “A mudança miofascial fibrótica pode ser
mais ou menos grave dependendo da(s) área(s) afetada(s) e do grau de
restrição e disfunção resultantes” – resultando em dor miofascial
implacável e debilitante – em particular nos grupos do músculo flexor.

Pontos-gatilho: opções terapêuticas (ver também os Caps. 15
e 20)
A massagem do tecido conectivo (ver Capítulo 7) foi identificada como
um eficiente método para eliminação de pontos-gatilho em um ensaio
multicêntrico (FitzGerald, 2009).
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Se, o que parece provável, a atividade do ponto-gatilho for com
frequência um subproduto de atividades de uso excessivo ou mau uso
(postura deficiente, padrões de uso excessivo repetitivo, etc.), a
alteração desses para padrões mais normais deve reduzir ou remover a
atividade do ponto-gatilho.
Uma gama de métodos manuais e outros se mostrou capaz de – embora
temporariamente – reduzir a dor miofascial – e alguns exemplos são
listados abaixo.
Uma combinação de modalidades manuais, conhecida como Técnica de
Inibição Neuromuscular Integrada (TINI) – descrita no Capítulo 15 –
mostrou, nos estudos clínicos, desativar com eficiência os pontos-
gatilho (Nagrale e colaboradores, 2010).
As revisões das modalidades no tratamento da dor miofascial
(Fernández-de-las-Penãs e colaboradores, 2005; Rickards, 2006)
sugerem que os seguintes métodos – individualmente ou em
combinação – parecem capazes de reduzir a dor miofascial: compressão
isquêmica (Caps. 15, 19 e 20), compressão do ponto-gatilho combinada
com contrações ativas do músculo envolvido (Cap. 15), técnicas de
liberação miofascial (Cap. 14), relaxamento pós-isométrico (Cap. 13),
alongamentos fasciais e do tecido conectivo, massoterapia (Cap. 19),
spray e alongamento, técnicas de energia muscular (Cap. 13) e terapia
neuromuscular (Cap. 15), bem como outras técnicas de mobilização do
tecido mole como rolamento de pele (Cap. 7) e técnicas de tensão-
contratensão (strain-counterstrain, Cap. 16) – e de “agulhamento seco”
(dry needling, Cap. 20).
Dommerholt (2012) explica: “É óbvio que a pesquisa precisa explorar
o papel da fáscia na etiologia, na fisiopatologia e no manejo dos
pontos-gatilho. Enquanto várias opções de tratamento não invasivas e
invasivas estão atualmente disponíveis, com eficácia de razoável à boa,
ainda existem muitas questões sem resposta”.

Ponto-chave
A consciência da conexão fascial com dor miofascial se situa em ter
uma maior compreensão dos possíveis mecanismos e opções
terapêuticas que se mostraram efetivas – variando de extremamente
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leves à invasivas –, oferecendo uma gama de escolhas, dependendo do
cenário específico no qual o tratamento é requerido.

Fáscia e envelhecimento
O processo de envelhecimento leva a acentuadas mudanças na fáscia do
corpo:

Rugas e vincos na superfície se relacionam com números reduzidos de
fibroblastos e, portanto, fibras de colágeno.
As fibras elásticas também reduzem ou ficam corroídas ou espessas.
As fibras de colágeno remanescentes – em particular na fáscia
superficial – gradualmente ficam desorganizadas, emaranhadas, perdem
forma e contribuem para flacidez, ptose.
As células adiposas na fáscia superficial atrofiam e distorcem sua forma
– apresentando-se como celulite. Simultaneamente, as mudanças nas
glândulas sebáceas e sudoríparas levam à secura da pele.
Essas mudanças podem ser observadas a partir da terceira década de
vida (Macchi e colaboradores, 2010) e são aceleradas por condições
como diabetes.
As mudanças relacionadas à idade também afetam a fáscia do músculo,
com os tecidos do endomísio e perimísio desenvolvendo elos cruzados
emaranhados – que têm claras implicações à saúde, uma vez que essas
estruturas agem como “trajetórias para transmissão de força
miofascial”. O resultado é a redução na mobilidade do tecido mole
(Purslow, 2005).
As funções proprioceptivas são inevitavelmente afetadas – com
implicações para o equilíbrio e o controle motor.
Esses processos de envelhecimento degenerativos podem ser acelerados
por uma variedade de fatores de estilo de vida, variando de inatividade
(falta de exercício) à exposição à fumaça do cigarro e alimentação
inadequada (Avery & Bailey, 2008).

Retardando o envelhecimento fascial
Ainda precisa ser estabelecido até que ponto esses processos podem ser
retardados, ou revertidos; contudo, parece que formas bem projetadas de



exercícios podem aumentar a manutenção de fibras de colágeno menos
emaranhadas, mais coerentes, e restaurar, ao menos em parte, esse estado
uma vez que ele foi perdido.

Schleip observou que: “Os tecidos fasciais de pessoas jovens mostram
ondulações mais fortes dentro de suas fibras de colágeno, reminiscências
de molas elásticas, ao passo que, nas pessoas mais velhas, as fibras de
colágeno parecem bem achatadas. A pesquisa confirmou... que, com o
exercício apropriado,... pode-se induzir uma arquitetura de colágeno mais
jovem – [com] – uma disposição de fibra mais ondulada [e] aumento da
capacidade de armazenagem elástica”.

Schleip insiste que: “...apenas alguns minutos de exercícios adequados,
realizados uma ou duas vezes por semana, são suficientes para a
remodelagem do colágeno. O processo renovado relacionado ocorrerá
entre seis meses e dois anos e produzirá uma matriz de colágeno delgada,
flexível e resistente”.

Ver o Capítulo 8 para os protocolos de exercício sugeridos por Schleip.

Ponto-chave
A idade e o sedentarismo têm resultados adaptativos previsíveis – e
inevitáveis. O exercício apropriado parece ser capaz de retardar e, até
certo grau, reverter esses resultados via adaptação às demandas
impostas.

Inflamação fascial, feridas, cicatrizes,
fibrose e aderências
Inflamação
A inflamação é o ponto inicial da cicatrização fisiológica após o dano
tecidual – seja em uma escala macro ou micro e seja o resultado de trauma
ou de cirurgia. Os sinais mais óbvios de inflamação são calor, edema e
vermelhidão, pois, sem inflamação, não pode haver uma cicatrização
adequada. Portanto, qualquer processo que retarde a inflamação também
retarda o processo de cicatrização. Por vezes, pode haver boas razões
clínicas para o uso de medicação anti-inflamatória; todavia, a influência



negativa sobre a cicatrização de tal tratamento é bem compreendida (van
den Berg, 2012; Tortland, 2007).

Esse efeito negativo é mais evidente com relação à cicatrização de
tecidos que apresentam um suprimento sanguíneo relativamente ruim
(facilmente reconhecido devido a não sangrarem muito quando
danificados), como os tendões, ligamentos e inserções fasciais. Esse efeito
negativo sobre a cicatrização também resulta da medicação analgésica,
pois o indivíduo provavelmente ficará confuso pelos níveis de dor
mascarados e, assim, excederá a carga sobre os tecidos em cicatrização –
retardando esse processo.

Feridas, cicatrizes e aderências (ver Fig. 2.1)

FIGURA 2.1 Escala de tempo da cicatrização da ferida.

As três fases primárias da cicatrização da ferida são:
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Inflamação na qual a área é preparada para os estágios subsequentes
pela presença de fibroblastos, miofibroblastos e várias substâncias
mediadoras, como TGF-β1 – a citocina, fator de crescimento
transformante β1, que coordena grande parte do processo de
cicatrização inicial, enquanto inicia o desenvolvimento da matriz
extracelular (MEC). (Ver notas sobre este processo no Capítulo 1.)
A fase fibroblástica de “reconstrução”, na qual um andaime arquitetural
– colágeno – é criado, sintetizado por fibroblastos.
A fase de remodelagem, em que a normalidade é restaurada na medida
do possível.

Quando ocorre o dano tecidual, os fibroblastos dormentes (e, a uma
extensão menor, outras células locais) respondem ao estresse mecânico e
adquirem propriedades contráteis, tornando-se miofibroblastos.

Esses formam andaimes arquiteturais por meio da síntese da MEC,
incluindo vários tipos de colágeno (ver Capítulo 1), de modo a sustentar a
ferida em cicatrização. Sob circunstâncias normais, à medida que a
cicatrização prossegue, esses processos desaceleram e cessam.

Hinz (2013) resumiu a relação entre dano tecidual e cicatrização da
ferida: “Os miofibroblastos regulam a remodelagem do tecido
conectivo. Durante o reparo tecidual normal, como na cicatrização da
ferida na pele, a ativação controlada e transitória dos miofibroblastos
contribui para a restauração da integridade tecidual por meio da
formação de uma cicatriz mecanicamente sólida”.
De forma simples, o sucesso da cicatrização da ferida depende da
matriz do novo tecido que os miofibroblastos criam, incluindo o
colágeno que eles produzem.
Entre os fatores requeridos para esse processo prosseguir sem
problemas está a presença adequada de TGF-β1 (como descrito no
Capítulo 1) – e, mais importante ainda, a partir de uma perspectiva de
mecanotransdução – tensão tecidual mecânica adequada (Desmoulière e
colaboradores, 2005).
Em um estudo-base, Hinz e colaboradores (2001) mostraram que:
“tensão mecânica é um pré-requisito para o desenvolvimento e
manutenção da diferenciação de miofibroblastos e, em virtude disso, da
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contração do tecido de granulação. Em razão da relação recíproca
entre contratilidade de fibroblasto e condição mecânica da matriz, a
modulação da tensão extracelular e intracelular pode ajudar a
influenciar a cicatrização da ferida e o desenvolvimento de doenças
fibrocontráteis”.
Quando o processo geralmente bem coreografado da cicatrização da
ferida dá errado e se torna excessivo, “o reparo tecidual benéfico se
transforma em deformidades teciduais prejudiciais”. Estas podem
incluir cicatrização hipertrófica, fibromatoses e doenças fibrocontráteis,
como abordado a seguir.
Há uma conexão, possivelmente surpreendente, entre o padrão de
respiração individual e o quão bem as feridas cicatrizam – ver Quadro
2.1.
A cicatrização inadequada resulta na probabilidade de desenvolvimento
de aderência, flexibilidade reduzida e cicatrização excessiva –
impedindo o movimento livre entre os tecidos geralmente móveis.
Chapelle e Bove (2013) resumem o processo de formação de aderência
nas vísceras abdominais:
a. “As aderências se formam a partir de uma série de lesões ao
peritônio, incluindo trauma mecânico, secura, coágulo sanguíneo e
implante de objeto estranho. A inflamação causada pelo trauma
peritoneal proveniente de qualquer etiologia leva à ruptura do
equilíbrio entre capacidades de formação de fibrina e dissolução de
fibrina do peritônio, favorecendo a deposição de exsudato rico em
fibrina sobre a área danificada.
b. Se a fibrina não é resolvida pelo sistema fibrinolítico dentro de dias,
há a formação de aderência.
c. As aderências persistentes podem impedir o deslize normal das
vísceras durante o peristaltismo e os movimentos do corpo, como a
respiração. As aderências ficam inervadas e vascularizadas”.
Quase todas as cirurgias, mesmo versões “laparoscópicas” menores,
resultam em formação de aderência com o potencial para dor crônica e
possível obstrução como resultado (Lee e colaboradores, 2009).
As cicatrizes predispõem à formação de pontos-gatilho miofasciais nos
tecidos adjacentes, com o potencial de iniciar a dor nas estruturas
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distantes – cicatriz de apendectomia, por exemplo, causando dor lombar
(Lewit & Olsanska, 2004).
Cramer e colaboradores (2010) confirmaram – em estudos com animais
– que a inatividade e a imobilização resultam no desenvolvimento de
aderência nas articulações zigapofisárias (de faceta). Eles descobriram
que a duração da imobilidade estava diretamente ligada (“pequena,
média, grande”) com o tamanho e a frequência destas aderências
espinais. Eles formularam a hipótese de que o desenvolvimento de
aderência pode ter relevância com a manipulação espinal em velocidade
mais alta, que poderia teoricamente romper as aderências intra-
articulares da articulação-Z.

Intensificando a remodelagem e consolidação da
cicatriz

O avanço da terapia manual da cicatrização de tecidos muito mal
vascularizados, como os tendões, é atingível por meio de vários
métodos, como uma fricção profunda cuidadosamente aplicada, que
aumenta a perfusão.
O uso cuidadoso da carga mecânica dos tecidos durante a fase de
remodelagem pode ajudar no aumento da flexibilidade, mobilização do
tecido da cicatriz, e prevenção de aderência com os tecidos adjacentes.
Yang e Wang (2005) registraram que movimentos de amplitude baixa
rítmicos têm uma gentil influência anti-inflamatória (potencialmente
útil se a inflamação parecer excessiva), enquanto, em contrapartida, o
alongamento de magnitude maior induz efeitos pró-inflamatórios.
Para o tecido danificado readquirir uma estrutura de colágeno similar ao
estado pré-lesional, os tecidos devem ser confrontados com a carga
fisiológica similar àquela confrontada antes da lesão – com o grau de
estresse aumentando lentamente na 4ª semana após o trauma.
Estudos feitos por Standley e colaboradores (2007) sugerem que os
métodos de liberação miofascial e posicional podem ser usados para
modular os processos inflamatórios.
Van den Berg (2012) observa que os fatores nutricionais podem
modificar a cicatrização – com qualquer coisa que reduza o pH (i.e.,
aumento da acidez) tendo uma influência de retardamento sobre a
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função de fibroblasto –, reduzindo a eficiência da cicatrização (ver
notas sobre nutrição posteriormente neste capítulo).
Grinnell (2008) registrou que: “A manipulação física da fáscia tem o
potencial de mudar o estado de tensão da célula-matriz, influenciar a
liberação localizada de fatores de crescimento celular. Nossa pesquisa
sobre interações fibroblastos- matriz de colágeno demonstra que tais
mudanças podem levar à modulação profunda e rápida de interações
estruturais, funcionais e mecânicas entre fibroblastos e a matriz
extracelular, [contribuindo] para a reorganização da fáscia que resulta
da prática do exercício físico”.
Métodos de compressão e fricção podem efetivamente modificar a
densificação inadequada da fáscia e aumentar a remodelagem. Os
miofibroblastos ajudam a reconstruir o tecido danificado por meio da
secreção de novas MEC e exercendo uma alta força contrátil. Os
miofibroblastos detectam a carga usando aderências de matriz
especializadas (ver Cap. 1; Wipff & Hinz, 2009).
O processo de reparo e remodelagem dos tecidos danificados é
intensificado pelo movimento (exercício) e por forças mecânicas
apropriadas, como aquelas aplicadas durante a terapia manual (Ramage
e colaboradores, 2009).
Bove & Chapelle (2013) demonstraram – em modelos animais – que a
mobilização visceral pode desempenhar um papel na prevenção e no
tratamento das aderências pós-operatórias.

Ponto-chave
É clinicamente importante manter a consciência do valor da inflamação
e dos métodos manuais e de movimento que aumentam o reparo e a
remodelagem, bem como as respostas inflamatórias pobres (diminuídas
ou excessivas). A influência do pH (e da respiração) sobre a
cicatrização da ferida é explicada no Quadro 2.1.

Quadro 2.1
Distúrbios nos padrões de respiração, ansiedade, pH,
cicatrização da ferida e hipermobilidade
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Como observado anteriormente (Cap. 1), os miofibroblastos
desempenham um importante papel durante a cicatrização da ferida. A
transição de fibroblastos, plenamente localizados nos tecidos
conectivos, para miofibroblastos é estimulada por aumentos na tensão
mecânica, bem como pela presença de marcadores inflamatórios (como
as citocinas).

Uma influência adicional parece ser o pH modificado, no qual a
função respiratória desempenha um papel importante na manutenção do
pH a níveis ideais (aproximadamente 7,4).

Uma variedade de influências psicossociais, biomecânicas e
bioquímicas – bem como um puro hábito (Lum, 1984) – pode promover
um padrão de respiração acelerado, incluindo os extremos de
hiperventilação e ataque de pânico.

Isso – em curto prazo – leva à alteração do pH com uma cadeia de
implicações à saúde altamente negativas (Thomas & Klinger, 2012).
Respiração e cicatrização da ferida

Padrões de respiração da parte superior do tórax, com a
hiperventilação como um extremo, levaram a níveis reduzidos de
CO2 no fluxo sanguíneo (hipocapnia), resultando em alcalose
respiratória – pH elevado (Foster e colaboradores, 2001).
A alcalose respiratória levou à constrição da célula do músculo liso,
resultando potencialmente em vasoconstrição e espasmo do cólon e
pseudoangina – bem como um aumento no tônus fascial (Ford e
colaboradores, 1995; Ajani, 2007).
A alcalose retarda o reparo inicial da ferida porque estimula a
diferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos, reduzindo a
eficiência da síntese de colágeno e facilitação do fechamento
“arquitetural” da ferida (Jensen e colaboradores, 2008).
A hiperventilação contínua pode, portanto, ser observada
contribuindo potencialmente para a cicatrização excessiva – embora
ela possa ser útil nos estágios iniciais do reparo tecidual.

Respiração e hipermobilidade
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Distúrbios nos padrões respiratórios, como hiperventilação, são
muito mais comuns em indivíduos hipermóveis, e muitas vezes estão
associados a síndromes de ansiedade e dor crônica (Martin-Santos e
colaboradores, 1998).
Os indivíduos que se apresentam com distúrbios de ansiedade e
pânico – onde a hiperventilação é uma característica etiológica
comum – mostraram sofrer com uma frequência significativamente
maior com prolapso da valva mitral, também indicando lassidão nos
tecidos conectivos (Tamam e colaboradores, 2000).
Mudanças metabólicas e fisiológicas de longo prazo resultam de
distúrbios de padrão de respiração crônicos à medida que os
mecanismos de reequilíbrio homeostático tentam restaurar o pH
normal.
Pode-se formular a hipótese de que a hiperventilação, que
potencialmente aumenta o tônus fascial, pode estar ajudando a
lassidão funcional do indivíduo hipermóvel – uma disfunção
funcional?

Para uma compreensão dos processos complexos envolvidos na hiperventilação, ver
Thomas & Klinger, 2012; Krapf e colaboradores, 1991; ou Chaitow e colaboradores, 2013.

Fibrose e queloide
A inflamação crônica leva à fibrose, que pode ocorrer nos tecidos moles
ou órgãos como resultado da composição excessiva de tecido conectivo
(Wynn, 2008).

Como Fourie (2012) explica: “A fibrose representa um excesso
patológico de reparo de tecido normal. A produção excessiva ou
sustentada de TGF-β1 é um mediador molecular chave de fibrose tecidual.
Ele age consistente e poderosamente sobre as células para estimular a
deposição de matriz extracelular. A resposta do tecido conectivo a
estresses internos (mediadores inflamatórios e fatores de crescimento) e
externos (movimento e tensão direcional) aplicados irá determinar como a
cicatriz amadurece. Desse modo, a cicatriz pode se tornar densa e
inflexível ou flexível e móvel. A remodelagem não é restrita apenas à área
lesionada. O tecido adjacente não lesionado também muda sua taxa de
produção de colágeno em resposta à inflamação”.
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Além da fibrose, a produção excessiva de colágeno pode resultar em
cicatrizes queloides de formas irregulares que podem se alargar
progressivamente.

Estilo de vida, nutrição e inflamação
A inflamação pode ser excessiva e, portanto, promover a deposição
excessiva de colágeno, levando à fibrose.
As opções de estilo de vida podem tornar isso mais provável – por
exemplo, exposição à fumaça do cigarro e a outros poluentes (Avery &
Bailey, 2008).
As estratégias alimentares podem modular a inflamação, mais
notavelmente reduzindo a ingestão de produtos ricos em ácido
araquidônico (gorduras lácteas e de carne) e aumentando os produtos
ricos em ácido eicosapentaenoico, óleos com Ômega-3 (p. ex., óleo de
peixe) e uma ampla variedade de alimentos com base em plantas
(linhaça, óleo de oliva, nozes, alho, frutas e vegetais de casca escura,
ervas como gengibre e canela, chá verde; Hankinson & Hankinson,
2012).

Ponto-chave
Os fisioterapeutas precisam observar – e, onde necessário, considerar
intervir – o equilíbrio entre níveis de inflamação benéficos ideais e
danosamente excessivos. A modulação segura parece possível via
nutrição e abordagens manuais que proporcionem uma tensão tecidual
ideal (como abordado anteriormente e no Cap. 1).

Patologias e condições fasciais
selecionadas
Paralisia cerebral
Em um pequeno estudo osteopático envolvendo 57 crianças com paralisia
cerebral (PC) espástica de leve à grave, Davis e colaboradores (2007)
demonstraram uma forte correlação entre sintomas neurológicos e
musculares e ambas as restrições de movimento fascial e espinal. Os
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“diafragmas” fasciais do corpo foram avaliados: estruturas venosas, junção
cervicotorácica, diafragma respiratório e o assoalho pélvico. A restrição
mais implicada no estudo foi o diafragma pélvico.

As regiões espinais foram avaliadas para restrição e as mais envolvidas
neste essudo foram: cervical superior (C1-C2), torácica superior (C1-
C4) e torácica inferior (T9-T12).
Davis e colaboradores relatam que: “indicadores de restrição fascial e
espinal predizem uma medida externa do dano, manifestando-se como
espasticidade muscular”.
Eles observam posteriormente que os resultados sustentam o conceito
de que “um problema na coluna muitas vezes está associado com um
problema na fáscia e vice-versa”.

Observação: Davis e colaboradores (2007) sugerem que os achados nas
crianças com PC podem ser aplicáveis a outras condições patológicas,
observando que: “Nós reproduzimos as análises fatoriais em um segundo
estudo [não publicado] projetado para investigar fatores similares
[restrições fasciais e espinais] em crianças jovens com infecções auditivas
recorrentes. Enquanto o mesmo tamanho de amostra em ambos os estudos
era pequeno, os resultados de nosso meio de estudo de otite também
fornecem evidência para a validade fatorial dos fatores de restrição de
movimento fascial e espinal”.

Ponto-chave
Essa informação pode ter relevância clínica – se, por exemplo, ela
puder ser demonstrada em casos de PC cujas melhoras objetivas nas
restrições fasciais e espinais sejam acompanhadas por um aumento na
funcionalidade. Uma pesquisa adicional é necessária para validar essa
possibilidade.

Observe que achados similares sobre fáscia e coluna, em outras
condições, também podem ser relevantes – conforme sugerido por Zink
& Lawson (1979). Veja o Capítulo 4 para mais sobre esse tópico.

Pontos de integração estrutural miofascial para a paralisia
cerebral (PC)
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Hansen e colaboradores (2012) registram que há um aumento de
evidências sugerindo que “mudanças estruturais dentro do músculo e
tecidos circundantes estão associadas à criação e/ou aumento na
rigidez muscular e resistência ao alongamento, na paralisia cerebral
espástica”.
Em um estudo do tipo cruzado randomizado, a função motora foi
avaliada – medida no início e após o tratamento, envolvendo oito
crianças com paralisia cerebral (PC) espástica, com idades entre dois e
sete anos.
O método de tratamento empregado foi a integração estrutural
miofascial – uma técnica de manipulação de tecido profundo
“projetada para reorganizar o músculo e o tecido mole circundante”.
Todas as crianças receberam sessões de integração estrutural miofascial
de 60 a 90 minutos durante 10 semanas, bem como 10 sessões semanais
de intervenção controlada (jogo). “Metade das crianças foi submetida
ao jogo seguido por integração estrutural miofascial, e a outra metade
foi submetida na ordem inversa”.
Os resultados mostraram que houve grandes melhoras em seis crianças
após a terapia, enquanto três das crianças também mostraram melhoras
após a fase de controle (jogo), o que sugere que: “a integração
estrutural miofascial é promissora como um novo tratamento
complementar para a paralisia cerebral espástica”. Veja o Capítulo 17
para informações sobre integração estrutural.

Ponto-chave
A relevância clínica do estudo de Hansen, e de muitos relatos
empíricos, sugere que pode ser possível modificar alguns dos efeitos da
PC – pelo menos em crianças.

Doenças fibrocontráteis
Doença de Dupuytren: parece ser uma condição em grande parte
herdada que afeta principalmente (mas não totalmente) homens de
meia-idade de origem norte-europeia. Ela é caracterizada por uma
contratura da bainha protetora do tecido conectivo que forma a
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aponeurose palmar, cobrindo os tendões flexores da mão. O aspecto
inicial da contratura subsequente envolve mudanças nas fibras
verticalmente orientadas que conectam a aponeurose à pele. À medida
que estas encurtam, elas formam “buracos” na superfície palmar. A
progressão – que pode ser rápida ou lenta – envolve proliferação do
tecido conectivo (incluindo fibroblastos, miofibroblastos e células
contrateis do músculo liso), resultando na formação de nódulos sobre a
aponeurose que podem aderir à pele. Estes podem formar redes de
tecido conectivo densas e ásperas. À medida que a condição avança, a
tensão longitudinal é exercida, afetando a capacidade das articulações
metacarpofalângicas de se estenderem. Nessa fase, podem ser
observadas estruturas semelhantes a um cordão na superfície palmar.
Intervenções cirúrgicas e medicamentosas obtiveram graus variados –
mas limitados – de sucesso.
Doença de Lederhosen: esta é uma condição similar à doença de
Dupuytren – envolvendo a aponeurose plantar do arco do pé. A cirurgia
obteve sucesso limitado no tratamento da deformidade resultante.
Doença de Peyronie: mudanças no tecido conectivo semelhantes à
placa – envolvendo miofibroblastos – que afetam o pênis; isto é ainda
menos compreendido do que a doença de Dupuytren, com registros de
tratamento por cirurgia e medicação insuficientes.

Ponto-chave
Não existem relatos de benefício clínico derivado das intervenções de
terapia manual nestas doenças fibrocontráteis.

Ombro congelado (Schultheis e colaboradores,
2012)
Existem três fases sobrepostas nesta condição que podem ser resumidas da
seguinte maneira:

Congelamento: perda gradual das amplitudes de movimentos ativas e
passivas na articulação do ombro, muitas vezes associada com dor
extrema, mais evidente à noite. Esta fase é caracterizada por sinovite e
capsulite – isto é, a inflamação é ativa.
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Congelado: dor reduzida, mas perda grave de amplitude de movimento
em todas as direções, com abdução e rotação lateral mais limitadas.
Esta fase é caracterizada por uma fibrose capsular com um aumento
dramático nos níveis de fibroblastos e miofibroblastos – ver Capítulo 1
para a relevância deste ponto.
Descongelamento: uma restauração gradual da amplitude de
movimento plena. Esta fase é caracterizada por uma dissolução da
fibrose e restauração de – mais ou menos – amplitudes de movimentos
normais.

O processo pode durar meses ou anos, com a duração de cada fase sendo
imprevisível, mas é improvável que dure menos de quatro meses para cada
estágio.

A condição pode surgir como um aspecto secundário do trauma inicial,
imobilização ou mudanças artríticas ou ela pode surgir como uma capsulite
adesiva (CA) primária sem qualquer fator óbvio de desencadeamento. As
pessoas com diabetes são mais propensas à forma primária.

Nenhum tratamento físico é aconselhável durante o primeiro estágio da
CA primária (inflamatória); contudo, a mobilização e o exercício podem
ser úteis no estágio 2. Quando essas modalidades não obtêm sucesso,
frequentemente se tenta a intervenção cirúrgica (p. ex., artroscopia com
distensão, debridamento, liberação e manipulação sob anestesia) com
alguma evidência de sucesso (Chen e colaboradores, 2002).

A CA secundária pode ser tratada desde o princípio por meio de
fisioterapia, com atenção aos aspectos etiológicos e à mobilidade.

Terapia manual e opções de exercício
Os métodos de tratamento clínico padrões no cuidado da CA, incluindo
medicação anti-inflamatória, bloqueio do nervo supraescapular, cirurgia
artroscópica e manipulação sob anestesia, são principalmente focados no
sintoma. Há pouca evidência de sucesso (Chen e colaboradores, 2002).

Existem apenas poucos estudos que sustentam as abordagens manuais à
CA:

D’Amato e Rogers (2012) confirmam o que é geralmente conhecido:
que existe “evidência insuficiente para se extrair firmes conclusões
sobre a efetividade dos tratamentos comumente usados para manejar
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uma capsulite adesiva”. Eles, não obstante, recomendam uma gama de
manobras manipulativas e osteopáticas para o tecido mole
(contratensão, energia muscular, mobilização, etc.) – sem oferecer
evidência de pesquisa para sustentar o emprego dos métodos listados na
CA – com a seleção dependendo em grande parte do estágio atual do
processo da CA, ou seja, evitando em particular a exacerbação durante
a fase de “congelamento” inicial.
Celik (2010) registrou uma comparação de dois protocolos de exercício
que acompanharam o cuidado clínico padrão (neuroestimulação elétrica
trancutânea [TENS], compressa fria e fármacos anti-inflamatórios não
esteroidais). Vinte e nove indivíduos no segundo estágio (“congelado”)
da CA participaram em 30 sessões de fisioterapia supervisionada de
exercícios para a amplitude de movimento glenoumeral, isolados ou em
combinação com exercícios escapulotorácicos, durante um período de
seis semanas. Os resultados mostraram que todos os pacientes, após
ambos os protocolos, obtiveram uma redução significativa na dor e
aumentaram a amplitude de movimento, com o grupo que acompanhou
a abordagem de exercício combinada demonstrando resultados
significativamente melhores no acompanhamento de 12 semanas.
Ho e colaboradores (2009) demonstraram que o exercício terapêutico
parece ser tão efetivo quanto a acupuntura ou a terapia manual no
tratamento da CA.
Buchbinder e colaboradores (2009) mostraram de maneira similar que
os resultados em médio e longo prazo após o exercício terapêutico para
a capsulite adesiva são similares àqueles após os tratamentos mais
dispendiosos, incluindo distensão artrográfica e injeção de
corticosteroides.
Quando os exercícios pendulares (movimentos circulares gentis com o
braço posicionado como um pêndulo) foram comparados com 1)
injeções de esteroides intra-articulares; 2) mobilização; 3) crioterapia; e
4) nenhum tratamento, houve pouca diferença ou benefício em longo
prazo observado, com exceção da redução em curto prazo na dor e
algum aumento na amplitude de movimento após a injeção de
esteroides (Bulgen e colaboradores, 1984).
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Vermeulen e colaboradores (2006) descobriram que a mobilização de
alto grau (i.e., firme, porém dentro da tolerância de dor do paciente,
para produzir não mais do que uma dor leve) é superior à mobilização
de baixo grau (mais leve, indolor).
Carter (2001) relatou os efeitos da Técnica de Bowen (ver Cap. 6) no
tratamento da CA. Vinte pacientes com CA receberam cinco
tratamentos com a Terapia de Bowen durante um período de três meses.
O escore médio pré-terapia de “pior dor” reduziu de 7 (média 7,
variação 1-10) para um escore médio de “pior dor” de 1 (média 1,45,
variação 0-5) após a terapia. Todos os participantes sentiram uma
melhora em suas atividades diárias. Concluiu-se que a Técnica de
Bowen demonstrou uma melhora para os participantes, mesmo com
uma história duradoura de CA.
Gerwin (1997) ofereceu sua opinião fundamentada: “A partir de um
ponto de vista clínico, grande parte da limitação de movimento
associada com um ombro congelado pode ser explicada pelos pontos-
gatilho miofasciais nos músculos da região do ombro” e que: “O
exame e o tratamento de todos os músculos afetados da região do
ombro devem ser feitos, resistindo à tentação de tratar apenas um ou
dois dos músculos mais obviamente doloridos. O subescapular, em
particular, deve ser examinado em todos os casos de ‘ombro
congelado’, uma vez que os pontos-gatilho nele e no latíssimo do dorso
restringem em grande parte a abdução e a rotação lateral do braço e
impedem a elevação do braço acima do ombro”. Veja os Capítulos 15 e
20 para mais detalhes sobre pontos-gatilho.
Neil-Asher (em Chemeris e colaboradores, 2004) oferece um grau de
evidência no suporte da perspectiva de Gerwin, observando os
resultados positivos de um estudo-piloto de 2003 que comparou várias
modalidades de fisioterapia e um placebo com seu protocolo no manejo
da CA. Ele relata o emprego de uma abordagem neuromuscular
envolvendo “uma sequência específica de manipulações de tecido mole
e de articulações (dentro da amplitude livre de dor) e inibição por meio
de vários pontos-gatilho”. Um resumo dos resultados demonstrou uma
diferença acentuada em favor dos métodos neuromusculares,
comparados com fisioterapia ou placebo; em ambos a variação da
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abdução aumentou (52° comparado com 24° e 0,8°), bem como na dor
e na incapacidade.

Ponto-chave
Aconselha-se cuidado no tratamento manual da CA. A evidência parece
favorecer o exercício e possivelmente a terapia manual – tal como a
desativação do ponto-gatilho miofascial específico e métodos como a
Terapia de Bowen ou tensão-contratensão –, mas apenas quando o
estágio inflamatório ativo está terminado.

Hipermobilidade
Existe uma série de condições herdadas com a hipermobilidade articular
como o principal sintoma (Beighton e colaboradores, 1999; Grahame,
2009). Estas são agrupadas sob o título doenças hereditárias do tecido
conectivo (DHTC):

Síndrome de Marfan (SMF) (afeta também os olhos, a pele e os
órgãos);
Síndrome de Ehlers-Danlos (SED);
Osteogênese imperfeita (OI);
Uma variedade “mista” com características das três acima, a síndrome
da hipermobilidade articular (SHA).

Todos essas apresentam a hipermobilidade articular como um aspecto
comum, com vários sintomas sendo mais predominantes nas diferentes
variantes da DHTC. Como Simmonds (2012) apontou: “Embora os
aspectos cardinais da SED, SMF e OI incluam pele hiperextensível,
formato de corpo marfanoide e ossos quebradiços, respectivamente, essas
características não são patognomônicas a cada condição”.

Etnia
Simmonds (2012) observa que aproximadamente 12% dos indivíduos
apresentam algum grau de hipermobilidade articular; contudo, os níveis de
hipermobilidade variam amplamente entre os diferentes grupos étnicos. As
maiores porcentagens populacionais são encontradas em indivíduos da
África, países do Oriente Médio, Sul da Ásia e América do Sul.
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A hipermobilidade é mais comum em:

Mulheres – razão de aproximadamente 3:1;
Crianças – a hipermobilidade tende a reduzir com a idade;
Determinados grupos étnicos:

Caucasianos, europeus do Norte: ~5%;
Não caucasianos na clínica reumatológica do Oeste de Londres:
mulheres, 58%; homens, 29% (Clark & Simmonds, 2011).

Remvig e colaboradores (2007) relatam a evidência que sugere que uma
característica adjacente da DHTC esteja relacionada ao grau de densidade
dos miofibroblastos nas fáscias neuromusculares. Certamente diferentes
tipos de colágeno são observados na MEC dos indivíduos afetados. Uma
característica adicional da DHTC envolve uma lenta cicatrização de ferida.

Entre as ferramentas de avaliação está a Escala de Beighton (ver
Quadro 2.2), que indica o grau de gravidade da hipermobilidade do
indivíduo. (Observação: existem outros critérios de avaliação, incluindo
aqueles em que a escala de Beighton é acompanhada por perguntas sobre
os sintomas.)

Quadro 2.2
Escore de hipermobilidade de Beighton de nove pontos*
Os indivíduos são classificados de acordo com sua capacidade de:

Dorsiflexionar passivamente a 5ª articulação metacarpofalângica em
90°.
Opor o polegar ao aspecto volar do antebraço ipsilateral.
Hiperestender o cotovelo a 10°.
Hiperestender o joelho a 10°.
Colocar as mãos planas no chão sem dobrar os joelhos.

Total: 1 ponto é obtido para cada lado, para cada manobra, 1 a 4, com
um escore total possível de 9 pontos.

Os principais critérios diagnósticos de hipermobilidade são:
Ter um escore de Beighton de 4 ou mais, atualmente ou no passado;
Ter dor articular por mais de três meses em quatro ou mais
articulações.
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*Beighton & Horan, 1969.

Condições associadas de hipermobilidade
Os indivíduos com graus geralmente aumentados de lassidão no tecido
conectivo são mais propensos à luxação articular (Hakim & Grahame,
2003).
Além disso, os indivíduos com hipermobilidade demonstram uma
tendência aumentada à hiperventilação – e níveis aumentados
associados de ansiedade (Martin-Santos e colaboradores, 1998; ver
Quadro 2.1).
A lassidão do tecido conectivo vascular pode levar ao prolapso da valva
cardíaca ou a varicosidades (Tamam e colaboradores, 2000).
A osteoartrite e a osteoporose são ambas mais comuns em indivíduos
que são hipermóveis (Gulbahar e colaboradores, 2005; Bird e
colaboradores, 1978).
A fibromialgia e a síndrome da fadiga crônica acompanham comumente
o diagnóstico (Simmonds, 2012).

Opções terapêuticas
Parece haver duas posições contrastantes sobre onde iniciar a intervenção
terapêutica em pacientes com síndromes de hipermobilidade crônica. Os
ingredientes parecem ser os mesmos, mas a ênfase e o sequenciamento
inicial são diferentes:

Uma abordagem de reabilitação, exercício e reeducação com uma visão
para o aumento da estabilidade articular, onde as áreas disfuncionais
locais são perifericamente abordadas à medida que vão surgindo
(Simmonds, 2012).
Uma tentativa focada na redução da dor miofascial em particular, antes
de ou em sincronia com os protocolos de reeducação com exercício
(Dommerholt, comunicação pessoal, 2012).

Qualquer que seja o modelo selecionado, devido à ampla gama de
variações nos sintomas de síndrome de hipermobilidade articular e as
muitas áreas afetadas, as medidas terapêuticas devem ser individualizadas:
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Simmonds e Keer (2007) oferecem nítidas indicações sobre as áreas
onde eles acreditam que a atenção é necessária:

Minimização da dor articular, articulações hipermóveis,
propriocepção reduzida, controle motor alterado, músculos fracos e
resistência reduzida – todos podem afetar profundamente o modo de
andar.
Onde a dor é o principal aspecto, eles defendem estratégias de
manejo da dor, incluindo terapia comportamental cognitiva, seguida
(quando a dor é reduzida) de reeducação sobre consciência corporal,
propriocepção e métodos para aumentar a estabilidade articular. Eles
relatam a obtenção da redução da dor e estabilidade após o uso de
“programa de exercício graduado combinado com educação,
aconselhamento comportamental e sobre estilo de vida”.

A dor miofascial é um aspecto comum de indivíduos com SHA, e
Dommerholt (comunicação pessoal, 2012) coloca uma questão que
desafia a sequência sugerida por Simmonds & Keer (2007): “A dor
articular sentida por pacientes com SED pode, na realidade,
representar dor referida de pontos-gatilho e, portanto, um foco
excessivo sobre a estabilidade articular não deve ser o foco principal
dos programas de manejo. Os mecanismos da dor referida pelos
pontos-gatilho foram descritos em detalhe e envolvem uma expansão
dos campos receptores de neurônios espinais e sensibilização (Mense,
2010). Muitos pacientes com SED apresentam alodinia e hiperalgesia
grave. A reabilitação e o treinamento funcional poderiam ser
contraprodutivos na presença de alodinia e hiperalgesia? Em outras
palavras, é aconselhável pressionar os pacientes com SED por meio de
sua dor ou isso poderia constituir um input ameaçador e, como tal, não
ser mais terapêutico (Moseley, 2003)?”.

Dommerholt observa que “...a experiência clínica sugere que a terapia
manual – incluindo resolução das bandas tensas e pontos-gatilho, antes
do início de programas de reabilitação – permite que os pacientes com
SED se exercitem relativamente sem dor e atinjam seus objetivos de
redução da dor e estabilidade articular”.

Precauções
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Sugere-se cuidado sobre a desativação dos pontos-gatilho miofasciais
em indivíduos com articulações hipermóveis, uma vez que é concebível
que pacientes com variantes de SHA provavelmente desenvolvam
contraturas nos músculos locais de modo a melhor estabilizar as
articulações instáveis (Chaitow & DeLany, 2003). Em tais casos, a
atenção a essas entidades que geram dor pode reduzir a dor articular,
bem como permitir um subsequente exercício mais efetivo, menos
desconfortável e estratégias de reeducação.
Modalidades, ou exercícios, do tipo alongamento são contraindicados,
com esforços terapêuticos visando de modo ideal o aumento do tônus,
força, resistência, equilíbrio e postura.
A reeducação dos padrões de respiração provavelmente é útil, com base
no elo conhecido entre hipermobilidade e hiperventilação. Contudo,
aconselha-se cuidado devido à influência da respiração sobre o pH na
atividade de fibroblasto, conforme sugerido no Quadro 2.1. É possível
que a respiração melhorada remova o efeito estabilizador
potencialmente útil do pH aumentado (Thomas & Klinger, 2012).
As áreas de disfunção do tecido mole e dor podem se beneficiar do uso
de bandagens funcionais e exercícios com base na hidroterapia. Além
disso, a proloterapia (também conhecida como escleroterapia) pode ser
considerada, como mencionado no Capítulo 5.

Ponto-chave
Opções terapêuticas: preferências pessoais, habilidades pessoais,
evidência clínica e as necessidades do indivíduo são a combinação a
partir da qual as escolhas são feitas. Com sorte, as opiniões e a
evidência acima auxiliarão nesse processo.

Fasceíte plantar/fasciosis (FP)
Apesar de geralmente ser chamada de fasceíte plantar (FP), a pesquisa
indica uma natureza degenerativa, em vez de inflamatória, desta condição
dolorosa, sugerindo que o termo correto a ser usado como descritor seja
fasciosis plantar (Lemont e colaboradores, 2003). A FP envolve uma
condição dolorosa da lâmina fascial de absorção de choques que sustenta o



arco do pé. Ela é caracterizada pelo aumento da deposição de colágeno e
espessamento; contudo, essa característica também pode ocorrer em
indivíduos assintomáticos.

Não há, igualmente, uma forte evidência de que carga fisiológica
excessiva seja suficiente para produzir FP em tecidos saudáveis. A forma
do arco longitudinal, a carga imposta ao mediopé e a redução dos aspectos
de dissipação de energia (mas não a espessura) do coxim do calcanhar,
tudo isso parece ser um aspecto de aumento da dor em vez de fatores
etiológicos. Wearing e colaboradores (2009), em um estudo de ultrassom
da FP, observaram que, junto com o grau de estresse imposto e a forma do
arco: “a espessura da fáscia plantar está positivamente correlacionada
com o grau da dor no calcanhar”. Eles descobriram que a espessura da
fáscia no calcanhar era aproximadamente 50% maior no lado sintomático.
Há alguma evidência de que a idade, o diabetes e a obesidade possam ser
aspectos contribuintes (Wearing e colaboradores, 2007). É sugerido que os
déficits neuromusculares ainda não identificados, combinados com a
tolerância reduzida à compressão normal, forças de inclinação e
cisalhamento, possivelmente com o uso excessivo não habitual, levam a
mudanças de colágeno degenerativas e à consequente dor.

Opções terapêuticas manuais para FP
Tensão-contratensão
A tensão-contratensão (TCT; ver também Cap. 16) influencia
beneficamente a FP. “A melhora clínica ocorre em indivíduos com fasceíte
plantar em resposta ao tratamento com contratensão (TCT). A resposta
clínica é acompanhada por mudanças mecânicas, mas não elétricas, nas
respostas reflexas nos músculos da panturrilha” (Wynne e colaboradores,
2006; ver Fig. 2.2).



FIGURA 2.2 Tensão-contratensão (TCT) do pé. Redesenhada de Urse, 2012 – com
agradecimentos.

A TCT (que é plenamente explicada no Cap. 16) envolve o lento
posicionamento dos tecidos mais sensíveis, até que a sensibilidade se
reduza em cerca de 70%. Urse (2012) descreveu o seguinte método para o
tratamento da FP: “O joelho ipsilateral do paciente em supino é
flexionado, e um ponto sensível plantar [uma área de hipersensibilidade
local] é identificado, onde a fáscia se insere no calcâneo. Um polegar é
usado para monitorar o ponto sensível. Um ajuste adicional ao tendão
pode ser acompanhado por supinação e pronação do pé até que haja
alívio sintomático da sensibilidade subjacente ao polegar de
monitoramento”.
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Mobilização do tecido mole assistida por instrumento para a FP
Looney e colaboradores (2011) relataram uma série de casos na qual 10
indivíduos com fasceíte plantar foram tratados com métodos de
mobilização do tecido mole, envolvendo o uso de instrumentos de
Graston® (ver Cap. 12). O protocolo foi o seguinte:

Os pacientes receberam um máximo de oito tratamentos durante três a
oito semanas, com uma a duas sessões semanais;
O foco foi no tríceps sural, sóleo, fáscia plantar e tubérculo do calcâneo
médio, que foram avaliados de modo a identificar as adesões fibrosas
locais;
Uma pressão mais profunda – usando os instrumentos de Graston – foi
então aplicada durante 1 a 2 minutos nessas áreas;
O alongamento estático do tríceps sural, sóleo e fáscia plantar, por 30
segundos cada um, foi repetido duas vezes;
Foi aplicado gelo à região plantar por 15 a 20 minutos;
Recomendou-se um alongamento em casa três vezes ao dia.

Setenta por cento dos pacientes experimentaram melhoras estatisticamente
significativas e clinicamente importantes na dor e na função.

Métodos de alongamento e FP (ver também os Capítulos 13 e 15)
Uma série de estudos relatou os benefícios que derivam das diferentes
formas de alongamento no tratamento da FP:

DiGiovanni e colaboradores (2003) trataram 101 pacientes com FP de
pelo menos 10 meses de duração. Todos receberam palmilhas macias.
Cinquenta por cento dos pacientes foram ensinados a fazer um
autoalongamento sem sustentação de peso da fáscia plantar, e os
outros 50% foram ensinados a alongar o tendão do
calcâneo/panturrilha. Os resultados após oito semanas indicaram
benefícios maiores para o grupo de alongamento da fáscia. Em um
acompanhamento de dois anos (DiGiovanni e colaboradores, 2007),
descobriu-se que houve uma melhora contínua para o grupo do
alongamento da fáscia plantar, no qual o alongamento do músculo da
panturrilha também tinha sido empregado – com 92% registrando
satisfação total ou satisfação com poucas ressalvas; e 77% não
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registrando limitação em suas atividades recreacionais. O protocolo
para o autoalongamento plantar envolveu o paciente sentado, com
joelho flexionado e palpação com polegar para localizar áreas de tensão
plantar. Com o polegar em contato com uma área “tensa”, o paciente
foi solicitado a dorsiflexionar o pé para produzir “uma sensação de
alongamento” por 10 segundos, repetindo 10 vezes, três vezes ao dia. O
protocolo para o autoalongamento de panturrilha/calcâneo envolvia o
paciente sentado, com joelho estendido e a introdução de um brando
alongamento à panturrilha por 10 segundos, 10 vezes, três vezes ao dia.
Porter e colaboradores (2002) observaram que havia o mesmo grau de
benefício a pacientes com FP no uso de alongamentos de tendão do
calcâneo sustentados (3 minutos, três vezes ao dia), quando comparado
com alongamentos de tendão do calcâneo intermitentes (cinco séries de
20 segundos, duas vezes ao dia). Ambos os métodos aumentaram a
flexibilidade do tendão, o que se correlacionou com a redução dos
sintomas de dor.
Sweeting (2011) conduziu uma revisão sistemática de alongamento
manual e dor no calcanhar plantar (FP). Observou-se que: “há
evidência de que o alongamento da fáscia plantar possa ser mais
efetivo do que o alongamento do tendão do calcâneo isolado em curto
prazo”.

Ponto-chave
Os resultados clínicos após as intervenções de terapia manual
envolvendo FP apontam para um benefício derivado do alongamento à
fáscia plantar local, além das áreas da panturrilha e calcâneo. Os
métodos de mobilização do tecido mole (assistidos por instrumento)
também foram considerados úteis, assim como foi o método de
liberação posicional, método de tensão-contratensão.

Distúrbios de escleroderma
Ball (2012) observa que: “O escleroderma denota uma condição que se
apresenta como uma cicatrização espessa e rígida da pele. Sistêmico se
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refere a uma condição autoimune que afeta os órgãos internos, bem como
a pele e as camadas da fáscia superficiais (subcutânea e ‘profunda’)”.

O escleroderma está associado com uma ampla gama de doenças do
tecido conectivo com aspectos similares, mas diferentes causas, incluindo:

Síndrome de Raynaud (subdividida em fenômeno de Raynaud primário
e secundário);
Esclerose sistêmica;
Esclerose sistêmica difusa (ESD);
Lúpus eritematoso sistêmico (LES);
Doença do tecido conectivo mista;
Doença de Sjögren;
Artrite reumatoide.

Os leitores são aconselhados a investigar essas condições individualmente
para mais detalhes; contudo, o seguinte resumo generalizado de algumas
dessas condições inflamatórias crônicas de predominância feminina (8:1)
podem oferecer discernimentos:

Etiologias: onde essas são conhecidas – são multifatoriais, variando de
predisposição genética a envolvimento ambiental, bioquímico,
biomecânico e psicológico, resultando em resultados autoimunes.
Sintomas: incluem dor, fadiga e os efeitos das condições relacionadas
aos órgãos, incluindo aflição intestinal, renal, circulatória e
cardiorrespiratória.
Locais: as estruturas fasciais do corpo são comumente afetadas, com
mudanças fibróticas e produção excessiva de colágeno, em particular
envolvendo estruturas dérmicas e vasculares, músculos flexores e
articulações. “Subsequentes mudanças teciduais adversas incluem
engrossamento, encurtamento e cicatrização, que, por sua vez,
resultam em redução na amplitude de movimento (ADM), compressão e
constrição vascular, linfática, neural, articulação e visceral.” (Ball,
2012)

Exemplo de caso
Liberação miofascial e ESD



1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Martin (2009) descreve o uso de liberação miofascial (LMF; ver Cap.
14) no tratamento da esclerose sistêmica difusa, envolvendo 20 sessões
de tratamento espalhadas durante 365 dias. Os objetivos eram
“Melhorar a respiração e a funcionalidade da articulação
temporomandibular (ATM) e das mãos, com o aumento da amplitude de
movimento (ADM), e reduzir o nível de dor”.

A descrição de Martin da abordagem LMF, que ela escreve como
uma “negociação entre a pressão da mão do terapeuta e o sistema
nervoso do paciente”, é a seguinte – envolvendo sua interpretação
pessoal do que ela entende estar ocorrendo durante o processo (ver
Capítulo 14 para detalhes sobre indução miofascial – como a LMF é
conhecida em alguns cenários):

“A carga inicial colocada sobre é o toque do terapeuta, do qual as
respostas bioquímicas e biomecânicas são esperadas.” [Ver notas
sobre mecanotransdução no Cap. 1.]
“O terapeuta é capaz de sentir uma resistência flexível (limite
elástico) – [que] – é lentamente alongado pela manutenção da
pressão até uma firme barreira ser atingida.
Isto [representa] o início da deformação do componente de colágeno.
Esta barreira não deve ser forçada – [uma vez que ela daria] às
moléculas e fibrilas de colágeno tempo para se reorganizarem.
Portanto, uma pressão proporcional à resistência percebida deve ser
mantida – [e] – espera-se que ocorra a liberação dentro do tecido.
Quando esta pressão é aplicada por um longo período, respeitando
aquele limite que mantém a integridade do tecido, ela afeta a
viscosidade da estrutura subjacente na qual as fibras de colágeno
estão imersas, aumentando a hidratação no local.
À medida que as fibras de colágeno são liberadas, elas se
reorganizam e se remodelam (Kisner e Colby, 1998).
O tempo é determinado pela percepção tátil desta mudança pelo
terapeuta” (Martin, 2009).

Os resultados registrados – com evidência fotográfica fornecida –
incluem:
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Tórax: expansão aumentada em 3,5 cm e a dor de uma cicatriz de
biópsia foi eliminada.
ATM: 8 mm de aumento na abertura da boca junto com eliminação
da dor associada.
Mãos e dedos: amplitude de movimento de todas as articulações
aumentada, em todas as articulações dos dedos e punho, com
redução total nas ulcerações e restauração do crescimento das unhas.

Opção terapêutica
Ainda não existem métodos curativos; contudo, abordagens clínicas
paliativas podem levar à modificação ou à melhora temporária dos
sintomas – ver abaixo:

Relatos de casos: integração estrutural e LES
Ball (2011) empregou métodos de Integração Estrutural (Rolfing®) (ver
Cap. 17 para detalhes da Integração Estrutural) descritos em dois relatos de
casos detalhados envolvendo LES. Ela descreve a avaliação e os objetivos
terapêuticos iniciais da seguinte maneira: “O processo... envolve ‘leitura
corporal’ adequada para identificar saídas de tensegridade devido a
áreas encurtadas, [tecido conectivo] congestionados, compensados por
fáscia extremamente alongada, esticada em outro local. Técnicas
manipulativas manuais ‘interativas’ – envolvendo participação ativa do
paciente – são então aplicadas de acordo com uma estratégia de
tratamento estruturada criada por uma sólida base clínica”.

Os métodos manuais usados envolvem: “aplicação de técnicas de
amaciamento, liberação, alargamento e/ou alongamento apropriadas...
como a liberação miofascial (ver Cap. 14) e... descompressão
neurovascular-fascial”, sustentada por métodos de reabilitação
autoaplicados. Os dois pacientes receberam oito ou nove tratamentos de 1
hora de duração, divididos entre 14 e 18 semanas, respectivamente. Os
seguintes benefícios sintomáticos acompanham a terapia manual:

Redução da dor e rigidez, edema e uso de analgésicos;
Duração menor e reduzida de episódios de exaustão e problemas no
trato GI (gastrointestinal). Além disso, a mobilidade e a amplitude de
movimento funcionais melhoraram.



Ball (2012) observa que: “Enquanto a ‘recuperação espontânea’ não pode
ser eliminada na ausência de indivíduos do controle, estes resultados
empíricos sugerem eficácia do FRT (Functional Reach Test), junto com o
manejo clínico contínuo, em aliviar os sintomas específicos e/ou efeitos
das doenças autoimunes do tipo escleroderma, notavelmente o LES”.

Ponto-chave
Existe algumas evidências – principalmente relatos de casos – de que as
terapias manuais podem oferecer alívio sintomático e funcional para
indivíduos afetados por essas condições autoimunes.
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Avaliação postural global

Thomas W. Myers
Este capítulo é, em grande parte, focado na avaliação postural global dos padrões de
compensação na rede neuromiofascial, usando o mapa dos “meridianos miofasciais”
conhecido como Trilhos Anatômicos® (Myers, 2014).

O Capítulo 4 possui métodos de avaliação e palpação globais, bem como uma série de
métodos locais adicionais que complementam o conteúdo deste capítulo.

Padrões fasciais versus neurológicos
Visto que o foco deste livro é a disfunção fascial, devemos primeiramente
abordar a questão do grau em que os padrões posturais são padrões
neuromotores versus padronização real dentro dos sistemas fasciais. A
resposta depende principalmente de há quanto tempo eles foram
estabelecidos e se são sequelas do trauma ou simplesmente hábitos
arraigados.

Cada movimento começa como um experimento, uma expressão nova
de disparo neuromotor. Qualquer pai que esteve com seu filho de seis
meses de idade quando ele deu a primeira virada para o lado sabe que a
criança está tão surpresa com essa conquista quanto seus pais.

Sabe-se que não existe um programa específico para a “virada de lado”
no cérebro humano. Há, contudo, um programa muito forte para “rastrear
mamãe e outras coisas que se movem”. À medida que os olhos rastreiam a
mamãe, a rotação e extensão reflexivas do pescoço iniciam a rotação e
extensão espinal e o restante do movimento de rolagem. Quando a força
dos músculos e ossos e a proporção da cabeça ao torso permitem (lembre-
se de que ainda estamos no período de gestação ex utero e ossificação
inicial), a criança realmente rola. Pode levar algumas semanas antes que
elas possam organizar o movimento de rolagem de volta para o outro lado
por conta própria, mas, enquanto isso, elas se deliciam com o fato de você
ajudá-las a voltarem à posição inicial, assim elas podem voltar a virar mais
uma vez e assim por diante.

Essa repetição do movimento presumivelmente grava algum tipo de
“engrama” ou traço no cérebro, de modo que o movimento seja mais fácil
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de reproduzir (Berthoz, 2000). Se repetido o suficiente, a sequência de
disparo se torna fixa como um hábito – facilmente lembrado, mas menos
sujeito a mudanças.

Se você estiver deitado no chão agora e rolar o corpo, primeiro para a
direita e depois para a esquerda, você descobrirá que tem uma preferência;
aquele lado que é mais fácil e mais “natural” do que o outro. Antes que
você largue o livro e tente isso por conta própria, o que você é encorajado
a fazer, lembre-se dos seguintes elementos:

iniciar o movimento a partir de seus olhos, imaginando que está
rastreando algo para aquele lado e para cima, deixando seu corpo seguir
o movimento; e
estar consciente de executar isso do mesmo modo para ambos os lados,
direito e esquerdo – você perceberá que não consegue. Surgirão
diferenças sutis ou evidentes nos dois lados.

Com base nas centenas de iterações desse teste com muitas pessoas, essa
preferência por um lado não está relacionada com sua destreza ou olho
dominantes. É mais provável que isso seja uma expressão de qual lado
você comumente deitava no berço ou o lado fortuito em que sua mãe ou
babá da família o colocava para criar o estímulo inicial – mas, na
experiência do autor, todos têm uma predileção – um lado de preferência
ao qual rolar. (Considere a informação sobre o padrão fascial
compensatório comum de Zink, conforme resumido no Cap. 4.)

Uma vez que estejam firmemente estabelecidos, os hábitos requerem
uma postura para mantê-los (Fig. 3.1). A preferência realçada será escrita
visivelmente na sua postura, bem como em suas opções de movimento, ou
seja, olhar por sobre qual ombro ao dar marcha a ré no carro. Tais “séries”
posturais são mantidas no cerebelo e tronco cerebral e são, desse modo,
muito menos suscetíveis ao controle “voluntário” (mesmo que os músculos
que esses padrões sejam usualmente chamados de músculos voluntários).



FIGURA 3.1 A trajetória para a compensação estrutural. Todo movimento começa como um
experimento. Um experimento repetido se torna um gesto familiar. Repita um gesto e ele se tornará
integrado como um hábito. Cada hábito requer uma postura. Todos esses são padrões neurais.
Mantenha a postura por tempo suficiente e a fáscia adquire o padrão. Nesse ponto, todo novo
experimento surge desse padrão fascial. Ao inverter esse processo, a padronização fascial e o hábito
postural profundo precisam ser abordados.

Para testar isso, abduza seu braço para a horizontal, ou quase, e coloque
seu antebraço sobre um pequeno armário (ou o ombro de outra pessoa, se
tiver alguém à disposição; ver Fig. 3.2). Faça pressão com o antebraço –
alguma combinação de peitoral, latíssimo do dorso, redondo maior e
coracobraquial será o motor primário ativo nessa adução, enquanto o
deltoide antagonista irá relaxar. Abaixe-se com sua mão oposta para sentir
(ou fazer seu parceiro sentir) os oblíquos abdominais laterais no lado que
você está pressionando. Sem dúvida, você irá sentir a porção lateral do
oblíquo interno e externo se contrair.



FIGURA 3.2 Um teste simples para entender os níveis de programação neuromuscular envolve
fazer pressão descendente contra a resistência com seu braço enquanto tenta inibir a parede do
ventre lateral. Se você tiver sucesso – o que requer um truque da mente –, o resultado é um
exercício incomum e não muito “funcional”.

Esses músculos estão, é claro, agindo para estabilizar a caixa torácica
sobre a pelve. Aqui está o experimento: tente pressionar seu braço para
baixo sem contrair esses músculos e mantenha sua outra mão sobre a mão
de seu parceiro, tente ver se, na verdade, você subjugou a tendência de
contrair esses músculos.

Se você é como a maioria das pessoas – e nós temos feito esse
experimento com muitos grupos profissionais em diferentes culturas –, os
músculos abdominais laterais irão ativar automaticamente quando o braço
for pressionado, e inibir essa reação é extremamente difícil. Se você na
verdade tiver êxito nessa inibição, a parte inferior das suas costelas será
puxada para o lado do braço que exerce a pressão (um movimento
“engraçado”); se a inserção não puder ir para a origem, a origem irá se
mover em direção à inserção.

A incapacidade da maioria das pessoas de “desligar” essa reação remete
à profundidade dos padrões posturais no sistema nervoso. Uma vez
estabelecido, tais padrões como o “programa de estabilização do tronco”
que testamos se tornam o substrato inconsciente do movimento consciente.
O nosso “programa de sentar” fundamenta o nosso “programa de dirigir”,
que baseia nosso “programa deste carro” que fundamenta o movimento
conscientemente controlado de dar o sinal para o lado quando nos
aproximamos de uma esquina.

A maior parte dos importantes padrões que gostaríamos de mudar de
modo a melhorar a biomecânica de nossos pacientes se situa nessas regiões
mais profundas do hábito postural – a série postural que fundamenta o
hábito que sustenta esse gesto particular que é agora, por qualquer razão,



doloroso ou limitado. Enquanto precisamos tratar a causa próxima para
aliviar a dor ou restaurar a função, com frequência nos apanhamos pedindo
a nossos pacientes para mudarem os hábitos que levaram à falha da causa
próxima, pois, caso contrário, eles retornarão ao tratamento em breve com
os mesmos sintomas.

Esses padrões são muitas vezes amplos e, portanto, um tanto confusos.
A inflamação do tendão supraespinal é causada por um suporte impróprio
do ombro causado por uma caixa torácica posteriormente inclinada no topo
de uma pelve anteriormente deslocada e assim por diante, descendo para
isquiotibiais encurtados e um tornozelo cronicamente dorsiflexionado.

Mantenha esses padrões por tempo suficiente e as áreas sob esforço
adicional irão produzir mais atividade de fibroblasto, o que cria mais
bandas de colágeno – dentro ou entre os músculos – para satisfazer a
tensão específica causada pela postura repetitiva (Kjaer e colaboradores,
2009).

Nesse ponto, passamos de um padrão puramente neurológico para uma
restrição fascial. A partir desse ponto, quaisquer novos experimentos –
qualquer movimento novo que o paciente está aprendendo – irão gravitar
ao redor dessa limitação na estrutura, oposta a – ou, mais adequadamente,
além de – uma limitação no recrutamento neuromotor.

Assim, à medida que voltamos para os padrões comuns que são
realçados a seguir, não podemos saber, sem um exame físico, se estamos
abordando um “mero” padrão neural (embora tenhamos visto a
profundidade que ele atinge) versus a restrição estrutural nos tecidos não
contráteis.

Podemos ter mais certeza quando o problema segue uma lesão ou
cirurgia na qual as aderências fasciais estão envolvidas, uma vez que o
“exagero” fascial é uma resposta de cicatrização comum à lesão,
inflamação sustentada ou excisão e sutura cirúrgica (Hyman & Rodeo,
2000).

Aderências do tipo feltro são pronta e confiavelmente palpáveis ao
redor de antigas lesões e de cirurgias nos vivos – e com frequência são
encontradas na dissecção em conjunto com intervenção cirúrgica ou outro
trauma (Fig. 3.3 e Lâmina 3).



FIGURA 3.3 Aderência fascial na dissecção. As aderências fasciais como um feltro são palpáveis
no corpo vivo e visíveis no cadáver. Ver também Lâmina 3. Foto cortesia de Robert Schleip.

O melhor curso de tratamento dependerá das decisões clínicas com base
em nossas avaliações manuais e observacionais. O tratamento manual
pesado ou alongamento profundo geralmente não é necessário, ou, na
verdade, pode ser nocivo quando tenta aumentar o padrão neuromotor, mas
parece bem adequado para a desidratação ou aderência do tecido mole, no
qual as terapias de facilitação de pontos-gatilho neural, FNP ou
alongamentos de estilo de energia muscular ou dissociação do tipo
Feldenkrais provavelmente precisariam ser repetidos muitas vezes ou
sustentados durante longos períodos de tempo para oferecer qualquer
efeito salutar sobre as verdadeiras restrições fasciais.

Quando sua mão é um martelo, tudo se parece com um prego. Os
profissionais tendem a ver todo problema e padrão por meio da lente de
seu próprio treinamento, em termos das flechas estratégicas já em suas
aljavas. Não há problema nisso, contanto que possamos admitir para nós
mesmos quando nossas técnicas não estão funcionando e mudar de ideia
ou consultar.

Agora que fizemos a distinção entre padrões que são puramente
mantidos no sistema neural versus aqueles que existem há muito tempo
(ou em resposta ao trauma), que eles estão agora “escritos” no sistema
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fascial, podemos prosseguir para realçar algumas características do sistema
fascial.

Fáscia como um sistema de comunicação
holístico
A unidade funcional do sistema do tecido conectivo é central a esse novo
mapa dos trilhos anatômicos. Existem precisamente três redes dentro do
corpo que, se magicamente extraídas intactas, poderiam nos mostrar a
forma do corpo todo, por dentro e por fora: o sistema vascular, a rede
neural e a rede fibrosa extracelular criada pelas células do tecido
conectivo.

As grandes comunidades de células precisam de uma grande
infraestrutura para manter sua bioquímica de líquido em condições
concorridas, pressionadas pela gravidade e circundadas por ar. É um
incrível feito da engenharia o qual subestimamos todos os dias:

Uma comunidade de 70 trilhões de células diversas, ativas e
semiautônomas, cada uma construída para viver debaixo d’água, se
organiza para levantar, caminhar, pegar uma xícara de café e responder
e-mails. A maioria das coleções de células orgânicas, para evitar a
morte maciça, requer uma constante troca de gases, uma troca regular
de alimento e resíduos e deve encontrar uma comunidade similar de
células e passar por uma complexa dança de modo a se reproduzir.
Simultaneamente, nosso corpo abastece cada célula com um ambiente
mecanicamente estável, condições oceânicas de troca química e a
informação que ela precisa para participar significativamente no
trabalho diário.
Cada célula viva precisa estar dentro de quatro camadas celulares,
aproximadamente, de troca de líquido fornecida pelo sistema vascular.
Sem a capacidade de liberar química e tragar resíduos, qualquer área
mal servida se torna desgastada, depois em perigo e, por fim, irá
encolher ou estourar e morrer, como acontece no tecido necrótico ou
com gangrena. Em segundo lugar, toda célula precisa estar dentro do
alcance da sinalização do sistema nervoso para regular sua atividade
com outras células em outras áreas do corpo. E toda a célula precisa ser



•

estruturalmente mantida no local (ou direcionada em um fluxo, no caso
de sangue e outras células moveis) pela rede do tecido conectivo.

Qualquer centímetro cúbico simples tirado do corpo poderia conter
elementos de todas essas três redes – neural, vascular e fascial. Visto em
tal maneira sistêmica, a ideia do corpo como simplesmente uma coleção de
partes começa a perder seu brilho. Todos nós sobrevivemos porque somos
uma série entrelaçada de sistemas (Fig. 3.4).

FIGURA 3.4 Sistema nervoso e sistema circulatório de Vesalius. Vesalius detalhou os sistemas
neurológico e vascular em 1548, um aspecto miraculoso de dissecção considerando os métodos da
época. Continuamos com este modelo mais ou menos inalterado pelos 450 anos seguintes.
Reimpressão cortesia de Dover Publications.

Cada uma dessas redes está ligada sobre todo o corpo das estruturas de
organização central: de sua medula espinal central com o plexo cerebral
bulboso em uma extremidade, o sistema nervoso se espalha por todo o
corpo no padrão de radiação familiar para formar uma estimulação
sensorial de nosso mundo interno e externo e uma resposta
comportamental coordenada. Escorrendo por meio das sinapses e
intersticiais desse sistema estão as moléculas mensageiras dos
hormônios, neurotransmissores e neuropeptídeos, que regulam o tônus
neural para cima e para baixo do sistema (Pert, 1997).
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O sistema circulatório, do eixo da aorta ao músculo cardíaco, liga as
centenas de quilômetros de capilares e linfáticos em um círculo que
serve as necessidades químicas da comunidade celular.
Em terceiro lugar, a partir da armadura central do notocórdio (a forma
embriológica dos discos e corpos vertebrais), o tecido conectivo se
espalha para criar sacos e redes protetores ao redor de todas as células,
estruturas e sistemas do corpo, organizando relações mecânicas
estáveis, permitindo determinados movimentos, desestimulando outros
e fornecendo a organização para todos os movimentos: voluntários,
autônomos e fisiológicos.

Todas as três redes se comunicam por todo o corpo. Os nervos carregam
dados sensoriais de modo a construir um quadro de segundo a segundo do
mundo, e mandam sinais para os músculos e glândulas a velocidades entre
7 e 170 mph (cerca de 10-250 km/h; Williams, 1995). Os sistemas líquidos
circulam agentes químicos pelo corpo a cada poucos minutos, embora
muitos ritmos químicos flutuem em ciclos horários, diários ou, como as
mulheres sabem, mensais.

O sistema fibroso comunica informação mecânica – tensão e
compressão – via matriz intercelular da fáscia, tendão, ligamento e osso.
Essa informação é uma vibração que viaja na velocidade do som, cerca de
1.126 km/h – mais lento do que a luz, mas definitivamente mais rápido do
que o sistema nervoso. A velocidade da deformação plástica e
remodelagem no sistema do tecido conectivo, contudo, é medida em
semanas, meses e até mesmo anos. Assim, o sistema fibroso é tanto o mais
rápido (na comunicação) quanto o mais lento (em resposta) dos três.

Diferentemente dos sistemas neural e vascular, esse tecido conectivo
ainda não foi bem mapeado, pois há tempos ele é considerado como
material “morto” que precisamos remover para ver os “interessantes”
sistemas neural, vascular, muscular e outros locais. Como o tecido
conectivo fornece as divisões junto às quais o bisturi corre para analisar
outros sistemas, o tecido conectivo também foi estudado menos como um
sistema do que outros sistemas mais familiares.

Então, como uma experiência hipotética: e se, em vez de dividir o corpo
em estruturas identificáveis individuais, nós o mergulharmos em um
solvente que arrancasse todo o material celular, mas deixasse toda a matriz



extracelular (MEC) intacta? (Fig. 3.5). Isso está sendo feito agora na
criação de novos órgãos artificiais onde o material celular (de um coração
sadio) é “enxaguado”, e a MEC restante é semeada com células
musculares cardíacas para “crescer” um novo coração – ou um rim ou um
pulmão.

FIGURA 3.5 O endomísio nos dá o quadro mais claro do que a extração de todo o corpo da matriz
do tecido conectivo poderia se parecer. Foto cortesia de Peter Purslow. Reproduzida de Purslow,
1994, com a gentil permissão de Springer Science and Business Media.

O início da forma
Este sistema da matriz do tecido conectivo pode ser visto como nosso
“órgão da forma” (Verela & Frenk, 1987). A partir do momento da
primeira divisão do ovo, a matriz intercelular do tecido conectivo existe
como um gel (de muco) de glicosaminoglicanos secretado que age para
colar as células (Moore & Persaud, 1999). Por volta do final da segunda
semana de desenvolvimento embriológico, a primeira versão fibrosa dessa
rede aparece; uma teia de finos retículos dilatados por células
mesodérmicas especializadas em ambos os lados do notocórdio em
desenvolvimento (coluna).

Essa rede é a origem de nossa teia fascial – nossa “metamembrana” –, o
recipiente singular que nos dá forma e direciona o fluxo de todos os nossos
processos bioquímicos (Juhan, 1987). Essa MEC, vista como um todo, não



apenas une os vários elementos do corpo, mas também os muitos ramos da
medicina (Snyder, 1975).

A capacidade das células do tecido conectivo de alterar e combinar os
três elementos do espaço intercelular – a água, as fibras e a substância
fundamental pegajosa de gel de glicosaminoglicanos – produz em
demanda o amplo espectro de materiais de composição familiar no corpo
(Williams, 1995). Osso, cartilagem, ligamento, tendão, redes areolares e
adiposas são todos exemplos dessa fábrica biológica. As articulações do
corpo, o órgão do sistema de movimento, são quase que totalmente
compostos por MEC construída pelas inúmeras células do tecido
conectivo.

A matriz de fibra/gel se torna uma parte imediata do ambiente de cada
célula, como a celulose nas plantas ou o “bloco de apartamentos” da pedra
calcária do coral. A MEC animal (e humana), contudo, responde bem à
mudança – algumas na resposta passiva a forças externas, algumas na
resposta celular ativa ao dano ou necessidade (Schleip e colaboradores,
2012). Visto que a matriz é um cristal líquido capaz de armazenar e
transmitir informação e que está intimamente casada com as vidas de
nossas células, ela pode ser vista como parte do corpo, não um material de
embalagem morto (Pirschinger, 2007).

A sinalização e remodelagem fascial parte de nossa resposta adaptativa
às necessidades de prosseguimento prático; ela é possivelmente parte do
substrato subjacente de nossa consciência (Koob, 2009).

Antes de seguirmos no reino da especulação, vamos retornar à visão do
desenvolvimento dessa rede que sustenta a comunidade celular em uma
posição dinamicamente ereta.

Engenharia de sistemas integrados
Pensar no “todo”, por mais atraente que possa ser para os terapeutas
contemporâneos, deve, no final, levar a mapas úteis. Enquanto a expressão
“tudo está conectado a todo o resto” como uma filosofia é tecnicamente
precisa, deixa o profissional à deriva em um mar de conexões, inseguro
quanto a se aquele ombro congelado irá responder ao trabalho no cotovelo,
no quadril contralateral ou a um ponto reflexo no pé ipsilateral. Enquanto
qualquer um desses pode funcionar, mapas úteis são necessários para



organizar nossas escolhas terapêuticas em uma estratégia melhor do que
“pressionar e rezar para que dê certo”.

A ideia do “corpo como uma máquina estruturada”, herdada de
Descartes e Newton, é tão predominante, e mapas baseados na “origem-
inserção” do isolamento de músculos simples trabalhando como alavancas
ao redor de fulcros são tão facilmente entendidos e úteis, que fica difícil
pensar fora desses parâmetros.

O que podemos aprender quando passamos de uma visão “orientada
pelo sintoma” do corpo para uma “orientada pelo sistema”?

A partir da blástula inicial, observamos a involução da gastrulação, e as
subsequentes dobras sagitais e laterais são seguidas por, literalmente,
milhares de outras. Esse origami de desenvolvimento pega a teia de aranha
tridimensional simples original de fáscia circundante e de revestimento e a
dobra em mais de milhares de compartimentos e divisões que nós
subsequentemente cortamos e identificamos como “partes” separadas. As
dobras iniciais criam a cavidade dorsal para o cérebro e a cavidade central
para os órgãos com um saco fascial de dupla camada.

Uma das dobras finais traz as duas metades do palato juntas, o que
explica por que uma fenda palatina é um defeito tão comum de
nascimento.

Com essa imagem, podemos nos afastar da concepção errada de que
existem 600 músculos no corpo. Há, na verdade, apenas um músculo. Uma
mente e um músculo – o tecido contrátil apenas está dobrado em 600
bolsos dentro do saco fascial unitário. Nós estamos tão inteiramente
imbuídos com a ideia de origens, inserções e ações de cada músculo
individual, e é uma batalha mental ultrapassar esse conceito, mas a vista da
montanha da plenitude é de tirar o fôlego.

Uma outra imagem holística útil para desassociar da imagem de
“máquina composta por partes” tão integrada em nossos sistemas é a
geometria da tensegridade. O quadro geométrico normal de nossa
anatomia é que o esqueleto é uma estrutura de compressão contínua, como
a estrutura de um guindaste ou uma pilha de blocos, na qual os músculos
estão pendurados como se fossem cabos.

Isso leva novamente à simples teoria muscular – o esqueleto é estável,
porém móvel, e nós analisamos o que cada músculo faz para essa estrutura



por conta própria, colocando-os juntos para analisar o movimento
funcional. Um pequeno conceito, contudo, logo aposenta essa ideia.
Deixando os músculos de lado, o longo esqueleto sobre pequenos pés é
tudo menos estável; deixando todos os tecidos moles de lado, os ossos
iriam ao chão, uma vez que não se empilham automaticamente de
nenhuma forma.

Se pudermos nos afastar da ideia de que os ossos são iguais a vigas e os
músculos são os cabos que movem as vigas, somos conduzidos a uma
classe de estruturas chamadas de “tensegridade” (um amálgama
significando que a integridade estrutural se situa no equilíbrio da tensão
contínua). Originada por Kenneth Snelson e desenvolvida por Buckminster
Fuller, a geometria da tensegridade aproxima mais intimamente o corpo do
modo que vivemos e o sentimos do que o velho modelo de “guindaste”
(Heartney, 2009; Fuller, 1975).

Na dança da estabilidade e mobilidade que é um movimento humano,
os ossos e a cartilagem são claramente suportes que pressionam para fora
contra a rede miofascial. A rede, por sua vez, é sempre tensional, sempre
tentando arrastar para dentro em direção ao centro. Ambos os elementos
são necessários para a estabilidade e contribuem para a mobilidade prática.

Neste novo modelo ortopédico, os suportes ósseos “flutuam” no mar de
tensão fornecida pelos tecidos moles (Fig. 3.6). A posição dos ossos é,
assim, dependente do equilíbrio tensional entre esses elementos do tecido
mole. Esse modelo é de grande importância para observar o potencial
maior das abordagens do tecido mole à estrutura, pois a posição e postura
óssea é bem mais dependente do equilíbrio de tecido mole do que de
qualquer thrusting em alta velocidade dos ossos de volta em
“alinhamento”.



FIGURA 3.6 Os modelos de tensegridade criados pela Intension Design reproduzem o movimento
biológico de um modo que os modelos de ponto de apoio e alavanca não fazem. A interface de
tensão e compressão confere “estabilidade proporcional” de um modo que as estruturas rígidas não
podem se acomodar. Foto cortesia de Tom Flemons. (Para descrições, pequenos filmes e os
próprios modelos, contate o designer Tom Flemons em http://www.intensiondesigns.com.)

A tendência dessas estruturas de armazenar energia, de “liberar” e,
então, se restaurarem de uma maneira elástica é bem diferente da rigidez
dos modelos de alavanca e fulcro. Essa propriedade os recomenda como
um modelo do corpo, que também libera e retorna nessa maneira elástica.
Quando o ombro é pressionado contra o equipamento “roda de ombro”, o
ombro solta, a caixa torácica se ajusta e a coluna dobra, a pelve gira, as
pernas se ajustam – há milhares de pequenas reações adaptativas por todo
o corpo, não uma série simples de um sistema rigidamente preso. Embora
seja de difícil representação em uma imagem impressa, as tensegridades
mostram esse tipo de comportamento, assim como os corpos.

Esses padrões de ligeira “liberação” em múltiplos segmentos são,
quando mantidos na postura sobre um longo período de tempo, a
constelação que precisamos ver para fazer um tratamento de liberação
fascial efetivo que irá fazer sentido estrutural para a mente e as
articulações. A pesquisa sustenta a ideia de geometria de tensegridade,
eliminando a transmissão mecânica do nível celular para cima, e modelos
de macronível estão se tornando mais anatomicamente precisos com o
passar dos anos (Turvey & Fonseca, 2014).

http://www.intensiondesigns.com


A maneira como nos movemos e como somos movidos durante nossas
vidas constitui essa teia e a forma da teia, que, por sua vez, nos ajuda a
determinar nossa experiência de vida em nossos corpos.

Introdução aos trilhos anatômicos
Os meridianos miofasciais dos trilhos anatômicos mapeiam as linhas
globais de tensão que atravessam a superfície muscular do corpo,
trabalhando para manter o esqueleto em forma, orientar as trilhas de
movimento disponíveis e coordenar padrões de postura global (Fig. 3.7 e
Lâmina 4).

FIGURA 3.7 Os meridianos miofasciais dos trilhos anatômicos mapeiam as linhas contínuas de
tensão miofascial que geralmente correm de modo longitudinal junto à musculatura do corpo. Ver
também a Lâmina 4.

Os trilhos anatômicos descrevem um nível intermediário entre essas
considerações globais abrangentes e a anatomia detalhada útil. Esses
“meridianos miofasciais” fornecem uma prática transição entre as partes
individuais e o todo do ser humano – a forma da física, fisiologia e
experiência armazenada e a atual consciência que muitas vezes desafia o
mapeamento. A visão dos trilhos anatômicos na fábrica locomotora do
corpo abre novas vias para a consideração de tratamento, em particular
para condições crônicas persistentes e efeitos posturais globais.



1.

Em sua forma mais simples, os meridianos miofasciais simplesmente
rastreiam a teia e a trama por meio da “musculatura miofascial” parietal. A
regra básica é acompanhar as fibras fasciais musculares em uma linha
relativamente reta sem mudanças abruptas em profundidade ou paredes
fasciais intervenientes.

Onde essa teia corre continuadamente em linhas retas – linhas que
podem transmitir forças tensionais que saem de suas áreas locais para criar
efeitos globais via a interligação da rede global? A resposta para esta
pergunta fornece um mapa para rastrear a transmissão de tensão miofascial
e a leve “liberação” que permite que esse sistema se adapte como um todo.

Gostaríamos de introduzir os personagens principais dos trilhos
anatômicos antes de prosseguir com a análise de algumas compensações
posturais comuns. Aqueles já familiarizados com o sistema podem
prosseguir para a seção de “Leitura corporal” que segue. Para uma
exploração mais aprofundada desses conceitos e sua aplicação, veja o livro
Anatomy Trains (Elsevier, 2001, 2009, 2013) ou visite o site em http://ww
w.AnatomyTrains.com.

Os trilhos anatômicos fornecem uma base rastreável para o tratamento
efetivo a alguma distância do local da disfunção ou dor. Essa nova visão
do padrão estrutural possui implicações de grande projeção para as
estratégias de tratamento, especialmente para desequilíbrios posturais
duradouros, uso doentio do corpo e sequelas da lesão ou do dano.

O conceito é bem simples: se seguirmos o grão do tecido fascial,
podemos ver onde os músculos se ligam no eixo longitudinal. Quando isso
é feito, existem aproximadamente 12 meridianos miofasciais que
aparecem, formando linhas ou traços claros que atravessam o corpo.
Algumas regras e considerações terminológicas se aplicam à sua
construção:

As continuidades miofasciais devem correr em linhas retas. Visto
que um trilho anatômico é uma linha de tração tensional, não uma
pressão compressional, ele deve, portanto, percorrer em uma linha – em
sua maior parte – reta. Assim, a primeira e principal regra é que as
fibras nas estruturas miofasciais adjacentes devem se “alinhar” na
fáscia, sem maiores modificações de direção ou profundidade.
Enquanto os isquiotibiais e o glúteo máximo possam estar

http://www.AnatomyTrains.com
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funcionalmente conectados em degraus corridos, a mudança na direção
e a mudança do nível entre os dois os impedem de ser uma comunidade
fascial. Os isquiotibiais e o eretor da espinha, contudo, estão
nitidamente conectados em uma linha em sua maior parte reta via
ligamento sacrotuberoso.
A fáscia é contínua, enquanto os músculos são distintos – “traços” e
“estações”. As listras de músculos e fáscias são chamadas de “traços”,
e o que comumente é conhecido por inserções musculares é chamado
de “estações” para enfatizar a natureza contínua do tecido fascial. Os
próprios músculos podem ser distintos, mas a fáscia que os contêm é
contínua e se comunica com a próxima estrutura para cima ou para
baixo da linha. O músculo oblíquo externo e o músculo serrátil anterior
podem ser separados e ter funções separadas, mas o tendão que
embrulha cada um deles é parte do mesmo plano fascial, que se
comunica sobre seus pontos de inserção e além em uma continuidade
funcional chamada de Linha Espiral.
Os planos fasciais podem se dividir ou misturar – “interruptor” e
“rotundas”. Os planos fasciais em algum momento se dividem em dois
planos ou, inversamente, dois planos se dividem em um. Nós
chamamos esses locais de divisão de “chaves”, e a física da situação irá
determinar qual plano carregará a quantidade da força envolvida. Os
romboides, portanto, se comunicam fascialmente com o serrátil anterior
e o manguito rotador. Qual linha é empregada irá depender da posição,
carga e orientação dessas estruturas e das circundantes. Locais onde
muitos músculos se encontram e fornecem direções competitivas para
onde uma estrutura óssea poderia ser puxada – a EIAS, por exemplo, ou
a escápula – são chamados de “rotundas”. Ver notas sobre outra
“rotunda” – o TLIF (triângulo lombar interfascial) – no Capítulo 1.
Músculos mais profundos de uma articulação mantêm uma postura
– “expressas” e “locais”. Músculos monoarticulares ou de uma
articulação são chamados de “locais”, ao passo que os músculos
multiarticulares são chamados de “expressos”. A postura é mantida com
mais frequência nos locais de articulação simples mais profunda, não
nos expressos coordenados que muitas vezes os sobrepõem. Assim,
deve-se procurar aliviar um quadril cronicamente flexionado via
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miofáscia do ilíaco ou pectíneo, com mais frequência do que o reto
femoral ou sartório, ambos os quais também atravessam o joelho e,
portanto, não são capazes de manter um ângulo em qualquer
articulação.
Quando as regras mudam – “descarrilhamentos”. E, por fim,
algumas vezes encontramos “descarrilhamentos”, em que o meridiano
miofascial não se adapta perfeitamente às regras acima, mas trabalha
sob condições ou posições particulares. Por exemplo, a linha da fáscia
ao longo da parte posterior do corpo é uma cadeia de fáscias contínuas
quando o joelho está reto, mas “des-liga” em duas partes – uma acima e
uma abaixo – quando o joelho está significativamente flexionado. Isso
explica por que em quase toda posição clássica de ioga para a linha
posterior superficial, como nós a chamamos, os joelhos estão em
posição estendida e por que é mais fácil pegar as chaves que caíram no
chão com os joelhos ligeiramente flexionados do que com as pernas
retas.

Linhas dos trilhos anatômicos
Cada um destes meridianos miofasciais individuais pode ser visto como:

Linhas tensionais unidimensionais que passam a partir do ponto de
inserção para o ponto de inserção de uma extremidade para a outra;
Planos fasciais bidimensionais que abrangem grandes áreas de fáscias
superficiais; ou
Séries tridimensionais de músculos e tecidos conectivos, que juntos
compreendem todo o volume do sistema musculoesquelético.

Linha superficial anterior
A linha superficial anterior (LSA – Fig. 3.8) passa tanto pelos lados direito
quanto esquerdo do corpo do pé até o crânio, incluindo os músculos e a
fáscia associada do compartimento anterior do queixo, o quadríceps, o
músculo reto do abdome, a fáscia do esterno e o músculo
esternocleidomastóideo, subindo até a gálea aponeurótica do crânio. Em
termos de músculos e forças tensionais, a LSA corre em duas partes –
dedos do pé até a pelve e pelve até a cabeça, que funciona como uma parte
quando o quadril é estendido, como na posição ereta.



FIGURA 3.8 Dois dos meridianos miofasciais dos trilhos anatômicos, linha superficial anterior e a
linha superficial posterior, se contrabalançam em ambos os lados do esqueleto. Reproduzida com a
gentil permissão de Lotus Books.

Na LSA, as fibras musculares de contração rápida predominam. A LSA
funciona no movimento para flexionar o tronco e os quadris, para estender
o joelho e dorsiflexionar o pé. Na postura ereta, a LSA flexiona o pescoço
inferior, mas hiperestende o pescoço superior. Em relação à postura, a
LSA também mantém a extensão do joelho e tornozelo, protege os órgãos
moles da cavidade ventral e fornece suporte de tensão para erguer aquelas
partes do esqueleto que se estendem em direção à linha de gravidade – o



púbis, a caixa torácica e o rosto. E, é claro, ela fornece um equilíbrio à
tração da linha posterior superficial.

Uma resposta humana comum ao choque ou ataque, a resposta de
sobressalto, pode ser observada como um encurtamento da LSA. A
contração crônica desta linha – extremamente comum após muitos traumas
ou após a infância – cria muitos padrões de dor postural, puxando a fronte
para baixo, a cabeça para a frente e, consequentemente, forçando as costas.

Linha superficial posterior
A linha superficial posterior (LSP – Fig. 3.8) corre dos dedos do pé ao
redor do calcanhar e sobe para a parte posterior do corpo, cruzando a
cabeça para terminar na crista frontal das pálpebras. Igual à LSA, ela
também possui duas partes, dedos do pé até os joelhos e joelhos até a
cabeça, que trabalham como uma só quando o joelho é estendido. Ela
inclui os tecidos plantares, o tríceps sural, os isquiotibiais e ligamentos
sacrotuberoso, a fáscia lombossacra, o eretor da espinha e a fáscia
epicraniana.

A LSP trabalha em movimentos para estender a coluna e os quadris,
mas também para flexionar o joelho e tornozelo. A LSP ergue os olhos do
bebê da flexão embriológica primária, erguendo progressivamente o corpo
para ficar ereto. Em termos psicomotores, a disfunção da LSP está muitas
vezes ligada a dificuldades em atingir a maturidade plena.

De maneira postural, a LSP mantém o corpo em pé, abrangendo uma
série de curvas primárias e secundárias do esqueleto (incluindo o crânio e
o calcanhar no catálogo das curvas primárias e o joelho e arcos do pé na
lista das curvas secundárias). Em termos extremamente simples, as curvas
primárias – calcanhar, sacro, meio das costas e occipício – são projetadas
para se alinharem uma sobre a outra, e as curvas secundárias – pescoço,
região lombar, joelhos e arcos – devem se alinhar uma sobre a outra.

Devido à sua função postural de “todo dia”, a LSP é uma linha fascial
mais densa do que a LSA, com fortes bandas fasciais junto ao seu
comprimento e uma predominância de fibras de contração lenta na porção
muscular.

Linha lateral



A linha lateral (LL – Fig. 3.9) atravessa cada lado do corpo a partir dos
pontos médio e lateral do pé ao redor do maléolo fibular, subindo para os
aspectos laterais da perna e coxa e passando junto ao tronco em um padrão
entrelaçado que se estende ao processo mastóideo do crânio.

FIGURA 3.9 Linha lateral e espiral. A linha lateral passa a partir do arco externo pela orelha,
subindo para a porção lateral do corpo, e age principalmente para estabilizar o movimento. A linha
espiral age para criar ou estabilizar movimentos rotacionais e oblíquos. Reproduzida com a gentil
permissão de Lotus Book.

No movimento, a LL produz flexão lateral na coluna, abdução no
quadril e eversão no pé e opera como um “freio” ajustável para os
movimentos laterais e rotacionais do tronco.



A LL age posturalmente igual ao cabo ou cordas de uma tenda para
equilibrar os lados esquerdo e direito do corpo. Dessa maneira, a LL
restringe mais movimento do que cria no ser humano, mantendo uma base
estável para a flexão-extensão que caracteriza a nossa direção pelo mundo,
restringido o movimento lado a lado que poderia, por outro lado, ser
energeticamente ineficaz.

Muitas de nossas assimetrias lado a lado são mantidas na LL, de modo
que as partes complementares da LL podem manter a compensação. No
padrão da perna curta, por exemplo, a LL será mantida curta do quadril até
o tornozelo no lado da perna curta, mas mantida curta do quadril para o
ombro no lado contralateral.

Linha espiral
A linha espiral (LE – Fig. 3.9) percorre as três linhas cardinais, enrolando-
se ao redor do tronco em uma hélice, com outra alça nas pernas do quadril
para o arco e voltando novamente. Ela une um lado do crânio sobre a linha
média das costas ao ombro oposto e, então, retorna para o lado em que
começou, passando anteriormente ao dorso até o quadril, o joelho e o arco
do pé. A linha, então, retorna subindo pela parte posterior do corpo até a
cabeça.

No movimento, a LE cria e medeia as rotações e movimentos oblíquos
no corpo. A LE interage com outras linhas cardinais em uma
multiplicidade de funções das rotações iguais à mola de relógio da
caminhada para os múltiplos espirais de uma tacada no golfe.

Na postura, a LE envolve o dorso em uma hélice dupla que ajuda a
manter o comprimento e o equilíbrio espinal em todos os planos. A LE
conecta os arcos do pé com o traçado do joelho e a posição pélvica. A LE
muitas vezes compensa rotações mais profundas na coluna e no núcleo
pélvico.

Uma vez que as inclinações laterais são quase sempre acompanhadas
por rotações espinais, quaisquer fortes assimetrias lado a lado irão
envolver compensação nas LE, e com frequência parecerão um pouco
“excêntricas” à medida que se afastam desses padrões de compensação em
direção à saúde.

Linhas dos braços



As quatro linhas dos braços (LB – Fig. 3.10) correm a partir das partes
anterior e posterior do dorso axial para as pontas dos dedos. Elas são assim
chamadas devido à sua relação planar na composição do ombro, e elas
estão aproximadamente em paralelo com as quatro linhas na perna. Essas
linhas se conectam continuamente a outras linhas, em particular às linhas
lateral, funcional, espiral e superficial anterior.

FIGURA 3.10 As linhas do braço e linhas funcionais. As quatro linhas do braço vão para os quatro
cantos das mãos a partir do esqueleto axial. As Linhas Funcionais estendem as linhas do braço para
o quadril contralateral. Reproduzida com a gentil permissão de Lotus Book.

No movimento, a LB coloca a mão nas posições apropriadas para
nossas tarefas – examinar, manipular ou responder ao ambiente. A LB age
sobre cerca de 10 níveis articulares no braço para trazer objetos até nós ou
para afastá-los; para empurrar, puxar ou estabilizar nossos próprios corpos;
ou simplesmente segurar alguma parte do mundo imóvel para nossa leitura
compenetrada ou modificação.

As LB afetam de maneira indireta, a postura, uma vez que não são parte
da coluna estrutural. Dado o peso do conjunto do ombro e braço, contudo,
o deslocamento dos ombros na postura ou em uma estratégia de
movimento irá afetar outras linhas. De modo contrário, o deslocamento



estrutural do tronco afeta a efetividade do braço em tarefas específicas e
pode os predispor a lesões.

Linhas funcionais
As duas linhas funcionais (LF – Fig. 3.10) ligam as cinturas contralaterais
sobre as partes anterior e posterior do corpo, percorrendo a partir de um
úmero ao fêmur oposto e vice-versa.

As LF são usadas em inúmeros movimentos ativos, de caminhada a
esportes mais extremos. Elas agem estendendo as alavancas dos braços
para a perna oposta, como na remada no caiaque, no arremesso no beisebol
ou no arremesso no críquete (ou perna ao ombro oposto no caso do chute
no futebol). Igual à LE, as LF são helicoidais e, assim, ajudam a criar um
forte movimento rotacional. Sua função postural é mínima; seu papel na
coordenação dos movimentos do membro para o tronco é inestimável.

Linha profunda anterior
A linha profunda anterior (LPA – Fig. 3.11 e Lâmina 5) forma um volume
central complexo a partir do arco interno do pé, subindo para a parte
interna da perna, para a pelve anterior e posterior ao quadril e subindo
anteriormente a coluna ao fundo do crânio e a mandíbula. Essa linha
“central” se situa entre as Linhas Anterior e Posterior no plano sagital,
entre as duas LL de modo coronal e está envolvida de modo
circunferencial pelas linhas espirais e funcionais. Esta linha contém muitos
dos mais obscuros músculos de sustentação de nossa anatomia e, devido à
sua posição interna, ela possui uma forte densidade fascial ao redor do
tecido muscular.



FIGURA 3.11 Linha profunda anterior. (a) A linha profunda anterior forma o núcleo do corpo, a
partir do arco interno até o quadril interno, subindo ao redor da cavidade ventral até o crânio. (b) A
linha profunda anterior dissecada como um meridiano miofascial (pelo menos para a perna
esquerda), incluindo o osso hióideo e a mandíbula como “sesamoides” dentro da linha.

Estruturalmente, esta linha possui uma conexão íntima com os arcos, a
articulação do quadril, o suporte lombar e o equilíbrio do pescoço.
Funcionalmente, ela conecta o refluxo e fluxo da respiração, ditados pelo
diafragma, e o ritmo da caminhada, organizado pelo psoas. No tronco, a
LPA está intimamente ligada com a parte anterior da coluna e os gânglios
autônomos, e, assim, exclusivamente envolvida no equilíbrio
simpático/parassimpático entre nosso “chassi” neuromotor e os órgãos
antigos de suporte celular na cavidade ventral.
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Não é possível enfatizar o bastante a importância da LPA em relação à
postura, ao movimento e à atitude. Uma compreensão dimensional da LPA
é necessária para a aplicação bem-sucedida de qualquer método de terapia
manual ou de movimento. Como muitas das funções do movimento da
LPA são redundantes às linhas superficiais, a falta de participação na LPA
dificilmente pode ser visível no princípio, mas essas pequenas disfunções
gradualmente irão levar a problemas maiores. A restauração do
funcionamento adequado da LPA é de longe a melhor medida de
sustentação de tratamento e preventiva para terapias estruturais e de
movimento.

Leitura corporal das linhas
De modo a descrever as anomalias nas linhas e as relações entre elas,
empregaremos uma série simples de quatro termos que descrevem as
relações esqueléticas. Estes termos prontamente compreensíveis podem ser
usados para criar um esboço do padrão corporal generalizado (que é o que
faremos aqui), mas eles também podem suportar o peso de uma análise ou
um argumento intersegmental detalhado.

Inclinação descreve desvios simples da vertical ou da horizontal, ou
seja, uma parte do corpo ou elemento esquelético que é mais alto em um
lado do que no outro. Nós estamos usando esta palavra com seu
significado comum prontamente compreensível.

O termo é modificado pela direção para a qual o topo da estrutura está
inclinado. Assim:

Em uma inclinação para o lado esquerdo da cintura escapular, o
acrômio direito do paciente deveria ser mais alto do que o esquerdo, e
as clavículas deveriam apoiar-se à esquerda do paciente.
Uma inclinação posterior da caixa torácica deveria envolver as costelas
superiores posteriormente em relação às inferiores.
Em uma inclinação da cabeça para o lado direito, a orelha esquerda
deveria estar mais alta do que a direita, e os planos da face deveriam se
inclinar para a direita.
Em uma inclinação posterior da cabeça, os olhos deveriam estar
voltados para cima, a parte de trás da cabeça deveria se aproximar dos
processos espinhosos do pescoço e o topo da cabeça deveria se mover



posteriormente.

Para clareza de comunicação e precisão na tradução desta linguagem em
estratégia para o tecido mole, é muito importante entender “em relação a
que”: uma “inclinação pélvica anterior em relação ao fêmur” é uma
observação útil, já uma simples ‘”inclinação pélvica anterior” deixa
confuso – em relação ao chão? Ao fêmur? À caixa torácica?

Flexão é uma série de inclinações que resultam em uma curva,
geralmente aplicada à coluna. A curva lombar normal possui uma flexão
para trás, e a coluna torácica normal possui uma flexão para frente. Se a
coluna lombar está flexionada para o lado, isso poderia ser descrito como
uma série de inclinações entre cada uma das vértebras lombares, que
geralmente resume-se como curvatura, que podem, novamente, ser para
ambos os lados, para frente ou para trás e são designadas para onde o topo
da curvatura está apontando em relação ao fundo.

Portanto, na situação comum em que os quadris estão inclinados para
esquerda e as vértebras lombares corrigem esta inclinação com uma
curvatura de modo que a caixa torácica possa ser corrigida, essas vértebras
têm uma flexão à direita, à medida que a vértebra lombar do topo aponta
para a direita em comparação com o de baixo.

Inclinações e curvaturas são modificadas por esquerda, direita, anterior
ou posterior.

A rotação ocorre ao redor de um eixo vertical no plano horizontal e
muitas vezes se aplica ao fêmur, tíbia, pelve, coluna, cabeça, úmero ou
caixa torácica.

A rotação é designada para a direção a qual a parte anterior da estrutura
designada está apontando – direita ou esquerda. Por exemplo, em uma
rotação à direita da cabeça (em relação à caixa torácica), o nariz ou queixo
deveriam estar virados para a direita do esterno. Observe que, se a caixa
torácica estivesse voltada para a esquerda em relação à pelve, a cabeça
poderia estar voltada para a direita em relação à caixa torácica e ainda
estar neutra em relação à pelve ou aos pés. Esta relatividade é
extremamente importante na avaliação das rotações posturais.

Nas estruturas pareadas, usamos rotação medial ou lateral. Enquanto
isso é um uso comum a respeito da rotação femoral ou umeral, estendemos
este vocabulário para todas as estruturas. O que é comumente chamado de



escápula “protraída” deveria, em nosso vocabulário, ser chamado de uma
escápula “lateralmente deslocada e medialmente rotada”, uma vez que a
superfície anterior da escápula se vira na direção da linha média.

Translação (movimentação, desvio) é um termo adicional útil para
deslocamentos (direita-esquerda, anterior-posterior ou superior-inferior) do
centro de gravidade de uma estrutura em relação com a outra. A dança
balinesa envolve uma série de movimentos da cabeça – movimento de lado
a lado enquanto os olhos permanecem horizontais. A caixa torácica de
modelos profissionais é comumente deslocada de modo posterior enquanto
fica relativamente vertical em relação ao solo.

Tais movimentações, é claro, coexistem com inclinações, flexões e
rotações. Nós podemos usar a terminologia para especificar essas relações
particulares quando pedem, mas usar “caixa torácica deslocada para o lado
esquerdo” ou “cabeça deslocada para a direita em relação à pelve” é uma
comunicação simplificada útil ao fazer uma avaliação inicial.

A escápula móvel é comumente deslocada em qualquer uma das seis
direções modificadas. A pelve é comumente descrita como anterior ou
posteriormente deslocada em relação aos maléolos, com a compreensão de
que algumas inclinações devem ocorrer ao longo do percurso para isso
acontecer.

Nós podemos empregar esses termos e as linhas dos trilhos anatômicos
para entender os padrões posturais globais. Os exemplos seguintes são
projetados para demonstrar problemas posturais comuns. O leitor é
aconselhado a observá-los em termos de padrão fascial e meridianos
miofasciais e a esboçar estratégias para produzir um equilíbrio estrutural
mais resistente e autossustentado.

Postura da cabeça anteriorizada e equilíbrio
anteroposterior
Nenhum corpo humano é igual, no entanto, a mulher na Figura 3.12
tipifica uma postura bem comum e serve como ponto de discussão
sobre as relações de sistema fascial entre as linhas superficial
posterior, superficial anterior e profunda anterior.
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FIGURA 3.12

Em termos da linguagem esquemática, esta pessoa demonstra uma série
de inclinações e translações.

O fêmur está anteriormente inclinado em relação à tíbia, uma correlação
comum de joelhos posteriormente deslocados (hiperestendidos).
A pelve está posteriormente inclinada em relação ao fêmur.
A caixa torácica está posteriormente inclinada em relação à pelve.
As cervicais inferiores estão anteriormente inclinadas em relação à
caixa torácica.
As cervicais médias têm uma flexão posterior que permite à cabeça
ficar na horizontal.
A cabeça está anteriormente deslocada em relação às costelas
superiores e ombros, e a pelve se deslocou à frente sobre o antepé. O
resultado é que a LSP age como uma corda de arco do ombro ao
tornozelo. (Neste caso, visto que os joelhos estão deslocados de volta
em hiperextensão, a LSP é mais precisamente curta aqui entre T6 e o
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joelho.)
A rigidez da LSP coloca grande parte da LSA sob tensão excêntrica,
que muitas vezes aparece, naturalmente, na área do abdome/lombar
anterior. Esta carga excêntrica, contudo, não estende toda a linha. A
porção do topo e do fundo da LSA estão, com frequência,
concentricamente encurtadas neste padrão.
A trilha mais baixa da LSA, o compartimento crural anterior do tibial
anterior e os extensores longos do dedo são mantidos encurtados e
muitas vezes vinculados aos retináculo e à tíbia ao longo do caminho.
Liberdade e de-aderência para este compartimento são cruciais para
desfazer o padrão acima.
No topo, a seção da linha a partir do processo mastóideo até o esterno
médio também está encurtada e precisará ser alongada. Sob a regra
geral de “alongar o curto antes de fortalecer o fraco”, a tonificação do
abdome não terá sentido e pode ter pouco efeito positivo, ou um efeito
real negativo até que 1) a parte média da LSP esteja alongada e 2)
ambas as extremidades da LSA estejam liberadas.
Nas pernas como um todo, temos uma situação bem incomum, cuja
solução requer a perspectiva única do sistema fascial.
Independentemente do tônus dos vários músculos individuais, as
camadas dos tecidos superficial, profundo e miofascial, todas juntas à
frente da perna, precisam ser erguidas (para permitir que elas possam
fazer a de-aderência e “deslizar” sobre as camadas subjacentes), e as
camadas correspondentes junto à parte posterior da perna precisam
fazer de-aderência e cair em direção ao calcanhar.
Nós, terapeutas manuais, costumamos pensar em termos de “o que é
curto?”. Neste caso, precisamos pensar sobre a relação entre esses
planos fasciais e, ao liberar o deslizamento fascial entre as camadas,
“recobrir a toga” da miofáscia como um todo sobre o esqueleto
subjacente de modo que ela penda adequadamente. Não há outra
estratégia que permita de modo confiável e sustentável que o paciente
centralize novamente a pelve sobre o tornozelo e (neste caso) permita
que os joelhos travados relaxem.
As LL serão parte do plano de tratamento aqui; elas são puxadas para
baixo nas costelas médias pelos intercostais internos e oblíquo interno.
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Devido aos joelhos hiperestendidos, a trilha mais baixa das LL – os
músculos fibulares –, será travada para manter a flexão plantar contra a
tração do trato iliotibial acima.
Nenhuma das estratégias realçadas acima em nada será útil se a LPA
não estiver também incluída no plano de tratamento. Embora
obscurecida pelas linhas externas nesta foto, a seção do adutor das LPA
será girada para frente, colocando a maior parte do adutor magno em
carga concêntrica, como os isquiotibiais e os adutores anteriores em
tensão excêntrica, como os flexores do quadril.
Embora esta mulher provavelmente relate seus flexores do quadril
como “tensos”, a última coisa que ela precisa é alongamento no
complexo do psoas (pectíneo, psoas, ilíaco). À medida que a LSP relaxa
nas costas e a pelve pode relaxar posteriormente para se centrar sobre
os tornozelos, ela será capaz de “reunir” e equilibrar seus flexores do
quadril. Central a esta mudança estará um relaxamento nos rotadores
laterais profundos (que, neste caso, estão agindo como “extensores
curtos do quadril”, ajudando a manter a pelve simultaneamente
pressionada à frente e em inclinação posterior sobre o fêmur).
Uma vez que a LSA está liberada do esterno para o mastoide, a parte
final e essencial da LPA que precisa ser liberada sobe a cavidade
visceral a partir do diafragma para C4. Isso definitivamente envolverá o
escaleno anterior e a fáscia acompanhante, e possivelmente também a
cúpula dos pulmões. Neste caso, o transverso do tórax e o pericárdio
podem ser abordados com manipulação visceral ou osteopáticas
indireta.
Soltar essa tração descendente profunda na LPA é crucial para corrigir a
postura da cabeça anteriorizada e restaurar um equilíbrio anterior-
posterior resistente e livre. Apesar de sua centralidade, a liberação
desses tecidos (na experiência do autor) deve seguir as estratégias
realçadas acima para as linhas mais superficiais; não é aconselhável ir
diretamente para esse problema primário sem primeiro liberar as partes
fasciais externas do quebra-cabeça.
Embora os indivíduos variem, aqui estão algumas dicas de palpação e
estratégia comuns para estes tipos de padrão:
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Nos joelhos hiperestendidos, palpar todos os flexores plantares para
ver qual(is) está(ão) mantendo o tornozelo em flexão plantar. Com
frequência, os fibulares das LL ou o compartimento posterior
profundo (LPA) serão os culpados, embora a porção mais profunda
do sóleo esteja envolvida nos padrões mais fortes.
Com o deslocamento anterior/inclinação posterior da pelve sendo tão
comum nas pessoas “treinadas em academias” atualmente, os
flexores do quadril serão palpados como muito “tensos”, mas esta
será uma tensão excêntrica e não irá responder ao alongamento ou à
manipulação até que os “extensores curtos do quadril” (os rotadores
laterais profundos) estejam funcionalmente alongados.
As costelas inferiores são mantidas à frente e serão palpadas como
frouxas ou imóveis no movimento respiratório. Qualquer quantidade
de liberação fascial, pontos-gatilho ou técnicas de alongamento
facilitado irá ajudar suas costelas soterradas a participar novamente
da respiração.
Correspondente às costelas inferiores, a palpação do escaleno sob a
cabeça clavicular do esternocleidomastoideo descobrirá uma fita de
aço ligando a parte inferior do pescoço às costelas superiores.

A garota demonstrada na Figura 3.13 apresenta um padrão similar,
portanto apontaremos apenas as diferenças instrutivas.



FIGURA 3.13

Aqui, a corda do arco da LSP vai até o fim do ombro ao tornozelo,
assim o tornozelo está em flexão plantar em vez de em dorsiflexão sob
joelhos hiperestendidos, como mostrado no exemplo anterior. Assim, a
inclinação que leva a pelve sobre o antepé envolve toda a perna. A
estratégia de “para cima anteriormente e para baixo posteriormente”, em
termos de relaxamento tecidual, ainda se aplica. Observe o joelho – você
pode ver como a frente do tecido do joelho está para baixo em relação ao
tecido atrás do joelho?

A pelve está mais virada anteriormente neste caso, e podemos imaginar
que encontraremos uma boa quantidade de tensão nos flexores do quadril
(as fibras inferiores do psoas) e nos extensores do quadril, os rotadores
laterais profundos, que mostrarão uma combinação de tecido concêntrica e
excentricamente carregado neste padrão. A caixa torácica não sofre um
colapso tão grande sobre a pelve; o “centro” da LPA está mais intacto.

O pescoço não apresenta tal inclinação posterior potente, mas o pescoço
inferior está similarmente tracionado para dentro das costelas inferiores e
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cavidade torácica. As costelas inferiores são impulsionadas para erguer a
cabeça acima do corpo no que parece ser uma atitude do tipo “eu sou
forte”. A abertura da porção posterior das costelas inferiores e aquela
porção dos eretores é insuficiente para a tarefa, uma vez que isso deixará
sua cabeça sobressaída de um modo que não fará sentido para ela. Essa
compensação complementar requer a abertura da parte anterior profunda
do pescoço e as primeiras duas costelas para o corpo encontrar uma nova
estabilidade que, de modo cinestésico, “faça sentido”.

A última das nossas comparações antero-posterior (Fig. 3.14)
apresenta outras variações sobre este tema comum. Neste caso:

FIGURA 3.14

A inclinação anterior que cria o deslocamento anterior (mais leve neste
exemplo) da pelve ocorre na tíbia, criando tornozelos com dorsiflexão,
mas um fêmur vertical. Os joelhos estão flexionados, não travados.
A pelve está anteriormente inclinada em relação ao fêmur e à caixa
torácica.
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A caixa torácica está mais posteriormente deslocada do que inclinada.
Há um pouco de inclinação posterior, um tanto disfarçada pela
prostração (rotação medial; nas palavras anteriormente realçadas) das
escápulas.
A postura de cabeça anteriorizada fica exatamente mais evidente devido
ao centro da cabeça estar literalmente à frente de qualquer outro centro
gravitacional além do braço inferior.

De modo estratégico, essa postura tem associações com as outras, mas
acrescentando outro elemento que deveria ser útil quando vemos este
padrão “caído”: as LS estão ambas frouxas para permitir esse padrão. As
LS cruzam entre as lâminas do ombro nas costas e sobre o umbigo na
frente. Com a tonificação das LS – boxe ou caiaque são excelentes
maneiras de fazer isto –, o abdome deveria ser trazido de volta, e a
escápula medial e o meio das costas elevado à frente, corrigindo grande
parte dessa postura de baixa energia que vemos aqui.

Além dos pontos mencionados acima, palpe a linha entre o peitoral
maior e o reto do abdome junto das 6ª e 7ª vértebras visando encontrar
uma alça fascial que se estende horizontalmente dos ventres do serrátil
anterior sobre a frente do tórax. Criar um “deslizamento” entre os planos
dessa “linha de peito” será a chave para a mudança estrutural adaptativa
deste paciente.

Agora prestaremos atenção nas diferenças direita-esquerda, que podem
ser mais facilmente vistas de nossas visões anterior ou posterior. As
diferenças nas LL serão mais óbvias, é claro, embora estas sejam com
frequência apoiadas por diferenças na LPA, ensanduichadas entre as duas
LL devido a ela estar presa sagitalmente entre a LSC e a LSF.

A realidade prática da compensação postural humana é que as
diferenças de lado a lado envolvem com mais frequência também rotações,
embora estas sejam difíceis de analisar em fotografias bidimensionais.

A mulher fotografada na Figura 3.15 apresenta algumas diferenças
nítidas da direita para a esquerda. Sua Linha Lateral direita do quadril
para o arco lateral é mais curta do que seu compartimento à esquerda. A
LL esquerda é mais curta entre o quadril e o ombro do que à direita e,
então, ela troca novamente no pescoço, onde a direita é mais curta. Essa



alternância entre LL superior e inferior é um padrão de compensação
comum.

FIGURA 3.15

Estrategicamente, o alongamento das linhas miofasciais mais curtas é
uma boa preparação para o treinamento do tônus nas porções antagonistas
excentricamente carregadas. Como afirmado, este tipo de padrão, quando
visto deste modo, provavelmente irá revelar algumas rotações, que nós
podemos ver na forma nascente aqui: o púbis aponta para sua esquerda, a
cintura escapular aponta comparativamente para a direita e o pescoço roda
novamente para a esquerda. O esternocleidomastóideo proeminente à
esquerda é uma revelação aqui, requerida para dar estabilidade à cabeça
quando esta postura entra em movimento.

A LS direita dela, do lado direito da cabeça ao redor do ombro direito
até o quadril direito, é significativamente mais curta do que seu
complemento esquerdo, o que é outra pista para o envolvimento de
rotações neste aparente padrão compensatório de lado a lado.



Neste caso, a LPA mantém muito bem sua integridade, apesar das
múltiplas compensações que ocorrem ao seu redor. O suporte central na
linha interna da perna que sobe anteriormente para coluna está intacto.

Em casos em que as diferenças de direita-esquerda predominam, a
palpação de ambos os lados para observar diferenças é essencial para o
tratamento preciso. Neste modelo, você deveria encontrar os esplênios e
escalenos direito mais curtos e mais densos à direita, o quadrado do lombo
mais curto à esquerda e diferenças na densidade fascial entre os abdutores
do quadril em ambos os lados.

A dançarina treinada da Figura 3.16 nos mostra outro padrão
comum de linhas lateral e espiral. O aspecto mais evidente deste padrão
é que a caixa torácica é deslocada para a esquerda em relação à pelve. Para
colocar rapidamente em prática esta medida, meça a diferença horizontal
entre a cintura e o trocanter maior. (O uso do espaço entre os braços e o
corpo não é uma medida confiável.) Se ela for significativamente diferente
nos dois lados, como nitidamente é o caso aqui, procure, então, por um
deslocamento lateral das costelas.

FIGURA 3.16



Neste caso, a linha espiral superior esquerda é mais curta do que a
direita, arrastando as costelas em uma rotação à direita.

Esta mulher, apesar do comprimento de sua cintura, terá um padrão
bem complexo na LPA, quadrado do lombo e fáscia toracolombar
circundante, bem como o psoas maior, que apresentarão desafios
diferentes em cada lado. A coluna terá um significativo padrão de duas
curvaturas entre o sacro e a região mesotorácica. A cabeça segue as
costelas, ficando deslocada para a esquerda, assim podemos supor que o
pescoço está menos tensionado do que no modelo anterior.

Neste caso, contudo, grande parte do peso da parte superior do corpo se
situa sobre a perna esquerda, que é compensado na LS inferior. A LS
direita anterior na perna esquerda é arrastada ou sofre colapso para o arco
interno e para a linha posterior correspondente – o fibular longo e o bíceps
femoral são arrastados para cima para a articulação sacroilíaca. A cabeça
curta do bíceps parece estar mantendo uma rotação lateral da tíbia sobre o
fêmur. A perna direita dela mostra sinais do mesmo padrão, mas a um grau
muito mais baixo.

Embora o tônus miofascial nesta jovem dançarina provavelmente seja
bem uniforme por seu corpo, podemos nos beneficiar da verificação dos
dois lados do quadrado do lombo e psoas, que serão usados de modo bem
diferente com o deslocamento e a rotação da costela lateral.

Seria igualmente instrutivo palpar as partes interna e externa do joelho
em ambos os lados para sentir como a “toga” da fáscia profunda (fáscia
lata acima, fáscia crural abaixo) está sendo arrastada para fora e para baixo
na parte interna de seu joelho esquerdo em comparação com o direito.

O homem mostrado na Figura 3.17 apresenta um conjunto
diferente de desafios. O colapso de toda a parte superior do corpo para o
arco direito é bem dramático – talvez uma verdadeira diferença anatômica
de comprimento de perna. A linha interna da perna esquerda – a LPA – é
arrastada do arco para a virilha.
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FIGURA 3.17

A pelve, a caixa torácica e os ombros estão todos inclinados para a
direita. O pescoço deve necessariamente ter uma inclinação à esquerda
para manter os olhos e o sistema vestibular em um plano horizontal,
embora deslocado para sua direita, se comparado com o restante do corpo.
A quantidade de tensão no lado esquerdo do pescoço deve ser
considerável.

Toda a LL direita requer um levantamento e abaixamento,
concomitantes, da LL esquerda. A LPA no lado direito precisa ser erguida
e estabilizada por meio da virilha. A LS esquerda é mais curta do que a
direita, puxando o corpo em uma rotação torácica esquerda.

A palpação dos dois lados do pescoço deveria ser extremamente
instrutiva aqui, uma vez que todos os músculos mais profundos
estariam dispostos de modo bem diferente.
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Os músculos do ombro esquerdo superior serão palpados como tensos e
espessos, uma vez que estão tentando manter sua cabeça erguida.
A palpação dos flexores do quadril em ambos os lados seria instrutiva
para ver exatamente onde a articulação do quadril está posicionada em
ambos os lados.

A moça ilustrada na Figura 3.18 apresenta um velho padrão, com variantes
que podem, não obstante, ser observadas com certa frequência. Igual à
dançarina mostrada na Figura 3.16, nós podemos ver o significativo
deslocamento no lado esquerdo da caixa torácica como evidenciado pela
medida horizontal da cintura até o trocanter. Os próprios quadris e pernas
possuem muito pouca compensação (ela ainda é jovem).

FIGURA 3.18

A caixa torácica está, contudo, inclinada para a direita, de modo que a
cintura escapular está inclinada para a direita junto com ela. Resistindo à
tentação de culpar a cintura escapular, muitas pessoas olham primeiro para
os ombros e começam o exame. Os ombros não são culpados; eles fazem o
melhor que podem com a caixa torácica onde estão apoiados.



É interessante observar que o pescoço e a cabeça continuam inclinados
para a direita em vez de se nivelarem como o homem da Figura 3.17.

Igual à dançarina na Figura 3.16, ela terá uma disposição tecidual
complexa em ambos os lados da coluna lombar – quadrado do lombo e
psoas – que irá precisar ser abordada de forma diferente em cada lado.

A mulher parece estranhamente diferente em seus lados esquerdo e
direito na parte superior do corpo, apesar da simetria na parte inferior do
seu corpo. Obscureça o lado esquerdo e imagine ele dobrado; então, faça o
mesmo com o lado direito. O lado esquerdo é quadrado, como a parte
superior do corpo nadador, ao passo que o lado direito é curvado e menos
assertivo.

Especificamente, palpe as LL e LSC para sentir as diferenças de tônus
fascial entre o suporte direito e esquerdo do tronco.

Como o último homem apresentado, esta mulher provavelmente terá
músculos sólidos e densos na parte superior do ombro à sua esquerda. A
solução, entretanto, não é trabalhar sobre estes músculos, mas sobre o
encurtamento em seu lado direito. Ao aliviar o encurtamento, os músculos
do ombro irão amolecer em sua própria conformidade.

A mulher fotografada na Figura 3.19, vista posteriormente, mostra
o mesmo tipo de deslocamento das costelas sobre os quadris como
observado na Figura 3.18 e na dançarina (Fig. 3.16), mas desta vez
para a direita, usando a medida cintura-trocanter.



FIGURA 3.19

Para este modelo, incluímos um quadro de uma perspectiva superior;
uma posição que recomendamos que o profissional observe, uma vez que
ela encurta a coluna e torna mais fácil a avaliação das rotações espinais.
Abaixo, há uma óbvia rotação para a direita entre a pelve e os pés, que
podemos avaliar traçando uma linha de calcanhar a calcanhar e a
comparando com a linha da espinha ilíaca póstero-superior (EIPS) à EIPS
– claramente uma voltada para a direita. Isso será mantido, em nossa
experiência, principalmente nos músculos e septos intermusculares dos
adutores, com o compartimento recuado à direita e avançado à esquerda.

Observe que os dois quadris, quando observados de cima, estão
repousados em estados acentuadamente diferentes de rotação, com o
quadril esquerdo em rotação lateral e o direito em rotação medial. Isso não
é prontamente discernível em qualquer uma das visões horizontais; assim,
use esta visão vertical para avaliar com mais facilidade as rotações.

Se compararmos a linha entre as duas EIPS com a linha junto a base das
escápulas (representada nesta foto essencialmente pela linha do peito),
podemos ver que há apenas uma quantidade limitada de leve rotação
adicional entre a pelve e a coluna torácica inferior. Acima dessa linha,
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contudo, a rotação vai fortemente para a esquerda, de modo que, no topo
das costelas, o manúbrio está essencialmente direcionado reto para a
frente, e apenas uma pequena rotação à esquerda adicional é requerida nos
ombros e pescoço para se direcionar completamente para a frente.

Enquanto a LS direita é claramente mais curta do que a esquerda, aqui,
ela neutraliza um complexo de psoas esquerdo curto que está tracionando
os lombares para a esquerda e o pectíneo para a direita, que estará
tracionando o púbis para a direita.

O estado da coluna em termos de escoliose idiopática é desconhecido
sem um raio X ou uma RM, portanto estamos limitados a essa análise de
tecido mole.

Palpe cada psoas para sentir uma diferença marcada no tônus fascial.
Diferentes porções do psoas estarão encurtadas ou relaxadas nestes
padrões rotoescolióticos.
A palpação precisa dos músculos espinais é requerida em cada padrão
escoliótico, uma vez que os padrões de tecido mole são altamente
individuais.

Nosso modelo final (Fig. 3.20) demonstra um tipo de padrão fascial
comum que não é facilmente responsivo à análise de meridiano
miofascial, mas é, todavia, comumente observado, sendo útil de
observar e submeter à correção manual.



FIGURA 3.20

Embora alguma parte deste padrão seja similar aos modelos acima, a
característica essencial pode ser expressa em “cilindros”. As duas pernas
são essencialmente dois cilindros, que podem com facilidade ser
medialmente rotadas ou lateralmente rotadas. Mantenha essa linha de
pensamento até o tronco e você poderá ver que os dois cilindros no tronco
estão lateralmente rotados. Em geral ocorre problema onde os cilindros
mudam de orientação – neste caso, ao redor de L4 e L5.

Se imaginarmos que este conceito de cilindros se estende pelo torso até
o ombro, um cilindro em cada lado da coluna, e, após, que estes cilindros
podem rodar um sobre o outro de modo medial ou lateral igual às pernas,
podemos chegar a uma estratégia para o padrão que observamos aqui.

A parte inferior das pernas dela está mais lateralmente rodada do que
suas coxas, e os quadris seguem o padrão de rotação medial: ela parece
mais estreita na frente sobre o osso púbico do que se parece sobre o
isquiático na parte posterior da pelve. Na seção lombar, contudo, a



situação se inverte, e os lombares estão estreitos nas costas e o ventre é
amplo na frente. Este padrão dos cilindros – abertos na frente, fechados
atrás – repete-se por seu corpo pelos ombros. (Raramente, e apenas quando
o padrão havia sido fortemente mantido por um tempo longo, este padrão
entra no crânio e pode ser visto ou sentido na respiração craniana.
Também raramente, e em geral apenas em resposta a um trauma mais
extremo ou à escoliose, pode-se encontrar cilindros do tronco onde um
lado está rodado de modo medial e o outro, de modo lateral. Este padrão
envolve tensão significativa e, em geral, dor crônica no sistema.)

Carregar significativamente esta estrutura com pesos ou estresse de
desempenho não seria um bom plano. Estes padrões são especialmente
vulneráveis no local onde as rotações medial e lateral se interligam – neste
caso, nas articulações SI ou L5-S1. Quando observado, este padrão requer
abertura fascial sobre as partes fechadas dos cilindros antes de tentar um
programa de fortalecimento.

Neste caso, isto deveria significar alargamento dos tecidos miofasciais e
fasciais junto à pelve anteriormente, representando as inserções junto ao
ramo isquiopúbico e o pectíneo sobre a crista iliopectínea. Os rotadores
mediais do quadril – o tensor da fáscia lata e os glúteos médio e mínimo
anterior – também deveriam receber atenção. Os rotadores laterais
profundos provavelmente estão mais “travados no comprimento” no
carregamento excêntrico, e deveriam requerer algum trabalho de fibra
cruzada para ajudá-los a restabelecer seu tônus.

Na região lombar, os cilindros mudam para uma rotação lateral. Isso
leva a coluna lombar à frente e, à medida que os processos espinhosos se
movem à frente, eles carregam os planos faciais consigo, estreitando o
tecido nas costas e o abrindo na frente.

Embora o alargamento na frente, no ventre, responderá mais a um
programa de treinamento-tonificação-fortalecimento, como Pilates ou
fisioterapia, a tendência ao estreitamento das camadas fasciais nas costas, à
medida que os lombares se movem à frente, é mais bem abordada pelo
alongamento fascial forte e específico. Colocar o paciente sobre uma bola
medicinal para estimular o alargamento é um bom começo, mas
geralmente é insuficiente ou requer uma grande quantidade de tempo.
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Mais eficiente é um protocolo – seja sobre uma bola, sentado ou em
prono com uma almofada cilíndrica sustentando o ventre, de modo a não
pressionar mais anteriormente às lombares – de alargamento da fáscia
toracolombar para fora da linha média. Devido ao número de camadas da
fáscia toracolombar e ao eretor da espinha e multífido fascialmente densos,
e da grande área da rotação deste cilindro junto a sua coluna, não devemos
esperar que tudo isso ocorra em apenas uma sessão. O trabalho progressivo
de camada a camada e de seção em seção muitas vezes é necessário, junto
com a parte educacional/local de trabalho, para realizar uma mudança
sustentada destes padrões arraigados.

Palpe os adutores anteriores – pectíneo, curto e longo – para encontrar
as faixas de restrição que seguram a pelve.
Palpe junto a ambos os lados da coluna lombar cerca de 1 polegada (2
cm) a partir da linha média para encontrar as bandas fasciais verticais
espessas e escorregadias correndo com os eretores e a fáscia
toracolombar. Palpar este tecido irá lhe convencer da necessidade de
um trabalho sustentado e efetivo para modificar este padrão.

Conclusão
Inúmeros outros exemplos na aplicação clínica são oferecidos no livro
Anatomy Trains (Myers, 2014) e seus cursos e programas de vídeo
auxiliares.

Todo terapeuta já viu ombros afastarem-se das orelhas quando os pés e
as pernas são trabalhados, dor lombar se dissipar com o trabalho na virilha
ou a respiração do paciente se abrir devido ao trabalho nos antebraços. O
mapa dos trilhos anatômicos oferece um modo de entender e manejar esses
efeitos em termos de comunicação mecânica ou energética sobre nossos
“canais do tendão” das conexões fasciais.

Uma vez que as relações dentro de cada linha são entendidas, as
interações entre as linhas abrem novas possibilidades para resolver os
padrões de movimento e posturais duradouros que não irão responder a
tentativas “individuais” de remediar um problema. O trabalho progressivo
com as linhas pode criar deslocamentos dinâmicos nesses padrões,
resultando na reintrodução de “estabilidade” – um equilíbrio e
comprimento integral na estrutura corporal.



Um protocolo de avaliação “global” adicional, junto com uma série de
abordagens de palpação locais, é detalhado no Capítulo 4 – uma
companhia à exploração, neste capítulo, dos métodos clínicos da avaliação
da função e disfunção fascial.
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Abordagens adicionais de
avaliação global e local

Leon Chaitow
Além de protocolos detalhados para avaliação global e local, este capítulo contém observações
e descrições que se concentram nos requisitos de habilidades particulares quando se procura
identificar padrões de disfunção miofascial (e outras). Entre essas habilidades, a mais
importante é a capacidade de identificar um final de amplitude seguro – “a barreira” – para
os tecidos durante a avaliação ou o tratamento da disfunção. As barreiras são observadas
quando os tecidos são estendidos e também quando eles são comprimidos, ou movidos em
diferentes direções – como nas aplicações de força de rotação, flexão, torção ou de
cisalhamento. A identificação das barreiras está, portanto, intimamente ligada ao grau de
força/carga que está sendo aplicada em qualquer determinada situação. O tópico da barreira
também é discutido em outro momento, particularmente nos Capítulos 13 (“Técnicas de
energia muscular”) e 18 (“Manejo de cicatrizes e aderências”).

Barreiras
O método de avaliação de Zink, descrito adiante, requer que o terapeuta
avalie as direções de rotação preferidas de regiões de junção específicas da
coluna. Aquelas avaliações não buscam identificar um final de amplitude,
apenas identificar se a rotação é ou não mais livre (ou mais restrita) em
uma direção comparada com a outra.

Contudo, em muitos procedimentos de avaliação e de tratamento, as
decisões de final de amplitude são requeridas, visto que os tecidos são
posicionados antes do ou durante o tratamento.

A carga aplicada ao corpo pode visar estruturas superficiais,
intermediárias ou profundas, e claramente graus variados de compressão,
alongamento, etc. serão necessários para atingir a profundidade ou o
comprimento ideal.

Em resumo:

Mudar para o final da amplitude de movimento fisiológica normal dos
tecidos moles envolve uma construção sutil de tensão, levando
gradualmente a uma barreira reconhecível.
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Se um edema, congestão ou inchaço estiver causando uma amplitude de
movimento reduzida, a sensação final será “viscosa” e porosa.
Se estiverem envolvidos hipertonicidade, espasmo ou contratura, a
sensação final envolverá uma sensação de puxão firme devido à
barreira patológica ser alcançada.
Se os tecidos são cronicamente fibróticos, a sensação final será mais
rápida e áspera, mas com uma leve elasticidade remanescente.
Se as características ósseas são responsáveis por uma redução na
amplitude (p. ex., artrite), a sensação final será súbita e áspera, sem
nenhuma elasticidade.
Onde a hipermobilidade é uma característica, a sensação final será
frouxa, com uma amplitude final instável e flexível.
A dor pode levar a uma amplitude reduzida, com uma sensação final
sendo observada rapidamente, visto que os tecidos adjacentes protegem
contra movimento adicional.
As barreiras sugeridas para a maioria das técnicas, a menos que
afirmado de outra forma nas diretrizes de um determinado
procedimento, são aquelas usadas universalmente no tratamento de
TEM – a barreira do “primeiro sinal de resistência” – a borda aguçada
de resistência (ver o Cap. 13 para mais detalhes).

Definindo graus de pressão
Uma pressão aplicada (compressão) também emprega barreiras, com graus
de força que podem ser graduadas como leve, moderada a firme, firme a
profunda e profunda (ver o Cap. 18 para mais detalhes sobre esse tema).

Pick (2001), ao discutir a pressão de avaliação de palpação, observa que
um dos três níveis pode ser escolhido: 1) toque – literalmente nenhuma
pressão, simplesmente um contato com a pele; 2) intermediário, nível
de “trabalho”, algum lugar entre o toque e uma pressão profunda, em
que os tecidos quase “rejeitam” o contato; e 3) a camada de “rejeição”
profunda – o mais profundo que um contato em palpação pode
prosseguir sem causar dor.
Na terminologia da terapia neuromuscular (ver Cap. 15), a pressão de
avaliação inicial ideal – a mesma que o nível de “trabalho” descrito
acima – é descrita como “tensão tecidual de encontro e de
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combinação”. Esse nível é variável visto que passa por tecidos à
medida que entra em contato com tecidos mais densos ou mais
relaxados.
Esses níveis de compressão de palpação podem instantaneamente virar
abordagens de tratamento simplesmente alterando-se a intenção de
avaliação em uma intenção que tenha por objetivo modificar o que foi
avaliado.

A carga/pressão/força também pode ser definida por descritores que
envolvem o objetivo – por exemplo, as forças podem ter o objetivo de
alongar, comprimir, girar, dobrar, de cisalhamento/translação ou uma
combinação deles.

Seguindo a partir das avaliações de posturas corporais tão nitidamente
descritas no Capítulo 3, uma consideração adicional procura um protocolo
para avaliar padrões de compensação fascial adquiridos ou inatos antes de
qualquer exploração de métodos de palpação local que possam ser
empregados na avaliação fascial.

Padrão compensatório comum de Zink e
Lawson
Na metade dos anos 1970, os médicos osteopatas Zink e Lawson (1979a)
examinaram os padrões estruturais e funcionais e as características de
cerca de 1.000 pacientes hospitalizados, bem como de inúmeros indivíduos
saudáveis.

Os padrões das mudanças por adaptação foram identificados (ver
observações sobre adaptação no Cap. 2), os quais eles chamaram de
Padrão Compensatório Comum (PCC). O termo foi usado para descrever
padrões comumente encontrados de desvio fascial – definido como a
direção de facilidade de movimento das fáscias superficiais e profundas
em áreas particulares –, em específico nas áreas de transição da coluna,
onde segmentos relativamente móveis encontram segmentos relativamente
imóveis – a junção atlanto-occipital, a junção cervicotorácica, a junção
toracolombar e a junção lombossacra.

Esses padrões de compensação parecem surgir de uma combinação de
mudanças adquiridas por desenvolvimento, sobrepostas nas características



•

•

•

•

•

1.

2.

3.

inatas, resultando em assimetrias fasciais estruturais e funcionais
clinicamente relevantes e identificáveis (Pope, 2003).

Tem sido sugerido que algumas características etiológicas específicas
podem envolver:

Posição assimétrica do feto no útero durante o último trimestre (Previc,
1991).
Apresentação no nascimento – com o occipício anterior esquerdo
(Greenman, 1996).
Assimetrias posturais tais como perna curta anatômica, hemipelve
pequena, etc. (Pope, 2003).
Lateralização cerebral – por exemplo, levando à dominância destra de
pé e mão.
Traumatismos e adaptações no início da vida que acentuam
características já presentes (Zink & Lawson 1979a).

Três amplas classificações de
compensação são descritas:

Compensação ideal: Em que a avaliação de preferências rotacionais
nos locais de junção principais demonstram relativas amplitudes de
movimento equilibradas e não restritas. Zink observou que esse padrão
“ideal” raramente é visto na prática clínica (1979b).
Compensada: Em que as preferências rotacionais se alternam – vista
em aproximadamente 80% dos indivíduos. Sugere a permanência de um
bom grau de resistência de adaptação. O padrão mais comum, iniciando
na junção atlanto-occipital, é uma preferência rotacional esquerda-
direita-esquerda-direita (Fig. 4.1a).
Não compensada: Em que as preferências rotacionais não se alternam,
sugerindo “exaustão de adaptação”, com uma capacidade menos ideal
para compensar. Esse padrão é o que mais tem probabilidade de ser
mostrado por pacientes com problemas de dor e saúde crônicos (Fig.
4.1b).

Um objetivo clínico lógico é restaurar o indivíduo não compensado a um
nível mais compensado de funcionalidade de modo que o sistema



musculoesquelético possa tolerar mais prontamente os estresses e
demandas da vida diária e se adaptar a eles.

Defeo e Hicks (1993) explicam: “Zink e Lawson observaram
clinicamente que uma porcentagem significativa da população assume
uma adaptação postural consistentemente previsível, que surge de forças
mecânicas não específicas, tais como gravidade, macro e
microtraumatismo e outros estressores fisiológicos. Essas forças parecem
ter seu maior impacto sobre as facetas articulares nas áreas transicionais
da coluna vertebral”.

No seu estudo baseado em um hospital, envolvendo mais de 1.000
pacientes, Zink e Lawson também observaram que aproximadamente 20%
das pessoas cujo padrão compensatório não se alternava da maneira PCC
tinham histórias de saúde precária, baixos níveis de “bem-estar” e tinham
capacidades insatisfatórias de lidar com estresse. Essa observação foi
confirmada por evidência clínica mais recente, salientando o valor
potencial de avaliar os níveis de adaptação presentes nas estruturas físicas
do corpo.

Conforme detalhado no Capítulo 2, Davis e colaboradores (2007)
confirmaram precisamente esses padrões de compensação miofascial nos
indivíduos mais disfuncionais entre grupos de pacientes juvenis com
paralisia cerebral e infecções de ouvido recorrentes. Eles observaram que
“indicadores de restrição fascial e espinal predizem uma medida externa
de dano, manifestando-se como espasticidade muscular”.

Padrões de adaptação ascendentes e
descendentes (Figuras 4.1a & b)



FIGURA 4.1 (a) Compensação adaptativa apropriada/mínima – capaz de absorver e adaptar-se a
estresses adicionais e mudança. (b) Padrão insatisfatoriamente compensado, capacidade adaptativa
reduzida, improvável de aceitar facilmente carga adicional e mudança. Deve-se observar as
discussões no texto que explicam a base para padrões de adaptação compensados (a) e
insatisfatoriamente compensados (b).

Um osteopata/autor alemão, Torsten Liem (2004), sugeriu que, se as
preferências rotacionais alternam-se (E-D-E-D) quando em supino e
mostram uma tendência maior para não se alternarem (i.e., elas rodam nas
mesmas direções – por exemplo, E-E-E-D ou E-E-D-E ou D-D-D-D, ou
alguma outra variação sobre um padrão não alternado) quando em pé, um
padrão de adaptação disfuncional que é “ascendente” é mais provável, isto
é, as influências disfuncionais maiores situam-se na parte inferior do
corpo, pelve ou extremidades inferiores.

Contudo, se o padrão rotacional permanece o mesmo em supino e em
pé, isso sugere que o padrão de adaptação é principalmente “descendente”,



isto é, as influências disfuncionais maiores situam-se na parte superior do
corpo, no crânio ou na mandíbula.

Avaliação
Zink e Lawson (1979a) descreveram métodos para testar a preferência
tecidual – rotação e flexão lateral – nesses níveis de transição da coluna
onde tensões e restrições fasciais e outras podem ser mais facilmente
observadas. Esses locais de junção podem ser testados para preferências de
rotação e de flexão lateral, conforme descrito adiante (ver Figs. 4.2–4.5).

FIGURA 4.2 Palpação da junção atlanto-occipital.

Palpação da junção atlanto-occipital. Com o paciente em supino, o
terapeuta está sentado ou de pé na cabeceira da cama. As duas mãos são
usadas para levar o pescoço em flexão máxima não estressada (para
bloquear os segmentos abaixo de C2), e a preferência rotacional para um
final de amplitude fácil – não forçado – é avaliada. A rotação é mais livre
para a direita ou para a esquerda (Fig. 4.2)?

Palpação da área cervicotorácica (CT). O paciente fica em supino e as
mãos do terapeuta são colocadas de modo que elas fiquem com as palmas
para cima, sob as escápulas. Os antebraços e cotovelos do terapeuta devem
estar em contato com a superfície da cama. A alavancagem pode ser
introduzida por um braço de cada vez à medida que o peso do terapeuta é
introduzido na direção do solo, por um cotovelo e depois o outro,
liberando as escápulas do paciente anteriormente. Isso permite que uma
avaliação segura e relativamente livre de estresse seja feita da liberdade
com a qual um lado, depois o outro, se move, produzindo uma rotação na



junção cervicotorácica. A preferência rotacional pode ser facilmente
comprovada. A rotação é mais livre para a esquerda ou para a direita (Fig.
4.3)?

FIGURA 4.3 Palpação da área cervicotorácica (CT).

Área Toracolombar (TL): o paciente fica em supino ou em prono. O
terapeuta fica no nível da cintura de frente para a cabeça do paciente e
coloca as mãos sobre as estruturas torácicas inferiores, posicionando os
dedos nos eixos laterais, ao longo da costela inferior (7-10). O tratamento
da estrutura inicia pela palpação como um cilindro; após, verifica-se a
preferência para a rotação do tórax inferior em torno do eixo centro,
testando de um lado e de outro. A rotação é mais livre para a direita ou
para a esquerda? A direção da rotação preferida deve ser comparada com
aqueles resultados dos testes da AO e da CT. Na alternância desses
movimentos, deve-se observar se um processo adaptativo saudável está
ocorrendo (ver Fig.4.4).



FIGURA 4.4 Palpação da área toracolombar (TL).

Área Lombossacral (LS): o paciente fica em supino. O terapeuta fica
abaixo do nível da cintura e coloca as mãos sobre as estruturas pélvicas
anteriores usando o contato como uma “roda diretriz” para avaliar a
preferência do tecido à medida que a pelve é rodada ao redor de seu eixo
central, buscando informação quanto às suas preferências de
“rigidez/frouxidão”. A rotação é mais livre para a direita ou para a
esquerda? Deve ser observada alternância com preferências previamente
avaliadas se um processo adaptativo saudável estiver ocorrendo (ver Fig.
4.5).



FIGURA 4.5 (a e b) Palpação da área lombossacra (LS).

Protocolo de avaliação de Zink
A restauração da simetria relativa em preferências rotacionais nessas
junções de transição é um objetivo clínico legítimo, utilizando métodos de
reabilitação manual e de exercício, tais como aqueles descritos em
capítulos subsequentes.

Padrões posturais de Janda e de Lewit
À medida que a compensação ocorre por uso excessivo, uso errôneo e
desuso dos músculos da coluna e da pelve, alguns músculos tornam-se
sobrecarregados, encurtados e restritos, com outros tornando-se inibidos e
fracos, e ocorrem mudanças posturais amplas do corpo que foram
caracterizadas como “síndromes cruzadas” (Janda, 1968, Lewit, 1999)
(Figs. 4.6 e 4.7).



FIGURA 4.6 Síndrome cruzada superior. No padrão cruzado superior, nós vemos como os flexores
profundos do pescoço e os fixadores inferiores do ombro (serrátil anterior, trapézios inferior e
médio) enfraqueceram (e possivelmente alongaram-se), enquanto seus antagonistas, o trapézio
superior, o levantador da escápula e os peitorais, terão encurtado e se contraído. Também curtos e
tensos estão os músculos extensores cervicais, os suboccipitais e os músculos do manguito rotador
do ombro.

Gustavo Pilon




FIGURA 4.7 Síndrome cruzada inferior. No padrão cruzado inferior, vemos que os músculos
abdominais enfraqueceram, assim como os glúteos, e, ao mesmo tempo, o psoas e o eretor da
coluna terão encurtado e se contraído. Também estão curtos e contraídos o tensor da fáscia lata, os
piriformes, o quadrado do lombo, os isquiotibiais e o latíssimo do dorso – com a forte probabilidade
de restrições fasciais como uma parte desses padrões disfuncionais.

Esses padrões cruzados demonstram desequilíbrios que ocorrem à
medida que os antagonistas se tornam inibidos devido à atividade

Gustavo Pilon
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excessiva de músculos posturais específicos. Uma das principais tarefas na
reabilitação é normalizar esses desequilíbrios, enquanto características
articulares e musculares obviamente requerem atenção – restrições fasciais
subjacentes serão uma parte desse processo.

Sinais locais e características de disfunção
Após avaliar padrões globais do corpo inteiro, é necessário procurar o
maior número possível de sinais “menores” e características de disfunção
por observação, palpação e avaliação:

O que está curto?
O que está tenso?
O que está contraído?
O que está restrito?
O que está fraco?
O que está fora de equilíbrio?
As sequências desencadeadoras são anormais?
O que aconteceu – uso excessivo, uso errôneo, traumatismo (abuso),
desuso – para estimular ou manter a disfunção?
O que o paciente está fazendo, ou não está fazendo, que agrava essas
mudanças?
O que pode ser feito para ajudar a normalizar essas mudanças?

Nossa tarefa, então, é reduzir a carga adaptativa que está fazendo
demandas sobre as estruturas do corpo, enquanto tentando
simultaneamente aumentar a integridade funcional de modo que as
estruturas e tecidos envolvidos possam manusear melhor os abusos e usos
errôneos aos quais eles são rotineiramente submetidos.

Manipulação osteopática STAR
Muitos profissionais que empregam meios manuais de tratamento terão
experimentado o fenômeno de palpar tecidos moles que parecem ser mais
densamente endurecidos, menos flexíveis, do que seria previsto em relação
à idade e ao estado físico do indivíduo.

Na medicina osteopática, essa experiência é agrupada, junto com vários
outros indicadores, para sugerir uma área do que foi chamado de
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“disfunção somática” (Rumney, 1979).
Disfunção somática é definida como “função prejudicada ou alterada

de componentes relacionados do sistema somático (estrutura corporal):
estruturas esqueléticas, artrodiais e miofasciais e elementos vasculares,
linfáticos e neurais relacionados” (Ward e colaboradores 1997).

O modelo osteopático de disfunção somática, que tenta compreender tal
achado, foi resumido pelo acrônimo STAR (Dowling, 1998). Ele inclui:

S = sensibilidade (sensibilidade anormal);
T = textura tecidual sofre mudança, tal como tônus alterado, lassidão,
etc.;
A = assimetria (mau alinhamento);
R = redução de amplitude de movimento e da maleabilidade (p. ex.,
contratura).

A designação STAR não oferece diagnóstico – apenas uma observação de
que tudo pode não estar bem nos tecidos que estão sendo avaliados,
demandando investigação adicional quanto às características causais,
agravantes e de manutenção – sejam locais, globais ou distantes.

Outros descritores na literatura para esse fenômeno de tecidos que têm
uma sensação perceptivelmente diferente (do “normal”) incluem termos
como fibrótico (Purslow, 2010), densificação (Borgini e colaboradores,
2010) e endurecido (Fritz & Grosenbach, 1999).

O modelo de manipulação STAR, e seus elementos constituintes, foi
parcialmente validado por Fryer e colaboradores (2006) e é amplamente
empregado na avaliação manual osteopática.

Uma investigação das possíveis características etiológicas e de
manutenção de disfunção somática pode incluir qualquer um de uma
ampla variação de testes de observação e de função. Estes podem envolver
avaliação de características dolorosas, controle motor alterado e/ou
qualidades de “sensação final de movimento” modificadas, à medida que
os tecidos são levados para barreiras de restrição.

Mais recentemente, o grau de potencial de deslizamento normal entre
camadas de tecido fascial, visceral e muscular foi reconhecido como uma
forma potencialmente importante de disfunção somática.



Potencial de deslizamento fascial perdido
ou reduzido?
A avaliação das mudanças no potencial de deslizamento/desvio dos tecidos
permanece em andamento. Indícios estão disponíveis, se for possível
combinar sintomas com mudanças teciduais avaliadas manualmente (ver
observações sobre avaliação da pele, adiante), bem como sinais objetivos,
tais como a presença de bandas ou áreas deprimidas, retraídas ou elevadas
– por exemplo, na região cervical, na borda da escápula, nas áreas torácica
inferior, pélvica, sacral e glútea.

Exercício
Palpação de ativação usando evidência em pesquisa
Em seu estudo de cadeias cinemáticas miofasciais, Weisman e
colaboradores (2014) descobriram (com o indivíduo em prono) que a
contração isométrica do gastrocnêmio foi fortemente registrada
(eletronicamente), por exemplo, nos isquiotibiais ipsilaterais, na espinha
ilíaca posterossuperior (EIPS) e na junção lombodorsal (T12/L1), bem
como nos músculos trapézios superiores.

Eles também descobriram que a extensão cervical (com o indivíduo
em prono) resultou em forte ativação, paraespinalmente, nos níveis T6 e
T12, bem como nos dois músculos trapézios superiores – quer houvesse
resistência (i.e., contração isométrica) ou não à extensão cervical.
Quando a resistência foi oferecida à extensão cervical, houve forte
ativação na EIPS e ativação moderada nos níveis dos isquiotibiais.

Como exercício: palpar as áreas indicadas como modelo reproduz as
variáveis de contração listadas. Você pode sentir – por exemplo – uma
contração do trapézio superior ipsilateral durante uma contração
isométrica do gastrocnêmio? Você sente o mesmo grau de atividade em
alguém com dor lombar?

O criador da massagem de tecido conectivo, Dicke (1954), sugeriu que,
quando essas áreas de tecido elevadas ou deprimidas não são tratáveis por
meio de massagem, elas podem representar atividade viscerossomática
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reflexa crônica, envolvendo suporte sanguíneo e drenagem linfática
alterados, que tem levado a mudanças coloidais nas células e nos tecidos.

Reações cutâneas vasculares alteradas, sensibilidade, tensão e
densidade teciduais (ver Avaliações da pele e manipulação osteopática
STAR), bem como possível deslocamento tecidual (retraído, elevado, etc.),
podem oferecer evidência clínica valiosa de disfunção fascial subjacente.
A observação da postura e do movimento funcional pode oferecer
oportunidades adicionais para identificação de restrições que existem entre
camadas fasciais (Myers, 2013) (ver Cap. 3).

Função de deslizamento da pele e restrição
fascial subjacente
A pele fica diretamente acima de uma camada de fáscia – geralmente uma
camada areolar, superficial, frouxa, sobre a qual a pele desliza livremente
– e é facilmente levantada para longe dos tecidos subjacentes. Às vezes,
contudo, como na superfície palmar da mão (ou da sola do pé), a pele é
firmemente ancorada ao tecido conectivo denso e não pode deslizar com
facilidade, nem ser levantada facilmente para longe dos tecidos
subjacentes. Conforme observa Benjamin (2009), “A palma da mão e a
sola do pé contêm uma lâmina rígida de tecido conectivo denso que
protege os vasos e nervos adjacentes da pressão associada com garra ou
peso corporal. Ambas são firmemente presas à pele espessa que as
sobrepõe, para limitar o movimento”.

Compare também a capacidade de deslizamento e o potencial de
elevação – por exemplo – da pele sobre sua coxa anterior, comparada com
a parte anterior da sua perna onde uma camada de fáscia crural firmemente
aderente fica entre a pele deslizável e o osso.

Zonas cutâneas hiperalgésicas de Lewit
O pioneiro da medicina física, o tcheco Karel Lewit (1999), sugere que:

Quando a pele é movida (deslizada) sobre os tecidos subjacentes, a
resistência indica a localidade geral da atividade reflexa, uma “zona de
pele hiperalgésica” (i.e., hipersensibilidade), tal como um ponto-gatilho
miofascial.
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Perda local de elasticidade da pele – por exemplo, se a pele é
suavemente alongada até sua barreira elástica – pode refinar a
identificação da localização de disfunção subjacente.
Uma leve batida na pele, buscando uma sensação de “arrasto” (hidrose
aumentada), pode oferecer uma identificação precisa da localização da
disfunção – fascial ou outra. Palpação com arrasto (drag palpation),
bem como métodos de palpação alternativa, tais como avaliação de
técnica neuromuscular (TNM), são discutidos no Capítulo 15.

Avaliação objetiva para confirmar
achados subjetivos
Os métodos de avaliação globais e locais, conforme descritos neste
capítulo – em conjunto com aqueles detalhados em capítulos subsequentes
– devem fornecer uma base para avaliação de disfunção fascial. Contudo,
o que se tornou aparente nos últimos anos é a necessidade de substituir a
avaliação subjetiva por uma objetiva e métodos diagnósticos.

Foram desenvolvidos vários instrumentos que podem ajudar isso –
variando desde relativamente baratos até extremamente caros. À medida
que a tecnologia evolui e forças de mercado entram em ação, é provável
que os preços caiam drasticamente – como fizeram, por exemplo, no
equipamento de ultrassonografia.

Exames de imagem e mudanças de tecidos
moles
Além da palpação e da avaliação funcional, a imagem (utilizando uma
variedade de tecnologias) está sendo empregada para identificar mudanças
objetivas de tecidos moles – incluindo o uso de ultrassonografia em tempo
real e sua variante codificada por cores, a sonoelastografia.

Boon e colaboradores (2012) observam que o “...monógrafo tem a
capacidade de combinar sonopalpação (pressão direta com um transdutor
sobre estruturas de interesse) e receber feedback em tempo real a partir
do paciente. A capacidade de palpar e ser capaz de visualizar
simultaneamente – por exemplo, durante a ativação muscular – é uma
característica exclusiva da sonografia”.
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Tais abordagens são particularmente úteis onde a visualização de
tecidos cicatriciais, ou densidade de tecido alterada, é levada em conta –
pré- e pós-tratamento.

Exercício
Avaliação da pele e avaliação da massagem do tecido
conectivo (ver também o Capítulo 7; Dicke, 1954; Bischof
& Elmiger, 1960)
A capacidade normal, em muitas áreas do corpo, que a pele tem de
deslizar sobre a fáscia superficial subjacente pode ser usada como um
meio de identificar disfunção – por exemplo, onde a pele é menos
elástica ou desliza menos facilmente e contém níveis excessivos de
água (“hidrose aumentada”).

O modelo/paciente fica sentado ou deitado em prono;
Ambas as mãos (ou coxins dos dedos), usando um contato plano,
deslocam os tecidos subcutâneos simultaneamente contra a fáscia
com pequenos empurrões para a frente e para trás (Fig. 4.8);

FIGURA 4.8 Pressão de pele. Usando um contato plano com ambas as mãos (ou pontas dos
dedos), desloque os tecidos subcutâneos simultaneamente contra a fáscia com pequenos
empurrões para frente e para trás.
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É importante que áreas simétricas (i.e., os dois lados do corpo) sejam
examinadas simultaneamente, para identificar comportamento
assimétrico;
Com seus dedos levemente flexionados e usando apenas pressão
suficiente para produzir aderência entre os coxins dos dedos e a pele
(não deslizar sobre a pele; em vez disso, deslizar a pele sobre a fáscia
subjacente), fazer uma série de movimentos lentos, curtos e
deliberados de empurrões simultaneamente com as duas mãos, o que
libera os tecidos (pele sobre a fáscia) na direção da barreira elástica
de cada lado;
O padrão de teste deve ser realizado de inferior para superior,
movendo os tecidos superior ou bilateralmente em uma direção
obliquamente diagonal para a coluna;
Independentemente de seu paciente/modelo estar em prono ou
sentado, os tecidos desde as nádegas até os ombros podem ser
testados, sempre comparando os lados para verificar simetria;
Como um exercício de palpação, tente identificar áreas locais onde
seu “empurrão” da pele sobre o tecido conectivo revela restrição em
comparação com seu lado oposto.

Por exemplo, Martinez Rodriguez e Galán del Rio (2013) observam –
substanciados por imagem – que processos de reparo miofascial, após
traumatismo tecidual, resultam em mudanças de tecido conectivo visíveis
(e palpáveis), embora, na sua observação, tais mudanças envolvam fibrose
em vez de densificação: “Fibrose pode ser definida como a substituição
dos elementos estruturais normais do tecido deformado, não funcional e
com acumulo excessivo de tecido fibrótico”.

Cuidado de imagem
A maneira como o operador manuseia um transdutor de ultrassom (por
exemplo) modifica as imagens que resultam?

Embora a visualização não invasiva do comportamento e da estrutura
de tecido mole seja um avanço clínico e de pesquisa relevante, contanto
que ele faça muitos atributos e características mecânicas de tecidos
normais e patológicos, um cuidado é requerido, visto que o elemento de
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desvio do operador precisa ser salientado (Konofagou e colaboradores,
2003).

Exercício
Diferentes níveis de carga para avaliação de deslizamento

Escolha uma área da coxa posterolateral de seu modelo para avaliar
onde você pode mover facilmente seu contato manual desde o bíceps
femoral até a tuberosidade isquiática ou até o trato iliotibial;
Coloque os coxins dos dedos, ou a parte plana da mão (dependendo
do tamanho da área que está sendo palpada), sobre o bíceps femoral
e tire a frouxidão do tecido enquanto você aplica um grau de pressão
leve a moderado;
Deslize a pele sobre a fáscia imediatamente abaixo de sua superfície,
sentindo a qualidade da facilidade do deslizamento no final de
amplitude, em diferentes direções;
Em seguida, aumente sua pressão e teste o potencial de deslizamento
enquanto tenta mover o músculo sobre estruturas mais profundas em
diferentes direções. O movimento é mais fácil lateral ou
medialmente; ou movendo superior ou inferiormente? Quais tecidos
estão envolvidos nesse aspecto do exercício?
Agora mova seu contato de palpação para o trato iliotibial e use
pressão leve e também levemente mais profunda enquanto você
novamente testa as direções de deslizamento que são possíveis
abaixo de sua mão de contato, movendo uma camada sobre a outra.
Qual a profundidade que você pode palpar aqui? Como isso difere de
quando sua mão estava sobre o bíceps femoral?
Você conseguiu atingir os mesmos níveis variáveis de compressão
sobre essas estruturas fasciais densas enquanto você estava sobre o
bíceps femoral mais muscular?
Usando pressão de palpação mais profunda, realize a mesma
avaliação próximo de onde o bíceps femoral encontra a tuberosidade
isquiática. Isso pode ser levemente desconfortável, então palpe muito
lentamente, à medida que você sente as mudanças nos tecidos, à
medida que o músculo se aproxima de seu local de inserção. Quais
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linhas de força você sente? Quais estruturas você pode identificar?
Esse exercício é projetado para auxiliar na discriminação entre o
potencial de deslizamento da pele sobre a fáscia subjacente e aqueles
tecidos sobre o músculo subjacente e também sobre estruturas
fasciais mais profundas, bem como as mudanças observadas à
medida que o osso é abordado.
Palpando tecidos “normais”, bem como disfuncionais, a capacidade
de discriminar entre deslizamento normal e deslizamento restrito e
entre tecidos flexíveis e fibróticos – como exemplos – ficará mais
fácil.

Exercício
Levantamento da pele (deslocamento)
Dois níveis diferentes de deslocamento são possíveis:

O deslocamento mais superficial ocorre entre a pele e os tecidos
subcutâneos e é mais fácil observar em crianças e em idosos devido
ao deslocamento ser leve.
O deslocamento principal ocorre entre o tecido subcutâneo e a fáscia.

A idade do indivíduo, o estado constitucional e a postura podem alterar
os achados.

É mais fácil deslocar a pele contra o tecido subjacente em indivíduos
magros com pouco tecido adiposo.
Indivíduos obesos possuem mais gordura subcutânea e conteúdo de
água, tornando o deslocamento mais difícil (ver Fig. 4.9).



FIGURA 4.9 Levantamento da pele. Levantando e puxando para longe uma prega da pele a
partir da fáscia, o grau de tensão e de deslocamento do tecido pode ser determinado.

Compare seus achados usando esse método com aqueles identificados
por “empurrões da pele sobre a fáscia” – como descrito acima.

Visto que o operador controla manualmente o transdutor, variações na
pressão compressiva, na orientação ou na direção do transdutor do
ultrassom podem modificar as imagens de sinal em eco (Drakonaki e
colaboradores, 2009). Contudo, à medida que novos métodos de imagem
mais automatizados se desenvolvem, a natureza subjetiva de abordagens
atualmente utilizadas deve reduzir o risco de desvio inadvertido.

O Capítulo 5 resume a evidência quanto aos métodos manuais,
assistidos por instrumento e de exercício que mostraram influenciar o
comportamento fascial clinicamente.

Exercício
Palpação da fáscia superficial do sacro
Use as palpações de pele descritas acima – ou os métodos de palpação
de TNM descritos no Capítulo 15 – para realizar a avaliação dos tecidos
descrita por Hammer (1999), que sugere que: “A palpação da fáscia
sobre o sacro onde a FTL superficial e profunda se funde muitas vezes
revela sensibilidade e restrições em direções particulares que requerem
liberação fascial (apropriada) para permitir a transferência normal de
carga, por exemplo, a partir da extremidade inferior direita para o



latíssimo do dorso esquerdo. Qualquer porção do mecanismo de
transferência de carga pode requerer uma liberação fascial. Na região
lombar, a FTL profunda deve ser mais livremente móvel sobre os
músculos das costas. A palpação pode (também) revelar enrijecimento
e espessamento desse tecido, que iria requerer uma liberação fascial
(apropriada). A FTL profunda se funde com as fibras do músculo
serrátil inferior posterior, que muitas vezes requer uma liberação”.

Veja a Figura 1.5 no Capítulo 1 para detalhes dessa região.
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Removendo obstáculos para a
recuperação: mecanismos
terapêuticos e fáscia

Leon Chaitow
Embora evidências sejam essenciais na avaliação dos métodos clínicos, a opinião com base na
experiência é muitas vezes útil para estabelecer o cenário – para descrever objetivos e para
oferecer uma perspectiva.

Ida Rolf (1977) nos ofereceu sua opinião informada sobre o que a atenção terapêutica deve
ser focada em relação à fáscia: “Nossa ignorância em relação ao papel e significância da fáscia
é profunda. Portanto, mesmo em teoria é fácil não reparar na possibilidade de que mudanças de
grande projeção possam ser feitas não apenas no contorno estrutural, mas também na
manifestação funcional, por meio de uma melhor organização da camada da fáscia superficial
que recobre o corpo. Os experimentos demonstram que as mudanças benéficas podem ser feitas
no corpo, unicamente pelo alongamento, separando e relaxando a fáscia superficial de uma
maneira adequada”.

A questão que surge dessa afirmação é: quais métodos terapêuticos são apropriados?
Felizmente algumas (muitas?) das respostas são fornecidas neste capítulo, no qual você irá
encontrar resumos do que se sabe atualmente sobre métodos e mecanismos que podem
modificar a disfunção fascial. Nota-se que, há uma avaliação de métodos de aplicação de
carga – compressão, alongamento, força de cisalhamento, oscilação, etc. – que se mostra, ou
que se imagina que seja, efetiva em cenários particulares com base na experiência clínica, bem
como em relatos e estudos publicados.

Objetivos gerais da intervenção
terapêutica
O modelo de cuidado enfatizado neste livro reconhece que, para ser
idealmente bem-sucedido, as intervenções terapêuticas precisam se focar
em atingir um dos, ou todos os, seguintes pontos:

Melhora da função, de modo que a pessoa, sistema ou parte possa
melhor se adaptar e se autorregular em resposta às múltiplas demandas
bioquímicas, psicossociais e biomecânicas da vida (“estressores”).
Modificação ou remoção dos fatores de carga adaptativos – uso
excessivo, mau uso e desuso, etc. (ver discussões sobre adaptação no
Cap. 2) que resultam em, ou mantêm, mudanças compensatórias
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produtoras de sintomas.
Alívio sintomático, sem imposição de demandas adaptativas adicionais
não manejáveis.

Objetivos terapêuticos específicos relacionados à
fáscia
Dentro do esquema de trabalho dos objetivos gerais, realçados
anteriormente, situam-se inúmeros objetivos específicos, tais como:

Modificação da dor – trabalhar com fáscia, músculos, articulações,
sistema nervoso e cérebro.
Trabalhar com (não contra) processos inflamatórios saudáveis; e
modular com segurança os excessivos graus de inflamação.
Restaurar a função, como o potencial de deslize/desvio fascial, onde ela
estiver comprometida.
Melhorar a função miofascial cinemática, de modo que as conexões
distantes respondam à carga-transferência (como no estudo de Weisman
e colaboradores [2014], relatado no Cap. 1), na qual a ativação do
gastrocnêmio é registrada no músculo trapézio superior ipsilateral.
Restaurar as amplitudes normais da articulação e movimento muscular.
Aumentar a resiliência, elasticidade, mobilidade e estabilidade.
Prevenir e reduzir fibrose, densificação, rigidez excessiva –
possivelmente incluindo o uso de microtrauma controlado e início de
uma resposta inflamatória –, por exemplo, no tratamento da fibrose
crônica, de modo que a remodelagem subsequente resulte em um
comportamento tecidual mais funcional (ver notas sobre alongamento
excêntrico, mais adiante neste capítulo e no Cap. 13).
Melhorar a cicatrização e remodelagem da ferida – pós-trauma e pós-
cirurgia.
Prevenir aderências pós-cirúrgicas.
Melhorar a postura e a função (p. ex., respiração) via reconhecimento e
emprego clínico dos elos, cadeias, treinos de conexões fasciais.
...e muito mais.

Direto ou indireto: dois possíveis modelos
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de intervenção
Tozzi (2012) ofereceu uma útil definição osteopática dos dois amplos
modelos de intervenção terapêutica para tecido mole relacionados às
restrições fasciais: direto e indireto – ver Quadro 5.1.

Quadro 5.1
Abordagens diretas e indiretas definidas
De acordo com Tozzi (2012):

“Abordagem direta à fáscia: requer que as restrições teciduais
sejam engajadas e mantidas até que a liberação seja obtida.
Ocasionalmente, à medida que o tecido afetado é levado contra a
barreira funcional, uma compressão tridimensional ou tração é
aplicada e mantida (em geral por 60-90 segundos) até as tensões
diluírem (Pilat, 2011). Quando a primeira barreira é liberada, o
procedimento é repetido para barreiras consecutivas, ajustando a
força de compressão de acordo com o vetor de cada barreira, até um
ponto em que a liberação for percebida. A pressão é reduzida
quando houver qualquer aumento na dor. Isso é conhecido sob
várias denominações, como liberação miofascial ou indução
miofascial (ver Cap. 14).”
“Abordagem indireta à fáscia: requer o exagero do padrão de
tecidos disfuncionais, trazendo o tecido fascial restringido em sua
posição de ‘liberação’ (tensão balanceada), mantendo-o até as
forças de tensão relaxarem (Ward, 2003).”
Uma definição adicional da metodologia indireta envolve a
separação das barreiras de restrição, permitindo que as influências
autorreguladas operem, resultando em uma sensação de mudança ou
“liberação”.

Esses modelos serão reconhecidos à medida que as várias abordagens
clínicas são descritas neste capítulo e no restante do livro.

Vislumbres do potencial: estudo da histerese
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Uma maneira de avaliar o potencial para os métodos de tratamento
manuais que podem influenciar o comportamento fascial é medir o grau de
“rigidez tecidual” antes e depois a aplicação de um grau controlado de
carga terapêutica (alongamento, compressão, etc.). Como realçado no
Capítulo 1, a histerese está envolvida em qualquer mudança – seja um
aumento ou uma redução – na rigidez nos tecidos após o tratamento ou
atividade.

Barnes e colaboradores (2013) conduziram um estudo para medir a
histerese (modificação da rigidez fascial) em resposta aos diferentes
métodos manuais. Os pesquisadores osteopáticos adotaram o seguinte
protocolo:

Áreas de disfunção somática (DS) articular cervical foram identificadas
em 240 indivíduos usando métodos de avaliação de palpação
cuidadosamente controlada – envolvendo o protocolo de palpação
STAR – como descrito no Capítulo 4. A rigidez tecidual foi medida
antes do tratamento (ou do tratamento placebo) usando um instrumento
projetado para esse propósito – um durômetro.
Quatro técnicas diferentes – tensão ligamentar balanceada (Cap. 10);
técnica de energia muscular (Cap. 13); manipulação em alta velocidade;
tensão-contratensão (Cap. 16); e uma técnica placebo – foram
randomicamente postas em prática em uma aplicação simples à área
mais grave de disfunção somática, após a qual (10 minutos após o
tratamento) as “mudanças na rigidez tecidual” (i.e., histerese) foram
novamente medidas por um durômetro.
A medida do durômetro das estruturas miofasciais sobrejacentes de
cada segmento cervical (pré- e pós-intervenção) usou um impulso
piezoelétrico consistente simples. Isso quantificou as quatro
características diferentes – fixação, mobilidade, frequência e
motricidade (descrita como “o grau global de mudança de um
segmento”) – incluindo “resistência” e amplitude de movimento.
Quando os achados de linha de base – do pré-tratamento e – do pós-
tratamento foram comparados para todos os segmentos restritos
(disfuncionais), os resultados mostraram que o método tensão-
contratensão (Cap. 16) resultou nas maiores mudanças na rigidez
tecidual global em comparação com os outros métodos usados e com os
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tratamentos placebo.

Os resultados desse estudo sugerem que o comportamento dos tecidos
miofasciais pode ser rapidamente modificado (se tornar “menos rígido”)
usando qualquer um dos quatro métodos testados – com o maior efeito
(embora em curto prazo, uma vez que o estudo não teve acompanhamento
além do prazo) sendo observado no de tensão-contratensão.

Assim como no estudo relatado acima, este livro apresenta, na medida
do possível, informação com base em evidências. Um pouco dessas
evidências deriva de uma interpretação atual da pesquisa científica básica,
enquanto outras são baseadas na experiência clínica – e, como tal, é
nitidamente afirmado. Veja o Quadro 5.2 para uma breve discussão sobre
“o que é evidência?”.

Quadro 5.2
O que é “evidência”?

A expressão “falta de evidência de benefício não é o mesmo que
evidência de falta de benefício” deve ser sempre lembrada.
Acima de tudo, é importante reconhecer que a segurança e a eficácia
são os critérios para seleção de qualquer modalidade terapêutica
particular, em qualquer determinada situação e que a seleção
apropriada representa uma arte e uma ciência.
Sackett (1996) forneceu a fórmula básica que levou ao que se
conhece como “medicina baseada em evidência” – “melhor
prática”.
A hierarquia de evidência sugerida é listada abaixo, e embora
revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados possam ser
vistas como a melhor maneira de estabelecer eficácia e segurança
para qualquer procedimento, isso não é a única maneira pela qual a
evidência pode ser desenvolvida.
Também se encontra valor na opinião de especialistas com base na
experiência clínica mesmo se não houver ensaios de pesquisa –
contanto que não exista evidência real de risco ou de haver “valor
inexistente”.
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A hierarquia da evidência:
Revisões sistemáticas e metanálise.
Ensaios controlados randomizados.
Estudos de coorte.
Estudos de caso-controle.
Estudos transversais.
Relatos de caso.
Opinião especializada.
Empírico.
Os ensaios clínicos são dispendiosos, e muitos dos métodos
empregados na terapia manual simplesmente não foram estudados
em programas de pesquisa em grande escala. O fato de que não há
evidência de utilidade baseada na pesquisa não é, portanto, evidência
de que um método é inútil – apenas de que nenhuma pesquisa ainda
foi feita para mostrar seu valor (ou a falta de).
Alguns métodos, técnicas e conceitos de avaliação e tratamento são
fortemente baseados na evidência, e os estudos têm demonstrado sua
eficácia e segurança – quando adequadamente aplicados por
profissionais experientes em cenários clínicos apropriados.
Outros métodos, técnicas e conceitos de avaliação e tratamento
podem ser considerados seguros e clinicamente úteis – por
indivíduos ou profissionais. Entretanto, essas opiniões e experiências
clínicas podem não ter sido validadas por pesquisa. Qualquer um dos
métodos descritos neste livro que se situem nesta categoria
“clinicamente útil, mas sem comprovação” terão outra importante
característica: eles não serão mostrados pela pesquisa como
inseguros ou ineficazes.
Em algumas circunstâncias, a literatura de revisão paritária
apresentará relatos de casos (relatos de casos, estudos de casos, séries
de casos, etc.) em que foram usados métodos particulares que
aparentemente levaram a indivíduos ou condições de onde era
possível obter benefícios máximos. Se, além disso, não houver
estudos que demonstrem um prejuízo potencial do uso de tal método,
é seguro afirmar que a experiência clínica sugira que esta seja uma



•
abordagem segura e potencialmente efetiva.
Em alguns casos, a evidência translacional pode ter sido usada para
sugerir – não provar – o valor potencial de um método particular.
Um exemplo disso é a evidência científica de que, quando as células,
como miofibroblastos, são tratadas de determinada maneira, seu
comportamento muda. Por exemplo, a liberação miofascial modelada
(Cap. 14) – ou contratensão (Cap. 16) – mostrou, em cenários
laboratoriais, modificar a inflamação (Standley & Meltzer, 2008).
Isso pode ser traduzido para sugerir – não provar – que esses
métodos podem ter efeitos similares quando usados em cenários de
tratamento.

O potencial da fáscia para se reorganizar
Tozzi (2012) observou que: “estudos sugerem que a fáscia se reorganiza
junto às linhas de tensão impostas ou expressas no corpo e de modos que
podem causar repercussões de restrição fascial que são amplas. Isso
potencialmente pode criar estresse sobre quaisquer estruturas envolvidas
pela própria fáscia, com consequentes efeitos mecânicos e fisiológicos”.

Assim, o principal foco deste capítulo é avaliar os mecanismos
propostos e estabelecidos com relação ao tratamento da disfunção fascial.
Se detalhes ou discussões de tais mecanismos estiverem em outra parte
deste livro, referências cruzadas serão fornecidas ao capítulo apropriado.

Vários modelos teóricos também são abordados, permitindo sugestões
para deduções, hipóteses e suposições. Uma série de modalidades e
técnicas que não são exploradas em detalhes nos capítulos subsequentes
também recebem atenção.

Explanações dos efeitos clínicos
A ampla gama das abordagens clínicas à disfunção do tecido mole em
geral, e a disfunção fascial em particular, demanda explanações sobre seus
aparentes efeitos – baseados na evidência ou em uma teoria plausível.

O Quadro 5.3 resume a atual evidência e opinião selecionadas.

Quadro 5.3



Efeitos clínicos e possíveis mecanismos de terapias
manuais sobre a fáscia: evidência e teoria
Neural
As mudanças no input neural, quando os tecidos disfuncionais são
apropriadamente carregados ou descarregados, irão influenciar
receptores locais (feixes musculares, órgãos tendinosos e outros – ver
Quadro 1.3), bem como processos centrais, efeitos potencialmente
modificadores da dor e simpáticos (Standley & Meltzer, 2008).
Efeitos autonômicos
Kuchera (2007) destacou o potencial das abordagens manuais de
modular o tônus simpático (“hipersimpatetonia”) e, ao fazer isso, de
aumentar o equilíbrio autonômico, resultando em processos que
deveriam potencialmente reduzir a rigidez fascial.

Mudanças celulares
Efeitos de mecanotransdução (ver Cap. 1), descritos por Harris
(Beloussov, 2006) como “homeostase geométrica” resultam de
mudanças na forma celular em resposta a alterações na carga
(aumentada ou reduzida), com efeitos potencialmente benéficos sobre
processos inflamatórios e outros (Kumka & Bonar, 2012).
Deposição de colágeno
Modificada por aplicação de forças de compressão, fricção e de
cisalhamento (Pohl, 2010) – altera a densidade e a função fascial
superficial (ver Cap. 1).

Mudanças circulatórias
O reparo tecidual após a cirurgia ou o trauma depende, entre outras
coisas, de fibroblastos diferenciando-se em miofibroblastos e da
produção de colágeno, bem como de níveis apropriados de inflamação e
reparo tecidual; todos os processos que são mais favoráveis quando o
fluxo de líquido é estimulado (sangue, nutrientes e linfas, suprimento e
drenagem) são estimulados, assim como são após muitas formas de
terapia manual (Hinz e colaboradores, 2004; Bhattacharya e
colaboradores, 2005).



Viscosidade, rigidez e lubrificação alterados
Forças vibratórias, de fricção e de cisalhamento tangencial são formas
similares de aplicação de carga, influenciam a produção de ácido
hialurônico e modificam os tecidos de matriz intercelular – substância
fundamental – de um estado semelhante ao gel para um mais sólido,
com consequentes efeitos de amaciamento palpáveis, potencialmente
mesmo nas camadas fasciais mais profundas (Luomala e colaboradores,
2014).

Regulação ascendente endocanabinoide
McPartland (2008) reuniu evidências dos níveis aumentados de alívio
da dor e de endocanabinoides indutores de euforia em resposta a muitas
formas de terapia manual – bem como ao exercício e à acupuntura.
Canabinoides, como a anandamida e N-palmitoiletanolamida, têm um
efeito sobre a remodelagem de fibroblasto, inflamação e dor,
possivelmente sendo responsáveis pelos benefícios empíricos descritos
em muitos relatos de pós-terapia manual. McPartland aponta que: “O
sistema endocanabinoide altera as ‘aderências focais’ de fibroblasto,
pelo quais estes ligam a matriz de colágeno extracelular a seu
citoesqueleto intracelular – o mecanismo de remodelagem fascial. Os
canabinoides impedem a destruição de cartilagem, como a degradação
de proteglicano e ruptura de colágeno”.

Equilíbrio acidobásico alterado
A nutrição e os aspectos fisiológicos, como padrão de respiração e
várias patologias, podem modificar o equilíbrio acidobásico,
comumente representado com o pH de tecidos ou o sangue. Veja o
Quadro 2.1 para mais detalhes sobre a conexão entre fáscia e respiração.
Os distúrbios do padrão de respiração (DPR) podem ter efeitos
fisiológicos amplos devido à depleção de CO2 e ao pH elevado,
resultando em alcalose respiratória aguda ou crônica (Kellum, 2007). A
alcalose induz a constrição vascular, diminuição do fluxo sanguíneo e
inibição de transferência de O2 da hemoglobina para as células teciduais
(efeito de Bohr; Jensen, 2005). A isquemia resultante pode ser
observada como um precursor da evolução da dor miofascial. Além
disso, é provável que a alcalose/pH aumentada influencie o reparo de
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ferida inicial porque ela leva a déficits de oxigênio que inibem
fortemente a síntese de colágeno, retardando a cicatrização de ferida
(Jensen e colaboradores, 2008).

Ponto-chave
Os métodos manuais e de reabilitação influenciam profundamente os
múltiplos aspectos da função fascial, de celular à neural, circulatória e
bioquímica. A atenção aos padrões de respiração pode ser considerada
de relevância clínica no manejo da disfunção fascial.

Carga terapêutica
As diferentes maneiras pelas quais a carga é aplicada ao corpo incluem:

Pressão/compressão de leve à moderada, superficial; lenta ou rápida
ou oscilante: como usada na terapia de Bowen (Cap. 6), técnicas
neuromusculares (TNM; Cap. 15), Rolfing® (Cap. 17), liberação de
tecido cicatrizado (Cap. 18), massagem (Cap. 19), liberação de pontos-
gatilho (Cap. 20).
Pressão/compressão pesada e/ou profunda; lenta ou rápida ou
oscilante: como usada na Manipulação Fascial® (Cap. 9), liberação de
cicatriz (Cap. 18), massagem em tecido profundo (Cap. 19), liberação
de pontos-gatilho (Cap. 20).
Alongamento após contração isométrica – ativo ou passivo: como
usado na técnica de energia muscular (TEM; Cap. 13).
Alongamento durante contração (isotonicamente) – ativo ou
passivo: como usado no alongamento isotônico excêntrico lento (AIEL)
e alongamento isolítico – TEM (Cap. 13).
Contrações isométricas – sustentada ou ritmicamente pulsada: como
usadas na TEM (Cap. 13).
Força de cisalhamento: como usada na manipulação de tecido
conectivo (Cap. 7), liberação miofascial (Cap. 14), liberação de cicatriz
(Cap. 18), massagem (Cap. 19).
Movimentos compostos (p. ex., dobrar, pressionar e/ou vibrar): como
usados na TMN (Cap. 15), Rolfing® (Cap. 17), liberação de cicatriz
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(Cap. 18), massagem (Cap. 19).
Manipulação de alta velocidade: discutida no Capítulo 2 (em relação
às aderências igapofisárias) e também neste capítulo.
Métodos de descarga (indireta): como desenrolamento fascial (Cap.
10), tensão ligamentar balanceada (Cap. 11), técnicas posicionais –
incluindo contratensão (Cap. 16).
Métodos percussivos, vibratórios, de fricção, de oscilação: como
usados na Técnica de Graston® (Cap. 12), TMN (Cap. 15),
Rolfing®/Integração Estrutural (Cap. 17), liberação de cicatriz (Cap.
18), massagem (Cap. 19).
Métodos mecânicos ou assistidos por instrumento: como usados na
técnica de Graston, Gua sha (Cap. 12), acupuntura/dry needling (Cap.
20), foam rolling, que será abordado posteriormente neste capítulo.
Observação sobre o Exercício: este tópico não é abordado neste
capítulo, mas é explorado em maiores detalhes no Capítulo 8.

Os assuntos listados acima serão mencionados quando houver evidência de
sua possível utilidade terapêutica em relação a condições – ou métodos –
destacadas nesse capítulo.

Efeitos da digitopressão (carga) aplicada aos
tecidos moles
Vale a pena refletir que, quando a carga é aplicada:

Alguns tecidos superficiais irão alongar automaticamente, enquanto
uma compressão/contração dos tecidos adjacentes ocorrerá, junto com
níveis possivelmente não reconhecidos de carga adicional sendo
tangencialmente transmitidos, via septos fasciais e outras inserções.
A circulação será afetada, criando isquemia local temporariamente
aumentada, mas isso irá se inverter quando a compressão for liberada –
um processo de irrigação/bombeamento.
As células são influenciadas via mecanotransdução (ver Cap. 1), por
exemplo, a modificação do comportamento dos miofibroblastos para
potencialmente reduzir as reações inflamatórias (Standley e
colaboradores, 2007; Standley, 2008).
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Ocorrerá o alongamento mecânico local dos tecidos – dependendo do
grau e das direções da carga aplicada.
Água é expelida – de uma maneira semelhante a uma esponja –,
tornando os tecidos mais flexíveis por um período de até 30 minutos
(Klingler e colaboradores, 2004).
Ocorre uma variedade de efeitos neurológicos – inibitórios ou
estimulantes – dependendo do grau, amplitude, velocidade, ritmo,
direção(ões) e duração da aplicação de força (Schleip e colaboradores,
2003). Uma lista de receptores neurais e suas funções é apresentada
mais adiante neste capítulo.
Como Schleip (2003) observou em relação à leve pressão afetando os
corpúsculos de Ruffini, “aplicar um alongamento lento, estendido à
pele pode criar mudanças desejáveis local e centralmente, diminuindo
a tensão na área onde as mãos são aplicadas, bem como criando uma
sensação geral de relaxamento...[estes] corpúsculos respondem ao
alongamento de pele lateral... Tangencialmente ou junto ao mesmo
plano do tecido abaixo”.
O ponto anterior nos lembra das sensações resultantes da pressão
terapêutica ou impacto de uma pancada no cérebro (corpo cortical) e
pode modificar as percepções do indivíduo. Moseley e colaboradores
(2012) propuseram o conceito de uma matriz de corpo cortical, um
mapa virtual do cérebro. Isso é concebido como uma representação
neural que – entre outras coisas – integra dados sensoriais com funções
homeostáticas e motoras. Pode ser terapeuticamente significativo de
que maneira a carga terapêutica, seja compressão, manobras manuais ou
alongamento, se relaciona com essa matriz. Schleip (correspondência
pessoal, 2013) observa – em relação ao tratamento manual – que: “um
efeito ‘gestual’ (p. ex., leves manobras em uma direção particular em
um membro) provavelmente envolve desafios em curto prazo no
esquema do corpo cortical e pode ser magnificamente confeccionado
para as necessidades específicas de cada paciente”.
Blyum e Driscoll (2012) demonstram algo que pode ser visto como
contraintuitivo, isto é, após a aplicação de pressão manual
(“transferência de estresse”), os resultados são mais significativos – se
a carga for “suavemente” aplicada. Os resultados de tal carga dos
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tecidos nas influências neurais (ver abaixo) pode levar ao relaxamento
do tecido mole e/ou alívio da dor. Como explicado no Capítulo 1, esses
efeitos são, em parte, decorrentes da mecanotransdução – a translação
de energia mecânica em respostas bioquímicas e neurológicas –, que
também pode estimular a remodelagem dos tecidos envolvidos. Blyum
e Driscoll mostraram que, quando algo macio (p. ex., uma espuma
leve/macia) é usado para aplicar carga à pele, à epiderme e aos tecidos
conectivos superficiais, isso é mais efetivo na “transferência de
estresse” do que quando uma espuma mais densa, ou um material
rígido, é usado para aplicar carga aos tecidos. As observações sobre
comportamento coloidal no Capítulo 1 podem oferecer uma explanação
parcial para isso. Contudo, essa mesma tendência não foi observada nos
tecidos mais profundos (músculo). Uma interpretação desses achados
sustenta uma observação clínica bem conhecida (ver a citação de Myers
abaixo), sugerindo que uma “comunhão e combinação da tensão
tecidual” é mais efetiva do que estratégias mais pesadas em atingir
mudanças benéficas nas estruturas superficiais, bem como obter
potencialmente um acesso livre de dor aos tecidos mais profundos.
Myers observa (comunicação pessoal): “Em geral, ocorre menos
deformação no tecido conectivo que é carregado mais rapidamente do
que o mesmo tecido carregado a um ritmo mais lento, sugerindo que
um alongamento mais lento será mais eficaz no alongamento tecidual
do que um que seja aplicado com rapidez”.
A compressão da força de cisalhamento e a oscilação influenciam a
produção de ácido hialurônico e seu comportamento, afetando a função
de deslizamento local (Roman e colaboradores, 2013), bem como
modifica o estado do colágeno. Pohl (2010) mostra que as aplicações de
força de cisalhamento – como na rolagem de pele (ver Cap. 7) – levam
a “diferenças altamente significativas na estrutura da matriz de
colágeno na derme antes e depois do tratamento. Estas mudanças
refletem as diferenças na tensão, maciez e regularidade, que podem ser
palpadas antes e depois do tratamento e têm como causas mudanças
nas forças mecânicas dos fibroblastos e aumento da microcirculação”.
Combinações sustentadas de força compressiva envolvendo diferentes
vetores – por exemplo, pressão, torsão, cisalhamento – que empenham
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tensão contra as barreiras de restrição, profundas no tecido mole
(aderências, fibrose, cicatrização), se mostraram nas imagens de
elastografia, resultando em relativa normalização estrutural e funcional
(Martinez Rodriguez e colaboradores, 2013; Borgini e colaboradores,
2010).

Ponto-chave
A carga compressiva – com ou sem vibração/oscilação ou alongamento
adicional – tem variados efeitos mecânicos, proprioceptivos e outros
neurológicos (dependendo do grau, direção, duração, etc. da carga),
bem como efeitos hidráulicos e circulatórios, junto com lubrificação
aumentada (função de deslizamento – um tópico que é discutido com
detalhes posteriormente no capítulo).

Também é significativa a sugestão de que contatos mais leves podem
ser mais efetivos do que aqueles mais pesados em muitas circunstâncias
se o objetivo for influenciar os mecanorreceptores superficiais e evitar
respostas teciduais defensivas. É possível aumentar a profundidade da
penetração digital com o tempo via uma pressão lenta, móvel e
firmemente sustentada.

Alcance potencial das variáveis de aplicação de
carga
Como observado acima, os diferentes tipos, graus e durações de carga
podem ter efeitos profundamente diferentes – em virtude da necessidade
de descrições precisas das modalidades, protocolos e métodos de
tratamento:

Com qual firmeza a carga deve ser aplicada?
Em qual dimensão da área da superfície?
Afetando quais estruturas?
Engajando, exagerando ou desengajando das barreiras de restrição?
(Ver Quadro 5.1)
Em qual grau/distância (amplitude)?
A qual velocidade – lenta, média, alta?
Passiva, ativa ou mista?
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Sustentada ou variável?
Estática ou móvel?
Por quanto tempo?
Repetida?

E possivelmente outras variáveis, dependendo das circunstâncias. Veja o
Capítulo 19 para uma discussão adicional.

Pergunta: como essas múltiplas variações de carga influenciam os
mecanorreceptores e outros receptores neurais nos tecidos fasciais
superficial e profundos (e outros)?

Felizmente, explanações parciais estão disponíveis:

Schleip (2003) observou em sua extensa pesquisa fascial que existe
uma ampla gama de proprioceptores – encravados na matriz
extracelular (MEC) – que respondem diferentemente ao alongamento, à
pressão, à vibração e às forças de cisalhamento.
O anatomista holandês Jaap van der Wal (2009) identificou até 10
vezes o número de mecanorreceptores na MEC (ver Cap. 1 para uma
explanação desse importante aspecto da fáscia, 90% da qual é colágeno)
comparados com o do músculo. Esses receptores estão intimamente
envolvidos nas respostas do músculo ao alongamento e à compressão,
como detalhado a seguir (Moore & Hutton, 1980).

Influências neurais e estruturas fasciais
(ver também Cap. 1, Quadro 1.3)
A classe de receptores neurais conhecida como mecanorreceptores
responde de diferentes modos à carga aplicada e fornece informação
proprioceptiva ao cérebro, sobre movimento e posição do corpo. Eles são
encontrados em diferentes locais, mas estão comumente localizados na
fáscia.

Os corpúsculos de Pacini são encontrados nas camadas cutâneas mais
profundas e na fáscia densa mais funda e respondem rapidamente à
vibração e pressão transitória, desafiadora – mas não sustentada. Eles
respondem mais a texturas ásperas do que às lisas. Seu papel
proprioceptivo é abastecer o cérebro com informações sobre a
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superfície corporal externa. Após um breve período, a carga aplicada é
adaptada à, e não mais estimula a, forte transmissão proprioceptiva.
Mecanorreceptores diferentes, as células de Merkel são encontradas
mais superficialmente na pele, se adaptam com bem mais lentidão e
continuam a relatar a carga sustentada e qualquer deslocamento
tecidual. Elas respondem mais à pressão localizada do que a áreas mais
amplas de contato e podem continuar sendo desencadeadas por até 30
minutos. Elas estão densamente presentes nas pontas dos dedos.
Outro receptor encontrado superficialmente na pele das pontas dos
dedos (assim como em outros locais) são os corpúsculos de Meissner.
Estes são extremamente sensíveis ao leve toque e à vibração.
Os receptores de Golgi percebem mudanças na tensão muscular e são
encontrados na fáscia densa, nos ligamentos (órgão terminal de Golgi)
e nas cápsulas articulares, bem como ao redor das junções
miotendinosas (órgãos tendinosos de Golgi). Permanece
indeterminado em que grau o tratamento manual pode influenciar as
respostas de Golgi (Schleip, 2003a, 2003b).
Os corpúsculos de Ruffini são encontradas abaixo da pele e no denso
tecido conectivo, nos ligamentos e nas articulações periféricas. Eles
registram pequenos graus de mudanças mecânicas dentro das
articulações e lentamente se adaptam a sensações de pressão contínua,
bem como a lentos movimentos rítmicos e alongamento lateral
(tangencial) ou forças de cisalhamento, resultando em uma redução na
atividade simpática.
Existe uma variedade de tipos de terminações nervosas livres que se
adaptam a diferentes taxas, registrando mudanças na temperatura,
estímulos mecânicos (toque, pressão, alongamento), levando
possivelmente à dor.
Os mecanorreceptores intersticiais (também conhecidos como
interoceptores) estão abundantemente localizados na fáscia (p. ex., no
periósteo), respondendo à rápida pressão ou ao toque ou alongamento
extremamente leve. Schleip (2003) sugere que eles têm uma influência
autonômica.

Ponto-chave



Parece haver uma forte possibilidade de que a normalização da fáscia,
onde essas várias células mecanorreceptores estão abundantemente
localizadas, possa ser um fator significativo na restauração da
coordenação muscular normal, controle motor e equilíbrio, que
dependem da informação proprioceptiva precisa que chega ao cérebro
(Stecco & Stecco, 2009). Influências adicionais podem incluir
equilíbrio simpático-parassimpático melhorado.

Reflexos ligamentares
Solomonow (2009) observa que os ligamentos são órgãos sensoriais e têm
um input significativo à ativação reflexiva/sinergística dos músculos. Por
exemplo, a atividade muscular associada com o reflexo do ligamento
cruzado anterior age para prevenir a distração da articulação, enquanto
reduz simultaneamente a tensão no ligamento. Também há evidência de
que os reflexos ligamento-musculares possuem efeitos inibitórios sobre
os músculos associados a essa articulação, inibindo os músculos que
desestabilizam a articulação ou aumentam a coativação do antagonista,
ajudando a estabilizar a articulação. Um uso terapêutico potencial dessa
função ligamentar é encontrado na metodologia de liberação posicional
(ver Cap. 16), o que é conhecido como “liberação posicional facilitada”,
em que várias formas de compressão (compactação) das articulações são
parte do protocolo, com o objetivo de reduzir o tônus muscular e aumentar
o movimento sem dor.

Ponto-chave
A capacidade de modificar a rigidez excessiva das articulações
circundantes pela compressão sustentada (1 minuto ou mais) pode ser
uma estratégia útil por conta própria; enquanto esta abordagem como
parte do protocolo de liberação posicional facilitada (Cap. 16) pode ser
responsável, pelo menos em parte, pelos benefícios desse método de
tratamento.

Escorregar e deslizar



Como abordado no Capítulo 1, os planos fasciais são frequentemente
projetados para escorregar e deslizar um contra o outro e com outras
estruturas (músculos, órgãos, etc.), reduzindo a fricção e facilitando o
movimento. Quando as funções de escorregar são reduzidas ou perdidas, o
resultado provável será de sintomas de restrição e dor. A capacidade de
escorregar envolve a presença de substância lubrificada e hialuronan
(também conhecido por ácido hialurônico), que é amplamente distribuído
por todos os tecidos conectivos e neurais.

Em 1992, Cantu e Grodin sugeriram que as abordagens terapêuticas
relacionadas à fáscia devem ser projetadas para abranger os tecidos
superficiais envolvendo propriocepção e respostas autonômicas, bem como
tecidos mais profundos que influenciam os componentes mecânicos do
sistema musculoesquelético que determinam a estabilidade e a mobilidade.
A pesquisa permitiu agora que essa sugestão seja compreendida – como
discutido abaixo, incluindo comumente modos de vibração ou oscilação do
tratamento.

Ajuda no deslizamento fascial: oscilação tangencial e
vibração
Como abordado no Capítulo 2, a função fascial (incluindo funções de
deslizamento) pode mudar conforme idade, inatividade, inflamação,
trauma, etc. Por exemplo, diferentes partes da MEC da fáscia superficial
podem “enrijecer” (Langevin e colaboradores, 2009) ou ficarem mais
“densas” (Stecco & Stecco, 2009) ou pode haver uma união entre camadas
que devem escorregar e deslizar uma sobre a outra (Fourie, 2009).

O efeito geral dessas mudanças pode resultar em “padrões de restrição
do tecido mole no corpo todo” (Myers, 2009).

Roman e colaboradores (2013), em sua investigação detalhada e
modelo matemático dos processos de deslizamento da fáscia, observam
que:

“A pressão líquida do ácido hialurônico (AH) aumenta
substancialmente à medida que a fáscia é deformada durante as terapias
manuais. Há uma taxa de pressão durante a oscilação tangencial e
vibração perpendicular mais alta do que durante o deslizamento
constante. Essa variação de pressão levou o AH a fluir próximo aos
limites da área fascial sob manipulação, e esse fluxo resulta em maior
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lubrificação. A pressão gerada no líquido entre o músculo e a fáscia
durante [...] o tratamento de manipulação leva o hiato líquido a aumentar
[...]. A presença de um hiato líquido mais espesso pode melhorar o
sistema de deslizamento e permitir que os músculos trabalhem com mais
eficiência.

Conclusão: A inclusão de vibração perpendicular e oscilação
tangencial pode aumentar a ação do tratamento na matriz extracelular,
fornecendo benefícios adicionais nas terapias manuais, que atualmente
usam apenas movimentos de deslizar constantes.”

Isso sugere que as funções de deslizamento da fáscia podem ser
auxiliadas se os métodos de tratamento manuais incorporarem elementos
adicionais, como a oscilação tangencial e/ou vibração verticalmente
aplicada.

Alguns exemplos incluem:

Liberação miofascial (Cap. 14) – especialmente se um elemento
vibratório estiver incluído.
TEM pulsada rítmica, ativa, ou TEM isolítica vibratória (Mitchell,
1998) – ver Capítulo 13.
A fricção de fibra cruzada profunda também nitidamente se encaixa no
grupo de métodos de vibração/oscilação, assim como uma versão dessa
técnica (compressão com fricção), que é usada na Manipulação Fascial®

(ver Cap. 9), envolvendo a fricção profunda liberada pelos cotovelos,
nós dos dedos ou por contato digital (Day e colaboradores, 2012).
Uma melhora similar das funções de escorregar da fáscia pode ser
atingida via forças de cisalhamento associadas com os métodos de
manipulação do tecido conectivo, incluindo rolagem de pele (ver Cap.
7).
Autotratamento fascial envolvendo uso de um uma almofada cilíndrica
mostrou benefícios na melhora da amplitude de movimento e na
redução da rigidez arterial – envolvendo possivelmente liberação de
óxido nítrico (Okamoto e colaboradores, 2013). Para mais detalhes
sobre a almofada cilíndrica, ver o Capítulo 8.
Uma ampla gama de métodos de tratamento vibratórios foi descrita
durante o passar dos anos – por exemplo, o “vibrador percussivo”
mecânico de Fulford (Comeaux, 2008) ou uma “técnica harmônica”
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manualmente aplicada (Lederman, 1997)
Métodos adicionais que combinam oscilação e alongamento são
encontrados no Capítulo 15 – “Técnicas neuromusculares”.

Ponto-chave
O potencial de deslizamento da fáscia pode ser aumentado por meio de
métodos que incluem fricção, vibração e forças de cisalhamento.

Alongamento e fáscia
Há uma concordância geral de que o alongamento da fáscia densa
profunda não é possível usando métodos manuais.

Chaudhry (2011) observa que, embora a fáscia superficial possa ser
diretamente responsiva ao tratamento manual (abordado mais adiante no
capítulo), “tecidos densos da fáscia plantar e da fáscia lata requerem
forças muito grandes – além dos limites do alcance fisiológico humano –
para produzir até mesmo 1% de compressão e 1% de cisalhamento”.

Mas como essa informação se correlaciona com os relatos terapêuticos
de que mudanças palpáveis emergem da aplicação de forças de
compressão e cisalhamento? Chaudhry sugere que “a fáscia pode ser
capaz de responder à estimulação mecânica com uma regulação de tônus
alterada de sua própria contratilidade tecidual ativa facilitada por
miofibroblasto”.

É importante salientar que Chaudhry e colaboradores (2007) observam
que, para atingir uma deformação viscoelástica (como um alongamento)
sem causar dano tecidual, não deve haver um lento aumento na força
aplicada. Ao contrário, uma força razoavelmente constante deve ser
mantida por até 60 segundos de modo a permitir uma resposta de estresse-
relaxamento plástico dos tecidos.

Outras explanações podem responder a questão do que as modificações
fasciais aparentemente palpáveis realmente representam, como, por
exemplo:

Mudanças percebidas na “rigidez” das estruturas fasciais mais
profundas após o exercício ou terapias manuais podem se relacionar
com o conteúdo hídrico alterado (Schleip, 2012). Isso é abordado mais
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adiante em Água e alongamento.
Mudanças palpáveis na fáscia podem ser decorrentes da carga reduzida
em virtude do relaxamento dos músculos, inseridos ou associados com
a fáscia profunda. Franklyn-Miller e colaboradores (2009) observaram
que qualquer alongamento linear será convertido nas complexidades
das conexões fibrosas para forças de inclinação, cisalhamento ou
torcionais nos tecidos circundantes ou “descendentes”.
A mudança palpável pode se relacionar com a facilidade de escorregar
aumentada das camadas fasciais superficiais associadas, que foi
reduzida ou perdida após inflamação ou trauma, como abordado
anteriormente neste capítulo.
As mudanças no tônus fascial podem ser decorrentes dos efeitos sobre
as estruturas fasciais capazes de responder ao alongamento (e
contrações isométricas), incluindo estruturas intrafasciais – os
componentes elásticos paralelos e elásticos em série dos músculos –
situando-se dentro dos sarcômeros musculares, conforme abordado
seguir à medida que consideramos os efeitos das contrações isométricas
sobre as estruturas fasciais.
A pesquisa de Purslow (2010) sugere que a maior parte da “liberação”
percebida nas miofáscias durante a terapia manual é devida ao
relaxamento muscular em vez do alongamento real dos elementos
fasciais.

Água e alongamento
A compressão e o alongamento reduzem o conteúdo de água da fáscia –
temporariamente –, tornando-a mais flexível. Klingler e Schleip (2004)
examinaram a fáscia humana fresca e observaram que, durante o
alongamento, a água é expulsa, sendo novamente preenchida
posteriormente. À medida que os níveis de água reduzem, ocorre o
relaxamento temporário na disposição longitudinal das fibras de colágeno.
Se a tensão for moderada e não houver microlesões, a água é reabsorvida
no tecido até ele inchar, e, após 20 a 30 minutos, ele se torna mais rígido
do que era antes (Schleip, 2012).

Ponto-chave



Muitos efeitos da terapia manual podem se relacionar com a
compressão igual à da esponja e o reabastecimento na substância
fundamental semilíquida, com sua água unindo glicosaminoglicanos e
proteoglicanos.

Autoalongamento e fáscia
O processo de alongamento após o sono (seja de seres humanos, gatos ou
cães) é conhecido como pandiculação (Bertolucci, 2011). Schleip e Muller
(2013) destacaram um aspecto único dessa forma de alongamento quando
observaram que isso envolve relaxamento dos músculos que são
simultaneamente alongados – o que eles chamaram de melting stretch.
Eles sugerem que isso envolve tecidos conectivos intramusculares, bem
como conexões extramusculares. Para mais sobre este tópico, veja o
Capítulo 8.

Ponto-chave
O alongamento sustentado pode aumentar o comprimento da ou
modificar a fáscia superficial, mas não a fáscia densa mais profunda.
Essas estruturas podem parecer mais relaxadas e menos densas após o
tratamento manual, mas elas não estarão alongadas.

Transmissão de tensão durante o alongamento
O alongamento dos músculos resulta em distribuição disseminada de
carga; por exemplo, um alongamento dos isquiotibiais produzirá 240% da
tensão resultante no trato iliotibial – e 145% na fáscia lombar ipsilateral –,
se comparada com os isquiotibiais.

O processo de transmissão de tensão que ocorre durante o alongamento
envolve muitos outros tecidos além do músculo sendo trabalhado, em
grande parte devido às conexões fasciais, tornando difícil justificar o uso
da palavra “isolada”, junto com “alongamento” (Franklyn-Miller e
colaboradores, 2009). Considere, por exemplo, a transmissão mecânica
ininterrupta entre a extremidade inferior, a pelve e o tronco à medida que a
carga é transferida entre o bíceps femoral, o ligamento sacrotuberoso e o
glúteo máximo e no latíssimo do dorso contralateral, por meio da tensão



transmitida via fáscia toracolombar superficial e profunda (FTL). A carga
transferida deveria também influenciar os músculos eretor da espinha,
oblíquo interno e serrátil posterior inferior. Quaisquer situações
disfuncionais, em qualquer um destes, poderia alterar a função de todos os
outros listados, com sintomas imprevisíveis (Barker & Briggs, 1999).

Ponto-chave
Esse fenômeno se aplica por todo o corpo, e as implicações clínicas são
profundas. Por exemplo, se um alongamento aos isquiotibiais impõe
carga sobre a FTL, deve ser óbvio que restrições perceptíveis ou
palpáveis nos isquiotibiais ou latíssimo do dorso, ou outros músculos,
poderiam ocorrer devido à função alterada na FTL.

Contrações e alongamento fascial intramuscular
A facilitação neuromuscular proprioceptiva, bem como as TEM (ver Cap.
13), emprega contrações excêntricas isométricas e isotônicas como parte
de sua metodologia. Antes de considerar a evidência para influência do
alongamento sobre os tecidos conectivos superficiais (areolar, frouxo),
precisamos considerar o que ocorre dentro dos músculos durante as
contrações (isométricas e isotônicas) e/ou alongamentos.

Fryer e Fossum (2009) relatam que, além da influência dos
mecanorreceptores sobre a dor via trajetórias ascendentes e descendentes,
as contrações isométricas usadas na TEM (Cap. 13) induzem o
alongamento mecânico dos fibroblastos in vivo que alteram a pressão
osmótica intersticial e aumentam o fluxo sanguíneo, reduzindo
concentrações de citocinas pró-inflamatórias e, portanto, diminuindo a
sensibilização de receptores de dor periféricos.



FIGURA 5.1 (a) O sarcômero em repouso com os principais elementos – incluindo três pontes
cruzadas de actina-miosina – em seus comprimentos em repouso. (b) O sarcômero se contrai
isometricamente – com a actina e a miosina deslizando uma sobre a outra à medida que aquela parte
do músculo de contrai. O componente fascial elástico paralelo também encurta. Contudo, como isso
é uma contração isométrica e não ocorre nenhuma mudança no comprimento geral, o componente
elástico seriado (fascial) tem que alongar de modo a acomodar o encurtamento dos outros
componentes. (c) Isso mostra as mudanças quando o alongamento passivo é introduzido. Os
componentes elásticos paralelos de actina-miosina alongam, enquanto o componente elástico
seriado mais rígido não. (Observação: O grau de separação dos componentes de actina/miosina é
exagerado neste diagrama.) A ideia é que um grau de alongamento dos elementos fasciais do
músculo ocorre durante a contração isométrica e durante o alongamento. Adaptada, com permissão,
de Lederman, 1997.

Parmar e colaboradores (2011) compararam o alongamento excêntrico
isotônico nos cenários pós-operatórios (após a fratura do fêmur ou cirurgia
de quadril ou joelho) com métodos de alongamento passivo. O objetivo
foi: “promover orientação das fibras de colágeno junto às linhas de
estresse e orientação do movimento, limitar a infiltração de pontes
cruzadas entre as fibras de colágeno e prevenir a deposição excessiva de
colágeno”. Os dois métodos provaram ser bem-sucedidos durante a



•

•

reabilitação pós-operatória; contudo, o método de alongamento excêntrico
isotônico produziu um grau maior de redução da dor e um aumento na
tendência a uma melhor amplitude de movimento. Esses métodos são
abordados no Capítulo 13.

Fisiologia da contração
As miofibrilas são filamentos tubulares, compreendendo longas cadeias de
proteínas de espessuras variadas – actina, miosina e titina. As contrações
musculares envolvem um deslize dos filamentos de actina (fino) e miosina
(espesso) um sobre o outro. A titina (também conhecida como conectina) é
uma proteína gigante que funciona como mola molecular, responsável pela
elasticidade passiva do músculo (Minajeva e colaboradores, 2001).

As miofibrilas se repetem ao longo do comprimento dos músculos, em
seções conhecidas como sarcômeros. Estes contêm elementos de tecido
fascial/conectivo não contrátil conhecidos como componentes elásticos
seriados (CES) e componentes elásticos paralelos (CEP) (Fig. 5.1).

Os CES armazenam energia quando alongados e contribuem para a
elasticidade das fibras musculares. Os tendões são exemplos de CES,
assim como as pontes cruzadas entre a actina e a miosina – os
elementos de deslizamento do sarcômero que permitem que as
contrações ocorram (Huxley & Niedergerke, 1954).
Os CEP fornecem tensão resistida quando são alongados passivamente.
Eles são não contráteis e consistem em membranas musculares (fáscia)
que se situam em paralelo com as fibras musculares, como mostrado na
Figura 5.1.

Durante uma contração isométrica, os CES alongam, enquanto os CEP
encurtam, à medida que a actina e a miosina deslizam uma sobre a outra.
Desse modo, o músculo não muda de comprimento, embora elementos no
músculo (i.e., dentro dos sarcômeros) estejam alongando ou encurtando
para acomodar a contração.

As contrações isométricas repetidas alongam efetivamente os CES – em
particular se um alongamento ativo ou passivo adicional for acrescido após
a contração (Lederman, 2005). Como Milliken (2003) observa: “Neste
modo, as fases ativa e passiva da TEM podem ser vistas contribuindo para
o alongamento muscular”.



Ponto-chave
As contrações usadas na TEM e em outras modalidades incluem
alongamento das estruturas fasciais dentro dos músculos, influenciando
o tônus e a dor.

Alongamento da fáscia superficial
Evidências sugerem que leves graus de alongamento sustentado oferecem
os efeitos mais úteis sobre o tecido conectivo superficial. Howe e
colaboradores (2004) investigaram o efeito do alongamento tecidual nos
tecidos subcutâneos em ratos. Eles descobriram que o alongamento leve
sustentado (não mais de 25% da elasticidade disponível desses tecidos),
mantido entre 10 minutos e 2 horas, causou um aumento significativo no
tamanho da célula de fibroblasto. As células ficaram em média 200%
maiores após o alongamento. Eles observaram que essas mudanças
dinâmicas no tecido conectivo frouxo (superficial, areolar) podem ser
acompanhadas de importantes modificações na bioquímica celular e
tecidual, possivelmente explicando alguns dos mecanismos terapêuticos
envolvidos na fisioterapia, massagem e acupuntura.
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Um alongamento sustentado e leve da fáscia superficial, como na
liberação miofascial (Cap. 14), produz alongamento com o passar do
tempo.

Calor e fáscia
O calor tem um efeito direto no alcance terapêutico (até 40°C) sobre a
regulagem da rigidez fascial, levando ao relaxamento de muitas
contraturas fasciais associadas com a disfunção miofascial (Klinger, 2011).
Os vários métodos de aplicação de calor incluem ultrassom terapêutico,
diatermia, água quente, aplicação transdérmica de produtos farmacêuticos,
etc. (Muraoka e colaboradores, 2006).

Carga mecânica (assistida por



instrumento) e fáscia
A Técnica de Graston® é um exemplo de uma avaliação do tecido mole
assistida por instrumentos e método de mobilização, liberando a
deformação da carga via instrumentos de aço inoxidável (Hammer, 2007);
ver Capítulo 12 para mais detalhes sobre os métodos e a mecânica.

Gua sha é uma modalidade similar – embora antiga –, derivando da
medicina asiática oriental tradicional, na qual uma manobra de pressão
unidirecional com uma ferramenta em forma de cunha é aplicada a uma
área lubrificada do corpo até as petéquias aparecerem (Nielsen e
colaboradores, 2007).

Nielsen e colaboradores (2007) observam que: “As ferramentas
miofasciais de superfície rígida mostram uma utilidade promissora para
uma variedade de análises racionais de tratamento e combinação com
outras terapias manuais. Elas podem oferecer um diferente tipo de
‘acesso’ e produzir efeitos clínicos nos músculos, tendões, ligamentos,
fáscia e matriz extracelular, diferentemente dos alcançados com somente o
uso das mãos”.

Corey e colaboradores (2011) observam: “A transdução de força e
alongamento influencia a reabilitação do tecido conectivo”.

A MEC é influenciada pela deformação mecânica dos tecidos
superficiais, modulando a síntese de proteoglicanos e colágeno por
fibroblastos, aumentando a formação de colágeno (Sarasa & Chiquet e
colaboradores, 2005).
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A avaliação e o tratamento assistidos por ferramentas se mostraram
efetivos na influência sobre o comportamento fascial – assim como o
aquecimento dos tecidos antes e durante o tratamento.

Bandagens e fáscia
Foram desenvolvidos vários modelos de bandagens aderentes elásticas e
não elásticas – junto com modelos hipotéticos que tentam explicar sua
aparente eficácia. As explanações incluem, de forma variada,
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considerações proprioceptivas, neurológicas, mecânicas e fasciais
específicas. Parece que, embora os benefícios sintomáticos e funcionais
resultem das diferentes formas de bandagem, os mecanismos subjacentes
permanecem especulativos:

Gusella e colaboradores (2014) relatam que os procedimentos
kinesiologic taping produzem um aumento no tônus muscular do
músculo subjacente em indivíduos saudáveis. Esse estudo também
sugere que os estímulos fasciais induzidos por aplicação de bandagem
podem influenciar áreas distantes, mesmo de modo contralateral.
Chen e colaboradores (2012) desenvolveram e pesquisaram os efeitos
do método Functional Fascial Taping® (FFT), envolvendo bandagem
não elástica (rígida) sendo aplicada a partir das áreas dolorosas em
direções que aliviam a dor. Os achados sugerem que a FFT é uma
abordagem de modificação da dor fácil e rápida que pode ser usada
como um adjunto à prescrição do exercício de modo a estimular os
indivíduos a retornarem à atividade funcional normal.

Proloterapia: estabilizando estruturas
instáveis
A proloterapia – também conhecida como escleroterapia e “terapia de
injeção regenerativa”, entre outros – é uma intervenção com base em
injeção usada para tratar tecidos ligamentosos cronicamente instáveis e
outros tecidos tendinosos e fasciais. O objetivo é estimular a proliferação
de colágeno nas junções fibro-ósseas de modo a promover o reparo dos
tecidos moles danificados ou enfraquecidos. Uma variedade de diferentes
substâncias é injetada (como dextrose) com o objetivo de auxiliar na
restauração do suporte de estabilização para as articulações incompetentes
(Yelland e colaboradores, 2004; Rabago e colaboradores, 2005).

Manipulação em alta velocidade e fáscia
Cramer e colaboradores (2010) mostraram em estudos com animais que “a
hipomobilidade resulta no desenvolvimento de aderência dependente do
tempo dentro das articulações zigapofisárias (Z) [e que] tal
desenvolvimento de aderência pode apresentar relevância à manipulação



espinal, o que teoricamente poderia romper as aderências intra-
articulares da articulação”, uma vez que as superfícies articulares são
rapidamente separadas.

Simmonds e colaboradores (2012) observam, contudo, que o número de
receptores ao redor de uma articulação é superado por aqueles na fáscia
circundante, de modo que o movimento articular absoluto pode não
desempenhar um grande papel na resposta a uma manipulação de alta
velocidade. Isso sugere que benefícios como o aumento da amplitude de
movimento e/ou redução da dor podem resultar dos efeitos neurológicos
reflexos – em vez daqueles puramente estruturais.

Ponto-chave
Ao considerar a bandagem ou manipulação ou de alta velocidade, um
tema comum surge – que os benefícios clínicos nem sempre estão
abertos à explanação, com modelos hipotéticos que ainda precisam ser
esclarecidos, validados ou eliminados.

Conclusão
Este capítulo mostra a complexidade dos possíveis efeitos das diferentes
formas de carga terapêutica aplicadas ao corpo em geral e às estruturas
fasciais em particular – variando da compressão extremamente gentil
àquela de fricção razoavelmente pesada. As respostas a essas formas de
carga são consideradas igualmente variadas, envolvendo mudanças
viscoelásticas hidráulicas, circulatórias, neurológicas e
mecânicas/estruturais.

A próxima seção do livro é dividida em 15 capítulos, cada um dos quais
apresenta um modelo terapêutico que se monta sobre os mecanismos
detalhados neste capítulo, abordando padrões disfuncionais descritos no
Capítulo 2 que foram observados, avaliados, verificados e palpados no
Capítulo 3.

Subjacente à toda informação subsequente encontram-se os aspectos
fundamentais de nosso conhecimento atual, conforme resumido no
Capítulo 1.



Cada um dos seguintes 15 capítulos oferece um vislumbre de
possibilidades, um mosaico de métodos e ideias, todos os quais visam
aproveitar o potencial de autorregulação do corpo humano, por meio da
remoção de obstáculos à recuperação, enquanto o melhoram
funcionalmente.
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SEÇÃO II



MODALIDADES FASCIAIS
SELECIONADAS
A recente série de Congressos de Pesquisa sobre Fáscia (2007, Boston;
2009, Amsterdã; e 2012, Vancouver) – e os diversos estudos de pesquisa e
publicações científicas que eles registraram e geraram – tornou visível um
grau de confusão fascial compreensível quanto à relevância clínica de
alguns achados de pesquisa. Além disso, novos – e muitas vezes não
validados – métodos terapêuticos relacionados à fáscia aparecem
regulararmente, quase sempre envolvendo leves modificações dos métodos
que foram empregados durante anos.

Para auxiliar no esclarecimento do que já sabemos e do que ainda
precisamos saber, esta seção examina os métodos e a evidência para 15
abordagens manuais bem estabelecidas que abordam ou que
significativamente influenciam a função fascial – cada uma redigida por
um especialista reconhecido.

As ideias nestes capítulos, estabelecidas junto a capítulos introdutórios
que proporcionam resumos fundamentados do atual conhecimento de
pesquisa, fornecem uma base para a consciência informada do papel da
fáscia, seus potenciais problemas e formas de avaliação, bem como de que
modo as diferentes formas de terapia manual podem ser capazes de
auxiliar na restauração da função normal.





A técnica de Bowen

Michelle Watson, Julian M. Baker
Introdução
A área das terapias manuais atualmente contém um alcance de métodos e
modalidades cada vez maior – muitos reivindicando o benefício dos
problemas de saúde relacionados à fáscia. Claramente há uma necessidade
de validação das várias abordagens (Hansen & Taylor-Piliae, 2011), e este
capítulo aborda as origens, a abordagem, a pesquisa e os mecanismos por
trás de uma dessas modalidades – uma terapia de 60 anos que se originou
na Austrália: a técnica de Bowen.

Origens
Na década de 1950, Thomas Bowen (1916-1982) criou uma forma de
terapia manual que agora se chama “Bowen”, “Bowentec”, “terapia de
Bowen”, “trabalho de Bowen” ou a “técnica de Bowen”, que é
reconhecida por seu leve toque e descrita como uma série de manipulações
do tecido mole. A abordagem de Bowen ao corpo foi descrita como
intuitiva, e a observação e o toque eram suas ferramentas primárias devido
a sua profunda surdez. Em 1975, um relato comissionado pelo Governo de
Victoria confirmou que ele estava tratando aproximadamente 13.000
pacientes por ano, afirmando uma taxa de sucesso de mais de 80% nas
condições crônicas e agudas (Hansen & Taylor-Piliae, 2011). A
abordagem de Bowen ao corpo era sutil, gentil e não invasiva, comparada
com muitos estilos de manipulação daquela época que envolviam muito
mais força e velocidade. Ele se considerava um osteopata e tentou entrar
no registro dos osteopatas em 1982, mas foi rejeitado. Em uma manchete
no Geelong Advertiser de 31 de março de 1982 estava “A burocracia ata as
mãos do curador”, detalhando o desapontamento com sua rejeição. O
trabalho de Bowen foi observado por uma série de pessoas durante anos,
algumas das quais continuam a ensinar as várias intepretações da técnica
ainda hoje.



FIGURA 6.1 Thomas Bowen.

Abordagem e técnica
Com mais de 40.000 profissionais autorizados no mundo todo, a técnica
tem sido categorizada como uma forma de medicina complementar ou
alternativa (MCA). A abordagem do tratamento é única ao indivíduo que
está sendo tratado, pode envolver várias regiões do corpo e é baseada na
crença de que os movimentos manuais aplicados estimulam ou encorajam
o processo de cicatrização e regeneração.

Cada procedimento de Bowen consiste em três estágios: retira-se a
frouxidão na pele, aplica-se uma pressão variável e, então, introduz-se uma
manobra do tipo rolagem sobre os tecidos moles selecionados (ver Fig.
6.2). Entre os vários movimentos, existem pausas no tratamento, de modo
a dar tempo para que o gentil estímulo seja respondido pelo sistema
nervoso central. Essas pausas são uma assinatura básica da técnica de
Bowen e duram, em geral, de 2 a 5 minutos, frequentemente entre uma
série de quatro a oito movimentos, dependendo de cada paciente. A
duração dessas pausas e sua frequência são determinadas por uma seleção
de variáveis, algumas das quais podem incluir as rápidas mudanças na
tensão tecidual, eritema, mudanças de temperatura na pele e relatos por
parte do paciente de qualquer alteração sensorial. É o terapeuta da Técnica
de Bowen que toma a decisão clínica sobre o padrão dessas pausas no



tratamento, e é uma prática estabelecida que o terapeuta deixe a sala
durante essas pausas, de modo a estimular uma resposta do sistema
nervoso autônomo (Baker, 2013).

FIGURA 6.2 (a) Frouxidão da pele precedendo o movimento do tipo rolagem. (b) Final do
movimento do tipo rolagem. (c) Aqui, a frouxidão da pele é extraída na direção oposta ao
movimento pretendido. Apenas no ponto do movimento a pressão “do tipo intraocular” será
aplicada. Figuras (a–c) © Julian Baker.

Enquanto há algumas contraindicações específicas aos aspectos dos
procedimentos, a técnica de Bowen foi considerada apropriada para as
pessoas de todas as idades e em todos os graus de saúde. A respeito dos
dois procedimentos de Bowen que são contraindicados, há uma longa
crença de que o procedimento que lida com o cóccix deve ser evitado
durante a gravidez, embora a razão por trás de qualquer risco não tenha
sido explicada em detalhes ou investigada. As interpretações mais recentes



têm sugerido que o tratamento da região do cóccix pode ser usado com
segurança após o primeiro trimestre. A segunda contraindicação se
relaciona com os procedimentos de mama, que não são indicados para
qualquer mulher que tenha passado por um implante de mama. Isso parece
ter ocorrido após uma enxurrada de reclamações de negligência contra
cirurgiões após implantes de mama. As companhias seguradoras
recomendaram, há algum tempo, que os procedimentos de mama sejam
evitados nessas pacientes com implantes. Novamente, não existe evidência
sobre qualquer risco potencial à paciente. Embora não haja registros de
reações adversas relacionadas com o tratamento, não é incomum os
receptores da técnica relatarem: rigidez, irritação, sintomas iguais à gripe,
aumentos temporários da dor e dos sintomas existentes e cansaço. Essas
reações são geralmente sentidas dentro de 24 horas após o tratamento,
mas, em geral, são curtas, durando, em média, dois dias. Tais observações
são surpreendentes tendo em vista a gentil pressão aplicada e a quantidade
mínima de tempo que o terapeuta fica na sala de tratamento (Baker, 2013).

A quantidade de pressão aplicada, o local anatômico e a progressão da
sequência dos procedimentos de Bowen, bem como a frequência das
sessões de tratamento, são todos determinados por três fatores: o exame
subjetivo (a tomada da história), uma observação da postura e simetria
corporal e a “sensação” dos tecidos. Um procedimento de Bowen é
descrito como bastante preciso, envolvendo mobilização dos tecidos moles
de um modo específico. Ele envolve uma manobra do tipo rolagem, não
uma pancadinha, projetada para incomodar o tecido de modo a criar um
foco centralizador para o sistema nervoso central (SNC). A pressão
aplicada aos tecidos é descrita como uma pressão “do tipo intraocular”, e
muitas vezes é confundida, de maneira equivocada, com a quantidade de
pressão que pode ser confortavelmente aplicada a um globo ocular.
Contudo, isto na verdade descreve uma pressão que é sensorial sem ser
invasiva ou dolorosa. É amplamente aceito que os procedimentos de
Bowen nunca devem ser considerados dolorosos, embora o acesso aos
tecidos mais profundos não seja impossibilitado.

Nos estágios iniciais do treinamento de Bowen, os profissionais novatos
aprendem uma variedade de procedimentos de modo a oferecer exemplos
da técnica. O terapeuta de Bowen experiente seguirá, então, o princípio de



que a técnica de Bowen é um sistema, em vez de ser simplesmente uma
série de movimentos. Os procedimentos deveriam ser, então, aplicados de
maneira mais intuitiva, na base de uma compreensão abrangente da
anatomia humana, fisiologia, patologia e disfunção. A abordagem de
Bowen é considerada “holística”, na medida em que ela aborda tecidos do
corpo todo, enquanto evita o tratamento de um diagnóstico ou uma
condição ou doença, e não seja prescritiva. Os terapeutas de Bowen não
diagnosticam ou dão tratamentos específicos para determinadas condições.
Eles também não alteram ou prescrevem medicações a menos que sejam
qualificados para tal ou fazem afirmações sobre resultados de tratamentos
a menos que haja uma base de evidência científica de sustentação.

A aceitação do paciente dessa técnica de leve pressão é alta, seja como
uma abordagem autossuficiente e como parte de uma intervenção de
terapia manual mais geral. Em 2012/2013, um questionário foi mandado
do European College of Bowen Studies (ECBS) para 1.030 voluntários que
receberam o tratamento de Bowen de aprendizes da técnica. O
questionário solicitou respostas de “sim” ou “não” para perguntas como a)
se eles consideravam a técnica de Bowen benéfica; b) se eles se
submeteriam novamente à técnica de Bowen; e c) se eles a recomendariam
a outros, às quais 93% dos respondentes afirmaram que sim.

Em 2002, a técnica de Bowen foi aceita no Reino Unido pela Chartered
Society of Physiotherapy como uma ferramenta de tratamento que poderia
ser usada “dentro da alçada da fisioterapia”. O tratamento de Bowen pode,
portanto, ser aplicado como um adjunto a outros protocolos estabelecidos
de avaliação e tratamento de fisioterapia e é atualmente praticado em
hospitais do Reino Unido, bem como em clínicas particulares.

Resumo da literatura publicada
A seguir encontra-se um breve resumo da literatura publicada sobre a
técnica de Bowen durante os últimos 10 anos. As revisões sistemáticas
estão incluídas, bem como os projetos de pesquisa de onde as medidas dos
resultados específicos são obtidas. Devido ao grande número de estudos de
caso simples publicados, não foi possível considerar conclusões desse
modelo de pesquisa.



•

•

Dor
Hipmair e colaboradores (2012) investigaram o efeito da terapia de
Bowen em 91 pacientes na fase pós-operatória de uma artroplastia total
de joelho. Três grupos simples-cego alocados de modo aleatório
estavam envolvidos: o grupo A foi submetido a dois tratamentos de
Bowen entre os dias 2 e 10; o grupo B recebeu uma terapia placebo
manual (que reproduzia os movimentos de Bowen e consistia em
“toques leves” na proximidade à área normal do procedimento de
Bowen); e o grupo C, o grupo de controle, não recebeu tratamento
adicional. A dor pós-operatória foi avaliada usando a escala visual
analógica (EVA) entre os dias 1 e 10. Os resultados não mostraram
diferença significativa no escore de dor média entre os três grupos
durante os 10 dias, embora o grupo de Bowen por si só tenha de fato
demonstrado uma diminuição significativa na dor nos primeiros dois
dias (p = 0,001 e = 0,008, respectivamente).
Morris e colaboradores (submetido à publicação) conduziram uma
pesquisa sobre a técnica de Bowen e sobre dor lombar intitulada: Um
estudo-piloto para investigar o uso da Técnica de Bowen como um
tratamento para pessoas que vivem com dor lombar crônica não
específica (DLCNE). Trinta e sete participantes simples-cego foram
alocados em dois grupos: um grupo experimental (Bowen) e um grupo
de controle (“Bowen placebo”). O placebo envolveu passar o dorso da
mão sobre o corpo, com pressão e local similares aos das reais
manobras de Bowen. Cada participante recebeu três tratamentos
semanais, com a conclusão de um questionário 1 semana e 4 semanas
após o tratamento. Vinte medidas foram obtidas, incluindo: dor, níveis
de função, mudanças psicossociais/somáticas e saúde geral. O grupo de
Bowen registrou uma mudança positiva por volta do segundo
acompanhamento em 20 das categorias. Em contrapartida, o grupo do
placebo mostrou uma melhora em 12 categorias no mesmo ponto de
tempo. O estudo recomendou que, com algumas modificações, era
possível conduzir um ensaio em escala maior na efetividade da técnica
de Bowen como tratamento para o manejo da DLCNE em um nível
biopsicossocial.



•

Amplitude de movimento
Um ensaio simples-cego controlado e randomizado feito por Marr e
colaboradores (2011) envolvendo 116 voluntários assintomáticos
examinou os efeitos de um tratamento de Bowen simples sobre os níveis
de flexibilidade dos isquiotibiais durante uma semana. Os resultados
mostraram que um tratamento simples de Bowen produziu aumentos
imediatos na flexibilidade dos músculos isquiotibiais, dentro dos sujeitos
(p = 0,0005) e entre sujeitos (p = 0,008), com as melhoras durando uma
semana sem tratamento adicional (p = 0,0005, aumento médio na
flexibilidade de 9.73◦).

Saúde do empregado e local de trabalho
Em 2005, Dicker examinou os efeitos de um programa de seis semanas
usando a técnica de Bowen em níveis de estresse e saúde física em 31
funcionários de hospitais arranjados em grupos. Dados quantitativos e
qualitativos indicam que a técnica de Bowen foi bem-sucedida na redução
da dor (registro de 78% nas melhoras), na melhora da mobilidade (79%),
na redução do estresse (82%), na melhora da energia e do bem-estar (64%)
e no sono (50%).

Recuperação funcional
Em 2011, Duncan e colaboradores conduziram um estudo-piloto sobre
14 pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVE) crônico,
observando o possível impacto de Bowen como terapia após o AVE.
Todos os participantes foram avaliados para as seguintes medidas de
resultados: índice de Barthel, escala de avaliação motora (EAM), força
da garra, teste dos 9 pinos nos buracos (9-TPB), teste TUG (timed up
and go), teste de pinça de chave, miniexame do estado mental (MEEM)
e o SF-36. Os 14 pacientes receberam 13 sessões do tratamento de
Bowen durante três meses. As medidas de função motora ampla (FMA)
mostraram uma melhora estatisticamente significativa. As melhoras
também foram observadas em relação ao bem-estar físico, bem como
funcionamento social, e todas foram estatisticamente significativas;
contudo, a força da garra reduziu.



•
Revisão sistemática

Hansen e Taylor-Piliae (2011) conduziram uma revisão sistemática da
literatura relevante em relação a Bowen entre 1985 e 2009. Das 309
citações, 15 artigos satisfizeram os critérios de inclusão. A revisão
concluiu que Bowen oferece uma abordagem não invasiva e acessível
para a melhora da saúde, de maneira mais notável na redução da dor, no
ombro congelado e na enxaqueca. Contudo, a falta de evidência
científica documentada e sistemática impede as recomendações
generalizadas.

Como a pressão gentil afeta a mudança
dentro dos tecidos?
Os efeitos da técnica de Bowen não são bem compreendidos, permanecem
sem comprovação e têm causado controvérsia entre cientistas e
fisioterapeutas. Até recentemente, os mecanismos por trás das afirmações
foram, em sua maior parte, atribuídos às propriedades mecânicas dos
tecidos e pouco relacionados com o sistema nervoso (Schleip, 2003a). A
explosão da pesquisa científica durante a década passada, analisando a
pele, a fáscia e os efeitos das terapias manuais, produziu uma variedade de
modelos que ajudam a explicar as mudanças observadas devido à técnica
de Bowen. As hipóteses mais comuns para os efeitos do tratamento
resultantes de técnica de Bowen são, a saber: propriocepção e
interocepção.

Propriocepção
Em 1907, Sherrington foi o primeiro a publicar um trabalho que introduziu
os termos propriocepção, interocepção e exterocepção. Desde então, seu
pioneiro sistema de classificação tem mantido os cientistas à procura de
nervos especializados que transmitam informação sobre o ambiente em
constante mudança dentro do corpo. Para os propósitos deste capítulo,
propriocepção é definida como: “a capacidade de sentir a posição e a
localização, orientação e movimento do corpo e suas partes” (van der Wal,
2012). De forma mais simples, é a capacidade de funcionar sem visão,
como caminhar na escuridão absoluta sem cair. As definições de



propriocepção que sugerem subconsciência ou consciência psicológica do
corpo não são incluídas neste capítulo. De maneira similar, as explicações
de exterocepção, uma consciência do ambiente externo ao corpo, também
não foram incluídas.

Historicamente, as mudanças devido ao tratamento de Bowen foram
imaginadas estimulando os mecanorreceptores proprioceptivos nos
ligamentos, tendões, músculos e articulações; notavelmente, os receptores
de Golgi, feixes musculares, receptores de Pacini, paciniformes e de
Ruffini. Esses receptores sensíveis de pressão, velocidade e tensão formam
parte de uma alça de feedback em resposta às mudanças nas relações de
comprimento e tensão dentro dos músculos e tecidos associados e no
alinhamento articular. Os efeitos tidos como resultantes da estimulação
desses receptores incluem mudanças em: tensão e tônus muscular; alcance
do movimento; dor e atividade do sistema nervoso simpático (Schleip,
2003a, 2003b). Contudo, a pesquisa feita na década de 1990 revelou dois
fatos novos: os órgãos tendinosos de Golgi não poderiam ser estimulados
pelo movimento passivo ou pelo alongamento passivo do tecido
miofascial, ligamentos ou tendões (Jami, 1992). É importante observar
isso, uma vez que as manobras de Bowen são, em sua maioria, aplicadas
passivamente ao corpo, sem qualquer contração ativa da parte. O músculo
tinha que estar ativamente contraído para influenciar esses proprioceptores
particulares (Schleip, 2003a). Em segundo lugar, a pesquisa feita por
Burke e Gandevia, em 1990, descobriu que aproximadamente 10% dos
receptores de Golgi estão localizados ao redor do tendão, situando-se em
séries com o tendão, portanto sua incapacidade de detectar o carregamento
passivo. Mais de 80% dos receptores de Golgi foram encontrados em
outros locais: na porção muscular das junções miotendinosas; nas
inserções das aponeuroses; e nas cápsulas articulares e ligamentos nas
articulações periféricas (Schleip, 2003). O envolvimento de tais receptores
profundamente localizados (os receptores de Golgi) parece ser improvável,
como parte de quaisquer explanações neurofisiológicas para os efeitos do
leve toque das manobras de Bowen, situados onde estão, enraizados na
pele, dentro dos músculos, articulações, cápsulas, tendões, ligamentos e
fáscia profunda.



A pergunta, portanto, permanece: como o “leve” toque de Bowen e a
ausência de carga, alongamento ou movimento do corpo estimulam esses
receptores mais profundos?

Descobertas recentes ajudam a explicar essa questão. A pele é
geralmente o primeiro tecido a ser tocado durante qualquer terapia manual
e é densamente inervada por muitos tipos de receptores que detectam
mudanças no toque, pressão, vibração, temperatura e dor. Os muitos papéis
da pele incluem comunicação sobre o ambiente interno e externo do corpo;
controle da temperatura; equilíbrio de água e eletrólitos; uma resposta
imune para proteção de patógenos; e reação a fatores físicos, químicos ou
térmicos (Paoletti, 2006).

Nossa compreensão do quão densamente a pele pode comunicar e o
quão disseminadas suas conexões alcançam tem tido avanço significativo
na última década. A pele é contígua com a fáscia subcutânea e superficial,
também referida como hipoderme (Abu-Hijleh e colaboradores, 2006).
Pesquisas sobre a matriz extracelular (MEC, ver abordagem no Cap. 1
sobre essa camada do tecido conectivo) têm mostrado que a substância
fundamental envia projeções cilíndricas para a superfície da pele, agindo
quase como periscópios que circundam nervos e vasos sanguíneos,
permitindo à fáscia profunda uma rota de comunicação com a superfície
do corpo (Paoletti, 2006). Esses cilindros são chamados de cilindros de
Heine e são uma evidência “visível” de um órgão de comunicação da pele
até o osso (Heine, 2006; Paoletti, 2006). As fibras nessa camada também
contêm colágeno, elastina e reticulina, permitindo conexões por meio da
fáscia profunda e do osso. Além dos adipócitos, os fibroblastos na camada
superficial respondem à mecanotransdução, dando origem a uma ampla
variedade de sensações e sinais de comunicação (Langevin, 2006). Tais
receptores podem até ser responsáveis pelo fenômeno comumente relatado
como “liberação súbita do tecido”, descrito algumas vezes como uma
queda palpável na tensão por baixo dos dedos do terapeuta, geralmente em
menos de 2 minutos (Schleip, 2003).

Desse modo, quando as mãos do terapeuta entram em contato com a
pele, há uma rota de comunicação direta com as estruturas mais profundas
(Langevin, 2006). Além disso, a organização do sistema nervoso parece
envolver os nervos sensoriais mais acentuadamente do que os nervos



motores. Schleip (2003) afirma que, em um nervo muscular típico, apenas
20% de seu componente sensorial supre os feixes musculares, receptores
de Golgi, terminações pacinianas e de Ruffini, conhecidas como nervos do
tipo I e II. Cerca de 80% pertencem aos nervos sensoriais do tipo III e IV,
que são agora chamados de receptores musculares intersticiais, e são
abundantes – com as mais altas concentrações estando dentro da fáscia e
do periósteo (Schleip, 2003). Mais de 80% desses nervos dos tipos III e IV
são não mielinizados (tipo 4) e originam-se nas terminações nervosas
livres na pele e fáscia superficial. A Figura 6.3 (ver também a Lâmina 6)
mostra o posicionamento superficial das terminações nervosas livres
embaixo da pele e o início da conectividade embaixo dessa camada,
enquanto também revela o acesso a uma variedade de outros receptores
logo abaixo da pele. A Figura 6.4 demonstra as camadas congruentes do
corpo humano da pele ao osso, como observado pela existência da fáscia
“areolar” frouxa superficial às camadas fasciais profundas na coxa direita
média de uma mulher.

FIGURA 6.3 Diagrama dos receptores dentro da pele e da fáscia superficial. Ver também a Lâmina
6. De Constantin, 2006 Inquiry into biology. McGraw-Hill Ryerson, p. 429. Fig. 12.27.
Reproduzida com permissão de McGraw-Hill Ryerson Ltd.



FIGURA 6.4 Dissecção mostrando seção cruzada da coxa direita média. © Julian Baker.
Legenda para as letras na dissecção: a = pele; b = fáscia superficial/camada adiposa; c & d =
camadas refletidas da fáscia profunda.

Interocepção
Agora chamadas de mecanorreceptores intrafasciais, essas terminações
nervosas livres fazem surgir uma sensação conhecida como interocepção.
Isso pode ser descrito como a sensação de bem-estar do corpo e inclui uma
ampla variedade de sensações fisiológicas, como: esforço muscular;
coceira; dor; raiva; sede; calor; frio; distensão de órgãos, como da bexiga,
intestinos e esôfago; e toque sensual ou prazeroso (Richards, 2012; Schleip
& Jäger, 2012). A pesquisa confirmou que algumas das terminações
nervosas são, na realidade, mecanorreceptores, percebendo a mudança nos
estímulos mecânicos (leve toque, pressão e alongamento), e que são
comumente encontrados na pele capilosa. Isso é um adendo à sua
capacidade de responder à dor, ao calor e ao frio, tida anteriormente como
sua função primária (Schleip & Jäger, 2012).

Como isso se relaciona com Bowen enquanto terapia? A presença de
inúmeras terminações nervosas livres na pele e fáscia superficial, como



receptores do toque leve, sugere um possível mecanismo para os efeitos da
técnica de Bowen e outras técnicas de tecido mole gentis. A existência de
uma rota anatômica de comunicação da superfície da pele por meio do
osso sugere um mecanismo para explicar as mudanças mais profundas
observadas após o tratamento. Vale a pena ressaltar que a trajetória desses
nervos livres se encerra no córtex insular no cérebro, que é envolvido na
consciência e geralmente ligado à emoção e ao controle da homeostase do
corpo. As funções do córtex insular incluem percepção, controle motor,
autoconsciência e funcionamento cognitivo. Em contrapartida, a disfunção
também pode mudar a maneira como a informação aferente é percebida.
Por exemplo, Song e colaboradores (2006) concluíram que a síndrome do
intestino irritado cria um processamento anormal da dor do intestino para o
córtex insular, e que isso resulta em perda de inibição da dor dentro do
cérebro – sensibilização. O efeito de um pai acariciar ou abraçar uma
criança não apenas fornece uma sensação de bem-estar, mas também uma
estimulação neural que promove crescimento físico. O toque também
desempenha um papel vital no processo de mudança de tecido conectivo,
que só pode ser alongado e remodelado por meio da deposição de
colágeno. O fator de crescimento, embora seu pico seja na infância, ainda
desempenha um papel importante na deposição de tecido conectivo em
adultos (van den Berg, 2012). A somatotrofina, um hormônio de
crescimento secretado pela glândula hipofisária, tem um efeito direto sobre
os tecidos conectivos, estimulando os fibroblastos e os mastócitos a
produzirem fibras de colágeno e a construírem fáscia e tendão (Juhan,
2003).

Esse toque de “bem-estar”, agora ligado à interocepção em adultos,
pode oferecer um insight sobre como um toque suave, não invasivo, tal
como aquele fornecido pelo tratamento de Bowen, pode criar as respostas
relatadas que nem sempre são imediatamente aparentes após o tratamento.
Parece que, a fim de ser considerado como um estimulador interoceptivo,
muito menos pressão é requerida do que aquela tradicionalmente associada
com manipulação fascial (Schleip & Jäger, 2012).

Portanto, a quantidade de pressão necessária para estimular os
proprioceptores, em vez dos interoceptores, é uma questão importante e é
atualmente desconhecida. O efeito da velocidade da técnica também é de



interesse, mas ainda não confirmado. Lederman (2005) sugere que cada
forma de estimulação manual é codificada na forma de uma frequência. Os
mecanorreceptores se comunicam com o SNC por meio de conversão de
estimulação mecânica em sinais elétricos que são codificados por
diferentes frequências. Como uma analogia mais simples, conseguimos
distinguir entre o som de um violino e de um violoncelo de olhos fechados
devido a uma assinatura da vibração do som reconhecida pelo ouvido. Do
mesmo modo, ficaria a impressão de que o corpo é capaz de perceber
diferenças no toque e no movimento por meio da análise das frequências e
padrões. A oportunidade agora está à disposição para a ciência explicar os
efeitos das diferentes técnicas terapêuticas e como o corpo identifica
“bom” e “ruim” quando o assunto é terapia manual.

Qual a quantidade de pressão necessária
durante o tratamento?
Isso é uma importante consideração clínica. Durante o planejamento de um
tratamento de Bowen, existem vários fatores complexos a se considerar no
processo de raciocínio, alguns dos quais já foram abordados. O exame
subjetivo e o conhecimento da anatomia, fisiologia e patologia irão, em
primeiro lugar, fornecer ao fisioterapeuta um plano dos tipos de tecido e
disfunções a serem abordados. Durante o processo de palpação, cada
paciente também irá transmitir ao fisioterapeuta uma sensação única sobre
o estado de seus tecidos, como a presença de fibrose; pontos-gatilho;
qualquer calor ou edema localizado; e o nível da resistência ao ser tocado.
As razões para a resistência do tecido, ou engrossamento, são
multifatoriais e podem incluir os efeitos das patologias prévias e atuais, a
cronicidade do problema, fatores congênitos afetando tônus e rigidez, a
presença de tecido cicatrizado, a consciência sensorial deste indivíduo e o
estado da dor no momento. Estes meramente descrevem os fatores físicos,
que não são menos importantes do que os fatores emocionais, psicológicos
e ambientais, que também podem ter um efeito sobre os achados durante a
palpação e a avaliação.

A imagem de ultrassom da lesão tecidual ou inflamação crônica tem
mostrado mudanças patológicas na estrutura dos tecidos conectivos. Onde
existe uma patologia, é frequentemente observado, na coluna lombar, um



aumento na espessura dos tecidos conectivos que circundam um músculo,
comparado com aqueles que não têm dor lombar (Langevin & Kawakami,
2012). Terapeutas manuais experientes podem ser capazes de perceber
mudanças teciduais em relação ao engrossamento, rigidez relativa,
profundidade, mobilidade, hidratação e calor sobre as interfaces.

A pressão real então aplicada aos tecidos por um terapeuta de Bowen
será conduzida por sua própria habilidade em reconhecer uma sensação
dos tecidos “normal” versus “anormal” e por sua capacidade de calcular a
pressão requerida em qualquer intervenção terapêutica. Em parte, isso
também depende da própria experiência, intuição, equilíbrio, estabilidade e
história de lesões do terapeuta. Como resultado, espera-se que as variações
na pressão sejam aplicadas durante o tratamento, não apenas entre
diferentes terapeutas, mas também entre diferentes tratamentos e regiões
do corpo. Na ausência de dados normativos examinando como diferentes
pressões afetam os tecidos, deveria ser reconhecido que um clínico
experiente utilize a intuição e a experiência clínica para conduzir a
graduação da força e que deva empregar as mais baixas pressões possíveis
para produzir um efeito desejado.

A região a ser tratada também irá informar a decisão sobre a quantidade
de pressão que será aplicada. Cada área irá variar em sua anatomia
dependente de sua(s) função(ões). Assim, se a principal função da parte é a
mobilidade, a disposição fascial da parte será diferente daquela onde a
estabilidade é essencialmente requerida. O ombro é principalmente uma
área de incrível mobilidade tridimensional, e a “sensação” dos tecidos irá
refletir essa função. A presença de proeminências ósseas também pode
produzir uma maior sensibilidade à pressão. Em contrapartida, a coluna
lombar é, em essência, uma área de carga e estabilidade, transmitindo
força de, e para, pelve, tronco e membros. Portanto, a profundidade maior
dos tecidos por baixo da pele e as múltiplas camadas de conexões fibrosas
podem permitir uma maior pressão manual e profundidade, novamente
dentro dos limites do conforto.

Por fim, durante uma manobra de Bowen, ou manobra repetida, o tônus
ou a tensão nos tecidos pode começar a mudar, permitindo acesso a
estruturas muito mais profundas, sem a necessidade de qualquer aumento
na pressão ou desconforto.



Como (a técnica de) Bowen restaura a
função?
Ao tentar entender como Bowen restaura a função, existem vários
processos neurofisiológicos e psicológicos a se levar em consideração.
Para os propósitos deste capítulo, o foco será sobre o fato de que múltiplas
regiões do corpo são tratadas em uma simples sessão de Bowen. Isso é
considerado um fator essencial por trás do sucesso da terapia. Para melhor
compreender esse conceito, o tópico de alinhamento biomecânico será
considerado.

De modo a se erguer contra a gravidade, o corpo humano tenta otimizar
cada postura pelo equilíbrio dos níveis internos de tensão contra as forças
externas que atuam contra ele, como a gravidade e as forças de reação do
solo (ver Fig. 6.5). Para prevenir a inflamação, ou lesão, cada movimento
ou atividade precisa ser equilibrado, suave, com eficiência de energia e
bem-sucedido, com uma carga ideal por meio dos tecidos, para minimizar
a fricção, o cisalhamento e a tensão indesejados. Para haver êxito, os
músculos e seus tecidos conectivos precisam se mover de uma maneira
integrada e multidimensional, requerendo comunicação em tempo real
com outras partes, adjacentes a alguma distância.

FIGURA 6.5 Mudanças posturais com alteração da linha de gravidade. Reproduzida com
permissão de Healus © 2014.



A Figura 6.5 ilustra a postura ereta ideal (primeira pose), onde a linha
de gravidade mostra o mais eficiente equilíbrio de forças, ou, de forma
mais simples, o menor esforço necessário para permanecer em pé, ereto.
Esta imagem é, então, seguida por cinco exemplos adicionais de mudança
postural, muitas vezes clinicamente, mostrando o deslocamento da linha de
gravidade e o risco de disfunção postural.

Durante uma avaliação clínica, é comum encontrar uma assimetria
dentro de nossos pacientes e também dentro de nós mesmos. O debate
sobre se devemos ou não tentar influenciar a simetria está além dos limites
deste capítulo, assim como o tópico de se o corpo humano deveria ou não
ser simétrico, na visão do posicionamento assimétrico de seus órgãos.
Contudo, a assimetria postural, além da presença da disfunção e
reclamações de sintomas, pode ser um indicador de uma história de
desequilíbrio das forças e carregamento por meio dos tecidos, e autoriza
um exame adicional durante a avaliação.

Sempre será uma questão de conjectura para qualquer terapeuta
estabelecer, sem margens de dúvidas, a origem ou natureza exata de
qualquer desequilíbrio mecânico, de modo que qualquer tratamento bem-
sucedido possa objetivar a redução da especulação e suposição. Um
primeiro tratamento de Bowen pode, portanto, envolver várias opções. O
primeiro tratamento é geralmente padronizado e irá abordar áreas comuns
de carga de estresse e muitas vezes aquelas áreas onde a carga patológica é
evidente após o exame.

Em 2011, Marr e colaboradores realizaram um ensaio controlado
randomizado que procurou os efeitos da técnica de Bowen sobre a
flexibilidade. Eles concluíram que um tratamento padronizado simples
com a técnica de Bowen demonstrou aumentos imediatos na flexibilidade
dos músculos isquiotibiais, dentro dos indivíduos (p = 0,0005) e entre
indivíduos (p = 0,008), mantendo melhoras durante uma semana sem
tratamento adicional (p = 0,0005, aumento médio de 9,73◦). Sua hipótese
foi que a explicação mais provável seria o resultado da estimulação de
regiões corporais anatomicamente relevantes no suporte da ação da
extensão do joelho. As manobras de Bowen foram aplicadas junto à
camada posterior da fáscia toracolombar (como descrito por DeRosa &
Porterdfield, 2007) e incluíram movimentos de tecido mole sobre o elo



fascial do latíssimo do dorso para o glúteo máximo. Isso foi seguido pela
estimulação dos músculos isquiotibiais e adutores, onde a continuidade
anatômica existe através do glúteo máximo e para as faixas lombopélvicas
(DeRosa & Porterfield, 2007). Em outras palavras, o tratamento de Bowen
que foi liberado forneceu uma direção planejada da estimulação manual
por meio de todos os extensores da coluna, tronco e membros inferiores.
Pode ser relevante observar que a informação periférica, via
mecanorreceptores, atingindo o sistema nervoso central foi registrada
afetando ambos os músculos, agonista e antagonista (Lederman, 2005),
possivelmente servindo para ativar um e inibir o outro e possivelmente
oferecendo uma explicação para as mudanças reciprocamente funcionais.

Resumo e recomendações
Acreditamos que a pesquisa abordada neste capítulo, sobre propriocepção,
interocepção e conectividade fascial, possa proporcionar explanações
verossímeis sobre os efeitos da aplicação da técnica de Bowen e outras
terapias de “toque leve”. Foi identificada uma trajetória neural clara de
comunicação da superfície da pele para o osso. Os estudos também
demonstraram os meios por onde a estimulação manual superficial e gentil
pode iniciar mudanças nos tecidos mais profundos. Atualmente, está sendo
investigada a quantidade ideal de força a ser aplicada de modo a gerar uma
resposta terapêutica desejável. Ainda são pontos desconhecidos de que
maneira os processos de propriocepção e interocepção se sobrepõem e o
quão integrais eles são no processamento da informação sensorial e motora
na recuperação funcional.

As apresentações crônica e aguda obtiveram benefícios do tratamento
de Bowen. Contudo, a técnica em si não aborda ainda reeducação
funcional ou necessidades de reabilitação. Uma habilitação mais ampla, ou
encaminhamento a outros profissionais, é atualmente necessária para que
alguns pacientes percebam seu pleno potencial de recuperação. É
igualmente reconhecido que são necessárias pesquisas adicionais antes que
recomendações gerais possam ser feitas sobre a técnica de Bowen como a
terapia autossuficiente que ela almeja ser. Em 2014, o primeiro certificado
em estudos de Bowen deve ser lançado no Reino Unido, por meio da



ECBS, que planeja fazer o mesmo por intermédio da Bowen Association of
Australia.

Referências
Abu-Hijleh MF et al (2006) The membranous layer of superficial fascia: evidence for its

widespread distribution in the body. Surg Radiol Anat 28(6): 606–619
Baker J 2013 Bowen unravelled: a journey into the fascial understanding of the Bowen Technique.

Lotus Publishing, Chichester
Burke D, Gandevia SC 1990 Peripheral motor system. In: Paxines G (ed) The human nervous

system. Academic Press, San Diego, pp 1-133.
DeRosa C, Porterfield JA 2007 Anatomical linkages and muscle slings of the lumbopelvic region.

In: Vleeming A, Mooney V, Stoekart R (eds) Movement, stability and lumbopelvic pain, 2nd
edn. Churchill Livingstone, Edinburgh, pp 47-62

Dicker A 2005 Using Bowen technique in a health service workplace to improve the physical and
mental wellbeing of staff. Aust J Holist Nurs 122, pp 34-42

Duncan B, McHugh P, Houghton F, Wilson C 2011 Improved motor function with Bowen therapy
for rehabilitation in chronic stroke: a pilot study. Journal of Primary Health Care 31, pp 53-7.
Available online at http://www.rnzcgp.org.nz/assets/documents/Publications/JPHC/March-2011/
JPHCCaseSeriesReviewDuncanMarch11.pdf . Accessed 28 July 2013

Hansen C, Taylor-Piliae RE 2011 What is Bowenwork? A systematic review. Journal of
Complementary Medicine 17(11):1001-1006. doi: 10.1089/acm.2010.0023

Heine H 2006 Lehrbuch der biologischen Medizin. 3. Aufl.Hippokrates, Stuttgart
Hipmair G et al 2012 Efficacy of Bowen Therapy in postoperative pain management – a single

blinded (randomized) controlled trial. Available at http://therapy-training.com/research/bowen-p
ain-research.html. Accessed 23 February 2014

Jami L1992 Golgi tendon organs in mammalian skeletal muscle: functional properties and central
actions. Phys Rev 73(3):623-666

Juhan D 2003 Job’s body, handbook for bodywork, 3rd edn. Station Hill Press, Barrytown, NY, p.
84

Langevin HM 2006 Connective tissue: a body-wide signalling network. Med Hypotheses
(66):1074-1077

Langevin HM, Kawakami Y 2012 Imaging ultrasound. In: Schleip R, Findley TW, Chaitow L,
Huijing PA (eds) Fascia: the tensional network of the human body. Churchill Livingstone
Elsevier, Edinburgh, pp 483-487

Lederman E 2005. The science and practice of manual therapy, 2nd edn. Churchill Livingstone,
Edinburgh

Marr M, Baker J, Lambon N, Perry J 2011 The effects of the Bowen technique on hamstring
flexibility over time: a randomised controlled trial. J Bodyw Mov Ther 15(3): 281-90
doi:10.1016/j. jbmt.2010.07.008

Morris MF, Ellard DR, Patel S 2014 The Bowen Technique and low back pain: a pilot study to
investigate the use of The Bowen Technique as a treatment for people who live with chronic,
non-specific LBP. J Bodyw Mov Ther: submitted

Paoletti S 2006 The fasciae. Eastland Press, Seattle
Richards S 2012 Pleasant to the touch. The Scientist [Online]. Available online at: http://www.the-s

cientist.com/?articles.view/articleNo/32487/title/Pleasant-to-the-Touch/. [Accessed July 2013]
Schleip R 2003a Fascial plasticity – a new neurobiological explanation. Part 1. J Bodyw Mov Ther

7(1):11-19

http://www.rnzcgp.org.nz/assets/documents/Publications/JPHC/March-2011/JPHCCaseSeriesReviewDuncanMarch11.pdf
http://therapy-training.com/research/bowen-pain-research.html
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/32487/title/Pleasant-to-the-Touch/


Schleip R 2003b Fascial plasticity – a new neurobiological explanation. Part 2. J Bodyw Mov Ther
7(2): 104-116

Schleip R, Jäger H 2012 Interoception. A new correlate for intricate connections between fascial
receptors, emotion and self recognition. In: Schleip R, Findley TW, Chaitow L, Huijing PA (eds)
Fascia: the tensional network of the human body. Churchill Livingstone Elsevier, Edinburgh, p
93

Schleip R, Findley TW, Chaitow L, Huijing PA (eds) 2012 Fascia: the tensional network of the
human body. Elsevier Churchill Livingstone, Edinburgh

Sherrington CS 1907 On the proprioceptive system, especially in its reflex aspect. Brain 29(4):
467–485

Song GH et al 2006 Cortical effects of anticipation and endogenous modulation of visceral pain
assessed by functional brain MRI in irritable bowel syndrome patients and healthy controls. Pain
126 (1-3):79–90 doi:10.1016/j.pain.2006.06.017

van den Berg F 2012 The physiology of fascia. An introduction. In: Schleip R, Findley TW,
Chaitow L, Huijing PA (eds) Fascia: the tensional network of the human body. Elsevier
Churchill Livingstone, Edinburgh, pp149-155

van der Wal JC 2012 Proprioception, mechanoreception and anatomy of fascia. In: Schleip R,
Findley TW, Chaitow L, Huijing PA (eds) Fascia: the tensional network of the human body.
Elsevier Churchill Livingstone, Edinburgh, pp 81-87





Manipulação do tecido conectivo e
rolagem de pele

Elizabeth A. Holey, John Dixon
Introdução
A manipulação/massagem do tecido conectivo (MTC) ou
Bindegewebsmassage (massagem de zona reflexiva) é uma terapia manual
aplicada com as mãos do terapeuta em contato com a pele do paciente. Ela
é mais corretamente descrita como uma terapia reflexa manual, uma vez
que os efeitos ocorrem por meio da estimulação dos reflexos cutâneo-
viscerais que induzem uma resposta reflexa autônoma. A capacidade de
aproveitar essa resposta para atingir os resultados clínicos direciona a
tomada de decisão clínica ao usar a terapia para tratar a disfunção. A
modalidade é aplicada com o dedo mais longo (terceiro dedo) ou polegar
da mão do terapeuta, por meio de uma manobra de elevação, que
cuidadosamente visa cada interface dentro da pele para criar uma força de
cisalhamento. As camadas superficiais podem ter que ser tratadas antes da
camada fascial profunda, que é onde se acredita que os potentes efeitos
autonômicos ocorrem. Um padrão de manobras deve ser dominado para
permitir o acesso à fáscia onde ela é relativamente superficial, como, por
exemplo, inserida ao osso e entre as fibras musculares. As zonas de tecido
conectivo (TC) reflexo utilizadas são baseadas naquelas identificadas
primeiro por Henry Head há mais de 100 anos (Head, 1898). Elas são
particularmente interessantes como áreas reflexas já podem ser vistas,
palpadas e anatomicamente compreendidas (Schuh, 1992; Holey, 1995).

Rolagem de pele
Uma técnica de rolagem de pele é muitas vezes usada na manipulação do
tecido conectivo, na camada fascial superficial. A mesma força de
cisalhamento é criada na interface fascial/da pele, mas, com o paciente em
decúbito lateral, a camada de pele é erguida contra a gravidade para longe



da coluna. Se o terapeuta perceber tensão no final da rolagem e continuar a
rolar a pele, então o sistema nervoso autônomo (SNA) será estimulado.
Isso também é comumente usado como uma técnica por si só, como parte
da massagem clássica (sueca), dentro das técnicas de liberação miofascial
e na terapia de pontos-gatilho. Alguns proponentes agarram a pele dentro
de sua palma para rolar o tecido contra a tensão subjacente.

Fundamento
A massagem do tecido conectivo se originou na Alemanha na década de
1930. A história de sua descoberta por Elisabeth Dicke na década de 1930
é útil na compreensão do alcance dos problemas que a MTC pode ajudar.
A fisioterapeuta Dicke aliviou sua dor lombar usando uma técnica de
tração e alongamento dos tecidos moles em suas costas. Durante essa
massagem, ela descobriu que os tecidos sobre a área das nádegas tinham
ficado tensos e espessos, e, à medida que foram liberados, a circulação
melhorou em sua perna. Isso teve uma consequência dramática, uma vez
que a amputação que ela deveria sofrer devido a uma grave condição
arterial não mais foi requerida. A área das nádegas coincidiu com a zona
reflexa arterial de Head (membro inferior). Dicke continuou o tratamento
com a ajuda de um colega. À medida que eles prosseguiram com a técnica
em outras áreas onde os tecidos pareciam estar similarmente afetados, um
distúrbio estomacal melhorou. A zona reflexa do estômago de Head se
encontra sobre o lado esquerdo da caixa torácica. Dicke reconheceu os elos
reflexos e subsequentemente desenvolveu a MTC como uma modalidade
(ver Fig. 7.1).



FIGURA 7.1 Zonas reflexas de Head.

Essa história resume a tomada de decisão clínica que ainda é relevante
hoje. Um problema aparentemente muscular (como a dor nas costas de
Dicke) deveria ser avaliado do modo tradicional. A presença de uma zona
de TC e os sintomas de problemas circulatórios e viscerais possivelmente
conectados deveriam indicar que uma abordagem de MTC autonômica
deveria ser efetiva. A interconexão desses problemas ajuda a explicar a
fisiologia da MTC. O principal problema de Dicke era arterial. As artérias
possuem um suprimento nervoso simpático (nervi vascularis). A disfunção
arterial de Dicke influenciou os tecidos superficiais que partilhavam o
mesmo segmento espinhoso e eles ficaram dolorosos. A condição
nutricional dos tecidos conectivos foi afetada, resultando em alteração do
equilíbrio hídrico, engrossamentos e endurecimentos que ela podia
perceber em sua área lombar/das nádegas. O estômago foi similarmente
afetado por meio de seu suprimento nervoso simpático. Dicke demonstrou
uma alça de disfunção autoperpetuada conectando:



o que resultava em dor. Todas as disfunções na alça melhoraram com a
manipulação fascial. O ciclo foi rompido com a diminuição do nível de
atividade simpática, permitindo a restauração do equilíbrio e melhora da
função (Holey, 2006).

Há alguma evidência de pesquisa para os mecanismos teóricos
propostos que sustentam a MTC, mas a base de evidência não é nem
completa, nem forte. A MTC tem um efeito sobre as medidas fisiológicas
da função autonômica. Os estudos clínicos controlados ainda são muito
limitados, mas algumas evidências mostram que a MTC pode melhorar a
pressão arterial, o fluxo sanguíneo e a dor (Goats & Kier, 1991; Kaada &
Torsteinbo, 1989; Brattberg, 1999).

A rolagem de pele pode ser usada de diversas maneiras. Os efeitos
variados dependem da quantidade de força usada e do modo pelo qual ela
é combinada com outras ferramentas terapêuticas. Onde ela trabalha com a
sensação da tensão tecidual (sensação no final do movimento), seu efeito
irá avançar de uma técnica relaxante para um efeito reflexo autônomo.
Onde ela alonga além da sensação no final do movimento, gradualmente
aumentando a tensão percebida pelo terapeuta, ela terá um efeito de
alongamento mecânico. Os autores têm chamado essas três diferentes
aplicações de rolagem de pele de graus 1, 2 e 3, respectivamente, para
deixar claro dentro do texto. Existem poucos estudos científicos sobre os
efeitos da rolagem de pele como uma técnica separada de outras
abordagens corporais. Por exemplo, Fitzgerald e colaboradores (2009)
conduziram um estudo de viabilidade que comparou terapia miofascial
(incluindo uma derivação da MTC) com “massagem terapêutica global”
em pacientes de ambos os sexos que sofriam de dor pélvica crônica (os
sintomas possivelmente envolvidos incluíam cistite intersticial, síndrome
da bexiga dolorosa) e registraram resultados que autorizaram um estudo
adicional. Além dos resultados de viabilidade, houve alguns resultados
clínicos positivos em ambos os grupos; o grupo miofascial se saiu
ligeiramente melhor, mas as inferências em relação à efetividade da
rolagem de pele ou à MTC são extremamente limitadas.

Objetivos
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Os problemas que provavelmente responderão de modo positivo serão
encaixados dentro de quatro categorias:

Problemas viscerais como dor pós-operatória: A MTC pode ser usada
para reduzir a atividade excessiva simpática e, portanto, a dor (Holey,
2000).
Problemas hormonais como a síndrome pré-menstrual ou sintomas de
menopausa. A MTC é usada de modo suprassegmental para aumentar o
desequilíbrio autônomo e reduzir os sintomas (Holey, 2000).
Dor manifestada como dor musculoesquelética. Ela pode ser local e
mecânica, como uma dor lombar crônica ou dor intratável na raiz do
nervo, mas pode ser secundária a um “evento” visceral, como cirurgia,
e é um resultado da irritação simpática por meio do segmento espinhoso
ou mudanças zonais. Dores na parte anterior da perna ou
canelite/síndrome compartimetal anterior que mostram fáscia tensa e
circulação alterada respondem bem à MTC. Cicatrizes espessas,
aderentes (não queloides) ou dolorosas podem responder bem à
rolagem de pele (Fourie, 2012). A dor causada pelo desequilíbrio
postural ou disfunção de movimento, possivelmente devida ao
enrijecimento ao longo do trilho fascial, pode ser auxiliada pela
rolagem de pele de grau 3.
O desequilíbrio autônomo mostrado pela fadiga (parassimpático) ou
irritabilidade, insônia (simpático) que não é causado por outros
problemas clínicos. Os profissionais da terapia miofascial irão usar a
rolagem de pele de grau 3 nesses casos (Andrade, 2013).

A MTC é mais efetiva onde há um desequilíbrio autônomo contribuindo
para os sintomas, e isso é mais certo de ocorrer quando os sintomas se
encaixam em três ou quatro das categorias acima.

Os objetivos do tratamento são:

Reduzir a dor – por meio da inibição pós-sináptica dos impulsos de dor.
Aumentar a circulação – por meio do aumento da estimulação simpática
aos vasos sanguíneos.
Normalizar os tecidos nas áreas zonais e nos dermátomos conectados
por meio da redução da tensão e do edema e por meio do alongamento
dos tecidos nas interfaces.
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Equilibrar os componentes simpático e parassimpático do SNA.

O terapeuta deve ter a capacidade de distinguir esses sintomas dos mesmos
que, em um padrão diferente, resultam das condições que requerem
atenção médica. Isso é possível por meio de uma compreensão profunda da
fisiopatologia, do exame do paciente e do raciocínio clínico.

A rolagem de pele é uma técnica versátil que pode ser incluída dentro
de uma variedade de abordagens terapêuticas. Dentro da massagem, ela é
uma suave e relaxante manobra de grau 1. Ela pode ser usada no grau 2
por terapeutas miofasciais, terapeutas corporais e de pontos-gatilho como
parte de uma gama de manobras que objetivam afrouxar e alongar a fáscia
enrijecida e, desse modo, influenciar potencialmente o todo da rede fascial.
Quando ela avança para o grau 3, ela estimula o SNA.

Avaliação
A avaliação deve seguir a abordagem normalmente empregada pelo
terapeuta. Nos pacientes que se apresentam para a fisioterapia, osteopatia
ou quiropraxia, por exemplo, a dor e a disfunção apresentadas muitas
vezes terão um componente musculoesquelético. As “pistas” da MTC
devem ser ouvidas durante a avaliação subjetiva, que deve incluir
questões sobre a extensão do desequilíbrio autonômico. A dor que não
sucede uma distribuição de dermátomo ou piora durante a menstruação ou
ataques de constipação é um indicador, assim como a parestesia – uma
ardência, formigamento ou sensação de arrasto ou água corrente sob a
pele, que é reproduzida quando ocorre palpação dos tecidos enrijecidos ao
redor do sacro. Outros sinais de desequilíbrio incluem incapacidade de
dormir e relaxar. O equilíbrio entre entrada e saída de líquido pode ser
inadequado quando um paciente bebe grandes quantidades de café, mas
apenas esvazia a bexiga duas vezes durante todo o dia e tem tornozelos
“grossos”. Os sintomas podem ter iniciado após um “evento visceral”,
como infecção renal ou cirurgia.

Quadro 7.1
O típico paciente que responderá bem à MTC

Dor e parestesia em um padrão não dermátomo.
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Mudanças cutâneas autonômicas aparentes na região da dor.
Sintomas pioram quando ocorre constipação ou menstruação.
Sintomas iniciados brevemente após cirurgia ou infecção.
Desequilíbrio autonômico geral – desequilíbrio hídrico, níveis de
energia, perspectiva na vida.
Zonas de TC aparentes: zonas da bexiga, pélvica, central.
Sintomas resistentes aos métodos normais de tratamento.

Durante a avaliação objetiva, o reconhecimento das mudanças na pele e
no tecido subcutâneo nas zonas do TC (Holey & Watson, 1995), além dos
testes normais, assinala a disfunção autonômica e é usado para confirmar a
impressão subjetiva de que o desequilíbrio autonômico contribui
significativamente para os sintomas do paciente. Eles são mais facilmente
observados nas costas. O paciente deve sentar com as costas expostas até o
cóccix, com tornozelos, joelhos e quadris flexionados a 90° e
completamente sustentados. A coluna lombar deve ser ligeiramente
estendida, mas não hiperestendida, para colocar o tecido conectivo sob
uma tensão confortável. As mudanças teciduais irão se tornar aparentes
quando, após aproximadamente 90 segundos, os tecidos tenham se
ajustado contra a gravidade. A tensão fascial crônica é vista como uma
área fechada, circundada por líquido tecidual. As modificações mais
agudas tendem a ser mostradas em edemas superficiais.

Os sintomas descritos pelo paciente devem ser ligados a possíveis
fatores causadores na história e a zonas ativas relevantes para se obter uma
compreensão de como a dor, a rigidez, o distúrbio autônomo e as
mudanças no TC criaram e perpetuaram uns aos outros. Isso irá informar
um plano de tratamento racional.

Mecanismos
O modelo teórico dos mecanismos fisiológicos que
sustenta a MTC
A massagem do tecido conectivo produz efeitos mecânicos e reflexos, mas
compreende-se que ela trabalha por meio de mecanismos que são distintos
das técnicas de massagem tradicionais. Enquanto a MTC produz uma



resposta local imediata do edema, parece que os principais mecanismos de
ação são neurofisiológicos via SNA, que é estimulado nas interfaces
fasciais.

Acredita-se que, quando ocorrem os problemas ou desequilíbrios nas
zonas de TC, eles mudam a frequência de descarga dos neurônios. Outras
células na medula espinal são quimicamente alertadas, as sinapses se
tornam “irritadas”, e seus limiares de transmissão ficam diminuídos. O
SNA responde com um estado intensificado de atividade que se transmite
durante todo o segmento espinhoso. Isso corresponde ao conceito
osteopático do “segmento facilitado”. Propõe-se a MTC para normalizar
qualquer desequilíbrio tônico na atividade parassimpática e simpática,
geralmente para aumentar a saída parassimpática e diminuir a saída
simpática (para a qual há evidência; ver abaixo).

Compreende-se que a MTC extrai uma força de cisalhamento nas
interfaces do tecido conectivo entre pele e fáscia. Não foram esclarecidos
os mecanismos precisos de ação; deve-se observar que existem poucos
estudos bem controlados na área, e grande parte da teoria detalhada
necessita de uma evidência adicional. É importante que as interfaces da
pele/fáscia sejam trabalhadas de modo adequado para atingir os efeitos
precisos da MTC enquanto distinguidos das outras modalidades de tecido
mole. Isso ocorre porque essas interfaces contêm plexos vasculares de
vasos sanguíneos que são inervados pelas extremidades nervosas
autonômicas (Holey, 2000). A própria fáscia é similarmente bem inervada
(Simmonds e colaboradores, 2012). Não está claro o detalhe preciso do(s)
local(is) de estimulação, e o modelo teórico mudou levemente com o
passar dos anos. Acredita-se, entretanto, que a força de cisalhamento da
MTC estimula os reflexos cutâneo-viscerais por meio das terminações
nervosas que circundam os plexos circulatórios horizontais, que, por sua
vez, extraem um forte efeito sobre o SNA (ver Fig. 7.2). Foi proposto que
o mecanismo primário é via sistema nervoso simpático nos plexos
vasculares, já que a maioria dos vasos sanguíneos possui apenas uma
inervação simpática. Contudo, com nosso crescente conhecimento sobre a
fáscia e com a consciência de que o SNA recebe input de vários aferentes
somatossensoriais, pode ser que uma série mais ampla de receptores seja



estimulada, incluindo, por exemplo, mecanorreceptores fasciais ou
cutâneos.

FIGURA 7.2 Camadas da pele e plexos circulatórios. Adaptada de Holey & Cook, 1995,
originalmente publicada em Schuh, 1992.

Onde quer que o estímulo preciso ocorra, a MTC parece produzir
efeitos gerais e segmentares. O efeito geral (ou suprassegmental) produz
um sistema autônomo mais niveladamente equilibrado, com sensações de
relaxamento, melhora da energia e dos padrões de sono. Isso pode ter
alguma similaridade com a massagem tradicional, mas o efeito mais
potente da MTC parece ser decorrente da liberação de endorfinas. O efeito
segmental é tido como o fator essencial no tratamento clínico. Ele confere
um melhor funcionamento dos tecidos ligados pelo mesmo segmento
espinhoso da zona reflexa sob tratamento. Isso pode ser considerado como
melhora da hidratação e da textura cutânea, aumento na circulação, melhor
tônus muscular e função visceral. Junto com isso, há alívio da dor e uma
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diminuição da rigidez tecidual, que, como Pohl (2010) especula com base
na visualização dos exames de ultrassom após a manipulação da pele,
poderia ser parcialmente devido a uma distribuição mais ampla do líquido
tecidual na derme com o relaxamento dos fibroblastos cutâneos.

Evidência para os mecanismos e efeitos propostos
da MTC
Não há uma grande quantidade de evidências científicas de alta qualidade
para os mecanismos propostos da MTC. Alguns estudos têm mostrado
respostas fisiológicas mensuráveis na função autonômica da MTC.

Holey e colaboradores (2011) observaram um aumento moderado
imediato na pressão arterial diastólica (mas não na sistólica) em
mulheres saudáveis após uma sessão simples de MTC. Não foi
observada nenhuma mudança na frequência cardíaca ou na temperatura
do pé.
Kisner e Taslitz (1968) também mostraram que a MTC aumentou a
atividade simpática, com o efeito aparentemente sobre a pressão arterial
diastólica.
Em contrapartida, Reed e Held (1988) não encontraram efeitos em
pessoas saudáveis.
Horstkotte e colaboradores (1967) investigaram o efeito da MTC em
homens com doença arterial oclusiva. O grupo (n = 18) que recebeu
MTC mostrou uma redução imediata no fluxo sanguíneo periférico
seguido por um aumento após duas semanas.
Trinta minutos de MTC em pessoas com vários tipos de dor causaram
aumentos moderados nos níveis de betaendorfinas plasmáticas, mas não
no polipeptídeo intestinal vasoativo vasodilatador (Kaada & Torsteinbo,
1989).

Independentemente dos diferentes tipos de manobras de MTC, há
evidência de uma diferença fisiológica nos efeitos das técnicas fasciais e
de flashige preparatórias (ver a seção Protocolo em seguida). Holey e
colaboradores (2011) relatam que a técnica fascial produz uma
vermelhidão observável na pele e um aumento na temperatura cutânea, a
partir de 15 minutos após o tratamento, durando pelo menos uma hora (o
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final da coleta de dados). Isso não foi observado com a técnica de flashige
(ver a seguir).

Já que alguns dos estudos de MTC sobre o SNA foram feitos com
participantes saudáveis, deve-se lembrar que se a MTC é proposta para um
reequilíbrio do SNA, então pode se esperar pouco efeito em pessoas
saudáveis, e as respostas maiores podem ocorrer nos grupos clínicos. São
necessárias muito mais pesquisas para determinar os mecanismos
detalhados da MTC.

Em relação aos efeitos clínicos da MTC em grupos de pacientes, uma
boa evidência científica é rara. Isso ocorre devido à maioria dos estudos
clínicos da MTC publicados ser tanto limitada na aplicação da MTC junto
a outro tratamento quanto a não ser controlada em casos de estudos. Os
estudos combinados pouco acrescentam à base de evidência para a MTC;
as inferências não podem ser feitas sobre o verdadeiro efeito da MTC. Os
estudos não controlados têm vários problemas potenciais como efeito
placebo. Atualmente, os autores sabem de apenas três estudos controlados
de MTC nos quais as inferências podem ser feitas sobre as medidas de
resultado clinicamente relevantes em grupos de pacientes.

Um estudo de alta qualidade, no qual 98 pessoas com diabetes do tipo 2
e doença arterial periférica foram randomizadas para receber MTC ou
um controle placebo por 15 semanas, foi feito por Castro-Sanchez e
colaboradores (2011). Eles descobriram que o grupo de MTC
demonstrou várias melhoras significativas em inúmeros resultados,
como pressão arterial segmentar diferencial, fluxo sanguíneo,
temperatura e saturação de oxigênio no pé e escores de distância da
caminhada. As melhoras na maioria das médias ainda foram
observáveis após um ano.
Um ensaio de 34 amputados do membro inferior com doença de
Buerger feito por Ülger e colaboradores (2002) randomizou os
participantes em três grupos: MTC, terapia interferencial ou controle
(todos os grupos receberam a intervenção de controle no treinamento de
exercício e protético). Embora não tenham sido feitas comparações
estatísticas entre os grupos, a redução na dor foi significativa em todos
os três grupos, mas de uma magnitude inferior no grupo de controle.
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Em um ensaio randomizado do efeito de 10 semanas de MTC em 48
pessoas com fibromialgia (Bratteberg, 1999), foi registrado que a dor
que elas sentiam no momento havia melhorado significativamente no
grupo da MTC (mas que a dor média não diferiu entre os grupos), bem
como a qualidade de vida medida pelo Fibrositis Impact Questionnaire.
Os escores da Hospital Anxiety e da Depression Scale também
mostraram uma tendência para uma diferença entre os grupos.

Em geral, a base de evidência para os mecanismos propostos e os efeitos
das MTC é pequena, e deveriam ser feitas pesquisas adicionais.

Protocolo
As contraindicações à MTC são: inflamação aguda; infecção ativa;
malignidade; pressão arterial/condições cardíacas instáveis; hemorragia;
gravidez em estágio inicial ou final (alguns preferem não tratar gestantes);
quando um forte fluxo menstrual resultante não seria aceitável à paciente;
e uso de medicamentos ansiolíticos.

A manobra fascial fica mais fácil se o paciente está sentado, como
descrito acima. As manobras preparatórias podem ser aplicadas com o
paciente em decúbito lateral. O terapeuta senta atrás.

O terapeuta deve optar por uma das três manobras preparatórias (ver
também pág. 125):

Técnica de pele (haut) (Fig. 7.3b) – uma rápida e leve escovada com a
ponta dos dedos para reduzir a sensibilidade cutânea.
Técnica plana/superficial (flashige) (Fig. 7.3c) – igual à manobra
fascial na interface fascial, mas não além da sensação no final do
movimento. Recomenda-se que essa manobra seja feita antes das
manobras fasciais, mas não no mesmo tratamento.
Técnica subcutânea (unterhaut) (Fig. 7.3d) – uma leve pressão das
camadas cutâneas sobre a fáscia, mas não exatamente na sensação de
final do movimento. Isso reduz a tensão na pele e garante que as
tentativas subsequentes de acessar a camada fascial sejam atingíveis e
confortáveis para o paciente.

As manobras preparatórias podem ser feitas pelas primeiras duas ou mais
sessões, se necessário.



FIGURA 7.3 As quatro manobras da MTC.

A manobra fascial (Fig. 7.3a)
O coxim do dedo médio (ou polegar, se o paciente estiver em decúbito
lateral) faz contato com a pele e a articulação interfalângica distal é
flexionada até que a ponta do dedo, mas não a unha, esteja sobre a pele e a
tensão nas camadas cutâneas seja reunida. O terapeuta então ergue lenta e
gentilmente os tecidos contra a gravidade na sensação de final do
movimento, mas não o suficiente para causar dor. Após uma pausa, o
tecido é liberado. Cada manobra é repetida até seis vezes. As manobras
seguem o padrão prescrito conhecido por acessar a fáscia em locais
superficiais (Fig. 7.4). A “seção básica” é sempre tratada primeiro para
evitar o estímulo excessivo do sistema nervoso simpático. Esta é a seção



1.

da ponta do cóccix à borda inferior das costelas. Com muitos pacientes, os
sintomas se resolvem sem deixar essa área, senão a progressão é no
acompanhamento das zonas afetadas ou, no caso dos sintomas do membro
(como dor da raiz nervosa crônica), nos dermátomos.

FIGURA 7.4 O padrão das manobras de MTC, com base no trabalho de E. Dicke e H. Tierich-
Leube.

Os princípios do tratamento são:

Deslocar a pele em relação à camada subjacente. Isso cria uma força
de cisalhamento na interface tecidual que estimula os
mecanorreceptores. Além disso, ativa a secreção de células mastoides,



2.

3.

4.

incluindo histamina, óxido nítrico, polipeptídeo intestinal vasoativo
(um vasodilatador) e heparina. A manobra fascial MTC deve produzir
uma reação de resposta tripla de vermelhidão e edema em uma linha
(orla), uma vez que essas células se apresentam em grande número ao
redor dos vasos sanguíneos (Theoharides e colaboradores, 2010).
Manobras imprecisas ou excessivas irão produzir irritação de pele e
desconforto.
Trabalhar na direção caudo-cranial. O tratamento deve iniciar no
ápice do sacro para reduzir possíveis reações indesejadas, que, se os
princípios não forem seguidos, podem incluir tontura e edema, desmaio,
cansaço extremo ou irritabilidade e inquietação. Esses efeitos são, com
frequência, tardios e descontrolados, portanto devem ser evitados. Eles
têm maior probabilidade de ocorrer se a pele estiver sobre áreas densas
simpaticamente supridas (como entre as escápulas). Para dessensibilizar
a área da pele, que está reflexivamente ligada ao sistema nervoso
parassimpático, a “zona da bexiga” (uma vez que a bexiga tem um
suprimento nervoso parassimpático) deve ser tratada primeiro. Isso
reduz a atividade simpática.
Tratar do superficial ao profundo. Uma força de cisalhamento é
aplicada à interface entre a fáscia profunda, o tecido-alvo e a pele para
criar um potente efeito autonômico. O tratamento será doloroso quando
o edema for na fáscia superficial e na pele ou quando houver excesso de
tensão cutânea. A dor aumenta a atividade simpática, assim ela irá
minar a obtenção dos resultados pretendidos. As reações adversas são
evitadas com o uso de manobras preparatórias que removem o líquido
tecidual e a tensão.
Visar as interfaces teciduais apropriadas para estimular a fáscia.
De forma semelhante ao uso dos padrões de manobras recomendados,
que se correlacionam com locais onde a fáscia profunda situa-se
superficialmente sob a pele, a interface tecidual correta deve ser visada,
de forma a reduzir a possibilidade de reações indesejadas e tornar o
tratamento o mais efetivo possível. A estimulação da fáscia profunda é
reconhecida quando uma sensação aguda não dolorosa ou “de facada” é
percebida pelo paciente.



À medida que os efeitos são retardados, o progresso não é normalmente
observado imediatamente após o tratamento, portanto uma avaliação
minuciosa na sessão seguinte é crucial. Devido a isso, os tratamentos são
mais bem espaçados durante três dias consecutivos até que a sensibilidade
da resposta seja entendida pelo terapeuta. Após isso, duas vezes por
semana é um número aceitável, embora os resultados benéficos tenham
sido relatados pelo autor em tratamentos uma vez por semana durante seis
semanas. Os efeitos positivos devem ser aparentes por volta do terceiro
tratamento, senão o tratamento deve ser interrompido. As sessões devem
parar quando as melhoras atingem um platô, e isso irá variar muito entre os
indivíduos.

Rolagem de pele (Fig. 7.5)
O terapeuta coloca suas mãos sobre a pele com os polegares abduzidos e
os dedos aduzidos, formando um espaço em formato de pipa entre os
indicadores e polegares. O contato é feito com a pele e os dedos são
impulsionados em direção aos polegares, trazendo um cilindro de tecido
consigo. Este tecido pode conter pele ou músculo. Os dedos relaxam sua
pressão, permitindo que os polegares gentilmente pressionem o tecido à
frente, evitando pinçar os tecidos. Até as pontas dos polegares encontrarem
os indicadores, o cilindro vai ter praticamente desaparecido (Holey &
Cook, 2011). Ao manter os polegares em contato com a pele, os dedos
erguem e são repostos junto com o aspecto que está sendo tratado, assim as
mãos “rolam e caminham, rolam e caminham”.



FIGURA 7.5 Rolagem de pele.

A direção da rolagem varia de acordo com a anatomia subjacente,
contra as linhas de tensão, para maximizar a mobilidade da pele. Músculo
e tendões também podem ser rolados desse modo. Uma rolagem de pele de
grau 1 irá trabalhar as camadas da pele uma sobre a outra em uma gentil
técnica. A de grau 2 irá mais fundo nos tecidos e rolará a pele suavemente
sobre a camada fascial. A de grau 3 irá rolar na sensação de final do
movimento na interface entre a pele e a fáscia, e deve-se ter cuidado para
não provocar dor. O terapeuta deve estar consciente dos possíveis efeitos
autonômicos. Para rolar o músculo, o ventre muscular é agarrado, além da
profundidade da fáscia. Essa é uma técnica profunda e normalmente será
esperada uma menor mobilidade.

São os sintomas que ditam a progressão do tratamento, mas a manobra
pode ser aplicada sobre cicatrizes aderentes, movida ao redor da área de
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rigidez ou em recuperação de lesão ou sobre a totalidade da pele em uma
massagem relaxante.

Efeitos sobre a fáscia
Essas técnicas podem se basear em trabalhar com precisão a interface entre
as camadas teciduais e a manobra fascial da MTC, e a rolagem de pele de
grau 3 influenciará o SNA. O paciente descreve uma sensação de
frouxidão – por exemplo, ser capaz de inclinar com mais facilidade no dia
seguinte, o que poderia ser o resultado de aumento na circulação na
interface. Os efeitos dessas técnicas sobre a própria fáscia não são
comprovados, mas as teorias incluem:

Alongamento em uma parte da rede fascial pode influenciar outras
partes da rede fascial, junto com os “trilhos” fasciais que descrevem
trajetórias de transmissão de força (Myers, 2009).
O modelo de biotensegridade por meio do qual a alteração da tensão em
uma parte da rede fascial melhora a transmissão de força e melhora o
movimento (Levin & Martin, 2012).
Os efeitos de estimulação mecânica sobre os miofibroblastos fasciais
podem impactar positivamente a rigidez tecidual. O aumento da
circulação causado pela estimulação no plexo circulatório horizontal na
interface fáscia-pele pode ter um efeito anti-inflamatório sobre os
miofibroblastos, reduzindo o tônus fascial (Schleip e colaboradores,
2012).
As forças de cisalhamento sobre a parede do vaso sanguíneo são
conhecidas por liberarem óxido nítrico (NO); tem sido sugerido que o
NO também pode relaxar os miofibroblastos (Schleip e colaboradores,
2012).
A citocina do fator de transformação de crescimento beta-1 (TGF-β1),
um estimulador de miofibroblasto, é aumentada por meio da
estimulação simpática. A MTC equilibra o SNA em uma direção
parassimpática, então é possível que, à medida que ela reduz a atividade
simpática, isso reduza os níveis de TGF-β1 (ver Cap. 1), que, por sua
vez, reduz a contratilidade fascial e cria uma sensação de frouxidão na
fáscia (Bhowmick e colaboradores, 2009).



Exercício
Reconhecimento da zona TC
Solicite ao seu modelo/paciente que ele se sente para realizar a
avaliação do tecido conectivo (TC) (ver Fig. 7.3a) em um ambiente bem
iluminado.

Apoie os pés de modo que os quadris e joelhos estejam a 90°.
Observe: olhe nos contornos da superfície corporal, pensando sobre os
músculos subjacentes. Leve-os em consideração quando você observar
quaisquer áreas de tecido desgastadas, edemas sutis (inchaço) e dobras
de pele.
Palpe: coloque a parte plana das pontas dos seus dedos sobre a pele e
mova a pele na camada fascial subjacente, pressionando à frente contra
a gravidade até você perceber a tensão fascial. Observe quaisquer
discrepâncias entre os lados direito e esquerdo. Olhe para a dobra de
pele acima dos seus dedos – é a mesma em ambos os lados? Observe a
tensão erguida abaixo dos seus dedos – ela para quando você espera que
as restrições do osso apareçam ou ela está dentro da própria pele?

Agora, junte um cilindro de pele entre as pontas dos seus dedos e
gentilmente role para cima em ambos os lados da espinha. As áreas
onde a rolagem iniciou que deveriam ser perdidas devido à tensão
subjacente se equivalem a seus achados prévios? Consegue ver
quaisquer partes da pele tendo uma aparência de “casca de laranja”?

Agora, percuta bem gentilmente quaisquer áreas intumescidas.
Consegue observar pequenas ondas de líquidos na pele?

Compare seus achados com o mapa das zonas de tecido conectivo
(TC) de Head (Fig. 7.1) e observe se você consegue identificar
quaisquer zonas.
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Aplicações de treinamento
orientadas à fáscia em esportes e
na terapia do movimento

Robert Schleip, Divo Gitta Müller
Introdução
Na ciência do esporte, bem como na educação esportiva atual, a ênfase
predominante tem sido sobre a clássica tríade de treinamento muscular,
condicionamento cardiovascular e coordenação neuromuscular (Jenkins,
2005). Em comparação, tem sido dada pouca atenção a um treinamento
visando especificamente os tecidos conectivos envolvidos. Essa prática
comum está em contraste com o papel que o tecido conectivo muscular
desempenha nas lesões por uso excessivo associadas aos esportes. Quer
seja na corrida, no futebol, na natação ou na dança, a maioria das lesões
por esforço repetitivo associado ocorre nos tecidos conectivos de colágeno
– como tendões, ligamentos ou cápsulas articulares –, que parecem não
estar adequadamente preparados ou bem adaptados a seus desafios de
carga comparado com as suas partes contrárias musculares ou esqueléticos
(Renström & Johnson, 1985; Hyman & Rodeo, 2000; Counsel & Breidahl,
2010).

Este capítulo oferece evidências e perspectivas sobre o papel e o
potencial para treinamento dos tecidos conectivos musculares (i.e.,
fasciais) envolvidos no esporte e em atividades de movimento.

A ciência do esporte descobre a fáscia
Palavras e termos por vezes confusos têm sido usados para descrever os
tecidos conectivos em diferentes contextos (Schleip e colaboradores,
2013). Este capítulo segue a terminologia sugerida por Findley (2012),
uma vez que é a mais adequada para analisar a transmissão de força de
várias articulações e as propriedades proprioceptivas dos tecidos fasciais.



Aqui, todos os tecidos conectivos colagenosos fibrosos, que são parte de
uma rede de tensão interconectada de amplo espectro, são reconhecidos
como tecidos fasciais. As cápsulas articulares, os tecidos conectivos
intramusculares, os ligamentos e os tendões são vistos meramente como
especificações locais dessa rede fibrosa resistente à tensão. Os tecidos
conectivos planares densos com uma disposição de fibra multidirecional,
muitas vezes referidos como “fáscia própria”, não são considerados como
entidades funcionais separadas, mas como prolongamentos graduais de
tecidos especializados adjacentemente posicionados, como retináculos,
septos ou aponeuroses (Schleip e colaboradores, 2012).

Embora a eletromiografia tornasse possível uma medida precisa da
atividade muscular, até recentemente a avaliação das propriedades fasciais
ficava, em sua maioria, restrita a avaliações subjetivas. Contudo, os
avanços na medida por ultrassom, bem como na histologia, têm resultado
em um aumento drástico dos estudos relacionados à fáscia dentro do
campo da medicina esportiva. O primeiro congresso sobre “Tecidos
conectivos na medicina esportiva”, realizado na Ulm University em 2013,
definiu o ímpeto dinâmico desse campo em rápido crescimento. Embora
estudos mais antigos sobre cangurus australianos já houvessem mostrado
que seus impressionantes saltos de até 13 metros eram, em sua maioria,
devidos à alta capacidade de armazenamento de seus tendões (Kram &
Dawson, 1998), exames de ultrassom mais recentes sobre corrida e saltos
em seres humanos revelou que estes também expressam uma “capacidade
de catapultar” elástica similarmente expressiva no tendão do calcâneo e
aponeuroses relacionadas (Sawicki e colaboradores, 2009). Pelo menos
quando avaliada em cultura de movimento ocidental atual, a qualidade de
armazenamento elástico na corrida e no salto tende a ser mais alta entre 13
e 16 anos de idade e então diminui subsequentemente à medida que
envelhecemos (Legramandi e colaboradores, 2013).

A capacidade de armazenamento mais alta dos tecidos colagenosos em
pessoas jovens está associada com uma expressiva rugosidade mais forte
dentro de suas fibras de colágeno (Torp e colaboradores, 1975). O
exercício adequadamente adaptado em ratos mais velhos reintroduziu uma
formação de rugosidade similar à presente nos ratos mais jovens (Wood e
colaboradores, 1988). De maneira semelhante, foi demonstrado que a



capacidade de armazenamento elástica nos tendões humanos pode ser
significativamente melhorada por meio da carga mecânica forte
regularmente repetida desses tecidos (Reeves e colaboradores, 2006) (Fig.
8.1).

FIGURA 8.1 A arquitetura da fibra de colágeno responde à carga mecânica. Fáscias saudáveis
(imagem à esquerda) expressam uma clara orientação bidirecional (treliça) de sua rede de fibra de
colágeno, e suas fibras mostram uma formação de rugosidade mais forte. A falta de exercício, por
outro lado, tende a induzir uma arquitetura de fibra multidirecional e uma redução na formação de
rugosidade, levando a uma perda de viscosidade e retração elástica (imagem à direita). Ilustração
com a permissão de FASCIAL-FITNESS.COM.

O hábito de correr descalço parece envolver uma capacidade de
armazenamento mais alta dentro da parte inferior da perna quando
comparado a correr usando tênis (Tam e colaboradores, 2013). O
interessante é que este não é o caso quando se corre com tênis
minimalistas (Bonacci e colaboradores, 2013), possivelmente devido ao
papel do envolvimento da estimulação proprioceptiva pelo contato do pé
descalço com o chão. Contudo, a transição para um calçado mais natural
deve ser feita de modo gradual do que é recomendado pelas instruções
conservadoras devido à alta probabilidade de lesões por uso excessivo,
como edema da medula óssea durante as alterações ao longo do tempo



(Ridge e colaboradores, 2013). A renovação dos tecidos fasciais é um
processo relativamente lento, levando vários meses (Neuberger & Slack,
1953; Babraj e colaboradores, 2005).

O treinamento pliométrico, também conhecido como “treinamento de
saltos”, não é novo no campo da educação esportiva. A teoria prevalente é
que o ciclo de alongamento–encurtamento envolvido nesses movimentos
levou ao aumento da ativação da unidade motora via alongamento reflexo
miotático (Wilk e colaboradores, 1993). Ao contrário desse foco de
explanação orientada ao músculo, um exame mais recente demonstrou que
um treinamento pliométrico durante 14 semanas levou a um aumento
significativo no componente passivo do componente elástico seriado
(envolvendo principalmente as estruturas do tendão) e a uma diminuição
associada na parte ativa da contração muscular (Fouré e colaboradores,
2011). Congruentemente, era possível observar um aumento no diâmetro
transversal do tendão em resposta ao treinamento pliométrico (Houghton e
colaboradores, 2013), significando que a resposta de adaptação incluía
uma adaptação de tecido morfológico dentro do tendão.

Devido às dificuldades metodológicas, a alta expressão das
propriedades de retração elástica dos tecidos fasciais em seres humanos
tem sido provada – até recentemente – apenas para estruturas da parte
inferior da perna. O impressionante estudo feito por Roach e colaboradores
(2013) estendeu essa propriedade para a cintura escapular humana: sua
equipe demonstrou que a capacidade dos seres humanos de arremessar
objetos a uma velocidade muito mais alta – comparada com a dos primatas
– envolve um armazenamento de energia elástica aumentado nas estruturas
da cintura escapular humana, e que esta capacidade está associada com
mudanças anatômicas que evoluíram há 2 milhões de anos durante a
evolução da espécie Homo erectus, o que provavelmente proporcionou um
benefício significativo à sobrevivência nas condições de caça e coleta de
nossos ancestrais.

Treinamento das propriedades de
retração elástica
Comumente aceita, a lei de Wolff afirma que tecidos conectivos densos
são capazes de adaptar sua morfologia à carga mecânica. Embora esta lei



geral tenha sido originalmente desenvolvida com o foco principal nos
tecidos esqueléticos, a lei de Davis aplica esse princípio geral em
particular aos tecidos conectivos moles. Ela propõe que esses tecidos
tendem a adaptar sua arquitetura às demandas mecânicas específicas
impostas sobre eles, contanto que essas demandas sejam fortes o suficiente
e ocorram de uma maneira regular (Nutt, 1913). Mais recentemente, esse
conceito foi levado adiante pela teoria mecanostática de Harold Frost,
enfatizando que tendões, ligamento e fáscia adaptam seu diâmetro
transversal e correspondentemente também sua rigidez em resposta às
forças musculares impostas sobre eles (Frost, 1972). Contudo, o valor
limiar da carga mecânica para desencadear efeitos de adaptação para o
tendão é significativamente mais alto para os tendões do que para o
músculo. Enquanto os exercícios realizados a apenas 50% da força de
contração voluntária máxima são suficientes para desencadear uma
resposta de adaptação nas fibras musculares, os tecidos conectivos
tendinosos envolvidos mostram muito pouca resposta de adaptação
naquele nível de impacto; eles requerem cargas mais altas para responder.
Arampatzis e colaboradores (2007) mostraram que, para o tendão do
calcâneo e aponeuroses, uma tensão de 4 a 5% tende a ser requerida para
extrair uma resposta de adaptação, enquanto uma tensão de 2 a 3%
claramente não é suficiente. Observe que a alta carga de impacto requerida
para uma resposta de adaptação pode, então, ser de apenas 35% da
quantidade de tensão na qual ocorrem as lesões no tendão (Wren e
colaboradores, 2001).

Uma vez que o limiar necessário (de aproximadamente 4–5% de
tensão) foi atingido, a resposta de adaptação dos fibroblastos parece ser,
em grande parte, independente da quantidade de aplicação de tensão
envolvida em uma sessão de exercício. É possível que apenas 5 ou 10
saltos elásticos possam ser requeridos para uma resposta de adaptação
adicional, enquanto acrescer 100 ou mais repetições parece ter pouco
efeito adicional (Magnunsson e colaboradores, 2010) (Fig. 8.2).
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FIGURA 8.2 Analogia simplificada para a diferente capacidade de resposta da remodelagem de
miofibra e de colágeno. As miofibras respondem de um modo dependente da dose à quantidade de
carga. Quanto mais forte essas fibras são carregadas durante o treinamento, mais efetivo o efeito do
treinamento será em termos de aumento do tamanho e força do músculo. Em contrapartida, a
resposta de treinamento de renovação de colágeno trabalha como um interruptor que liga a luz de
um modo liga–desliga. Contudo, o limiar desse interruptor é bastante alto e em geral demanda
impactos mais fortes do que os que normalmente são aplicados durante as situações da vida diária.
Ilustração com a permissão de FASCIAL-FITNESS.COM (modificada de
istockphoto.com/0263938).

Com base nessas considerações, recentemente foram descritas
sugestões para o treinamento de movimento orientado para a fáscia
(Schleip & Müller, 2013). Essas recomendações consistem em quatro
formas de aplicação básicas, que serão abordadas no restante deste
capítulo:

retração elástica;
alongamento fascial;
liberação fascial;
refinamento proprioceptivo.

Entre eles, os exercícios de retração elástica merecem uma primeira
atenção.

Um exemplo de tais exercícios é fornecido na Figura 8.3. Observe que,
para uma utilização ideal das propriedades de retração elástica, o principal
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movimento deve ser iniciado com um movimento contrário preparatório na
direção oposta.

FIGURA 8.3 (a–d) Exemplo de um exercício de retração elástica: a Espada Voadora. O movimento
é iniciado por um movimento preparatório contrário (pré-alongamento na direção oposta). Inúmeras
variações angulares são exploradas durante as aplicações repetitivamente oscilantes. Ilustração com
a permissão de FASCIAL-FITNESS.COM.

A Figura 8.3 mostra um alongamento para trás e oscilação dos braços e
da ferramenta (Fig. 8.3a) antes do movimento de oscilação para frente.
O movimento para frente subsequente (Fig. 8.3b) é então iniciado,
envolvendo a parte proximal do corpo, como a pelve ou o esterno.
Por fim, este início proximal é seguido tardiamente pelas partes
corporais mais distais de um modo sequencial, similar ao movimento de
uma orquestração em um chicote flexível (Fig. 8.3b–d).
Profissionais mais avançados podem ser instruídos a tentar com dois
passos adicionais antes de iniciar:

Antes do movimento contrário preparatório, uma suavização e
refinamento da percepção somática é iniciado. Durante a duração de
uma respiração relaxada ou mais, o profissional entrará em um
estado de atenção consciente, verificando seu corpo para quaisquer
padrões de controle muscular desnecessários e estimulando uma
sensação de atenção curiosa para a detecção de pequenos detalhes
em sua percepção durante as fases subsequentes.
Isso é acompanhado por uma sutil expansão espacial multidirecional,
que é prevista para envolver uma extensão de “traje de mergulho” do



corpo todo, sendo composta pela camada mais superficial das fáscias
densas que cobrem todo o corpo. Para o tórax, isso pode envolver
um pequeno aumento na largura, profundidade e extensão (de apenas
alguns milímetros, cada), enquanto também pode ser acompanhado
por uma extensão quase invisível dos membros. Este segundo passo
é muitas vezes referido como “camisa de ferro” entre os praticantes
de artes marciais, mas ele também pode ser visto como um aumento
na pré-tensão omnidirecional que é igual à tensegridade da rede
fascial de todo o corpo (Levin & Martin, 2012).

É interessante observar que tais movimentos de expansão tendem a
desencadear importantes alterações psicológicas, comportamentais e
relacionadas ao sistema endócrino; estudos feitos por Carney e
colaboradores (2010) demonstraram um aumento nos níveis de
testosterona, bem como uma diminuição no cortisol – em apenas 1 minuto
após uma mudança postural voluntária, como descrito. Essas mudanças
resultaram em sensações aumentadas de força e tolerância a risco.

TABELA 8.1 Passos na orquestração ideal da elegância fascial

Passo Ênfase

Pré 1 Atenção aberta

Pré 2 Expansão da tensegridade

1 Movimento contrário preparatório

2 Início proximal

3 Sequência tardia distal

Ouvir o feedback acústico em muitos movimentos de retração elástica
pode ser uma útil orientação. Quanto menos som for produzido pelo atleta
profissional – por exemplo, ao saltar descalço a partir do chão –, melhor.
Em analogia aos lendários ninjas, que supostamente se moviam sem fazer
barulho, esse aspecto é referido como “qualidade ninja” no treinamento
fascial.

O momento e o ritmo são cruciais no movimento de recolhimento
elástico. Isso foi mostrado de modo mais expressivo na investigação feita
por Heglund e colaboradores (1995) com mulheres provenientes da África
Ocidental que conseguiam carregar grandes pesos sobre suas cabeças sem
qualquer gasto adicional de energia devido à sua armazenagem igual a um
pêndulo e à liberação de energia cinética durante a marcha. Ao testar essas



mulheres em um ambiente laboratorial, foi revelado que seu expressivo
consumo de energia era dependente da caminhada em sua velocidade
preferida. Quando solicitadas a caminhar em velocidades diferentes do que
intuitivamente tinham escolhido, as mulheres expressaram o mesmo
aumento dependente da carga em gasto de energia que foi encontrado no
grupo-controle de mulheres ocidentais não treinadas.

Nos movimentos de retração elástica oscilantes, a velocidade e o ritmo
ideais dependem da frequência ressonante inerente, que em si própria é um
produto da rigidez material, bem como da extensão do pêndulo. Isso
sugere que um certo ritmo musical de dança pode permitir que alguns
dançarinos girem, saltem e pulem com um mínimo gasto de energia,
enquanto outro ritmo pode ser mais bem adequado para outros dançarinos.
Além disso, um ajuste voluntário da extensão do pêndulo da rigidez fascial
(via contração muscular) também pode permitir um ajuste parcial das
frequências ressonantes do dançarino em direção a um determinado ritmo
externo.

Isso sugere que os movimentos de retração elástica podem resultar em
cargas mais altas sendo impostas com segurança sobre os tecidos fasciais.
Contudo, isso não deve ser feito sem um aquecimento adequado (igual a
outros elementos de treinamento descritos abaixo), bem como com uma
elevada consciência somática. De acordo com os achados de Magnusson e
colaboradores (2010), tal carga é recomendada, uma ou duas vezes por
semana, de modo a proporcionar uma renovação de colágeno ideal.

Recomendações de alongamento para a
saúde fascial
A Figura 8.4 mostra um exemplo de aplicação de alongamento orientado
para a fáscia. De acordo com a excelente revisão de movimentos de
pandiculação (espreguiçar) em animais feita por Bertolucci (2011), o
praticante é solicitado a explorar variações de alongamento de expansão
que envolvem várias articulações e são sentidas em grandes áreas fasciais
membranosas. Ao contrário dos alongamentos musculares precisamente
repetidos, as variações angulares devem ser exploradas. Enquanto melting
stretches (alongamentos nos quais os músculos alongados são relaxados de
maneira intencional) são utilizados para atingir os tecidos conectivos



intramusculares e as conexões intramusculares entre diferentes ventres
musculares, os alongamentos dinâmicos (mais ativos) podem ser
acrescidos onde as fibras musculares são simultaneamente ativadas de
modo a atingir as estruturas tendíneas mais dispostas em série (Schleip &
Müller, 2013).

FIGURA 8.4 Exemplos de alongamento fascial e liberação fascial. O assim chamado “alongamento
do gato” estimula a pandiculação (espreguiçar) observada nos gatos e outros predadores felinos. (a)
O uso de um foam roller no outro lado exemplifica as aplicações da liberação fascial, nas quais os
tecidos fasciais – aqui o trato iliotibial – podem ser sujeitos a uma compressão igual a de uma
esponja em “câmera-lenta”. (b) Ilustrações com a permissão de FASCIAL-FITNESS.COM.

Os benefícios de tal alongamento dependem do contexto da aplicação.
Enquanto alongamentos estáticos tendem a diminuir a altura do salto
vertical imediatamente em seguida, o alongamento dinâmico pode ter um
efeito positivo sobre esse desempenho (Hough e colaboradores, 2009). O
alongamento dinâmico, como examinado aqui, pode incluir minissaltos na
posição alongada máxima, ou seja, na posição de alcance final na qual os
tecidos miofasciais visados estão maximamente alongados. Esses
minissaltos devem ser feitos de um modo suave e consciente, utilizando
apenas mudanças de velocidade sinusoidal em vez de quaisquer
acelerações ou desacelerações abruptas e agitadas. Observe que, durante a
fase de desaceleração de tais saltos, as fibras musculares serão brevemente
ativadas de um modo excêntrico, enquanto praticamente nenhuma ativação
muscular será então necessária durante a fase de aceleração subsequente de
minissalto. Para melhores resultados, tais minissaltos executados de
maneira gentil devem ser alternados com fases de melting stretches,
realizados por pelo menos várias respirações e possivelmente por mais
tempo.

Os melting stretches praticados durante um ano inteiro podem
proporcionar benefícios de amplitude de movimento relacionados à saúde



(Behm & Chaouachi, 2011). Um estudo recente com ratos feito por Corey
e colaboradores (2012) demonstrou que o alongamento estático também
pode ter um efeito anti-inflamatório quando lentamente aplicado a tecidos
conectivos previamente inflamados.

Liberação fascial: uso de foam rollers
A Figura 8.4b demonstra um típico autotratamento fascial usando um foam
roller – ou rolo de espuma dura. Tais tratamentos melhoraram a amplitude
de movimento (MacDonald e colaboradores, 2013). Além disso, nos
tecidos fasciais tratados também foram observadas diminuição na rigidez
arterial e melhora na função endotelial; ambas com maiores probabilidades
de serem intensificadas pela expressão aumentada documentada pela
substância do transmissor gasoso de óxido nítrico (Okamoto e
colaboradores, 2013).

Para um tratamento de tecidos fasciais extremamente flácidos, uma
aplicação mais vigorosa usando movimentos rápidos repetidos pode ser
explorada de modo a aumentar a produção de colágeno local (Pohl, 2010;
ver Cap. 7, sobre manipulação de tecido conectivo). Contudo, ao trabalhar
com tecidos cicatrizados crônicos, tecidos fasciais hipertônicos e
aderências patológicas, recomenda-se a implementação de movimentos de
rolagem extremamente lentos, que induzem um movimento de
cisalhamento-tensão de baixo fluido sobre os fibroblastos dos tecidos
tratados (ver Cap. 18, sobre tratamento da cicatriz). Tal gentil estimulação
de fibroblasto pode subsequentemente desencadear a liberação da enzima
MMP-1, um potente agente para dessintetizar as fibras de colágeno (Zheng
e colaboradores, 2012).

Um ingrediente crucial e indispensável:
refinamento proprioceptivo
A rede fascial do corpo inteiro tem sido descrita como um órgão sensorial
(Schleip e colaboradores, 2012). Vários autores têm confirmado a presença
de extremidades nervosas proprioceptivas e nociceptivas nos tecidos
fasciais (van der Wal, 2009; Stecco e colaboradores, 2008; Tesarz e
colaboradores, 2011). Fornecer estimulação mecânica pode estimular
receptores polimodais, que pertencem aos assim chamados neurônios de



alcance dinâmico amplo, os quais tendem a proporcionar um efeito
analgésico sobre o nível da medula espinal (Wang e colaboradores, 2012).
A atenção cuidadosa à estimulação tecidual local pode ser um fator
importante na utilização terapêutica desse mecanismo (Moseley e
colaboradores, 2008).

Os movimentos de salto podem levar ao aumento da probabilidade de
lesão, em particular quando realizados com uma postura de alta
performance externamente orientada. A experiência clínica tem mostrado
que a probabilidade de lesões por tensão subsequentes é mais alta ao
mostrar esses movimentos a homens de meia-idade com orientação para
realização em alto aproveitamento, acompanhada por uma falta de
percepção somática refinada. O refinamento proprioceptivo deve ser
promovido em tais indivíduos – e em todos os movimentos orientados à
fáscia.

Para evitar o enfraquecimento da função da formação reticular – uma
porção do sistema nervoso central que inibe o atraso dos sinais sensoriais,
que é considerado “conforme esperado” –, as estimulações fasciais não
habituais devem ser exploradas, usando posições corporais e angulações
articulares que raramente são empregadas durante o comportamento
sedentário normal. Em um estudo comparativo de Alexander (2004),
observou-se uma intrigante correlação entre uso articular e doenças
articulares degenerativas: quanto menos a articulação é utilizada na
amplitude de movimento anatomicamente disponível, mais essa
articulação fica propensa à osteoartrite, possivelmente devido à falta de
uso de um alcance disponível da amplitude de movimento. O emprego
criativo, como empregado por um chimpanzé, de nossa amplitude de
movimento articular disponível poderia possivelmente induzir uma
fisiologia tecidual saudável similar, como é expressa em nossos parentes
arbóreos (Fig. 8.5).



FIGURA 8.5 Estimulação da carga– da amplitude de movimento articular anatomicamente
disponível – semelhante à de um macaco. Próximo à conclusão das longas horas de serviço de
escritório associadas à redação deste capítulo, um dos autores explorou um parque infantil da
redondeza para estimular alongamentos fasciais combinados com alguns movimentos de oscilação
semelhantes aos dos macacos. ©FASCIALNET.COM.

Treinamento de condicionamento fascial:
um importante acréscimo ao cuidado geral
com a saúde
A renovação dos tecidos de colágeno parece muito mais lenta do que a das
fibras musculares (Babraj e colaboradores, 2005). A aplicação dos
requerimentos acima descritos não irá, portanto, ser visível em uma
questão de semanas; geralmente levará de três a nove meses para se ver os
efeitos de remodelagem tecidual de fora, bem como para “senti-los” na
palpação. Contudo, ao contrário do treinamento muscular, os efeitos
ganhos não serão perdidos com tanta rapidez (p. ex., ao ter que
interromper o treinamento por questões de saúde ou relacionadas ao
trabalho) e são, portanto, de uma qualidade sustentável mais duradoura. O
treinamento fascial não se completa com o treinamento neuromuscular ou
cardiovascular, os quais podem ter efeitos de saúde extremamente
importantes que não são possíveis apenas com o treinamento fascial. Em



contrapartida, o treinamento fascial é sugerido como um acréscimo
esporádico ou regular ao treinamento de movimento abrangente. Ele
promete conduzir à remodelagem da rede fascial de todo o corpo de tal
modo que trabalha com efetividade aumentada e refinamento em termos de
sua capacidade de armazenamento cinético, bem como um órgão sensorial
para propriocepção. São necessárias pesquisas adicionais para validar se
ele realmente preenche sua promessa básica de um aumento na proteção
contra as lesões de tensão repetitivas nos tecidos conectivos musculares.
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O método da Manipulação
Fascial® aplicado à dor lombar

Antonio Stecco, Stefano Casadei,
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Stecco
Introdução
O tecido miofascial está cada vez mais recebendo atenção no campo da
medicina e da terapia manual. Sua anatomia, fisiologia e comportamento
biomecânico têm sido objeto de inúmeras publicações de pesquisa que
estão influenciando o desenvolvimento das modalidades de tratamento
para as disfunções musculoesqueléticas.

Estudos sobre miofáscia têm se focado principalmente na anatomia e
patologia de áreas específicas, como a fáscia abdominal, o órgão-entese do
tendão do calcâneo, a fáscia plantar ou o trato iliotibial. Embora esses
estudos sejam importantes, eles não fornecem uma visão do sistema fascial
humano enquanto rede inter-relacionada de tensão do tecido conectivo.

A fáscia é o elemento de ligação que une todas as partes do sistema
musculoesquelético. Ela é contínua com ligamentos, cápsulas articulares e
com a camada externa do periósteo. Enquanto essas estruturas variam em
sua denominação e composição, em termos de porcentagem de colágeno
ou fibras elásticas, juntas elas formam os chamados tecidos moles.

Embora autores estejam cada vez mais associando as causas de muitas
condições patológicas a uma falta de equilíbrio dentro do sistema
miofascial tridimensional, as indicações específicas para o tratamento nem
sempre são fornecidas.

A dor lombar é um problema que os fisioterapeutas tratam diariamente.
A abordagem da Manipulação Fascial® a esta condição será discutida neste
capítulo.
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O método da Manipulação Fascial
Luigi Stecco, fisioterapeuta e autor do método de Manipulação Fascial
(Stecco, 2004), tem se focado na relação entre músculo, fáscia profunda e
seus componentes (epimísio, perimísio e endomísio – ver Cap. 1) para
desenvolver uma nova abordagem às disfunções musculoesqueléticas que
leva em consideração limitação de movimento, fraqueza e distribuição da
dor. Com base na ideia da fáscia como um elemento de união entre os
vários segmentos do corpo, este método também considera a fáscia um
importante componente de coordenação para unidades motoras de cadeias
musculares unidirecionais.

A região da fáscia toracolombar é uma área da fáscia que tem sido
examinada de perto, e suas implicações na dor lombar têm sido
consideradas (Langevin e colaboradores, 2009). A fáscia toracolombar é
uma grande lâmina em forma de diamante que constitui parte da fáscia
profunda. Ela consiste em três camadas de fibras de colágeno
entrecruzadas (Benetazzo e colaboradores, 2011) que cobrem os músculos
das costas nas áreas lombar e torácica inferior antes de deslizarem por
esses músculos para inserirem-se no osso sacral (ver Fig. 1.5). Essas
camadas se inserem nos processos transverso e espinhoso das vértebras
lombares. Elas também se inserem na crista ilíaca próximo das depressões
da região lombar e fundem-se com a superfície posterior do sacro. Além
disso, a fáscia toracolombar se conecta com a maior parte do corpo. Ela se
conecta com:

As estruturas profundas da espinha, estendendo-se para os músculos
espinhosos, ligamentos espinhosos, coluna vertebral e canal espinal.
Os membros superiores, a cabeça e o tronco, em virtude de seus elos
com os músculos trapézio e latíssimo do dorso.
Os membros inferiores, moldando-se com o glúteo máximo.
A linha média do abdome por meio de suas camadas posterior e média,
que se fundem lateralmente para formar a rafe lateral, uma tecelagem
de tecido conectivo que se une com os músculos transverso do abdome
e oblíquo interno. Esses músculos revestem à parte anterior do corpo,
circundando o reto do abdome e se fundindo com a linha alba.



A fáscia toracolombar é claramente uma parte da rede de estruturas inter-
relacionadas que merecem consideração como um todo. A tensão
desequilibrada entre qualquer uma dessas estruturas poderia levar ao
desenvolvimento de dor lombar.

A Manipulação Fascial visa interpretar a passagem da compensação de
um segmento para outro e a evolução de um distúrbio inicial, segmentar
para uma disfunção mais generalizada. “Manus sapiens potens est”(Fig.
9.1), o slogan criado para este método significa “Uma mão entendida é
poderosa”, sugerindo que apenas pela compreensão da origem de um
problema os terapeutas manuais podem resolvê-los de maneira rápida e
eficiente. Inúmeros estudos histológicos, biomecânicos e funcionais foram
empregados para verificar algumas das hipóteses propostas por Stecco,
focando-se na anatomia das fáscias superficial (Lancerotto e
colaboradores, 2011) e profunda (Stecco e colaboradores, 2009), inervação
(Stecco e colaboradores, 2007) e os possíveis mecanismos de ação da
própria técnica manual.



FIGURA 9.1 Logo da Manipulação Fascial®.

Modelo biomecânico de Stecco
Stecco e Stecco (2009) dividiram o corpo em 14 segmentos funcionais:
cabeça (subdividida em três: olho, orelha e mandíbula); pescoço; tórax;
lombar; pelve; escápula; úmero; cotovelo; punho; dedos; quadril; joelho;
tornozelo; e pé.

Cada segmento funcional é composto por porções de músculos (fibras
mono e biarticulares) que pressionam ou movem sua fáscia (profunda e do
epimísio) e os componentes articulares associados (tendões, ligamentos,
cápsula). Assim, vários componentes formam cada segmento:
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componentes ativos (fibras musculares);
componentes passivos (a articulação e seus componentes);
e um elemento de transmissão de força (fáscia).

São utilizados termos em latim para distinguir esses 14 segmentos das
articulações simples (Fig. 9.2).

FIGURA 9.2 Os quatorze elementos do corpo com os nomes e abreviações em latim associados.

A unidade miofascial
As unidades miofasciais (UMF) governam cada segmento funcional,
controlando seus movimentos sobre três planos espaciais (sagital –
também conhecido como mediano; frontal – também conhecido como
coronal; e horizontal) (Day e colaboradores, 2012).

Uma UMF é uma unidade funcional formada:

por unidades motoras que inervam fibras musculares mono e
biarticulares;
por uma articulação que se move em apenas uma direção quando essas
fibras contraem;
pela fáscia que conecta essas fibras aos componentes articular e
periarticular (meniscos, ligamentos, tendões e cápsulas);
pelos componentes nervosos envolvidos nesta contração.



Assim, diferentes vetores agem sobre cada segmento. Entre os dois
principais vetores de cada UMF (fibras monoarticulares e fibras
biarticulares), existem vários vetores menores formados por fibras
musculares simples situadas a alguma distância. Se analisarmos todas
essas fibras, podemos ver como as fibras monoarticulares são mais
profundas e mais volumosas do que as biarticulares. Parcialmente livres
para deslizar em suas bainhas fasciais, as fibras musculares
monoarticulares profundas transferem sua tensão para as camadas fasciais
superficiais via continuidade do endomísio, perimísio e epimísio. As fibras
monoarticulares podem exercer força e estabilidade durante o movimento,
enquanto as fibras biarticulares transmitem tensão entre segmentos
contíguos. Enquanto as especializações regionais nas estruturas fasciais
existem (Stecco e colaboradores, 2009a), a mesma “arquitetura” pode ser
encontrada em cada UMF.

Devido a essa multiplicação de vetores, cada UMF possui um fino
controle sobre um movimento específico. A continuidade do endomísio
com o perimísio e o epimísio permite uma harmoniosa sincronia de todas
essas forças de tensão.

Cada UMF possui duas áreas funcionalmente diferentes. A primeira é
sobre a fáscia profunda que cobre o ventre muscular e que pode ser
considerada como o componente ativo da UMF. Conhecida como centro
de coordenação (CC), de acordo com o modelo da Manipulação Fascial, as
forças envolvidas na contração da fibra muscular convergem nessa
pequena área. A segunda área é um componente passivo. Ela está situada
ao redor da articulação que é movida pela contração da fibra muscular
UMF. Chamada de centro de percepção (CP), é nele que o paciente sente o
movimento resultante da atividade da UMF (em uma situação fisiológica)
ou dor (em uma situação patológica).

Centro de coordenação
O termo centro de coordenação (CC) infere que a fáscia está
potencialmente envolvida em um feedback sobre o movimento dos
segmentos do corpo devido a suas conexões com feixes musculares, órgão
tendinoso de Golgi e outros mecanorreceptores. O CC é uma pequena área
de fáscia profunda onde as forças musculares de uma UMF, geradas pela
contração de fibras mono e biarticulares, convergem.
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Essa tensão ou força miofascial converge no CC porque:

parte da fáscia epimisial é livre para deslizar sobre as fibras musculares
subjacentes;
parte da fáscia está ancorada ao osso, assim o alongamento pode
convergir para um ponto;
parte da fáscia está inserida no osso, separando parcialmente o
tensionamento de uma UMF de uma sucessiva.

Os CC estão geralmente situados dentro da fáscia profunda que sobrepõe
um ventre muscular e não estão próximos da articulação. Os nociceptores
encravados nessas áreas não estão normalmente alongados ou irritados
pelo movimento, portanto é muito raro essas áreas serem espontaneamente
sintomáticas.

Centro de percepção
O centro de percepção (CP) é onde a tração produzida pela atividade fibra-
músculo da UMF é percebida. O CP de cada UMF está localizado em uma
área circunscrita sobre a cápsula articular, tendões e ligamentos. Essa é a
área comumente indicada pelo paciente como sintomática.

De acordo com Stecco e colaboradores (2013), a obstrução do deslize
entre as camadas da fibra de colágeno dentro da fáscia de uma UMF com
mau funcionamento poderia produzir informação aferente atípica
proveniente dos mecanorreceptores encravados dentro do componente
fascial da UMF. As anomalias consequentes no recrutamento da unidade
motora poderiam resultar em movimento articular desalinhado. Com o
passar do tempo, pode haver desenvolvimento de conflito articular,
fricção, inflamação dos tecidos moles periarticulares, dor ou instabilidade
articular, com os sintomas surgindo no CP correspondente.

Nova terminologia para o movimento
Para simplificar a interpretação das disfunções miofasciais, Stecco
descreve o movimento em termos de direções sobre três planos espaciais.
Na terminologia clássica, a articulação do quadril flexiona quando o fêmur
se move à frente, mas, no joelho, a mesma direção de movimento é
chamada de extensão. Na terminologia da Manipulação Fascial, todos os
movimentos para frente em um plano sagital (medial) são chamados de



antemovimento, e todos os movimentos para trás são chamados de
retromovimento. A adução e a abdução são substituídas por movimento
lateral (do centro para fora) e movimento medial (de fora para o centro), e
intra e extrarrotação são usados sempre que uma articulação se move em
um plano horizontal. Assim, os movimentos no plano sagital são
governados pelas UMF de ante e retromovimento; movimentos no plano
frontal (coronal), pelas UMF de movimento lateral e médio; e movimentos
no plano horizontal, pelas UMF de intra e extrarrotação (ver Tab. 9.1).

TABELA 9.1 Terminologia usada na Manipulação Fascial® para descrever movimento nos três planos espaciais

Plano sagital Plano frontal Plano horizontal

Antemovimento (AN) Movimento medial (ME) Intrarrotação (IR)

Retromovimento (RE) Movimento lateral (LA) Extrarrotação (ER)

Devido à sua rica inervação, os aferentes direcionais originados da parte
fascial de cada UMF poderiam contribuir para a informação proprioceptiva
(Stecco e colaboradores, 2010). Consequentemente, o componente da
fáscia profunda é considerado potencialmente ativo na coordenação do
movimento e no controle motor periférico.

Intermediação fascial da interação agonista-antagonista
Os agonistas são um grupo de músculos que se contraem para fornecer a
força requerida para produzir um movimento particular. Os antagonistas
são os músculos que opõem a ação dos agonistas. No modelo de Stecco, a
interação da UMF agonista e antagonista é importante para a transmissão
de força miofascial e a coordenação do movimento, como também
demonstrado por outros estudos (Huijing & Baan, 2003). À medida que a
UMF agonista é ativada durante o movimento (seja à frente, para trás ou
lateralmente), a UMF antagonista se adapta de acordo com o ângulo de
inclinação da parte do corpo (inibição recíproca).

Em quase toda UMF, muitas fibras monoarticulares se inserem no septo
intermuscular que separa duas UMF antagonistas. Os septos
intermusculares, junto com as bainhas do epimísio, poderiam desempenhar
um papel direto na regulação das fibras musculares das duas UMF.

Por exemplo, a UMF para a extensão do cotovelo possui sua própria
unidade miofascial antagonista que coordena a flexão do cotovelo (Fig.
9.3). Quando o cotovelo se estende, as fibras monoarticulares contraem e o



septo intermuscular (onde elas se inserem) é alongado. As fibras
monoarticulares da UMF antagonista (flexão do cotovelo) se inserem no
outro lado desse mesmo septo, dando a entender que, durante a extensão,
seus componentes monoarticulares são alongados um pouco, levando os
receptores de alongamento inseridos a disparar. Portanto, a fáscia pode ser
considerada um componente ativo na atividade agonista-antagonista.

FIGURA 9.3 Conexões fasciais entre músculos sinérgicos na região anterior do membro superior.

As sequências miofasciais
A estabilização por meio de vetores monoarticulares e a sincronia entre
segmentos adjacentes por intermédio das fibras musculares biarticulares
permite a precisão e a estabilidade de cada segmento durante o
movimento. As fibras musculares biarticulares que compõem cada UMF
conectam UMF unidirecionais responsáveis pelo movimento em apenas
uma direção para formar sequências miofasciais (SMF). Parte das fibras
biarticulares de cada UMF também se insere na fáscia profunda de
segmentos adjacentes, formando expansões miotendinosas que ligam um
segmento ao próximo (Stecco e colaboradores, 2008; Stecco e
colaboradores, 2009b) e fornecem o substrato anatômico das SMF.

Por exemplo, a continuidade anatômica das SMF no plano sagital no
membro inferior pode ser traçada do antemovimento do tálus (dorsiflexão



do pé), que é realizado pelos músculos tibial anterior, extensor longo dos
dedos e extensor longo do hálux. Esses músculos se originam dos côndilos
da tíbia e da fíbula, dos septos intermusculares e da fáscia sobreposta. A
expansão tendínea do quadríceps força a fáscia anterior da perna de modo
proximal, ao passo que os músculos anteriormente citados a tracionam de
modo distal. A fáscia lata se conecta com a fáscia anterior da perna e é
forçada distalmente por suas inserções nos septos intermusculares do vasto
medial e lateral. Além disso, ela é contínua com a fáscia do iliopsoas, que
se insere do vasto medial que o força distalmente, junto com o sartório. A
fáscia do iliopsoas prossegue acima sobre a fáscia dos músculos ilíaco e
psoas menor. A fáscia do ilíaco está envolvida no antemovimento da pelve
(anteversão da pelve) junto com o reto do abdome inferior, que é
circundado pela rafe lateral. Esta tecelagem de tecido conectivo une os
músculos abdominais e as camadas média e posterior da fáscia
toracolombar.

Na sequência antagonista, o retromovimento do pé é ativado um pouco
antes da fase de arranque, ou retirada dos dedos, do ciclo da marcha. Nesta
fase, o pé esta levemente supinado, trazendo o compartimento lateral,
compreendendo o abdutor do dedo mínimo, em contato com o chão. O
abdutor do dedo mínimo se origina da aponeurose plantar, que é o
prolongamento do tendão do calcâneo do tríceps sural (Fig. 9.4 e Lâmina
7).

FIGURA 9.4 Dissecção da aponeurose plantar. Enquanto uma continuidade longitudinal junto ao
eixo principal é evidente, a aponeurose plantar também continua com as fáscias medial e lateral do



pé (fáscia dos músculos abdutor do hálux e abdutor do dedo mínimo, respectivamente). Ver também
a Lâmina 7.

A contração do tríceps sural alonga a fáscia poplítea e as fibras do
gastrocnêmio inseridas nele. Poucas fibras do bíceps femoral, bem como
algumas fibras do semitendinoso ou semimembranoso, forçam a fáscia
poplítea e a fáscia da perna de modo proximal. Estes últimos músculos
participam no retromovimento do joelho (flexão do joelho) e do
retromovimento da coxa (extensão do quadril); portanto, eles não somente
forçam a fáscia poplítea, mas também o ligamento sacrotuberoso. Essa
concatenação miofascial é tensionada durante a fase de arranque de cada
passo. O ligamento sacrotuberoso continua proximalmente com a fáscia
toracolombar. Os músculos eretores da espinha se originam da fáscia
toracolombar e, durante o retromovimento lumbi (extensão da coluna),
tornam-se tensores da sequência de retromovimento do membro inferior.

A continuidade anatômica similar é encontrada em cada SMF. As
sequências no mesmo plano espacial (sagital, frontal ou horizontal) são
antagonistas recíprocas; portanto, as áreas alteradas junto à fáscia de uma
SMF podem comprometer a totalidade do plano espacial relacionado com
essa SMF.

Ponto-chave
Em inglês, densification (densificação, em português) é um neologismo
cunhado por Stecco para descrever a sensação palpável da falta de
deslizamento entre camadas interfasciais e intrafasciais.

Raciocínio clínico
Nos casos de dor lombar, os fisioterapeutas aplicam o modelo
biomecânico de Stecco para interpretar a disseminação das compensações
de tensão de um segmento para outro. Uma alteração de tensão em uma
determinada UMF ocasiona uma tensão contrária em outra UMF junto à
mesma sequência, como uma maneira de preservar a tensão de base da
fáscia. Tais ajustes de tensão são um remédio que muitas vezes cria dor
aguda, pois as terminações nervosas livres nesse segmento da fáscia estão
sujeitas a uma tração excessiva anormal. O corpo então compensa essa
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tensão como uma maneira de restabelecer o equilíbrio. A tensão
compensatória pode ser simétrica (na sequência antagonista), mas, com
referência à UMF onde a compensação se originou, ela poderia estar
localizada em um segmento proximal ou distal. No tronco, cada UMF de
antemovimento ou retromovimento pode agir com a porção contralateral
do corpo. Por exemplo, é possível descobrir que um componente do lado
esquerdo hipertônico do antemovimento da UMF na região lombar é
compensado por um componente de retromovimento do lado direito.

Em resumo, se a tensão basal da fáscia estiver alterada pela formação
de uma “densificação”, as compensações podem se desenvolver em
ambas: na UMF simetricamente agonista ou junto à sequência ipsilateral;
ou na sequência contralateral.

A identificação da dor lombar é sempre por meio de um exame
individual preciso de cada caso para detectar os CC densificados que estão
envolvidos nas compensações. Enquanto ambas as compensações
descendente e ascendente são comuns, alguns exemplos de compensações
ascendentes que se originam no pé e se espalham para cima nos três planos
são descritas abaixo:

No plano sagital, uma restrição dentro de um tendão do extensor do
dedo (p. ex., dedo em martelo) pode provocar contração do tríceps
sural, levando o joelho à hiperextensão para compensar o aumento no
ângulo da articulação do tornozelo. O joelho hiperestendido (genu
recurvatum) ocasiona anteversão da pelve com encurtamento
consequente do músculo iliopsoas. O resultado é uma lordose lombar
exagerada, levando a uma cifose dorsal, e, em uma tentativa de
neutralizar as outras curvas, pode haver formação de lordose cervical
exagerada.
No plano frontal, os arcos diminuídos (pés planos) muitas vezes
produzem um desvio medial do joelho (genu valgus). O resultado é a
abdução do quadril (plano frontal), com uma crista ilíaca mais baixa
devido a uma restrição do tensor da fáscia lata. Essa variação no
alinhamento pélvico inicialmente inclina a coluna vertebral para o
mesmo lado e, com o passar do tempo, produz compensação no lado
oposto.
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No plano horizontal, o mau alinhamento pode começar com um hálux
valgo unilateral. Essa alteração pode ser bilateral, mas, para simplificar
a análise, apenas um membro é considerado aqui. A rotação medial do
antepé (hallux valgus) é compensada pela eversão do tálus devido à
contração dos músculos fibulares (talus valgus). O joelho e o quadril
sofrem rotação medial, levando a pelve anteriormente no mesmo lado e
causando compensação contralateral no tronco.

Portanto, observa-se que as biomecânicas da coluna lombar estão
estritamente conectadas para corrigir o funcionamento do tornozelo e do
joelho devido à continuidade fascial entre esses três segmentos
anatômicos.

Por exemplo, é comum encontrar a origem de uma dor lombar em um
joelho ou tornozelo “silencioso” que sofreu uma torção ou tendinite há
alguns anos (ver “Exemplo de caso”). Isso ocorre porque o sistema fascial
é uma rede complexa que percorre todo o comprimento do corpo e conecta
todas as suas partes. Ele responde à tração mecânica induzida pela
atividade muscular em diferentes regiões e desempenha um papel
relevante na transmissão de força epimuscular em cada plano espacial e
trajetória de movimento.

As análises podem revelar que:

Várias áreas dolorosas estão distribuídas junto a uma sequência; por
exemplo, se a dor estiver localizada na parte medial da coxa, joelho e
tornozelo, então poderíamos formular a hipótese de uma disfunção da
sequência de movimento médio do membro inferior.
Várias áreas dolorosas são distribuídas em um plano: se a dor estiver
localizada no lado direito da região lombar, mais coxa direita lateral e
perna medial, então poderíamos formular a hipótese de uma disfunção
no plano frontal.

Os fisioterapeutas visam elaborar uma hipótese válida que explique as
trajetórias de compensação escolhidas pelo corpo para contrabalançar uma
ou mais densificações fasciais. Essa hipótese é fundamental no
desenvolvimento de um plano terapêutico correto e para a validação
durante as avaliações contínuas.
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Avaliação

Ponto-chave
CC silenciosos são áreas assintomáticas de fáscia profunda que podem
ser deduzidas dos sintomas do paciente e localizadas usando o
conhecimento da continuidade das sequências nos três planos.

A aplicação do método da Manipulação Fascial® envolve a
compilação de um gráfico de avaliação específico que auxilie na
seleção de CC para tratar e forneça uma documentação precisa das
sessões de tratamento. Os dados pessoais do paciente e a história, uma
descrição abreviada dos sintomas presentes, incluindo local da dor,
características e cronicidade e a identificação dos movimentos
dolorosos são observados.

Os pacientes são estimulados a relatar qualquer dor concomitante
porque até mesmo as menos dolorosas são úteis na identificação da
sequência ou do plano afetado.

As seguintes perguntas são levadas para análise e consideração:
Em qual plano os vários componentes se desenvolveram?
O que poderia ter sido o trauma inicial que determinou essas
compensações?
Elas são compensações ascendentes ou descendentes?
Elas são estratégias de compensação escondidas (CC silenciosos)?

Os problemas multissegmentares são abordados por meio da análise de
eventos cronológicos envolvidos em cada caso individual. Os distúrbios
prévios assintomáticos são, com frequência, a causa da dor presente, pois a
fáscia muitas vezes repara um trauma com um excesso de fibras e
densificação, neutralizando a falta de elasticidade devida às densificações
estabelecidas pela extensão da tensão junto da mesma sequência. Nem o
corpo nem a farmacoterapia removem essas fibras excessivas, pois elas são
fibras de colágeno normal e não são reconhecidas como inadequadas.

Uma vez que o fisioterapeuta tenha formulado uma hipótese, as
avaliações de movimento e palpação são então realizadas.



Avaliação do movimento
Os fisioterapeutas avaliam a mobilidade de dois ou mais segmentos
articulares em todos os três planos usando testes de movimento
codificados (Fig. 9.5) para determinar o plano de movimento mais
comprometido. O movimento mais doloroso ou limitado na maioria dos
segmentos sugere quais SMF ou planos podem estar implicados na
disfunção.

FIGURA 9.5 Exemplo de avaliação de movimento das unidades miofasciais (UMF) LA-LU: o lado
direito alonga durante a contração excêntrica; o terapeuta observa a amplitude, se a flexão lateral
está harmoniosa ou se aparecem outras compensações. O paciente pode relatar dor ou tensão.

Como mencionado acima, a dor na pelve ou região lombar pode ser
meramente a última compensação contrária, a causa sendo, então, um
segmento de joelho silencioso ou um problema prévio no tornozelo.

Avaliação da palpação
Uma vez que são observados movimentos alterados, os testes palpatórios
orientam os terapeutas na seleção da combinação de CC densificados a
serem tratados (Fig. 9.6). Todos os seis CC dos segmentos implicados são
palpados e comparados. Os CC que estão dolorosos, densificados e dos
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quais uma dor referida se expande em direção aos CP são os mais
prováveis candidatos para o tratamento.

FIGURA 9.6 Exemplo de teste palpatório (de sensibilidade) do centro de coordenação (CC) RE-LU
localizado na fáscia profunda do eretor da espinha, lateral a L1.

Tratamento
O tratamento consiste em uma fricção profunda sobre os CC. Os terapeutas
usam o olecrano do seu cotovelo, nós dos dedos ou pontas dos dedos sobre
os CC densificados, criando hiperemia localizada por meio da fricção.

O tratamento é direcionado para a fáscia devido a suas características
particulares:

Elasticidade: a fáscia é um tecido elástico com limites estabelecidos, o
que permite o envolvimento na coordenação motora e percepção do
movimento. Diferentes estudos sugerem que a fáscia é ricamente
inervada. Os nervos que passam pela fáscia profunda são circundados
pelo tecido conectivo frouxo. Portanto, eles estão sujeitos à tração
quando a fáscia alonga. Contudo, quando esses nervos terminam em
neurorreceptores (p. ex., terminações nervosas livres), eles se inserem
diretamente nas fibras de colágeno. A abundância de terminações
nervosas livres ou encapsuladas poderia ativar padrões específicos de
proprioceptores, fornecendo potencialmente informação direcional e
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espacial aferente.
Plasticidade: estresse externo, como os estímulos mecânicos repetidos,
estresse térmico e químico ou disfunções metabólicas podem alterar a
fáscia. Estímulos mecânicos externos estimulam o turnover proteico e a
atividade de fibroblasto dentro da fáscia, alterando as propriedades
mecânicas de sua matriz extracelular. Essas características e a inervação
abundante relatada da fáscia profunda indicam que ela poderia ter a
capacidade de perceber sinais mecanossensíveis.
Maleabilidade: “densificação” não é uma condição patológica
permanente e irreparável. O tecido fascial é facilmente acessível e
possui uma forte capacidade de se reparar e regenerar. Assim como um
estímulo estressante pode modificar a consistência fascial, a
manipulação de áreas específicas pode restaurar sua condição
fisiológica.

Em geral, se um estímulo traumático causa inflamação local, repouso e
movimento fisiológico induzem reorganização das fibras de colágeno junto
das linhas de tração, e um processo de cicatrização normal da área
danificada prossegue. A inflamação repetida (uso excessivo, esforços
repetitivos) aumenta o número de fibra de colágeno, resultando em uma
redistribuição caótica dessas fibras dos CC (ver Tab. 9.2). Trauma, desuso
com circulação diminuída consequente, movimento repetitivo e postura
inadequada podem levar a substância fundamental do tecido conectivo a se
desidratar, contrair e endurecer, resultando em falta de deslizamento entre
as camadas dos feixes de colágeno.

TABELA 9.2 Reações fisiológicas e patológicas da fáscia ao estresse

Estímulo mecânico repetido Disfunção crônica

Inflamação Inflamação repetida

Reparo Hiperplasia da fibra de colágeno

Reorganização das fibras de colágeno Displasia da fibra de colágeno

Aquecimento Densificação da substância fundamental

A densificação de um CC pode causar hipertonicidade dentro de um
UMF, o que pode ser responsável pelo movimento articular incorreto. Se
os tecidos moles que circundam uma articulação (CP) não alongam de



acordo com as linhas fisiológicas, então os receptores encravados nesses
tecidos assinalam a disfunção como dor.

Sob condições fisiológicas, os CC não são hipersensíveis nem
produzem dor referida quando estimulados. Normalmente, a elasticidade
da fáscia a permite se adaptar à compressão sem forçar as terminações
nervosas integradas. CC densificados aumentam a tensão global,
abaixando o limiar de dor das terminações nervosas livres, e uma
compressão mínima pode, então, ser suficiente para causar tanto dor local
quanto referida. Esse processo pode, então, envolver o CP da UMF
implicada, o CP da UMF antagonista ou todas as SMF, o que pode
explicar a irradiação de dor junto a essa estrutura. Esses estresses podem
aparentemente se resolver de modo espontâneo por meio de
compensações, e um CC densificado muitas vezes se torna silencioso
(semelhante aos pontos-gatilho latentes) e a dor não é mais sentida no CP.
Essa condição aparentemente equilibrada é instável e, sempre que o corpo
não for mais capaz de manter essas compensações, as densificações
fasciais crônicas se tornam ativas e a dor novamente se apresenta.

A alteração de um CC pode causar dor articular (no CP), bem como um
bloqueio articular. Neste último caso, se isso for uma lesão recente, então é
possível intervir diretamente com mobilizações articulares. Liberar a
articulação reduz o aferente doloroso e elimina a hipertonicidade da UMF.
Contudo, se a cronicidade do problema criou uma “densificação” real do
CC, é necessária a manipulação aplicada diretamente ao CC (Pedrelli e
colaboradores, 2009).

O ácido hialurônico, localizado em quantidades consideráveis na
substância fundamental na camada do tecido conectivo frouxo entre a
fáscia profunda e a superfície do músculo (Stecco e colaboradores, 2011),
normalmente age como um lubrificante, mas, sob condições patológicas,
ele agrega, aumentando a viscoelasticidade da substância fundamental,
resultando em densificação (Stecco e colaboradores, 2013). A manipulação
é requerida para agir sobre um CC densificado por uma quantidade
suficiente de tempo para a fricção contra a fáscia produzir calor (Borgini e
colaboradores, 2010). Esse calor é necessário para modificar a consistência
da substância fundamental e para iniciar o processo inflamatório requerido
para a cicatrização.
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Se um equilíbrio de tensão na fáscia é restaurado, os movimentos
fisiológicos podem alinhar novas fibras de colágeno junto às linhas
normais de força. É, portanto, importante não focar o tratamento nos locais
de dor, que muitas vezes são meramente a consequência da disfunção. O
objetivo é sempre acompanhar os distúrbios iniciais.

O tratamento começa uma vez que a avaliação tenha definido os CC a
serem tratados. O tratamento das sequências é caracterizado pelo fato de
que os CC selecionados devem ser parte de um plano para restauração do
equilíbrio postural global.

É imprescindível:

Escolher um CC proximal e um distal para liberar a tensão fascial;
Escolher um ou mais CC da sequência antagonista.

Após ter manipulado dois pontos, então é útil reavaliar o movimento. Se os
sintomas tiverem melhorado, então isso pode ser visto como uma
indicação para continuar com aquela sequência ou plano; caso contrário, é
melhor reelaborar o programa terapêutico. O tratamento pode variar em
sua intensidade ou profundidade devido às seguintes razões:

A fricção superficial é empregada sempre que o distúrbio à fáscia
profunda tiver se estendido para o tecido conectivo frouxo subcutâneo.
A compressão ou alongamento estático for empregado quando houver
edema localizado.
A fricção profunda é usada quando houver presença de tecido de
granulação ou densificação do tecido fascial. Aqui a intenção é infiltrar-
se pelo tecido conectivo subcutâneo para atingir a fáscia profunda.

Como o tratamento está geralmente a uma certa distância do local da dor
ou da área inflamada, essa técnica pode ser aplicada durante a fase aguda
de uma disfunção.

Exemplo de caso
Manipulação Fascial aplicada à dor lombar
LR é um homem de 50 anos que vem sofrendo de dor lombar há um
ano. Os sintomas eram resistentes a qualquer tipo de tratamento.



Ele nunca tinha sofrido de dor nas costas antes disso, e um exame de
TC excluiu um disco com prolapso. A dor, localizada junto à porção
posterior direita da região lombar e pelve, tinha começado um ano
antes após uma partida de tênis e, desde então, ela nunca desapareceu
por completo, mas variou de intensidade. Os sintomas são acentuados
quando ele corre e se inclina à frente.

Dois segmentos (LU, PV) são indicados como o local da dor,
distribuída na parte posterior (RE) de ambos os segmentos. Isso poderia
indicar a sequência de retromovimento, mas poderia implicar considerar
apenas a situação presente, sem considerar outras causas potenciais.
Certamente, ao tratar o CC de RE-LU e RE-PV, é provável que o
paciente obtenha o mesmo alívio, mas, na primeira tentativa de correr, a
dor poderia voltar. Quando perguntado “Você já sentiu dor em qualquer
parte do seu corpo? Você sofreu fraturas ou torções de tornozelo? Algo
aconteceu aos seus joelhos no passado?”, o paciente lembra-se de ter
tido uma fratura no primeiro metatarso quando chegou aos 40 anos (há
10 anos) e lembra-se de ter rompido seu tendão do calcâneo do lado
direito um ano depois (há nove anos).

A partir desses dados, foi possível formular a hipótese de que o
espasmo na sequência de retromovimento (RE-TA, RE-LU, RE-PV)
possa ter sido determinado por uma compressão criada pela sequência
de antemovimento do antagonista (AN-PE), que não causou quaisquer
problemas durante 10 anos. Foi necessário um longo esforço físico,
como uma partida de tênis, para descompensar o equilíbrio de tensão.

A avaliação do movimento revelou dor junto da parte posterior da
perna durante o teste para antemovimento do tálus (tornozelo) e dos
pés. A avaliação de palpação revelou densificação de cinco CC (RE-
LU, AN-PV, RE-TA, AN-TA e AN-PE).

Os CC AN-PE e RE-TA foram tratados primeiro. A avaliação do
movimento por tratamento demonstrou que a dor na região lombar tinha
diminuído de 8 para 3 na escala EVA. Os outros três CC foram tratados
de modo a completar o equilíbrio de tensão.

O paciente estava livre da dor após o primeiro tratamento, portanto o
seguinte conselho foi dado: “Quando os pontos tratados não estiverem
mais sensíveis, você pode recomeçar a correr. A primeira corrida deve



ser breve e você deve parar se qualquer dor reaparecer. Tente
novamente após um período de dois dias e, se sentir a dor novamente,
solicite uma segunda consulta”.

O atleta ligou após 10 dias para informar que sentiu um pouco de dor
durante a primeira corrida, mas que, durante a corrida subsequente, não
sentiu nenhum incômodo.

Conclusão
O método da Manipulação Fascial marca uma nova maneira de
compreender as possíveis conexões entre diferentes locais de dor,
introduzindo interessantes perspectivas para os fisioterapeutas envolvidos
no tratamento manual de disfunções musculoesqueléticas como a dor
lombar.
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Desenrolamento fascial

Paolo Tozzi
Introdução
O desenrolamento fascial (DF) compreende uma técnica indireta funcional
dinâmica geralmente aplicada ao complexo miofascial–articular, visando a
liberação das restrições fasciais e a restauração da mobilidade e função
tecidual. O terapeuta inicia com indução do movimento no corpo,
erguendo e segurando a área trabalhada para reduzir a influência da
gravidade e para sobrepor o tônus postural reativo (Minasny, 2009). O
terapeuta trabalha a articulação e os tecidos restritos desenrolando o
padrão dos vetores disfuncionais associados ao movimento fascial
inerente. O movimento efetivo será percebido como uma expressão
espontânea da tensão tecidual disfuncional; o componente de
cisalhamento, de torsão ou de rotação pode se desenvolver em um padrão
tridimensional complexo que precisa ser sustentado, amplificado e
desenrolado até a liberação ser percebida.

Histórico
Embora o papel vital da fáscia tenha sido intuitivamente conhecido desde
as origens da osteopatia – “Por sua ação, vivemos, e por sua falha,
morremos” (Still, 1902) –, o termo desenrolamento aplicado ao tratamento
fascial parece ter sido introduzido mais recentemente por V.M. Frymann
DO (1998). Mais recentemente, um componente somatoemocional foi
incluído, no qual se sugere que o DF possa ser usado para liberar a energia
induzida por trauma, armazenada no sistema miofascial (Upledger, 1987).
Isso foi descrito como: “uma técnica manual envolvendo feedback
constante para o profissional de osteopatia que passivamente movimenta
uma porção do corpo do paciente em resposta à sensação de movimento”
(ECOP, 2006). Neste sentido, o DF tem sido considerado uma forma de
liberação miofascial indireta: “os tecidos disfuncionais são orientados
junto da trajetória de menor resistência até que o movimento livre seja
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atingido” (Minasny, 2009). O processo de desenrolamento pode ocorrer
espontaneamente durante a aplicação de outras técnicas. Músculos,
ligamentos e fáscia foram descritos como agentes para tal movimento
(Frymann, 1998).

O DF se demonstrou uma efetiva técnica de integração para:

dor no pescoço (Tozzi e colaboradores, 2011);
dor lombar (Tozzi e colaboradores, 2012);
escoliose adulta (Blum, 2002);
cefaleias do tipo tensional (Anderson & Seniscal, 2006).

Objetivos
Como é de natureza gentil e segura em sua aplicação, o DF tem sido usado
por osteopatas, terapeutas craniossacrais e em geral por terapeutas
corporais miofasciais para corrigir disfunções somáticas, para liberar dor,
tensão musculoesquelética e restrição fascial (Ward, 2003), em especial
após lesão (Frymann, 1998) ou cirurgia.

O DF pode ser realizado de um modo que envolva todo o corpo
(possivelmente requerendo a cooperação simultânea de dois terapeutas em
tais casos) ou em qualquer articulação simples ou grupo de articulações,
em particular envolvendo o pescoço, os braços ou pernas, uma vez que são
regiões móveis onde a tensão e o trauma comumente se manifestam.

O DF é geralmente indicado para qualquer condição miofascial,
incluindo aquelas relacionadas à lesão esportiva, como cotovelo de tenista,
fasceíte plantar, canelite, reabilitação de lesões musculares ou tendinosas
(Weintraub, 2003) ou a qualquer articulação usada em excesso ou
repetitivamente forçada e às estruturas miofasciais relacionadas.

Avaliação
Na avaliação das restrições fasciais, é importante visualizar o corpo como
um todo, considerando a continuidade e a conectividade da fáscia por meio
de suas cadeias cinéticas (Myers, 2009) (Fig. 10.1; ver também Fig. 1.5).
Uma ruptura em algum ponto em qualquer uma dessas cadeias pode ter um
efeito em outro local. Os pontos anormais de tensão dentro desse sistema,
após uma lesão recente ou duradoura, cirurgia ou qualquer tipo de tensão



repetitiva, criam padrões de compensação adaptativos, seguindo a
trajetória de menor resistência. Isso pode levar a alteração do alinhamento
estrutural, prejuízo aos padrões de movimento, restrições articulares, dor,
níveis de energia insatisfatórios e diminuição na vitalidade. Uma avaliação
postural de todo o corpo deve ser realizada com precisão, junto com uma
avaliação prática do tônus e textura do tecido miofascial, amplitude de
movimento articular, teste muscular e queixas subjetivas de dor e/ou perda
da função.

FIGURA 10.1 A camada profunda da fáscia toracolombar (FTL) e suas inserções. A camada
profunda da FTL é um bom exemplo de continuidade de tensão do sistema miofascial. Essa fáscia



se insere ao: (B) glúteo médio; (E) músculo eretor da espinha; (F) oblíquo interno; (G) serrátil
posterior inferior; (H) ligamento sacrotuberoso; (1) EIPS; (2) sacro. Adaptada de Vleeming e
colaboradores (1995).

Protocolo
O DF é uma técnica dinâmica que requer um estado de relaxamento por
parte do paciente, bem como uma alta sensibilidade e excepcionais
habilidades de palpação por parte do profissional. O operador sustenta o
paciente, palpa-o procurando tensões fasciais e permite a manifestação de
qualquer movimento espontâneo (Fig. 10.2).

FIGURA 10.2 O aperto do DF para a fáscia toracolombar. O paciente senta com seus braços
cruzados, enquanto o operador fica em pé atrás. O terapeuta coloca suas mãos por baixo e entre
braços do paciente, contraindo a região lombopélvica do paciente com a parte lateral de sua região
do quadril. Usando o tronco do paciente como alavanca e a região lombopélvica como fulcro, as
tensões no tecido lombar são desenroladas até o ponto em que uma liberação é sentida.

O paciente proporciona um constante feedback ao profissional à medida
que este sustenta as estruturas, amplificando o alcance e a intensidade do
movimento, orientado pelas tensões fasciais inerentes, até uma liberação
espontânea ser percebida. O processo de desenrolamento pode então ser
executado no corpo todo, ou em qualquer parte deste, em especial
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membros e pescoço. O pescoço ou as extremidades podem ser tratadas de
modo regional ou usadas como alavancas para manipular o tronco.
Contudo, nem todos respondem ao DF; por exemplo, se o paciente for
incapaz de relaxar, estratégias alternativas, portanto, devem ser usadas. Em
alguns casos, o desenrolamento pode ocorrer de maneira espontânea
enquanto o terapeuta está aplicando outras técnicas; por exemplo, o
desenrolamento do pescoço pode ocorrer de modo espontâneo durante o
desempenho da técnica de liberação miofascial (Weintraub, 2003) ou
descompressão suboccipital.

Aplicação de DF:

Avaliação: após uma avaliação detalhada do sistema miofascial, o
profissional identifica a região disfuncional do corpo a ser trabalhada,
incluindo seus vetores disfuncionais – isto é, as direções preferenciais
de movimento tecidual, percebidas pelo profissional como movimento
em direção à “liberação”. Eles geralmente espelham direções de lesão
ou trauma sofridos pelos tecidos envolvidos. Um componente de
cisalhamento, torsão ou rotação surge, em geral, em um padrão
tridimensional complexo. O profissional aborda a área envolvida com
um gentil toque.
Indução: o terapeuta inicia com a indução de movimento no corpo,
erguendo e segurando a área em uma posição relaxada, de modo a
reduzir a influência da gravidade e sobrepor o tônus postural
proprioceptivo reativo (Minasny, 2009). De maneira alternativa, uma
força de distração ou compressão sobre as articulações relacionadas
pode ser acrescida para incentivar o processo. Por exemplo, em uma
liberação da perna, com o paciente em supino, o operador ergue e
sustenta a perna sob o joelho e o tornozelo, enquanto uma leve
compressão em direção à articulação do quadril pode ser acrescida para
promover um processo de liberação (Fig. 10.3).
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FIGURA 10.3 Manutenção do DF para o membro inferior. O paciente deita na posição de supino.
O terapeuta sustenta a perna sob as articulações do joelho e tornozelo. Para promover o processo de
desenrolamento, o profissional aplica uma branda compressão na direção da articulação do quadril.

Desenrolamento: o profissional deve sentir os movimentos surgindo
do movimento inerente dos tecidos disfuncionais, que não devem ser
direcionados ou forçados, mas sim sustentados e acompanhados. Tais
padrões de movimento são, em sua maioria, imprevisíveis: geralmente
após uma trajetória espiral, algumas vezes muito sutis, outras vezes
extremamente vigorosos, rítmicos ou aleatórios, mas sempre em sua
própria frequência. A intenção é segurar os tecidos em um estado
equilibrado e relaxado, permanecendo sensíveis a sinais fasciais que
espontaneamente expressam os padrões de tensão inerentes.
Observação: não se deve permitir que o processo de desenrolamento
ocorra como um movimento repetitivo circular “sem fulcro”, uma vez
que isso provavelmente não produzirá qualquer efeito terapêutico. Ao
contrário, um fulcro preciso deve ser identificado, ao redor do qual os
tecidos possam expressar seu padrão disfuncional; esse deve ser um
ponto de maior restrição que está sendo trabalhado.
Ponto de rigidez (nem sempre presente): o processo de
desenrolamento pode ocasionalmente cessar, resultando em um ponto
de rigidez onde não ocorre nenhum movimento e os tecidos estão
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“silenciosos”. A cooperação do paciente pode ser solicitada nesse
estágio; por exemplo, envolvendo respiração forçada para promover
mudanças e liberação tecidual.
Liberação: o colapso da tensão miofascial pode ser sentido junto com
calor e uma sensação de “dissolução” nos tecidos que estão sendo
trabalhados. Uma liberação pode levar segundos para ser feita quando
se trabalha em restrições recentes e brandas, ao passo que lesões
existentes há mais tempo ou graves podem requerer mais de uma
sessão. “O princípio dessa técnica profunda é colocar o paciente na
posição que ele se encontrava no momento da lesão e permitir que a
fáscia aguente quaisquer movimentos que sejam necessários para
eliminar todas as forças impostas pelo impacto” (Frymann, 1998). Em
alguns casos, uma liberação emocional pode ocorrer, ou ser induzida,
durante o processo de liberação.
Reavaliação: o tecido deve ser reexaminado após a liberação ter sido
obtida, e uma sensação de tensão equilibrada dentro e ao redor do
tecido miofascial deve ser verificada. Qualquer exercício terapêutico
combinado e modalidades manuais tradicionais podem então ser
consideradas mais efetivas para a obtenção da função aumentada.

O DF foi indicado para condições miofasciais após lesão ou cirurgia. Ele
também se demonstrou uma técnica integrativa benéfica:

para reduzir a dor e melhorar a mobilidade do deslizamento fascial em
pacientes com dor no pescoço não específica (Tozzi e colaboradores,
2011);
para reduzir a dor e melhorar a mobilidade visceral em pessoas com dor
lombar (Tozzi e colaboradores, 2012);
no tratamento da escoliose adulta (Blum, 2002), espondilolistese
(Ward, 2003) e nas cefaleias do tipo tensional (Anderson & Seniscal,
2006).

Não foram registradas na literatura lesões atribuídas a técnicas indiretas ou
fasciais (Vick e colaboradores, 1996). Contudo, pode ocorrer uma
explosão miálgica nas primeiras 12 horas após o tratamento, geralmente
durando apenas algumas horas e similar à dor muscular após um
treinamento vigoroso (Ward, 2003).
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Autodesenrolamento
É possível aprender a autodesenrolar gentilmente a fáscia durante uma
sessão de meditação orientada pela conexão com o sistema miofascial e
seus padrões de tensão. Esta experiência pode mostrar como o corpo
muitas vezes espontaneamente se alonga e sugere os modos pelos quais ele
deseja aliviar a tensão e retornar ao seu estado natural. Considerando que o
desenrolamento da fáscia também pode evocar memórias de um trauma
emocional passado, o que poderá ser percebido é uma liberação emocional,
bem como uma física.

Mecanismos
Embora tenha sido demonstrado que a fáscia contrai de uma maneira
semelhante à do músculo liso (Schleip e colaboradores, 2005), sua
capacidade de relaxar ainda não foi investigada. Na literatura, o DF é
geralmente explicado como uma expressão da capacidade do corpo de se
autocorrigir dos distúrbios funcionais (Frymann, 1998). Contudo, o
mecanismo por trás disto ainda é desconhecido, embora a teoria de
Minasny (2009) ofereça uma perspectiva interessante:

Ao aplicar o DF, o profissional inicia o processo de liberação por meio
de um gentil toque e uma indução ao longo das direções de
relaxamento. Isso pode produzir uma estimulação de mecanorreceptores
sensíveis à pressão no tecido fascial seguida por uma resposta
parassimpática (Schleip, 2003).
Esta última pode induzir um estado de relaxamento no paciente,
possivelmente associado ao rápido movimento dos olhos ou à
respiração profunda (Bertolucci, 2008). Uma mudança na vasodilatação
local e na viscosidade tecidual junto com o tônus diminuído das células
do músculo liso intrafasciais pode também ocorrer sob influência
parassimpática (Schleip, 2003).
Em resposta ao input proprioceptivo proveniente do processo de
indução, o sistema nervoso central (SNC) muda o tônus muscular e
permite a ação e os movimentos musculares junto de trajetórias de
menor resistência.
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Nesse ponto de atividade central relaxada, ocorre o reflexo ideomotor
(Dorko, 2003): reflexos inconscientes que implicam movimento
muscular involuntário, atribuídos principalmente a uma força externa e
possivelmente causados por expectativas ou sugestões anteriores. A
ação ideomotora é gerada por meio do controle motor voluntário, mas é
alterada e sentida como uma reação involuntária. É por isso que o
paciente geralmente presume que o terapeuta está orientando o
movimento durante o DF, embora, quando tenha conhecimento, ele
possa conscientemente interrompê-lo. Isso indica uma dissociação entre
a ação voluntária e a experiência consciente.
Esse movimento inconsciente ou sensação de alongamento estimula
uma resposta no tecido, fornecendo um feedback ao SNC, que, por sua
vez, irá gerar novamente o movimento, como detalhado na teoria da
ação ideomotora (Elsner & Hommel, 2001).
O processo é repetido até uma liberação ser atingida.

Uma vez que a liberação tecidual não parece estar relacionada com a
deformação viscoelástica da fáscia (Chaundhry e colaboradores, 2008),
que deveria, na verdade, requerer forças muito mais potentes ou durações
mais longas, as mudanças reflexivas neurológicas no tônus tecidual foram
propostas para explicar os efeitos do trabalho fascial (Schleip, 2003).
Misnasny (2009) conclui que o DF ocorre quando uma indução física feita
por um terapeuta estimula a ação ideomotora sentida como involuntária
pelo paciente. Contudo, outros mecanismos podem entrar em ação: por
exemplo, mecanismos baseados na célula parecem exibir um papel crucial
no trabalho fascial manual. Alguns destes são resumidos na Tabela 10.1.
Veja o Capítulo 1 para detalhes da mecanotransdução.

TABELA 10.1 Mecanismos celulares possivelmente relacionados com o trabalho fascial

Resposta de
fibroblasto

Direção da tensão, frequência e duração de uma carga terapêutica podem influenciar as
funções de fibroblasto conhecidas como mediadoras da dor, inflamação e amplitude de
movimento (Standley & Meltzer, 2008).

Resposta de célula
efetora

A carga mecânica estimula a síntese de proteína no nível celular, promovendo o reparo e a
remodelagem tecidual (Khan & Scott, 2009).

Mecanoacoplagem A carga física (muitas vezes cisalhamento ou compressão) produz uma transdução para
vários sinais químicos – dentro e junto às células –, levando à modulação do metabolismo
celular e resposta, produzindo mudanças na bioquímica intracelular e expressão de gene
(Wipff & Hinz, 2008).

Comunicação
célula–célula

Estímulo em uma localização leva à perturbação das células distantes, embora estas não
tenham recebido qualquer estímulo mecânico direto.



Resposta de
colágeno

A arquitetura de colágeno responde à carga mecânica, e uma carga terapêutica pode
estimular o reparo e a remodelagem do tecido conectivo (Kjaer e colaboradores, 2009).

Além disso, foi sugerido que a maior parte das mudanças após o
trabalho fascial possa ser o resultado de uma transformação da substância
fundamental a partir de seu estado densificado (gel) para um mais líquido
(sol) (Greenman, 2003). Tais mudanças tixotrópicas parecem aumentar a
produção de ácido hialurônico, junto com o fluxo dentro do tecido fascial,
graças à interface da concentração de íons cálcio e oscilações líquidas sem
restrições (Lee, 2008). Tal fluxo interfascial pode desempenhar um papel
na melhora da drenagem de mediadores inflamatórios e resíduos
metabólicos; na diminuição da irritação química das terminações do
sistema nervoso autônomo e estímulos nociceptivos às terminações
somáticas (Lund e colaboradores, 2002); e na redefinição dos reflexos
somatoviscerais e/ou viscerossomáticos aberrantes.

Outros autores têm considerado as propriedades piezoelétricas como
uma explanação alternativa da mudança na plasticidade fascial. A fáscia
apresenta faixas de colágeno cristalinas que demonstram uma polaridade
dentro de sua estrutura molecular e pode então gerar piezoeletricidade:
aplicar um estímulo elétrico ocasiona movimento mecânico (vibração),
enquanto aplicar força elétrica (tensão, compressão ou de cisalhamento)
gera eletricidade (Lee, 2008). Portanto, a fáscia pode combinar a
propriedade de um condutor sol-líquido e de um sistema gerador cristal,
que pode gerar e conduzir correntes diretas, incluindo a capacidade de
armazenar memórias e traumas (Oschman, 2009) usando transmissões de
energia como informação (Pischinger, 1991).

Além disso, algumas mudanças terapêuticas após o DF podem estar
relacionadas com o efeito da anandamida sobre o sistema
endocanabinoide: um sistema igual à endorfina constituído por receptores
de membrana celular, ligantes endógenos e enzimas de metabolização
ligante. Esse sistema afeta a remodelagem de fibroblasto e pode
desempenhar um papel na reorganização fascial, na diminuição da
nocicepção e na redução da inflamação nos tecidos miofasciais
(McPartland e colaboradores, 2005). Os canabinoides também estão
ligados a mudanças cardiovasculares, relaxamento do músculo liso e talvez



a mudanças no humor em virtude de seu papel sobre o sistema nervoso
central (Ralevic e colaboradores, 2002).

Alguns estudos também têm demonstrado modulação de
hipersimpaticotonia com uma melhora na variedade de aspectos viscerais e
psicossomáticos, como demonstrado por funções hemodinâmicas (Rivers e
colaboradores, 2008), variabilidade da frequência cardíaca (Henley e
colaboradores, 2008) e níveis de ansiedade (Fernandez-Perez e
colaboradores, 2008) após o trabalho fascial osteopático.

O tônus parassimpático também pode exercer uma influência, já que
sua regulação ascendente, após a terapia manual, influencia a taxa
sanguínea e de turbulência do fluxo sanguíneo (Quere` e colaboradores,
2009).
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Técnica BLT 
(balanced ligamentous tension)

Paolo Tozzi
Introdução
A balanced ligamentous tension (BLT), também conhecida como tensão
articular ligamentosa (LAS, do inglês ligamentous articular strain), é uma
técnica osteopática não invasiva, segura e bastante comum (Sleszynski &
Glonek, 2005). De acordo com os princípios da BLT, todas as articulações
no corpo são mecanismos articulares ligamentosos equilibrados que podem
ser alterados após uma lesão, infecção ou estresse mecânico. Portanto, a
BLT foi originalmente concebida como uma técnica indireta para abordar
tensões articulares. No início isso exigiu uma separação dos tecidos de sua
posição de defesa, seguido então de um exagero do padrão disfuncional na
direção de liberação, até um ponto em que um comprometimento de tensão
ligamentar é atingido – um equilíbrio ligamentoso de tensão é obtido, e
percebe-se uma liberação. Embora proposto especificamente para
distúrbios articulares, os mesmos princípios têm sido aplicados a
disfunções membranosas, de fluxo de líquido corporal, fasciais e viscerais.
Ela também tem se mostrado eficaz em várias condições clínicas, afetando
estruturas fasciais, articulares e neurais, junto com o fluxo linfático e
sanguíneo.

Histórico
Supostamente desenvolvida por A.T. Still, fundador da osteopatia, a BLT
foi amplamente expandida por R. e H. Lippincott DO, R. Becker DO e A.
Wales DO (Crow, 2010). Contudo, a principal contribuição para seu
desenvolvimento veio de W.G. Sutherland DO, o “pai da osteopatia
craniana”. Em Contributions of thought, Sutherland (1998) descreve a
abordagem BLT como uma aplicação dos princípios do tratamento
craniano ao resto do corpo e às extremidades. O conceito principal é que
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cada articulação em condições normais deve estar dentro de um estado
equilibrado de tensão de seus elementos capsulares e ligamentares,
responsável pela propriocepção e pela resposta muscular durante
movimento e posição articular. “Nos movimentos normais, à medida que a
articulação muda de posição, as relações entre os ligamentos também
mudam, mas a tensão total dentro do mecanismo articular não muda”
(Carreiro, 2009). Contudo, quando uma lesão ou qualquer distúrbio
articular ocorre, tal equilíbrio psicológico e de tensão pode ser
comprometido, produzindo efeitos proximais e distais. Como
consequência, a articulação ou o tecido, quando levados além de sua
barreira fisiológica, permanecem disfuncionais, falhando em retornar à sua
posição normal, mostrando, portanto, um deslocamento de seu ponto de
equilíbrio normal. A BLT visa restaurar o equilíbrio funcional e de tensão,
procurando e mantendo um ponto de tensão equilibrado dentro dos tecidos
envolvidos, a partir dos quais uma potência corporal inerente pode
encontrar seu caminho para a correção.

Objetivos
Empregada em sua maioria por osteopatas, a técnica BLT é, em geral,
percebida por parte do paciente como uma técnica prazerosa e relaxante.
Ela tem sido indicada para:

lesão articular, disfunção articular e miofascial (Speece & Crow, 2001);
dor pélvica crônica nas mulheres (Tettambel, 2005);
coccidinia (Fraix & Seffinger, 2010);
sintomas de pé caído (Kuchera, 2010a);
congestão linfática e edema local (Kuchera, 2010b, Nicholas &
Nicholas, 2011);
cefaleia, osteoporose e asma aguda (DiGiovanna e colaboradores,
2005);
bebês e crianças (Carreiro, 2009);
dor lombar crônica – é uma das 14 técnicas mais comumente usadas
para esta condição (Licciardone e colaboradores, 2008).

Os objetivos clínicos são:

corrigir a tensão articular;
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liberar a tensão capsular e ligamentosa;
normalizar a disfunção articular, incluindo disfunções articulares
agudas;
equilibrar a atividade autônoma;
promover a circulação de líquido sinovial;
aliviar a congestão vascular;
liberar a compressão nervosa.

Avaliação
A escolha de aplicar a BLT pode ser feita quando a avaliação clínica
encontrar quaisquer sinais de tensão articular: perda de função, dor,
restrição da mobilidade articular ou da motilidade do tecido miofascial;
dano da dinâmica hídrica (arterial, venosa, linfática e sinovial);
deficiências nos controles motores finos e amplos; sensação alterada;
lassidão articular; rigidez ou espasmo muscular. Tais mudanças podem ser
causadas por padrões compensatórios, inflamação, infecção,
macrotraumatismo ou eventos de microtraumatismo repetitivos após
atividades e posições relacionadas com o trabalho, o esporte ou o lazer. As
tensões articulares também podem alterar o papel proprioceptivo normal
do complexo capsular-ligamentoso, levando a um dano na ativação
muscular reflexa (Solomonow, 2009). Isso pode, consequentemente,
alterar a posição articular e a postura corporal, em um nível local e global,
predispondo à recorrência de lesões e ao estabelecimento de padrões
disfuncionais crônicos.

Protocolo
A BLT é principalmente uma técnica indireta, segura e não invasiva em
sua aplicação, associada com o leve toque e a cooperação do paciente. O
profissional deve evitar causar desconforto ou defesa, permanecendo
dentro do movimento permitido pelo tecido e nos limites elásticos.
Durante toda a técnica, o profissional deve permanecer em um estado de
percepção, procurando pistas diagnósticas à medida que o paciente
responde ao tratamento. Ao tratar uma região do corpo, a visualização dos
aspectos anatômicos pode reforçar o procedimento e seu efeito terapêutico:
“Mantenha sua mente repleta de imagens do corpo normal o tempo todo,



enquanto trata o afligido” (Still, 1899). Embora geralmente simplificada
aos três passos principais (Separar – Exagerar – Equilibrar), o
procedimento BLT pode ser estendido em sete fases, como resumidas na
Tabela 11.1, quando aplicadas ao tornozelo (ver também Fig. 11.1).

TABELA 11.1 Exemplo de aplicação da BLT à articulação do tornozelo

1.
Diagnóstico
funcional

Após ter avaliado a articulação do tornozelo, o profissional pode encontrar vetores disfuncionais de
flexão plantar, adução e inversão.

2. Separar Com o paciente deitado na posição supina, o terapeuta pode segurar o tornozelo, como mostrado na
Figura 11.1, e então aplicar tração ou compressão, visualizando constantemente a anatomia da área
que está sendo trabalhada, enquanto percebe o movimento expresso a partir dos tecidos
circundantes.

3. Exagerar O terapeuta exagera o padrão disfuncional do tornozelo envolvido, aplicando flexão plantar, adução
e inversão, dentro do movimento permitido pelo tecido até onde um ponto neutro é encontrado em
todas as direções.

4.
Equilibrar

O terapeuta localiza um ponto de equilíbrio dentro do alcance da flexão plantar, adução e inversão
do tornozelo, onde as forças de tensão são igualmente equilibradas em todas as direções.

5. Segurar O profissional mantém o ponto de equilíbrio enquanto visualiza a anatomia do tornozelo. Uma
respiração profunda pode ser solicitada para promover uma liberação. O profissional deve ter em
mente que uma manutenção muito firme pode impedir a mudança de ocorrer.

6. Liberar O profissional pode sentir um colapso do padrão de tensão dentro e ao redor do tornozelo tratado,
junto com outros sinais de liberação. Uma força inerente ao tecido pode trazer o tornozelo de volta à
posição neutra, e isso deve ser permitido pelo profissional. Se uma liberação não for obtida, o ponto
de equilíbrio exato pode não ter sido adequadamente identificado. Se for o caso, o procedimento
deve ser repetido da fase 4 em diante.

7. Reavaliar O terapeuta traz o tornozelo de volta à posição neutra e reavalia a articulação em todas as direções.
Uma sensação de tensão tecidual equilibrada dentro e ao redor da articulação do tornozelo deve ser
encontrada.
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FIGURA 11.1 A técnica balanced ligamentous tension (BLT) para a articulação do tornozelo. O
paciente deita na posição supina. O terapeuta segura o calcanhar com a mão caudal e o maléolo
medial com a mão cefálica, enquanto as superfícies plantares situam-se no antebraço.

Diagnóstico funcional: deve ser baseado em uma avaliação precisa das
estruturas envolvidas, visando localizar restrição de movimento,
assimetria posicional, mudança na textura do tecido e sensibilidade
(Greenman, 2003). Uma tensão ligamentosa desequilibrada em uma
determinada articulação resulta em uma tendência a movimentos mais
fáceis ocorrerem em direção ao complexo ligamentoso “encurtado”,
bem como amplitude de movimento reduzida quando a articulação é
testada nas direções opostas. Foi observado que os “ligamentos não
precisam ser rompidos para o equilíbrio estar distorcido” (Crow,
2010). No final da avaliação, o profissional deve ter identificado quais
vetores articulares disfuncionais abordar durante a técnica.
Separar: uma tração ou uma compressão podem ser usadas nesta etapa
(embora a compressão seja mais comumente aplicada) para
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inicialmente separar a articulação envolvida e permitir que o
movimento ocorra com menos resistência. “Isto é similar a pressionar
a embreagem no carro para a troca de marchas” (Speece & Crow,
2001). Essa força ajuda o profissional a sentir o movimento tecidual
inerente enquanto procura por um ponto neutro.
Exagerar: a articulação é levada na direção da lesão, exagerando a
posição de liberdade relativa, permitindo a expressão dos tecidos sob
tensão apenas até o ponto em que todas as forças (como torsão, de
cisalhamento) se equilibram uma na outra a um ponto neutro. Em outras
palavras, o terapeuta leva ligamentos, membranas e fáscia para uma
posição de relaxamento e de menor resistência, ou simplesmente
combina o tônus do tecido, mas sempre permanecendo dentro do campo
do movimento permitido. O terapeuta nunca deve exagerar a tensão
além do ponto de equilíbrio (Moeckel & Mitha, 2008).
Equilibrar: uma vez que todas as tensões do tecido conectivo estão
equilibradas e todos os vetores do movimento articular estão em um
estado de equilíbrio, deve haver uma sensação de equilíbrio em um
campo neutro. “A articulação é levada na direção da posição da lesão
o mais distante necessário para permitir que a tensão dos elementos
enfraquecidos da estrutura ligamentosa esteja igual ou ligeiramente em
excesso em relação à tensão daqueles que não estão forçados. Este é o
ponto de tensão equilibrada” (Lippincott, 1949). Este é o estado no
qual há uma mínima resistência à tendência de autocorreção dos
tecidos. Sugere-se que o equilíbrio possa ser identificado não apenas
nas estruturas ligamentosas, mas também nas membranas (tensão
ligamentosa equilibrada), na fáscia (tensão fascial equilibrada) e nos
líquidos (tensão de líquido equilibrada). A tensão equilibrada envolve
um ponto neutro entre liberdade de movimento e restrição de
mobilidade (Magoun, 1976).
Segurar: o ponto de equilíbrio é mantido permitindo que a “função
fisiológica interna manifeste sua própria potência inquestionável”
(Becker, 1990). Durante esta fase, a informação de tensão e neurológica
é elaborada (estágio de polimento) até resultar em um ponto imóvel,
antes das mudanças corretivas. Uma vez que os ligamentos não estão
sob controle voluntário, Sutherland (1998) recomendou o uso das forças
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inerentes do corpo para promover a liberação do tecido: pode então ser
solicitada cooperação do paciente (p. ex., respiração, postura,
movimento ativo, contração muscular, movimento olho–língua,
posicionamento do paciente) como “manobra de intensificação” à
técnica. Tal assistência do paciente pode ser espontânea, como um
movimento muscular involuntário ou uma respiração profunda, mas de
algum modo é útil sobrepor “a resistência do mecanismo de defesa do
corpo à liberação da lesão” (Lippincott, 1949).
Liberar: uma liberação é percebida e a articulação é trazida de volta a
sua posição normal pela própria tensão ligamentosa equilibrada. Uma
sensação de amolecimento, amaciamento e reorganização de líquido
dentro dos tecidos pode ser percebida junto com calor, expansão e
restauração da linha média articular.
Reavaliar: a articulação é trazida de volta a sua posição neutra e é,
então, reavaliada.

Durante um tratamento, o ponto de tensão BLT também pode ser
localizado para sustentar a aplicação do thrust de alta velocidade à
articulação envolvida, como sugerido na seguinte analogia atribuída a A.T.
Still: “Se você tivesse um cavalo amarrado a um poste e quisesse
desamarrá-lo, você não deveria assustá-lo de modo que ele se debatesse
nas cordas que o prendem durante o ato de desamarrar, não é mesmo?”
(Fryette, 1954).

A BLT tem se demonstrado uma técnica integrativa eficaz no
tratamento osteopático de:

Efusão da orelha média pós-infecciosa (Steele e colaboradores, 2010),
inércia colônica (Cohen-Lewe, 2013), dor crônica lombar e na cervical
com uma história de falha do tratamento padrão (Gronemeyer e
colaboradores, 2006).
Distúrbios gastrintestinais em bebês prematuros, contribuindo para uma
redução na duração da estadia nas unidades de cuidado intensivo
(Pizzolorusso e colaboradores, 2011), bem como no manejo de bebês
prematuros hospitalizados com disfunção na alimentação via
amamentação (Lund e colaboradores, 2011).
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Pacientes hospitalizados com doença cardiovascular crônica (Kaufman,
2010) e no manejo de indivíduos em alto risco de problemas
cardiovasculares (Cerritelli e colaboradores, 2011); promoção de efeitos
hemodinâmicos benéficos na recuperação de pacientes com cirurgia de
revascularização do miocárdio (O-Yurvati e colaboradores, 2005).
Pacientes hospitalizados em geral, produzindo uma redução da
ansiedade e da dor (Pomykala e colaboradores, 2008).

A BLT também tem se mostrado uma útil técnica integrativa com
tratamento osteopático para cefaleias do tipo enxaqueca, a um custo
inferior do fornecido pela intervenção alopática (Schabert & Crow, 2009).
Por fim, a técnica BLT é uma técnica eficaz na prática animal, produzindo
significativas mudanças em cães com joelho valgo (Accorsi e
colaboradores, 2012a), bem como efeitos anti-inflamatórios imediatos
quando aplicada em cães com poliartrite (Accorsi e colaboradores, 2012b).

A técnica BLT tem sido indicada para a redução dos sintomas do pé
caído quando aplicada na cabeça fibular e membrana interóssea (Kuchera,
2010a); para tenossinovite e fasceíte plantar (Modi & Shah, 2006); para a
dor pélvica crônica em mulheres (Tettambel, 2005) e para coccidinia
(Fraix & Selfinger, 2010); para cefaleia, osteoporose e asma aguda
(DiGiovanna e colaboradores, 2005); e para várias condições que afetam
bebês e crianças – incluindo aquelas com distúrbios de integração sensorial
(Moeckel & Mitha, 2008) –, como nas lesões no plexo braquial e paralisia
de Erb, disfunções de sucção, enxaqueca e sinusite (Carreiro, 2009).

A técnica BLT é relativamente contraindicada em casos de fratura
óssea, luxação articular e instabilidade ampla, infecção, malignidade,
osteoporose grave e feridas abertas (Nicholas & Nicholas, 2011).

Mecanismos
Pesquisas recentes sugerem que músculos, cápsulas, ligamentos e
estruturas fasciais relacionadas podem trabalhar juntas como uma unidade
na manutenção e estabilidade da função articular. Quanto aos aspectos
anatômicos, os ligamentos se mostraram dispostos em série, em vez de em
paralelo, com as fibras musculares (Van der Wal, 2009). Eles também se
mostraram em continuidade anatômica e funcional com as estruturas
fasciais e cápsulas articulares (Willard, 1997). É, portanto, plausível que,



quando a contração muscular ocorre, os ligamentos e a fáscia sejam
automaticamente recrutados, trabalhando como um complexo tecido
conectivo e auxiliando na estabilização articular, independentemente da
posição articular ou fase da contração muscular (Libbey, 2012). Além
disso, a partir de um ponto de vista fisiológico, os mecanorreceptores
aferentes nos ligamentos parecem ser capazes de extrair um reflexo
ligamento-muscular que pode exercer efeitos inibitórios sobre os músculos
relacionados com a articulação (Solomonow, 2009). Isso pode, por sua
vez, alterar a carga sobre os próprios ligamentos. Esse reflexo pode
desempenhar um papel durante a aplicação da BLT, tendo um efeito sobre
o estado de tensão de todo o complexo fáscia–músculo–ligamento–
cápsula–articulação. Nesse sentido, as palavras de Sutherland (1998) são
bastante apropriadas: “Os ligamentos, não os músculos, são os agentes
naturais para este propósito de correção das relações e posições das
articulações”.

Inicialmente, quando a técnica BLT é aplicada, a articulação sob tensão
recebe uma força de separação: isso pode reduzir ou remover a
“rugosidade” das fibras de colágeno (ondulações presentes quando não
estão sob carga de tensão) ao redor da articulação, criando um
alongamento temporário das estruturas de colágeno (Threlkeld, 1992).
Após, busca-se um exagero do padrão disfuncional, descarregando tecidos,
diminuindo possivelmente os inputs neurais, bem como o estresse
mecânico. De acordo com Van Buskirk (1990), posicionar uma articulação
em comodidade pode produzir uma descarga dos fusos musculares
enquanto possivelmente carrega os órgãos tendinosos de Golgi. Isso pode
resultar em modulação do tônus muscular da tensão fascial relacionada.
Além disso, a ativação de mecanorreceptores nos ligamentos pode afetar o
suprimento sanguíneo local e a viscosidade tecidual, causando efeitos
locais ou sistêmicos (Schleip, 2012). Além disso, a posição de comodidade
pode reduzir o input nociceptivo da área disfuncional para níveis espinais
potencialmente facilitados. A redução das substâncias bioquímicas
periféricas (citocinas, etc.) que estão ligadas à nocicepção podem
amortecer o edema local e diminuir o empuxe simpático, o que pode ter
previamente estimulado a vasoconstrição local e diminuído o fluxo
linfático em pontos e tecidos envolvidos.



Subsequentemente, durante a aplicação da técnica BLT, uma posição de
tensão equilibrada é atingida. Nesta etapa, o feedback proprioceptivo
neurológico dos tecidos envolvidos pode ser mantido a um nível baixo,
enquanto seu movimento involuntário sossega e geralmente passa por um
ponto de imobilidade. Uma complexa interação entre diferentes ritmos
corporais e dinâmicas hídricas pode ocorrer neste ponto até que uma
liberação seja percebida. Sutherland se referiu a uma maré se propagando
por todo o corpo, incluindo líquidos que produzem um fluxo intersticial.
Esse conceito foi recentemente sustentado por uma pesquisa (Chikly &
Quaghebeur, 2013). Nos casos de disfunção, a flutuação do líquido
intersticial poderia ser prejudicada, resultando possivelmente em hipóxia
tecidual e em uma composição de produtos residuais indutores de dor,
como prostaglandinas e resíduo de nitrogênio. A restauração da tensão
equilibrada (p. ex., via técnica BLT) pode ser obtida, restabelecendo o
movimento de líquido e a função mais normal.

Durante a fase de “equilíbrio e manutenção” da técnica de BLT, o
terapeuta pode solicitar cooperação respiratória. Tais contribuições podem
desempenhar um papel no relaxamento miofascial e na melhora na
mobilidade articular, uma vez que a respiração parece ter um efeito sobre a
tensão miofascial (Cummings & Howell, 1990), mesmo em músculos não
respiratórios (Kisselkova & Georgiev, 1979), sugerindo que eles recebem
input dos centros respiratórios.

As trocas celulares e líquidas ocorrem dentro e por toda a matriz. De
acordo com o modelo de tensegridade, a totalidade do corpo é uma matriz
viscoelástica tridimensional, equilibrada por um sistema integrado de
forças de compressão e tensão no equilíbrio dinâmico. Nessa perspectiva,
os ossos são hastes intocáveis que desempenham o papel de suportes de
compressão, integrados em um sistema de conexão contínuo (o sistema de
tensão), que é a série contínua miofascial-ligamentar no corpo.

Tais sistemas exibem uma tensão equilibrada simultânea com uma
capacidade dinâmica de se adaptar a qualquer força introduzida em outro
local no sistema. Graças à sua organização hierárquica, qualquer carga
aplicada pode influenciar qualquer parte da totalidade do sistema, do
celular para todo o corpo, e vice-versa, por meio de forças de distribuição
não lineares.



Pesquisas têm mostrado que as mudanças na estrutura tecidual podem
alterar a disposição do citoesqueleto, que, por sua vez, pode influenciar a
expressão de gene e o metabolismo celular (Chen & Ingber, 1999). Por
exemplo, a tensão no fibroblasto pode desencadear uma cascata de eventos
que atenuam as substâncias pró-inflamatórias, enquanto ao mesmo tempo
estimulam as trajetórias de sinalização anti-inflamatórias (Tsuzaki e
colaboradores, 2003), influenciando a percepção de dor. Uma amplitude
breve e moderada (20–30% de tensão), envolvendo alongamento do tecido
conectivo, diminui a TGF-β1 e a síntese de colágeno, impedindo
aderências de tecido mole (Bouffard e colaboradores, 2008). Portanto, uma
tensão leve e equilibrada benéfica, como a aplicada durante uma sessão de
BLT, pode ser percebida a nível celular, normalizando a estrutura e a
função tecidual. Nesse sentido, a técnica BLT é talvez um dos melhores
exemplos de como o conceito de tensegridade pode ser aplicado no
tratamento. Além disso, não é apenas a magnitude da tensão que parece
desempenhar um papel na resposta tecidual, mas também a duração e a
direção da tensão, uma vez que ambas parecem regular diferencialmente
crescimento celular, condutâncias de íons e expressão de gene,
respondendo de acordo com a sinalização dos canais de cálcio ativada pelo
alongamento diferencial (Kamkin e colaboradores, 2003).
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Mobilização de tecido mole
assistida por instrumento
(MTMAI)

Warren I. Hammer
Introdução
Uma característica subjacente de todos os métodos de terapias fasciais
discutidos neste livro envolve a criação de deformação tecidual. Toda
célula no corpo requer deformação, tal como movimento, tensão e
compressão, para funcionar.

Como discutido em capítulos anteriores (ver a mecanotransdução no
Cap. 1), ocorrem inúmeros efeitos a partir da deformação tecidual
aplicada. A deformação de tecido é necessária para a vida, tanto para os
processos de geração quanto de reparação de tecido. Nossos movimentos e
exercícios diários são uma fonte essencial dessa deformação. Métodos
manuais podem ainda ser considerados como uma forma aplicada,
localizada e precisa de exercício passivo.

Um efeito principal da carga mecânica trata das mudanças a nível
celular, que inclui mudanças na morfologia celular, organização
citoesquelética, sobrevivência celular, diferenciação celular e expressão
genética para produzir RNA ou proteínas necessárias (Pirola e
colaboradores, 1994; Sarasa & Chiquet, 2005). A percepção de que formas
de carga mecânica são responsáveis por proliferação fibroblástica
(especialmente colágeno tipo I; Rozario & DeSimone, 2010), criação da
matriz extracelular (MEC), liberação de fatores de crescimento (citocinas)
e uma miríade de reações químicas por transdução ainda está nos seus
estágios iniciais. A deformação tecidual é o maior estímulo para
desencadeamento e propriocepção mecanorreceptora (van der Wal, 2012).
Além disso, a deformação tecidual está envolvida na possível restauração



da transmissão de força muscular (Turrina e colaboradores, 2012), pois a
fáscia atua como um transmissor de força junto com os músculos.

Surge a questão: o que exatamente nós estamos tentando mudar no
tecido fascial? Muitos fisioterapeutas falam em liberar tecido cicatricial
fibrótico, mas, embora a cicatriz possa ser estirada, ela não pode ser
restaurada para um estado funcional. A fibrose é um processo normal que
ocorre após uma lesão no estágio final da cascata inflamatória. Porém,
uma lesão grave e ruptura real das fibras podem resultar em bandas
fibrosas anormais de tecido cicatricial entre as fibras musculares. Stecco e
colaboradores (2013) diferenciam a fibrose do que eles chamam de
densificação fascial. Eles sugerem que a fibrose é um rearranjo
macroscópico da composição e conformação de tecido fascial dentro do
tecido conectivo denso que é facilmente reconhecida na RM, nos exames
de TC e em ultrassonografias. Muitos resultados clínicos obtidos por
métodos manuais podem ser o resultado de restauração da função do
tecido conectivo frouxo, contendo células adiposas, glicosaminoglicanos
(GAGs) e ácido hialurônico (AH). Uma densificação no tecido conectivo
frouxo, ao contrário da fibrose, ocorre devido à viscosidade aumentada do
tecido. Esse aumento na viscosidade é causado pelos fragmentos maiores
de AH e pelo emaranhado de moléculas de AH. Normalização da molécula
de AH por compressão profunda, fricção, calor e alcalinidade aumentada
são fatores encontrados na mudança do “gel” em um meio mais líquido,
permitindo a restauração da função de deslizamento normal da fáscia (ver
Cap. 1). A hipótese de Stecco e colaboradores (2013) é que a síndrome da
dor miofascial com sua rigidez e dor seja causada principalmente por uma
densificação do tecido conectivo frouxo.

O uso de instrumentos que não as mãos provavelmente data de milhares
de anos atrás; por exemplo, o Gua Sha, no qual os terapeutas utilizam
instrumentos como colheres de sopa, moedas ou fatias de chifre de búfalo.
“Raspando” a pele (sem ferir a epiderme), a crença tradicional era que a
estagnação sanguínea patogênica estava sendo modificada, enquanto mais
circulação normal e processos metabólicos estavam sendo estimulados. Ao
modificar microaderências na fáscia, por meio do uso de ferramentas de
raspagem, o sistema linfático era estimulado a transportar e eliminar
líquidos estagnados. Nos banhos gregos e romanos, uma ferramenta de



metal recurvado conhecida como estrígil era utilizada para raspar a sujeira
e o suor do corpo, possivelmente com objetivos similares (Kotera-Feyer,
1993).

Atualmente a mobilização de tecido mole assistida por instrumento
(MTMAI) envolve o uso de instrumentos segurados na mão que se tornam
extensões desta, e em muitos casos reduplicam ou melhoram os resultados
clínicos obtidos com as mãos. Os instrumentos podem ser feitos de
materiais como pedra, aço inoxidável, madeira, plástico e cerâmica.
Possivelmente de forma não intuitiva, a MTMAI na verdade aumenta as
habilidades palpatórias para detectar tecidos fibróticos e/ou densificados
maiores e menores. Os instrumentos também permitem penetração
sustentada mais profunda dos tecidos quando necessário. Loghmani &
Warden (2009) demonstram que usar MTMAI acelera a
reabilitação/recuperação. Para o profissional, um benefício muito
importante derivado do uso de MTMAI é a redução do estresse manual nas
suas mãos e articulações. A lesão repetitiva nas mãos e extremidades
superiores dos terapeutas manuais com o passar do tempo foi relatada
como a razão principal para perda de trabalho (Snodgrass e colaboradores,
2003). Este capítulo descreve o uso seguro de MTMAI.

Mobilização de tecido mole assistida por
instrumento
Possivelmente o método de MTMAI mais amplamente usado é a Técnica
Graston® (GT, Graston Technique), que foi formalmente introduzida em
1994. A GT emprega seis instrumentos de aço inoxidável patenteados (Fig.
12.1) com bordas chanfradas curvadas projetadas para se adaptar às várias
curvas/formas/tecidos do corpo. O aço inoxidável tem uma qualidade de
ressonância mais alta do que outros materiais, o que permite que ele seja
um sensor melhor da restrição do tecido. Tornar-se proficiente no uso de
GT requer treinamento profissional.

Muitos irão concordar que nada pode substituir a mão como uma
ferramenta de diagnóstico sensorial, mas a MTMAI pode ser uma
modalidade importante para fisioterapeutas que dependem das mãos na
terapia. O uso de instrumentação tem aumentado cada vez mais com o
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passar dos anos. De acordo com uma conversa recente com o presidente da
GT (Arnolt, comunicação pessoal, 2013):

“A GT treinou quase 16.000 terapeutas até hoje, principalmente nos
Estados Unidos. Os instrumentos sustentam o tratamento em mais de
1.600 instituições ambulatoriais. Elas são usadas em mais de 70 locais
como indústrias, forças armadas e de entretenimento e são usadas para
tratar atletas em cerca de 250 organizações de esportes amadores e
profissionais. E o mais importante: a GT é apoiada por 57 instituições
acadêmicas. Ela é o principal sistema assistido por instrumento sendo
ensinado em programas de grau avançado para fisioterapeutas,
treinadores atléticos e médicos quiropráticos hoje”.

Os instrumentos de MTMAI permitem que os profissionais sintam e
identifiquem facilmente as restrições miofasciais. Dependendo da técnica
fascial usada, os instrumentos podem ser usados para aplicar pressão local
ou fricção em uma área espessada restrita. Manobras amplas são usadas
para áreas maiores tais como o quadríceps ou os isquiotibiais. A MTMAI
pode ser aplicada para camadas superficiais ou profundas de fáscia.
Devido à concentração de pressão e de fricção tolerável com MTMAI, o
tempo de tratamento pode ser reduzido. De forma ideal, antes do uso de
instrumentos ou das mãos, um exame funcional deve ser realizado,
incluindo testes de movimentos passivos, contráteis e ativos para
determinar a possível fonte da dor. O teste pós-tratamento é
particularmente importante para determinar se o procedimento foi bem-
sucedido. Como é discutido mais adiante, o tratamento com perturbação –
i.e., o paciente realizar um movimento doloroso para indicar onde sente a
dor – é uma maneira útil de revelar e tratar os tecidos anormais.

Pesquisas
Existem inúmeros estudos de caso e alguns estudos histológicos que
afirmam o valor da MTMAI.

Estudos iniciais enfatizaram a proliferação de fibroblastos após
MTMAI. Embora seja reconhecido que a carga mecânica influencia
muitos efeitos de cicatrização, os fibroblastos desempenham um papel
significativo. “O reparo e a manutenção de tecidos conectivos é
realizado predominantemente por uma célula mesenquimatosa
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conhecida como um fibroblasto” (Eastwood e colaboradores, 1998).
(Veja o Cap. 1 para mais informações sobre fibroblastos.)
Os fibroblastos afetam a síntese de proteínas da MEC (Thie e
colaboradores, 1989).
O esforço mecânico estimula a expressão genética alterada nos
fibroblastos, estimulando a síntese de colágeno, por exemplo, após
traumatismo (Cui e colaboradores, 2004).
Gehlsen e colaboradores (1999) descrevem como a pressão aumentada
produziu uma maior proliferação de fibroblastos. Eles concluem que a
pressão forte promove o processo de cicatrização em um grau maior do
que pressão leve ou moderada.
Davidson e colaboradores (1997) mostraram como o uso de MTMAI
promove a cicatrização em tendões de ratos via recrutamento de
fibroblastos e sua produção de retículo endoplasmático rugoso.
Loghmani & Warden (2009) transeccionaram bilateralmente de forma
cirúrgica os ligamentos colaterais mediais (LCM) de ambos os joelhos
de 20 ratos. Os instrumentos de GT foram usados em um joelho
enquanto o joelho oposto servia como um controle. Sete dias após a
operação, foi usada GT por 1 minuto para o LCM esquerdo três
vezes/semana por três semanas. O lado do ligamento tratado ficou 31%
mais forte (p<0,01) e 34% mais rígido (p<0,001) do que o lado não
tratado. O tempo de cicatrização foi acelerado, indicando que o uso de
MTMAI também poderia ser responsável por reabilitação mais precoce.
Uma visão geral do efeito de MTMAI é que ela reinicia o processo
inflamatório e estimula uma cascata de cicatrização, introduzindo uma
quantidade controlada de microtrauma ao tecido. Isso resulta em uma
invasão proliferativa de nutrientes do sangue e de fibroblastos, criando
deposição de colágeno e eventual maturação do tecido.
Perle e colaboradores (2003) conduziram uma série de casos
prospectiva multicêntrica de 1.004 pacientes tratados por GT e
demonstraram que, para as condições tratadas (ver “Aplicações”, a
seguir), houve uma diminuição significativa na dor (p<0,001) e
dormência (p<0,002) e aumento na função (p<0,001). A maioria dos
pacientes atingiu uma porcentagem alta dos seus objetivos de
tratamento.
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Aplicações
A MTMAI pode ser usada para muitas áreas em que as mãos são usadas
para aplicar carga manual. Ela pode ser usada quase em qualquer lugar do
corpo onde há fáscia superficial e profunda e retináculo. Os exemplos
incluem:

Tendinopatia: oses/ites (epicondilopatia; Sevier e colaboradores, 1995),
fasceíte plantar.
Áreas de compressão neural, isto é, túnel do carpo, etc. (Anandkumar,
2012).
Cápsulas articulares e ligamentos artríticos (Loghmani & Warden,
2009)
Cicatrizes traumáticas ou cirúrgicas, linfedema.
Fáscia espessada que mostrou estar associada à dor lombar crônica e
recorrente (Langevin e colaboradores, 2009).
Dor cervical, síndrome de de Quervain, epicondilite, fibromialgia,
síndrome do trato IT, entorse articular, dor lombar, distensão muscular,
cicatriz dolorosa, fasceíte plantar, dor pós-fratura, tendinite (Perle e
colaboradores, 2003).

Protocolo
Alguns profissionais descobriram que sua capacidade de palpar as fáscias
superficial e profunda fica extremamente acentuada quando são usados
instrumentos e que o tempo de aplicação fica extremamente reduzido.
Uma aplicação superficial ou profunda pode ser utilizada, dependendo da
força e do peso do instrumento usado. Vale a pena salientar que a
profundidade e a força do instrumento podem criar resultados diferentes. A
hipótese de Yang e colaboradores (2005) era que o alongamento repetitivo
de pequena magnitude era anti-inflamatório, ao passo que o alongamento
de magnitude maior era pró-inflamatório. Standley (2007) demonstrou que
o tratamento miofascial leve manual era anti-inflamatório (este foi um
estudo in vitro). O tratamento da fáscia superficial com manobras leves
pode ser importante para melhorar a circulação e a drenagem linfática.

O protocolo de MTMAI (Tab. 12.1) em geral se baseia em um
aquecimento de tecido inicial com calor úmido ou ultrassom, embora a
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fricção do instrumento possa criar calor suficiente por si só. Descobriu-se
que a falta de deslizamento entre as camadas de fáscia pode ser devido ao
emaranhado molecular de moléculas de AH que resultam em viscosidade
aumentada, e que a temperatura elevada é necessária para restaurar a
fluidez de AH normal (Piehl-Aulin, 1991) junto com compressão e fricção
para restaurar o deslizamento fascial normal. A experiência clínica sugere
que o instrumento de GT deve ser usado com a borda chanfrada para
baixo. Vários tipos de manobras podem ser empregados: dedilhar, realizar
uma manobra em J, varrer, moldar, escovar girando, abanar ou escavar.
Atualmente os profissionais estão usando uma variedade de instrumentos,
mas, como acontece em muitos procedimentos, com tempo e experiência
isso se torna uma arte, à medida que mais maneiras efetivas de usar as
ferramentas são identificadas. Pode ocorrer hematoma, mas experiências
recentes demonstram que em muitos casos resultados satisfatórios podem
ser obtidos apenas estabelecendo-se uma resposta de vermelhidão. Se
ocorrer uma inflamação local, que é muitas vezes necessária para estimular
uma resposta de cicatrização e a construção de novo tecido conectivo, é
importante não tratar a mesma área por pelo menos quatro a sete dias.

TABELA 12.1 Protocolo de MTMAI (GT)

Procedimento Análise racional

Aquecimento do tecido
Pelo menos 3 a 5 minutos de qualquer um:

Exercício tecidual local
Calor úmido
Ultrassom ou
10 a 15 minutos de exercício cardiovascular

Aumenta o fluxo sanguíneo e o
aquecimento do tecido

Uso de GT
Dois tratamentos por semana na mesma área
30 segundos a 1 minuto para disfunção de lesão localizada
3 a 5 minutos para região local (i.e., ombro)
8 a 10 minutos para tratamento de todas as áreas combinadas

Ruptura da restrição de tecido mole;
criação de nova matriz extracelular

Alongamento
Imediatamente após MTMAI
1 a 3 alongamentos de 30 segundos
Alongamento isolado ativo de Mattes* (2 séries de 12)

Alonga estruturas encurtadas; realinha
fibras

Fortalecimento
Uma a duas séries de 15 de carga baixa, alta repetição; contração
excêntrica, isotônica com uso de tubo de borracha
Crioterapia (se necessário)

Fortalece estruturas fracas ou alongadas
Minimiza inflamação, dolorimento e
hematoma pós-tratamento

*Mattes 2000.



Existe uma variedade de aplicações que podem ser usadas com
instrumentação (Fig. 12.1). Por exemplo, no cotovelo de tenista
(epicondilopatia lateral), instrumentos amplos “GT-4” e “GT-5” podem ser
usados para examinar as áreas proximais e distais ao cotovelo para sentir
onde estão localizadas as restrições fasciais mais evidentes.

FIGURA 12.1 Instrumentos da Técnica Graston®.

Instrumentos menores, como GT-3 e GT-6, podem ser usados para
tratar as enteses fasciais ao redor do próprio epicôndilo lateral (Figs. 12.2 a
12.4). Um exemplo de um procedimento de MTMAI para tratar
epicondilopatia lateral é primeiro realizar um teste funcional, tal como
extensão resistida do punho e flexão passiva do punho, para identificação
de dor e de áreas de queixa. Depois, examinar o braço e o antebraço nas
superfícies dorsais e volares para identificar áreas dolorosas disfuncionais,
que indicam onde as restrições fasciais podem estar presentes.



FIGURA 12.2 Rastreamento para densificações ao longo das áreas do extensor dorsal do antebraço
usando GT-4.

FIGURA 12.3 Rastreamento para densificações ao longo do braço usando GT-4.



Como no tratamento de muitas áreas – nesse caso, o cotovelo –, os
instrumentos devem ser usados em qualquer direção onde uma barreira
pode ter sido identificada. Eles também devem ser usados sobre os braços
e antebraços, incluindo as localizações antagonistas. Isso é mais fácil do
que usar os dedos para palpar todas as áreas adjacentes.

A Figura 12.4 mostra o uso de GT-3 (GT-6 também é possível) nos
locais das enteses ao redor do epicôndilo lateral. Informações derivadas de
pré- e pós-tratamento devem ser comparadas com base no teste funcional;
por exemplo, houve melhora após o tratamento (menos dor) no teste
funcional? Qual área pós-teste ainda agrava?

FIGURA 12.4 Tratando ao redor das enteses do epicôndilo lateral usando GT-3.

O local doloroso original pode mudar sua localização, e uma nova área
pode ser tratada e depois testada novamente a partir da melhora. No novo
teste após a primeira sessão, muitas vezes o paciente sente diminuição ou
ausência de dor. Na segunda sessão, um novo teste pode mostrar
diminuição da dor no teste funcional, e o fisioterapeuta pode, então, tratar
áreas similares ou novas áreas que demonstram restrições palpatórias. Se,
na segunda consulta, o paciente estiver pior ou não mostrar nenhuma



mudança, é recomendado que a cadeia cinética proximal e distal seja
verificada por meio de exames de varredura do pescoço, do ombro e da
mão. Os pacientes normalmente perguntam quantos tratamentos serão
necessários. Embora isso seja impossível de prever, o tratamento deve ser
terminado quando 10 testes funcionais positivos consecutivos produzirem
ausência de sintomatologia antes do tratamento ser realizado. Se indicado,
pode-se solicitar que o paciente realize exercícios de alongamento em
casa. No caso de epicondilopatia lateral, o exercício excêntrico mostrou ser
muito benéfico na promoção de síntese de colágeno e na cicatrização
(Croisier e colaboradores, 2007).

Contraindicações relativas e absolutas (bandeiras amarela e vermelha,
respectivamente) são listadas (no Quadro 12.1):

Quadro 12.1
Bandeiras vermelhas: contraindicações absolutas (Carey-
Loghmani e colaboradores, 2010)
Suturas/locais de sutura não cicatrizados por ferida aberta
Tromboflebite
Hipertensão não controlada
Disfunção renal
Intolerância/não complacência do paciente
Hipersensibilidade
Hematoma
Osteomielite
Miosite ossificante

Bandeiras amarelas: contraindicações relativas
Medicação anticoagulante
Câncer
Veias varicosas
Cicatrizes de queimaduras
Condições inflamatórias agudas, i.e., sinovite
Condição inflamatória secundária à infecção
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Artrite reumatoide aguda

É sugerido que sejam empregadas apenas manobras leves e superficiais
no início, especialmente em pacientes que estão utilizando
anticoagulantes.
O câncer não é uma contraindicação absoluta, visto que o tratamento
paliativo pode ser indicado dependendo do tipo e do local do câncer que
está sendo tratado. Observação: o aumento do fluxo sanguíneo pode
promover metástases, dependendo da fase e do tipo de câncer. Vale a
pena procurar aprovação médica antes de prosseguir, se houver
qualquer dúvida.

Exemplos do uso de MTMAI são mostrados nas Figuras 12.5 e 12.6:

A Figura 12.5 mostra um instrumento maior (GT-1) sendo usado na
área lombar lateral.
A Figura 12.6 mostra GT-5 para área do quadríceps/retináculo, que é
muitas vezes válido para tratamento de flexão de joelho diminuída pós-
cirurgia.

FIGURA 12.5 Uso de GT-1 na área do quadrado do lombo.



FIGURA 12.6 GT-5 para área do quadríceps/retináculo.

O uso de MTMAI com movimento está ficando mais difundido. Cerca de
nove anos atrás, Greg Doerr DC e Tom Hyde DC começaram a
experimentar o tratamento de distúrbios de tecido mole/fáscia por meio do
uso de instrumentos e incorporaram o tratamento durante o movimento
para provocar dor, perda de amplitude de movimento e sensação de
rigidez. Os tratamentos em que peso aumentado (halteres, etc.) ou
therabands são usados para provocar dor, muitas vezes ajudam a localizar
áreas de restrição. O tratamento enquanto o paciente fica sobre uma
prancha de equilíbrio ajuda a estimular a propriocepção. Existem algumas
pesquisas que apontam o valor do tratamento com movimento; por
exemplo, a acuidade proprioceptiva melhora à medida que o movimento se
torna mais dinâmico e mais ativo, e há um aumento no recrutamento
proprioceptivo com movimentos ativos devido à atividade cortical
aumentada (Chapman e colaboradores, 1987, Paalasmaa e colaboradores,
1991).
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A Figura 12.7 demonstra o tratamento dos isquiotibiais distais durante o
alongamento isolado ativo (Mattes, 2000).

FIGURA 12.7 Tratamento dos isquiotibiais distais durante alongamento ativo isolado. Para os
isquiotibiais distais, com o quadril flexionado a 90°, a perna é elevada a seu máximo e depois é
alongada por um segundo.

A Figura 12.8 mostra o tratamento da área do gastrocnêmio
inferior/sóleo usando uma prancha de equilíbrio durante a flexão plantar
do tornozelo.



FIGURA 12.8 Aumento da propriocepção enquanto é realizado um tratamento sobre uma prancha
de equilíbrio com movimento do tornozelo.

Em suma, a MTMAI está provando ser um método efetivo para o
tratamento de disfunção de tecido mole. Ela está se tornando mais
amplamente usada nos Estados Unidos e em outros locais à medida que
um número cada vez maior de profissionais de terapia manual descobre
sua utilidade clínica.
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Técnicas de energia muscular
(TEM)

Leon Chaitow
Introdução
As técnicas de energia muscular (TEM) se originaram na medicina
osteopática nos anos 1950 e incluem um grupo de métodos que envolvem
contrações isométricas, ou contrações excêntricas isotônicas, no
tratamento e na reabilitação de disfunção musculoesquelética.

A forma mais básica e mais usada de TEM envolve o posicionamento
cuidadoso de uma área do corpo, próxima de uma barreira de restrição (ver
observações sobre barreiras no Cap. 5), seguido pelo uso de uma breve
contração isométrica, na qual o grau de força moderada empregada pelo
paciente e a direção e a duração do esforço são prescritas pelo terapeuta.

Após a cessação da contração isométrica (ou, às vezes, durante a
contração), os tecidos que estão sendo tratados – tecido mole ou
articulação – são liberados para uma nova posição. O esforço de contração
produz mudanças – discutidas em seguida – que permitem que os tecidos
sejam movidos ou alongados mais confortavelmente do que antes da
contração isométrica.

O reposicionamento após a contração comumente envolve um grau de
alongamento, principalmente em cenários crônicos, ou pode simplesmente
levar vantagem de uma redução na resistência ao movimento, que permite
o posicionamento indolor em uma nova barreira de final de amplitude sem
alongamento.

A opção “sem alongamento” é escolhida com mais frequência em
cenários clínicos agudos ou no tratamento de articulações (Chaitow, 2013).

Definições
A Técnica de Energia Muscular é definida como “uma forma de
diagnóstico osteopático manipulativo e de tratamento na qual os músculos



do paciente são ativamente usados a partir de uma posição precisamente
controlada, em uma direção específica e oposta a uma contraforça
executada (ECOP, 2009).

Uma contração isométrica é aquela na qual nenhum movimento
visível ocorre, mas na qual elementos internos do músculo – actina e
miosina – (ver “Fisiologia de contração” no Cap. 5) interagem para
produzir um encurtamento do sarcômero, alongando o componente fascial
elástico em série do sarcômero. Veja a Figura 5.1 no Capítulo 5.

Contração excêntrica isotônica: uma contração na qual um grau de
alongamento ocorre – com o comprimento do músculo aumentando apesar
da contração continuada. Na metodologia de TEM, o alongamento
excêntrico pode ser realizado lenta ou rapidamente, com resultados muito
diferentes – como explicado a seguir.

Os processos envolvidos em um alongamento excêntrico incluem
alongamento do componente fascial elástico em série e também
alongamento do componente fascial elástico paralelo.

Os componentes elásticos em série dos sarcômeros armazenam energia
quando alongados e contribuem para a elasticidade. Eles compreendem
componentes não contráteis de músculo – fáscia/tecido conectivo – que
ficam em série com as fibras musculares. Os tendões são exemplos do
componente elástico em série, assim como as pontes cruzadas entre actina
e miosina, os elementos de deslizamento do músculo que permitem que o
encurtamento ocorra (ver Capítulo 5, Fig. 5.1; Huxley & Niedergerke,
1954).

O componente elástico paralelo dos sarcômeros fornece tensão de
resistência quando um músculo é passivamente alongado. Esses são
também não contráteis e consistem em membranas musculares (fáscia) que
ficam em paralelo às fibras musculares (ver Fig. 5.1).

As origens da TEM – citações dos
pioneiros
A TEM foi desenvolvida na medicina osteopática nos Estados Unidos no
final dos anos 1940 com forte influência de várias figuras principais –
algumas das quais são citadas abaixo:
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Fred Mitchell Jr DO: “Tratar restrição de movimento articular como
se a causa fosse músculo(s) tenso(s) é uma abordagem que torna
possível a restauração de movimento articular normal...
Independentemente da causa de restrição, o tratamento da TEM com
base em um paradigma de ‘músculo curto’ é em geral completamente
efetivo na eliminação de bloqueio e na restauração da amplitude de
movimento normal, mesmo quando o bloqueio é devido a fatores não
musculares” (Mitchell & Mitchell, 1999).
Fred Mitchell Sr DO: “A técnica de energia muscular, com suas
muitas ramificações, é uma ferramenta muito útil na preparação de
tecidos moles... antes que a correção articular seja feita” (Mitchell,
1958).
Edward Stiles DO: “Ele (Fred Mitchell Sr) se concentrou em usar
músculos para tratar função articular restrita. Seu foco principal não
foi relaxar os músculos, mas reestabelecer a mecânica articular”
(Stiles, 2012, comunicação pessoal).
R.E. Kappler DO: “O termo barreira pode ser errôneo se for
interpretado como uma parede ou obstáculo rígido para ser superado
com um empurrão. À medida que uma articulação alcança a barreira,
restrições na forma de músculos e fáscia tensos servem para inibir
movimento adicional. Nós estamos tracionando contra as restrições,
em vez de empurrar contra alguma estrutura anatômica” (Kappler,
2003).
Fred Mitchell Jr DO: “A força do terapeuta é sempre a contraforça.
Um erro comum é pedir para o paciente que ‘resista ao meu esforço’.
Isso ignora o fator de intencionalidade que assegura que os músculos
centrais são reeducados e reabilitados. O que funciona melhor é dizer
ao paciente a direção exata da ação, a quantidade de força e quando
parar” (entrevista de Fred Mitchell Jr, em Franke, 2009).
Thomas Jefferson Ruddy DO: Ruddy sugeriu o uso de contrações
mini-isométricas múltiplas, [geralmente] na direção da barreira, em
uma frequência levemente mais rápida do que a frequência de pulso. O
paciente é solicitado a introduzir uma série dessas minicontrações
contra uma resistência [do terapeuta]. Por exemplo... “contrair–
relaxar”, “contrair–relaxar”, “contrair–relaxar” – 10 vezes. Depois
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disso, à medida que o paciente relaxa, a articulação é liberada até sua
nova barreira. O processo é repetido mais uma vez. Essas contrações
devem ser realizadas sem “oscilação” ou “salto” (Ruddy, 1962).
Karel Lewit MD: “Contrações fortes ou de força moderada – como
inicialmente usadas na TEM – recrutaram muitas das unidades
motoras ‘erradas’, e os resultados foram menores que os esperados.
Foi Karel Lewit que reduziu drasticamente a força gerada por
contrações musculares” (Mitchell Jr, 2009).
John Goodridge DO: “A técnica de energia muscular não é uma
disputa de luta romana... Uma pequena quantidade de força deve ser
usada primeiro, com aumento conforme necessário. Isso é muito mais
produtivo do que iniciar com muita força... A localização da força é
mais importante do que a intensidade da força” (Goodridge, 1981).
Fred Mitchell Jr: “Contrações isolíticas [excêntricas isotônicas] com
contraforça vibratória envolvem força leve a moderada, sustentada por
não mais do que 15 segundos” (entrevista de Fred Mitchell Jr, em
Franke, 2009).
Gary Fryer PhD, DO: “As características que são requeridas para
assegurar um uso bem-sucedido de TEM incluem um posicionamento
preciso até a barreira; uma contração muscular ativa e
apropriadamente formulada (força, momento exato) pelo paciente
contra uma resistência definida pelo terapeuta, em uma direção
precisa; o número de repetições; e, por fim, uma avaliação precisa do
resultado terapêutico” (Chaitow, 2013).

Essas citações oferecem uma sensação de evolução da TEM, desde origens
completamente cruas (em que graus pesados de esforço do paciente foram
solicitados), até o uso de contrações sutis, de força baixa, direcionadas
especificamente de diferentes tipos.

O foco derradeiro continua o mesmo, contudo – normalizar e reabilitar
o componente de tecido mole do corpo quando disfuncional, de modo que
permita função mais normal, idealmente livre de dor – mais
particularmente envolvendo articulações previamente restritas. Para um
resumo dos detalhes da aplicação de TEM, ver: “Resumo do protocolo de
TEM”, mais adiante neste capítulo.
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1.

Variações básicas de TEM
Os elementos que formam a TEM isométrica padrão (ver definição
acima) sempre incluem:

Identificação de uma barreira de resistência, seja essa a de final de
amplitude de um músculo ou uma articulação. A barreira da TEM
representa o primeiro sinal de resistência ao movimento em qualquer
direção particular (ver Cap. 5).
O uso de uma contração isométrica – ou às vezes excêntrica isotônica –
iniciando com os tecidos um pouco antes da barreira de resistência, com
a contração direcionada para a barreira ou para longe da barreira, ou em
uma outra direção inteiramente.
Em alguns casos, as contrações isométricas são atingidas como uma
série de esforços “pulsantes”, rítmicos, muito breves, em vez de
contrações sustentadas de 5 a 7 segundos.
Após uma contração isométrica – contração única sustentada ou uma
série de esforços pulsados –, os tecidos agora menos restritos são
levados a uma nova barreira – ou ultrapassam a nova barreira em
alongamento. Um efeito maior das contrações isométricas tem sido
descrito como produzir uma “resistência reduzida para alongamento”
– ou “tolerância aumentada ao alongamento”. Conforme discutido
posteriormente na seção sobre “Mecanismos fasciais (e outros) de
TEM” (Magnusson e colaboradores, 1996).
As contrações isométricas da TEM devem sempre envolver o esforço
do paciente – contra a resistência do terapeuta. O mesmo benefício não
será atingido se o paciente for solicitado a resistir ao esforço do
profissional.
Onde alongamento excêntrico é usado na TEM, o paciente resiste
parcialmente ao esforço do profissional para alongar o músculo, ou para
mover uma articulação – de modo que ocorre um alongamento lento
dos músculos em contração.

Exemplos de instrução
Um exemplo de uma instrução típica ao usar uma contração isométrica
no tratamento do levantador da escápula (Fig. 13.1) pode ser:



2.

FIGURA 13.1 Posições e direções das mãos de contração isométrica resistida e aplicação de
alongamento no tratamento com TEM do levantador da escápula do lado direito.

Comece empurrando suave e lentamente sua cabeça para trás contra
minha mão e a escápula para cima contra a outra mão – usando não
mais do que 30% de sua força disponível até que eu peça que você

lentamente pare de empurrar.

Um exemplo de uma instrução típica quando se utiliza uma contração
excêntrica isotônica dos isquiotibiais, com o paciente deitado em supino
e segurando a perna de modo que os isquiotibiais estão um pouco
abaixo de sua barreira de resistência facilitada (ver Fig. 13.2), pode ser:
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4.

FIGURA 13.2 As posições das mãos e as direções de uma aplicação de alongamento excêntrico
lento no tratamento dos músculos isquiotibiais encurtados.

Tente flexionar seu joelho contra minha resistência. Iniciando
lentamente, aumente seu esforço, usando não mais do que um terço de

sua força disponível e mantenha o esforço por até 5 a 7 segundos,
enquanto eu alongo suavemente os músculos, e depois relaxe

lentamente.

Após liberar o esforço de contração, a perna seria estendida para uma
posição onde um pequeno grau de alongamento dos isquiotibiais (neste
exemplo) foi atingido e mantido assim entre 5 e 30 segundos (dependendo
de quão crônico é o problema).

Onde o terapeuta é capaz de controlar firmemente a área que está sendo
tratada, tal como uma pequena articulação que é mais fácil de
estabilizar (comparado com alavanca longa, como no exemplo dos
isquiotibiais), contrações isométricas pulsadas, breves e rítmicas são
mais úteis do que as sustentadas. Após as contrações, o paciente deve
participar no movimento à medida que os tecidos são levados para uma
nova posição, ou em alongamento.
Um exemplo de uma instrução típica quando se utiliza uma contração
excêntrica isotônica envolvendo o músculo reto femoral – com o



paciente deitado em pronação – pode ser: “Tente resistir ao meu
esforço à medida que eu tento flexionar seu joelho” (Fig. 13.3). É
preciso ensinar o paciente precisa a usar apenas força suficiente para
evitar que isso se torne estressante para qualquer parte. Neste exemplo,
ele deve permitir um alongamento indolor e relativamente lento do reto
femoral em contração. A sigla/abreviação desse método é AIEL
(alongamento isotônico excêntrico lento). Uma versão mais rápida
desse alongamento excêntrico isotônico é conhecida como uma
contração isolítica. A análise racional e a utilidade clínica disso é
descrita mais adiante no capítulo – ver discussão do trabalho de Parmar
e colaboradores (2011), sob o título “Objetivos clínicos de TEM e
evidências”, adiante.

FIGURA 13.3 Posições e direções das mãos de aplicação de alongamento excêntrico isotônico no
tratamento com TEM do reto femoral.

Objetivos clínicos da TEM e evidências
Alívio de dor, mobilidade melhorada, reabilitação
e redução de fibrose
Algumas pesquisas têm sugerido que as contrações isométricas, conforme
utilizadas na TEM, mesmo sem alongamento subsequente, podem ter
efeitos analgésicos poderosos (Hoeger e colaboradores, 2011). Possíveis



mecanismos para isso são descritos posteriormente neste capítulo sob o
subtítulo “Mecanismos fasciais e outros mecanismos de TEM”.

Lewit e Simons (1984) utilizaram contrações isométricas do tipo TEM
no tratamento de 244 pacientes com dor miofascial, nos quais os pontos-
gatilho (PG) tinham sido identificados dentro dos músculos afetados, que
mostraram tensão e desconforto no alongamento. O músculo problemático
foi passivamente alongado até um ponto abaixo da dor, e depois o paciente
realizou uma contração isométrica suave por 10 segundos, seguida por
relaxamento e mais alongamento, três a cinco vezes. O tratamento resultou
em alívio imediato da dor em 94% dos pacientes, com alívio duradouro
registrado em 63%.

Knebl (2002) comparou o uso da técnica de Spencer – uma sequência
osteopática para mobilização passiva do ombro – com o mesmo protocolo
usando TEM em 29 pacientes idosos com restrições crônicas e dor no
ombro. Oito sessões de tratamento, de 30 minutos de duração cada, foram
realizadas duas vezes por semana nas semanas 2, 4 e 6, e uma vez nas
semanas 10 e 14, durante um período de 14 semanas. Ambas as formas de
tratamentos (mobilização com e mobilização sem TEM) produziram
melhoras, mas um aumento maior foi encontrado na flexão ativa e passiva
no grupo que recebeu TEM. Quando os participantes foram reavaliados
após o final do período de tratamento, houve uma tendência para a
amplitude de movimento (ADM) no grupo de TEM para continuar
aumentando, mas também uma tendência para sua diminuição naqueles
tratados apenas com mobilização passiva.

Hunt e Legal (2010) conduziram um estudo simples-cego controlado e
randomizado envolvendo 80 pacientes com espasmo do piriforme e dor,
junto com a presença de pontos-gatilho miofasciais naquele músculo.
Vinte e oito pacientes foram tratados usando TEM, com o objetivo de
relaxar o piriforme; outros 27 pacientes foram tratados com uma técnica de
thrust de alta velocidade e baixa amplitude (AVBA) que aplicava
alongamento rápido ao piriforme; os restantes (25 de grupo-controle)
foram tratados por uma medida de placebo. Os resultados envolveram
avaliação do limiar de dor por pressão (usando algometria); amplitude de
rotação interna do quadril (goniometria); e níveis de dor, usando uma
escala analógica visual. A TEM e os métodos de thrust AVBA produziram
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um aumento igualmente significativo na extensibilidade do piriforme,
junto com alívio de dor, comparado com o grupo placebo.

Moore e colaboradores (2011) estudaram os efeitos da TEM no
tratamento de ADM do ombro de jogadores amadores de beisebol
(universitários). Uma aplicação única de TEM foi usada sobre os
abdutores horizontais da articulação glenoumeral (AGU) (19 pacientes) e
os rotadores externos da AGU (22 pacientes) para melhorar a ADM. Os
resultados mostraram que uma aplicação única de um procedimento de
TEM, nos jogadores de beisebol universitários, para os abdutores
horizontais da AGU forneceram melhoras imediatas na ADM de adução
horizontal e de rotação interna.

Parmar e colaboradores (2011) relatam sobre o uso de alongamento
isotônico excêntrico aplicado lentamente (AIEL) comparado com
alongamento manual passivo (AMP) na reabilitação do joelho após
cirurgia do quadril. Esses cirurgiões ortopédicos observaram que, embora
não tenha ocorrido diferença na ADM significativamente aumentada que
foi, no fim, atingida (quando se compara TEM com AMP), aqueles que
receberam TEM mostraram uma redução mais rápida e significativa de
dor. Eles descrevem a técnica usada como segue: “Com o paciente em
uma posição de decúbito lateral, o quadril foi mantido na posição neutra
com estabilização adequada da pelve. O joelho foi então levado para uma
amplitude onde a primeira barreira de resistência foi alcançada. O
paciente foi então instruído a usar 20 a 25% da força extensora do joelho
para resistir à força de flexão aplicada pelo terapeuta. Em seguida, o
joelho foi movido a uma nova [final da] amplitude até uma segunda
barreira de resistência ser atingida e foi mantido nesta posição por 15
segundos, retornando, então, à extensão total. Esta técnica foi aplicada
por 5 a 7 repetições uma vez ao dia”.

Dois elementos importantes a se observar neste exemplo são:

A facilidade do final da amplitude – “primeiro sinal de resistência” –
foi usada. Como foi enfatizado, essa é uma característica da TEM,
diferentemente de algumas outras abordagens em que o final da
amplitude é descrito como “primeiro sinal de desconforto”.
A tentativa do paciente de estender o joelho a partir desta posição –
usando 20 a 25% da força disponível (não a força plena) – foi



sobreposta pelo terapeuta, tornando este um alongamento excêntrico
isotônico.

A análise racional para o uso de AIEL e contrações isolíticas (CIL) é
descrito no pós-cirúrgico da seguinte maneira: “Nos grupos pós-cirúrgicos
imediatos, nós usamos AIEL para prevenir a dor excessiva e também para
permitir um alongamento gentil gradual, ajudando, deste modo, na
remodelagem do tecido lesionado, bem como do tecido mole circundante.

Na fase crônica, nós usamos contrações isolíticas que são mais
vigorosas, de modo a ajudar na quebra das aderências fibrolíticas por
meio do controle do microtrauma, permitindo, desse modo, melhora na
elasticidade e circulação durante a remodelagem”.

TEM e ácido hialurônico (AH). Como descrito no Capítulo 1, a
função de deslizamento da fáscia requer a ampla produção de lubrificantes
como o HA. A produção é estimulada por mecanismos de fricção, de
vibração – algo facilmente incorporado na aplicação de alongamentos
isolíticos ou do tipo AIEL (Kuchera & Kuchera, 1992).

Wilson e colaboradores (2003) sugeriram uma forma de TEM para
atingir a reabilitação focada nos músculos intrínsecos da coluna (como os
rotadores, intertransversais) – uma vez que isso pode oferecer benefícios
acentuados em termos de estabilização espinal e reeducação
proprioceptiva. “Uma disfunção destes músculos pode levar ao input
aferente incorreto ao sistema nervoso central, resultando em uma visão
distorcida das relações espaciais dos segmentos do movimento. Isso pode
levar a um uso e/ou desuso ineficaz dos estabilizadores dinâmicos
primários da coluna.” A descrição do protocolo TEM recomendado por
Wilson e colaboradores (2003) é muito extensa para este capítulo. Ela
pode ser encontrada de forma abrangente no Capítulo 9, de Chaitow
(2013). O que é necessário por parte do paciente é explicado da seguinte
forma:

“É importante para o paciente fornecer uma contração extremamente
pequena. O foco é fortalecer os pequenos músculos intersegmentares.

Estes rapidamente se tornarão dominados pelos músculos motores
primários maiores se uma contração muito grande for extraída.
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O fisioterapeuta deve ter em mente que a musculatura central será
ativada antes da periférica, portanto a contração muscular deve ser
medida em ‘onças’ (gramas) em vez de em ‘libras’ (quilos). A seguir,
encontram-se alguns exemplos de instruções úteis para fornecer ao

paciente:

‘Acompanhe minha força à medida que eu traciono sua perna em
direção ao teto, mas não a ultrapasse.’
‘Pressione minhas mãos como se você estivesse apertando um ovo, mas
sem deixar ele quebrar’ (Wilson e colaboradores, 2003).

Observação: A TEM pulsada deve oferecer um modelo ideal para este
protocolo.

Lederman (2011), entre outros, acredita que a melhor maneira de
resolver uma disfunção, como uma dor lombar, deve envolver estratégias
de reabilitação, reeducação motora e metodologias focadas no
comportamento – em vez de modalidades manuais que podem
proporcionar efeitos limitados em curto prazo. Contudo, o oposto também
pode ser verdade, pois, a menos que os aspectos de mobilidade, força,
controle motor e resistência sejam restaurados dos tecidos disfuncionais
por meio de métodos como a TEM , a função normal indolor pode ser
muito mais difícil de se obter.

Mecanismos fasciais (e outros) da TEM
Fryer (2013) resumiu os principais elementos envolvidos na eficácia da
TEM. As atuais teorias incluem:

Relaxamento muscular reflexo: embora alguns estudos sustentem a
teoria de que o relaxamento muscular ocorre após contrações
isométricas, parece haver apenas um breve efeito de “relaxamento pós-
isométrico”, com outros estudos mostrando – paradoxalmente – que as
contrações isométricas resultam em atividade aumentada (em vez de
diminuída) de EMG nos músculos. Parece provável, portanto, que “a
extensibilidade aumentada deva ocorrer devido a outros fatores, como
mudança viscoelástica ou aumento na tolerância ao alongamento”.
Mudanças viscoelásticas ou na propriedade muscular: há evidência
de que o acréscimo de uma contração isométrica aumenta os efeitos do
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alongamento passivo, envolvendo possivelmente os componentes
elásticos em paralelo e em série dos sarcômeros. As mudanças em
ambos os elementos elásticos em série e paralelo dos sarcômeros (como
abordado anteriormente) ocorrem durante as fases ativa e passiva da
TEM, contribuindo para o alongamento muscular e o aumento da
amplitude de movimento (Milliken, 2003; ver Fig. 5.1).
Além disso, processos como a histerese (ver descrições no Cap. 1,
Quadro 1.2) podem estar envolvidos nas mudanças elásticas; em
particular, é sugerido em indivíduos mais jovens (Reid & McNair,
2004). Embora não se elimine isso como um fator contribuinte para o
aumento da extensibilidade tecidual, a mudança viscoelástica requer
muito mais pesquisas para esclarecer seu papel nesse processo.
Mudanças na tolerância do alongamento: embora as evidências
careçam de qualquer explanação específica, os estudos têm
demonstrado que, após a TEM, o aumento na capacidade de
alongamento dos tecidos é devido a “uma tolerância de maior força de
alongamento para estender o músculo”. Em outras palavras, após uma
contração isométrica é possível alongar tecidos moles previamente
restritos de modo mais confortável do que antes da contração. Se o
mesmo grau de força envolvido no alongamento dos isquiotibiais após
uma contração isométrica foi empregado antes da contração, ele não
teria sido igualmente tolerado. Contudo, isso não explica o(s)
mecanismo(s) envolvido(s)!

Outros possíveis mecanismos e explanações incluem:

Como descrito no Capítulo 5, os efeitos hidráulicos envolvendo a
expulsão de água proveniente do tecido conectivo, durante contrações e
alongamento – permitem o aumento da liberdade de movimento por até
30 minutos, tempo durante o qual a mobilização e/ou exercício podem
ser atingidos de maneira mais eficiente (Klinger e colaboradores, 2004).
Fryer e Fossum (2010) sugerem que a TEM estimula os
mecanorreceptores que iniciam as respostas de alívio de dor, via
trajetórias de dor ascendentes ou descendentes. Além disso, a TEM
induz o alongamento mecânico de fibroblastos que aumentam o fluxo
sanguíneo local e também alteram a pressão osmótica intersticial,
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reduzindo concentrações de citocinas pró-inflamatórias e, assim,
ajudando a dessensibilizar os receptores de dor (Havas e colaboradores,
1997).
Wilson (em Chaitow, 2013) mostrou que a TEM possui acentuados
efeitos de alívio da dor em casos de dor lombar aguda: “A MET não
apenas inibe o neurônio motor alfa, mas o alongamento gentil do
terapeuta também inibe os nervos aferentes Ia via depressão de pós-
ativação. Isso é devido à capacidade da técnica de energia muscular de
diminuir a sensibilidade dos fusos musculares ao alongamento. Esse
efeito dura mais de dois dias (Avela e colaboradores, 1999a,b). Essa
evidência fortifica o argumento para o uso de TEM sobre outras
técnicas porque não só os efeitos são de duração mais longa, mas
também porque a TEM resolve o ciclo de dor/espasmo, agindo sobre
ambos os nervos, eferentes e aferentes.
Analgésicos naturais, como endorfinas e/ou endocanabinoides, parecem
ser liberados em resposta à TEM (McPartland, 2008).
Como observado no Capítulo 5, não é possível alongar de forma
manual as lâminas da fáscia densa profunda; por exemplo, na fáscia
toracolombar. Contudo, o uso da TEM torna possível reduzir a carga de
tensão imposta pelos músculos hipertônicos em tais lâminas –
reduzindo a rigidez relativa dos planos fasciais.

Mecanismos neurológicos, mecânicos, endócrinos, hidráulicos – e
possivelmente outros – parecem contribuir conjuntamente para a eficácia
da TEM.

Como e onde adquirir habilidades na TEM?
Todas as escolas osteopáticas ensinam TEM, embora nem todas
introduzam as versões mais sutis, como a TEM pulsada.

Os fisioterapeutas geralmente aprendem elementos da TEM e
comumente também são introduzidos a um parente distante da TEM –
facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) –, embora esta abordagem
possua diferenças importantes em relação à TEM, como descrito neste
capítulo.

Outros métodos que são semelhantes à TEM incluem abordagens
descritas por diferentes nomes (e com pouca ou nenhuma referência às



origens osteopáticas), como “contrair–relaxar” (CR), “agonista–contrair–
relaxar” (ACR), contrair–relaxar–agonista–contrair (CRAC). Quaisquer
que sejam os nomes usados, elas são todas versões da TEM e estão
amplamente disponíveis como cursos curtos via livros e instrução por
vídeo.

O protocolo listado no Quadro 13.1 resume os elementos da TEM.

Quadro 13.1
Resumo do protocolo
P. O que é o “RPI” em relação à TEM?
R. O relaxamento pós-isométrico (RPI) era o modelo teórico para o
mecanismo envolvido na TEM quando os tecidos-alvo, o(s) músculo(s)
que requer(em) “liberação”, estavam envolvidos na contração
isométrica. O relaxamento pós-isométrico ocorre, mas é de duração
muito curta para ser responsável pelas mudanças de “relaxamento” após
o emprego da TEM.

P. O que é a “IR” em relação à TEM?
R. A inibição recíproca (IR) era o modelo teórico para o mecanismo
envolvido na TEM quando os antagonistas aos tecidos trabalhados, os
antagonistas ao(s) músculo(s) que requer(em) “liberação”, estavam
envolvidos na contração isométrica. A IR ocorre, mas é de duração
muito curta para ser responsável pelas mudanças de “relaxamento” após
o emprego da TEM.

P. Qual barreira deve ser usada na aplicação da TEM?
R. Os tecidos devem ser levados a um ponto logo antes da barreira de
resistência – i.e., a um ponto antes que qualquer sensação de tensão
(“união”) seja percebida.
P. Qual é a força que a contração deve ter para ser
solicitada pelo paciente?
R. Menos de um terço da força disponível.

P. Por quanto tempo uma contração isométrica deve ser
mantida?
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R. Cinco a sete segundos – ou menos de um segundo na TEM pulsada
–, repetido por 10 segundos ou mais.

P. A contração isométrica deve envolver agonista (“RPI”)
ou antagonista (“IR”)?
R. O uso dos agonistas – os tecidos requerem liberação ou alongamento
– oferece os melhores resultados, mas a dor pode impedir seu uso, caso
no qual os antagonistas devem ser empregados – ou outros músculos
que possam influenciar a restrição podem ser usados.
P. A direção da contração isométrica deve ser na direção
da barreira ou para longe da barreira?
R. Esta é efetivamente uma questão igual à anterior. Se o esforço for
direcionado para longe da barreira, envolve os músculos agonistas e o
“RPI”. Se o esforço de contração for na direção da barreira, envolve os
antagonistas e, portanto, a “IR”.

P. A cooperação da respiração é requerida (sincinesia
respiratória)?
R. Na TEM básica (i.e., não quando o alongamento excêntrico está
envolvido), alongar ou mover para uma nova barreira é comum na
expiração – exceto no caso do quadrado do lombo, pois ele desencadeia
na expiração.
P. Deve haver uma pausa após a contração antes que o
movimento ou o alongamento seja introduzido?
R. Sim – um momento de relaxamento antes do alongamento começar é
aconselhado.

P. Após a contração isométrica, os tecidos devem ser
levados a uma nova barreira, ou ultrapassar a nova
barreira – a que distância e por quanto tempo?
R. Em uma situação aguda, não há alongamento – os tecidos são
levados a uma nova barreira após a contração isométrica. Nos cenários
crônicos, o movimento é somente para passar a barreira, entre 5 e 30
segundos – o paciente é auxiliado, se possível.



P. Quantas repetições do processo descrito acima devem
ser feitas?
R. Uma a duas; parece haver pouco benefício na repetição do processo
além de uma segunda aplicação da TEM.

P. Descreva um alongamento isotônico excêntrico lento
(AIEL).
R. Os tecidos são levados na direção da posição de médio alcance, na
direção da restrição, e o paciente deve ser solicitado a manter esta
posição à medida que o terapeuta lentamente alonga os músculos
contraídos – a uma nova barreira de resistência, alongando os músculos
à medida que eles contraem. Isso também é comumente aplicado aos
antagonistas possivelmente inibidos dos grupos musculares encurtados,
tonificando-os desse modo.

P. Descreva um rápido alongamento TEM excêntrico
isotônico (isolítico).
R. O mesmo procedimento descrito anteriormente, apenas realizado
rapidamente de modo a criar deliberadamente um macrotrauma nos
sarcômeros contraídos – reduzindo elos cruzados, fibrose, etc. – a ser
acompanhado por uma cuidadosa reabilitação.

P. Descreva a TEM pulsada.
R. Os tecidos ao redor de uma articulação restrita são firmemente
mantidos em um final de amplitude tranquilo, e uma solicitação é feita
para um pequeno grau de esforço na direção, ou para longe, da barreira
de restrição (ou em outra direção), que dure menos de 1 segundo. Uma
vez que o grau e a direção do breve esforço forem compreendidos com
sucesso, o paciente é solicitado a produzir uma série de 10 a 20 dessas
tais contrações de maneira rítmica contra uma firme pressão contrária,
após a qual uma nova barreira é identificada e usada como um ponto
inicial para 15 a 20 minicontrações adicionais.
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Terapia de indução miofascial
(MIT®)

Andrzej Pilat
Introdução
A Terapia de Indução Miofascial (MIT®, do inglês Miofascial Induction
Therapy) é uma abordagem prática (para o corpo todo) que é focada na
restauração da função alterada no tecido fascial. Em um corpo saudável, o
sistema fascial sustenta o movimento, a fluidez e a coordenação. As lesões
e o envelhecimento podem, contudo, reduzir essa dinâmica tecidual,
resultando em restrição fascial, como abordado nos Capítulos 1 e 2. A
adaptação à disfunção fascial envolve respostas estruturais e funcionais
que são frequentemente suscetíveis à facilitação via métodos manuais
como a MIT.

A MIT é uma avaliação prática e o processo de tratamento no qual o
terapeuta, aplicando uma gentil transferência de estresse mecânica manual
(tração ou/e compressão) a um tecido disfuncional específico, facilita a
recuperação. O termo “indução” se relaciona à correção da facilitação do
movimento e não a um alongamento passivo do sistema fascial. Este é,
principalmente, um processo educacional, na busca de restaurar um nível
homeostático favorável, recuperando a amplitude de movimento, tensão,
força e coordenação apropriadas. O objetivo final do processo terapêutico
não é o estabelecimento de hierarquias estáveis, mas a facilitação da
adaptação ideal e contínua às demandas ambientais, com eficiência
máxima.

Os fisioterapeutas familiarizados com a liberação miofascial (LMF)
encontram semelhanças entre ela e a MIT. Com nuances diferentes, elas
são baseadas no mesmo conceito de raciocínio clínico e uma complementa
a outra. A MIT é caracterizada como uma remodelagem do tecido manual,
sempre evitando a aplicação de estímulo arbitrário (alteração na
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intensidade e direção da força), com o foco na resposta tecidual natural
intrínseca.

Definições
O que é fáscia?
Não existem critérios unificados para determinar o que é fáscia (Langevin
& Huijing, 2009; Schleip e colaboradores, 2012). Kumka e Bonar (2012)
definem fáscia como “um órgão inervado, contínuo, funcional de
estabilidade e movimento que é composto por matrizes de colágeno
tridimensionais”. Isso enfatiza que a fáscia não é uma estrutura passiva e
meramente de suporte, mas, ao contrário, é “um sistema dinâmico e
mutável” (Swanson, 2013). Esse sistema se manifesta como diferentes
tipos de tecido conectivo, formando uma rede de tensão contínua, por
todos os níveis micro e macroscópicos da arquitetura corporal (Langevin e
colaboradores, 2011).

As funções básicas do sistema fascial (Pilat, 2003; ver
também Cap. 1)

Suspensão;
suporte;
formação de compartimentos;
coesão das estruturas corporais;
proteção e autonomia dos músculos e vísceras;
formação de unidades funcionais;
criação e organização de uma rede de comunicação corporal contínua;
participação no controle da postura;
absorção e distribuição de estímulos locais como um todo sinergístico:

mecânico (pressão, vibração, movimento);
químico;
térmico.

nutrição tecidual;
facilitação de troca metabólica;
participação na cicatrização da ferida;
coordenação hemodinâmica;



• participação na transmissão de estímulos aferentes por toda a rede de
receptores.

O que é disfunção fascial? (Ver também Cap. 2)
A disfunção do sistema fascial é definida como uma alteração da variedade
de movimentos altamente organizados e como uma transferência incorreta
de informação por meio da matriz (Pilat, 2003). Isso resulta em perda de
deslizamento ideal entre as fibras endofasciais e planos interfasciais. Por
conseguinte, a transmissão de força pode estar alterada e/ou restrita,
resultando em tensão anômala e, por fim, em distúrbios de movimento
(Fourie, 2008). As distribuições de força mecânica são tão importantes
quanto a sinalização bioquímica na formatação do desenvolvimento
celular, função e processos patológicos apropriados (Ingber, 2003).

Quais abordagens podem tratar a disfunção fascial?
Existem inúmeras abordagens chamadas de manuais que focam o
tratamento da disfunção fascial (Chaitow, 2007; Pilat, 2003). Esta seção do
livro inclui uma seleção de abordagens manuais direcionadas à fáscia, com
muitas delas baseadas em princípios conceituais similares. São necessárias
unificação e validação dos procedimentos clínicos por meio de pesquisa
(Remvig, 2007).

O que é MIT?
A MIT foca os processos de facilitação integrada do corpo, incluindo
componentes corporais musculoesqueléticos, neurais, vasculares,
cranianos e viscerais. Durante a aplicação, o médico alonga e/ou comprime
uma área específica do corpo para transmitir um estímulo mecânico de
baixa intensidade. Esse input induz mudanças que influenciam o sistema
para o nível molecular (ver observações sobre mecanotransdução no Cap.
1 e a seguir).

O resultado é uma reação recíproca por parte do corpo que envolve
mudanças bioquímicas, respostas de sinalização, metabólicas e, por fim,
fisiológicas. Esse processo visa remodelar a qualidade da matriz e facilitar
e otimizar a transferência de informação para o, e dentro do, sistema
fascial (Wheeler, 2004). O objetivo, e o resultado comum, do processo é
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aumentar a funcionalidade com demandas de energia mais baixas (Pilat,
2003, 2011). O raciocínio para esse processo é resumido na Figura 14.1.

FIGURA 14.1 Análise esquemática do mecanismo de aplicação da MIT®.

O que é validação para MIT?
A fáscia é um sistema mecanossensorial, como evidenciado por uma
variedade de processos (Chiquet e colaboradores, 2009), incluindo três
categorias diferentes que são sensíveis às forças mecânicas. Cada uma
delas opera em uma escala diferente, potencialmente influenciando as
outras.

Mecanotransdução: é um processo pelo qual um input mecânico é
convertido em uma resposta bioquímica (Wang e colaboradores, 2009).
Piezoeletricidade: como o colágeno (ver Cap. 1) é um semicondutor,
sugere-se que ele seja capaz de formar uma rede eletrônica integrada
que permita a interconexão dos componentes do sistema fascial (Ahn &
Grodzinsky, 2009).
Viscoelasticidade: é uma propriedade da fáscia que descreve suas
características de viscosidade e elasticidade, quando submetida à
deformação, durante a aplicação de (por exemplo) alongamento ou
forças de cisalhamento. A elasticidade descreve um processo como um
alongamento no qual a estrutura retorna ao normal quando o estresse
cessa; a viscosidade envolve a difusão de átomos ou moléculas dentro
de um material amorfo, como a matriz extracelular coloidal (MECC).
As propriedades viscoelásticas da fáscia foram observadas em diversos
estudos que têm analisado várias estruturas fasciais, incluindo a fáscia
toracolombar (Yahia e colaboradores, 1993), a fáscia lata, a fáscia
plantar e a fáscia nasal (Chaudhry e colaboradores, 2007).
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Esses três mecanismos podem agir em diferentes frações de tempo, podem
complementar um ao outro, e o sistema pode trocar entre eles em qualquer
fase da aplicação clínica (Vaticon, 2009).

O sistema fascial também é inervado (Tesarz e colaboradores, 2011),
permitindo as respostas neuroimunoendócrinas, por exemplo:

Locais e globais;
imediatas e retardadas;
mecânicas e neurofisiológicas.

Objetivos da MIT
O objetivo das aplicações gerais da MIT é melhorar a capacidade de
movimento do corpo em todos os níveis. Isso é um processo focado
controlado pelo sistema nervoso central no qual o fisioterapeuta age como
um catalisador (facilitador). A ação terapêutica foca a provisão de recursos
para o ajuste do equilíbrio homeostático ideal.

Os objetivos específicos dos tratamentos são:

Mobilizar as restrições fasciais superficiais;
modificar o estado estacionário das estruturas de colágeno;
facilitar a liberação das propriedades de matriz de deslizamento;
estimular a orientação fisiológica na mecânica de fibroblasto;
prevenir a formação de aderências teciduais;
dispor os planos fasciais superficiais;
adquirir circulação mais eficiente de anticorpos por toda a matriz;
melhorar o suprimento sanguíneo (p. ex., liberação de histamina) na
região de restrição;
melhorar o suprimento sanguíneo ao sistema nervoso;
aumentar o fluxo de metabólito para (e de) os tecidos, facilitando o
processo de recuperação.

Recomendações de tratamento MIT gerais
A MIT é recomendada principalmente para pacientes com disfunções
ortopédicas, neuro-ortopédicas, pós-traumáticas e degenerativas
relacionadas ao sistema miofascial (Pilat, 2003).
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Recomendações de tratamento complementares
A experiência clínica e a pesquisa, discutidas a seguir, observam a
utilidade das abordagens de MIT para pacientes com disfunções
relacionadas com:

o sistema nervoso central (central e periférico);
distúrbios do assoalho pélvico;
doenças circulatórias;
disfunção da articulação temporomandibular (ATM);
lesões esportivas;
distúrbios respiratórios.

Características mecânicas da aplicação de MIT
A MIT envolve aplicação de força gentil, na qual a amplitude de
movimento articular nunca é forçada. Ela permite o movimento na direção
da tensão reduzida em direção ao “relaxamento”.

Esses aspectos aumentam o alcance das aplicações clínicas e permitem
que o profissional aplique a abordagem a uma gama de pacientes, da
pediatria à geriatria. Elas podem ser imediatamente empregadas em
pacientes no pós-traumático e pós-cirúrgico.

Embora o raciocínio clínico aplicado a MIT esteja principalmente
ligado aos protocolos de tratamento dos fisioterapeutas, osteopatas e
massoterapeutas, sua aplicação deve ser útil para todos os profissionais da
saúde com competências em provisão de abordagens de fisioterapia e
terapia manual.

Avaliação
O objetivo do tratamento da MIT é melhorar a capacidade de movimento
do corpo e atingir uma melhor consciência corporal. A consciência
corporal pode ser adaptativa ou desadaptativa. O objetivo da avaliação é
identificar disfunções desadaptativas ocasionadas por diferentes tipos de
traumas que influenciam o sistema fascial. A Figura 14.2 explica o
raciocínio. A avaliação da síndrome da disfunção miofascial é realizada
pelos procedimentos de avaliação comuns conduzidos na terapia manual,
com foco nos sintomas disfuncionais. O fisioterapeuta deve realizar sua
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avaliação costumeira, investigando a integridade e a harmonia de três áreas
corporais básicas: física, autonômica e orgânica (Pilat, 2003).

FIGURA 14.2 Os mais importantes inputs traumáticos fasciais (com base em Pilat, 2003).

Processo de avaliação (ver também Cap. 4)
O esquema de avaliação clínica sugerido inclui:

Tomada da história do caso (anamnese);
avaliação estática da postura (observação);
avaliação dinâmica da postura;

testes funcionais globais;
testes funcionais específicos.

testes palpatórios;
testes adicionais.

Deve ser dada uma atenção especial aos testes funcionais globais quando o
paciente realiza movimentos integrados, muitas vezes similares às
atividades da vida diária. A ordem do procedimento é resumida na Figura
14.3. Na maioria das avaliações, um esquema de “antes e depois” é usado.
Contudo, foram desenvolvidas avaliações que ajudam a observar as



mudanças teciduais em tempo real durante o tratamento. As mais
importantes são: EMG (Bertolucci, 2008) e sonoelastografia (Martínez &
Galán del Río, 2013).

FIGURA 14.3 Diagrama do processo de avaliação (com base em Pilat, 2003). PGT: pontos-gatilho;
IRC, impulso rítmico craniano.

Por meio dessas observações, é possível registrar as mudanças em
tempo real na estrutura fascial, permitindo uma tomada de decisão clínica
durante o tratamento e, assim, melhorando os resultados. Elas também
permitem que o paciente mostre seu progresso com o tratamento. O
fisioterapeuta deve considerar como o paciente interpreta o processo de
avaliação. As influências mentais (expectativas, experiências, temores,
etc.) podem modificar o comportamento/a resposta do paciente.

Mecanismos de aplicação da MIT
Durante o tratamento com MIT, o fisioterapeuta aplica uma carga manual
sustentada, de baixa intensidade, que inicia uma cascata de respostas
mecânicas e neurofisiológicas. O resultado pode incluir qualquer uma de
uma variedade de respostas potencialmente relevantes do ponto de vista
clínico:
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Diminuição da tensão tecidual local e global;
aumento da resiliência tecidual;
aumento da amplitude de movimento;
aumento da força muscular;
redução da inflamação;
melhora da coordenação do movimento;
diminuição da dor;
mudanças na frequência respiratória;
mudanças na frequência cardíaca;
transpiração;
vasodilatação periférica.

A diversidade de respostas ocorre devido a possíveis interações entre
sistemas corporais individuais (ação-reação-interação), que são
coordenados pelos sistemas nervoso periférico e central (integração de
estímulos mecânicos, térmicos e/ou químicos), que são, por sua vez,
responsáveis pelos resultados clínicos.

Raciocínio conceitual
Adaptação, compensação e descompensação são processos associados com
uso excessivo, traumatismo e envelhecimento. Respostas alostáticas a tais
demandas adaptativas – produzidas em uma tentativa de restaurar a
homeostase – envolvem mudanças hormonais, imunológicas e neuronais
(Seeman e colaboradores, 1997).

Quando a carga terapêutica é aplicada a tecidos de modo a estimular a
adaptação harmoniosa, ocorre a deformação da forma celular, induzindo
mecanotransdução (ver Cap. 1 e a seguir).

Além disso, os mecanorreceptores, proprioceptores, nociceptores e
interoceptores são estimulados durante a carga manual. A natureza da
carga, direção, grau, sincronia, etc. determinam a influência que ela terá
sobre as respostas teciduais.

A matriz: ecossistema celular
Foi sugerido que é a MEC que carrega o processo de
recepção/interpretação/transmissão de dados:
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Células, as unidades fundamentais do corpo, estão imersas na MEC, o
que constitui o seu ecossistema.
A matriz é um filtro biofísico que controla a transmissão de nutrientes,
produtos residuais celulares, mediadores e outras substâncias para o, e
provenientes do, ambiente das células.
Células (como fibroblastos, adipócitos, osteoblastos, condroblastos,
células endoteliais) são mecanossensíveis, bem como
mecanorreceptores (Shoham & Gefen, 2012).
A matriz é o meio que conduz os complexos processos de
mecanotransdução nos quais as células reagem de modo dinâmico,
direcionando e interpretando sinais de origem mecânica e
subsequentemente os convertendo em mudanças químicas e/ou
modificações na expressão do gene (Chiquet e colaboradores, 2009).

Processo de restrição de matriz
Uma análise anatômica, realizada principalmente em cadáveres frescos,
mostra a fáscia como uma estrutura altamente hidratada, que se parece
com uma matriz (Fig. 14.4 e Lâmina 8).

FIGURA 14.4 A fáscia como uma matriz (observe o alto nível de hidratação). Isto mostra a região
em uma dissecção de cadáver fresco. A: pele; B: nível fascial superficial; C: nível fascial profundo.
Ver também Lâmina 8.

A produção excessiva de colágeno pode induzir fibrose, resultando em
perda de suavidade da matriz e/ou isotropia, com a criação consequente
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de áreas de compressão. Isso sugere que tais áreas de compressão
podem alterar os movimentos corporais em relação a amplitude,
velocidade, resistência e coordenação (Fourie, 2008).
Na presença de restrições duradouras, os tecidos fasciais se tornam
sobrecarregados e sofrem consequências disfuncionais.
Essas mudanças afetam primeiro as estruturas do tecido conectivo
frouxo e então reorganizam o tecido especializado (tecido conectivo
denso regular ou irregular, como tendões, ligamentos ou cápsulas),
causando densidade excessiva e desorientação tecidual.
As restrições fasciais de duração mais curta afetam os tecidos
localmente, enquanto as restrições de duração longa induzem um
padrão de disfunção mais global (Langevin e colaboradores, 2005).
A diminuição da mobilidade fascial pode alterar a circulação e
ocasionar isquemia, levando à deterioração da qualidade da fibra
muscular. Como resultado, as alterações podem aparecer nas funções de
estabilidade e coordenação dos movimentos articulares, resultando em
processo inflamatório e/ou dor junto às sequências miofasciais (Lee,
2001).
Considerando que muitos mecanorreceptores estão encravados dentro
da fáscia, os aferentes proprioceptivos poderiam influenciar
negativamente o controle motor (Vaticon, 2009).

Evidência na sustentação do efeito da aplicação de
força manual na MIT
A Figura 14.5 detalha os processos de aplicação de indução miofascial.
Este não é um quadro definitivo, mas uma proposta para interpretar as
interações entre mecanismos extremamente distintos que envolvem os
níveis corporais macro e micro.
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FIGURA 14.5 Diagrama do processo de aplicação (MIT®) proposto.

Suporte à pesquisa de ciência básica
A transmissão de força miofascial (ver Cap. 1) é um fenômeno muito
estudado e que depende, em grande parte, da continuidade anatômica
fascial, observada durante dissecções de cadáveres frescos (Stecco,
2004; Schuenke e colaboradores, 2012) e procedimentos cirúrgicos
(Guimberteau e colaboradores, 2010). A transmissão de força
transversa mecânica por meio da fáscia tem sido extensivamente
estudada a nível microscópico (Purslow, 2010). É dada atenção especial
à fáscia intermuscular onde as fibras musculares estão inseridas (ver
Fig. 14.6).
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FIGURA 14.6 Conexões intermusculares fasciais. O aspecto anterior do antebraço esquerdo. A:
tendão do músculo palmar longo; B: músculo flexor radial do carpo; C: conexão fascial
intermuscular lateral; D: nível fascial profundo do antebraço; E: nível fascial superficial do
antebraço; F: pele.

Por meio dessas conexões, as fibras participam na ação mecânica, sem
inserção direta no osso (van der Wal, 2009). A análise motora deve ser,
desse modo, focada não apenas na biomecânica, que é baseada na
anatomia topográfica (onde), mas principalmente nas questões
relacionadas à função (como). Devido a isso, a expressão arquitetura
musculoesquelética é cada vez mais frequente na pesquisa relacionada
ao movimento corporal. Talvez o modelo dinâmico que está mais perto



•

•

•

desses requerimentos seja o modelo da tensegridade, proposto por
Ingber (Ingber, 1997; Pilat & Testa, 2009). Isso sugere um sistema de
tensões partilhadas em múltiplos níveis corporais; o que também
explica as reações globais do sistema fascial em resposta ao estímulo
mecânico.
Diferentes estudos têm mostrado que as respostas dinâmicas e ativas do
citoesqueleto celular, recebendo forças mecânicas provenientes da
MEC, induzem a remodelagem tecidual em ambos os níveis, celular e
subcelular (Wang e colaboradores, 2009).
A presença de tecido conectivo intersticial e sua importância na
modulação de força merece ênfase. As estruturas do tecido conectivo
especializado estão relacionadas não apenas com a estrutura muscular
(endomísio, perimísio, epimísio), mas também com outros sistemas
corporais: circulatório (arterial, venoso, linfático) e o sistema nervoso.
A remodelagem do tecido conectivo intersticial pode ter importantes
efeitos biomecânicos, vasomotores e de neuromodulação.
Remodelagem – contratura de matriz dinâmica tem sido amplamente
estudada em relação à formação de cicatriz (Tomasek e colaboradores,
2002). A aplicação do input mecânico muda o comportamento
biomecânico da fáscia em relação às propriedades da MEC (rigidez e
viscosidade; Chiquet e colaboradores, 2003) e nas respostas teciduais
celulares e subcelulares (processo de mecanotransdução; Langevin e
colaboradores, 2011). As principais estruturas principais nesse processo
são integrinas, as pontes moleculares entre a matriz e o citoesqueleto
por meio das quais a célula “percebe” seu ambiente e responde a ele de
acordo com suas necessidades. As células que são essenciais para a
dinâmica da matriz são fibroblastos e sua transformação fenotípica em
miofibroblastos (Tomasek e colaboradores, 2002). A natureza contrátil
dessas células parece conferir a elas a capacidade de rapidamente
alterar a tensão fascial por meio de contração e relaxamento
(Nekouzadeh e colaboradores, 2008). A ativação celular altera
subsequentemente a expressão do gene, a síntese de proteína e modifica
a MEC (Langevin e colaboradores, 2011).

A fáscia como uma estrutura mecanossensível
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Um forte elo entre fáscia e o sistema nervoso autônomo foi identificado
(Haouzi e colaboradores, 1999); por exemplo, envolvendo uma rede de
mecanorreceptores, os chamados mecanorreceptores intersticiais
(terminações nervosas livres dos grupos III e IV), cada uma das quais
possui dois subgrupos com níveis baixos e altos de mecanossensibilidade
relacionada à arquitetura celular.

Os aferentes musculares do grupo III são encontrados, por exemplo, na
fáscia perimuscular e adventícia dos vasos sanguíneos musculares, e
respondem a estímulos de deformação tal como pressão e alongamento
(Lin e colaboradores, 2009). O potencial de ação neural desencadeado
por meio dos terminais nervosos está ligado à deformação mecânica
específica e a interações da MEC (Yi-Wen e colaboradores, 2009). A
estimulação dos aferentes musculares dos grupos III e IV possui efeitos
reflexos sobre ambos os sistemas nervosos, somático e autônomo,
incluindo um efeito inibitório sobre motoneurônios alfa, um efeito
excitatório sobre motoneurônios gama e um efeito excitatório sobre o
sistema nervoso simpático (Kaufman e colaboradores, 2002).
Por meio dos mecanorreceptores, o sistema fascial se encontra em um
processo contínuo de comunicação interna (Vaticon, 2009):

somato-somático;
somato-visceral;
viscero-visceral;
viscero-somático.

As perguntas a serem respondidas são: esse esquema de trabalho teórico
pode ser clinicamente confirmado e, se a resposta for sim, ele é
clinicamente relevante?

A seguir um breve resumo de uma seleção dos estudos clínicos.

Evidência científica relacionada aos resultados da
abordagem miofascial
Pesquisa relacionada à patologia

Marshall e colaboradores (2009) concluíram que a liberação miofascial
ajuda a reduzir a gravidade e a intensidade da dor muscular em pessoas
com síndrome de fadiga crônica.
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Hicks e colaboradores (2009) relatam que os fibroblastos humanos
secretam os mediadores solúveis da diferenciação de miofibroblasto e
que a liberação miofascial pode ajudar a regular o desenvolvimento
muscular.
Uma forma objetiva para avaliar o efeito das aplicações da MIT nas
lesões musculares com sonoelastografia dinâmica foi relatada por
Martínez e Galán del Río (2013).
Useros e Hernando (2008) concluíram que a indução miofascial tem
efeitos benéficos em pacientes com dano cerebral, com ênfase especial
sobre o controle postural automático.
Em pacientes com negligência espacial unilateral (uma alteração da
posição da cabeça com respeito à linha mediana), Vaquero Rodríguez
(2012) observou resultados significativos para a sensibilidade variável
no grupo experimental tratado com MIT, quando comparado com
aqueles tratados com terapia Bobath.
Fernández-Lao e colaboradores (2011) aplicaram a técnica de liberação
miofascial em pacientes sobreviventes do câncer de mama. Os autores
observaram que a liberação miofascial levou a um aumento imediato na
taxa de fluxo salivar, sugerindo um efeito parassimpático da
intervenção.
Vasquez (2011) apresenta a efetividade da MIT no tratamento do
ombro de nadadores em relação ao equilíbrio articular e à dor.
Arguisuelas Martínez e colaboradores (2010) demonstraram os efeitos
da manipulação da coluna lombar e MIT toracolombar sobre os padrões
de ativação do eretor da espinha.

Pesquisa clínica em indivíduos saudáveis
Arroyo-Morales e colaboradores (2008a) afirmaram que a variabilidade
da frequência cardíaca e a recuperação da pressão arterial após estresse
físico foram melhorados pela liberação miofascial em comparação com
o tratamento por eletroterapia placebo.
Arroyo-Morales e colaboradores (2008b) relataram que a aplicação de
um protocolo de recuperação ativa usando o tratamento miofascial para
todo o corpo reduz a amplitude e o vigor na EMG quando aplicada
como uma técnica de recuperação passiva após um protocolo de
exercício de alta intensidade.
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Toro e colaboradores (2009) afirmam que a aplicação de uma sessão
simples de terapia manual (incluindo MIT) produz um aumento
imediato da variabilidade da frequência cardíaca e uma diminuição na
tensão, no estado de raiva e na dor percebida em pacientes com cefaleia
do tipo tensional crônica.
Em um estudo randomizado duplo-cego e controlado por placebo,
Arroyo-Morales e colaboradores (2009) registraram que a MIT poderia
estimular a recuperação de um estado de imunossupressão transitório
induzido pelo exercício em mulheres ativas saudáveis.
Henley e colaboradores (2008) demonstraram quantitativamente que a
liberação miofascial cervical desloca o equilíbrio simpaticovagal do
sistema nervoso simpático para o parassimpático.
Em um estudo envolvendo 41 voluntários saudáveis do sexo masculino,
que foram randomicamente designados a grupos experimentais ou de
controle, Fernandez e colaboradores (2008) relataram níveis de
ansiedade bastante diminuídos em adultos jovens saudáveis após a
aplicação do tratamento de indução miofascial. Além disso, foram
observados valores de pressão arterial sistólica bastante inferiores,
quando comparados com os níveis de linha de base.
Heredia-Rizo e colaboradores (2013) demonstraram que a MIT (técnica
de inibição muscular suboccipital) melhorou de imediato a posição da
cabeça com o indivíduo sentado e em pé. Além disso, ela
imediatamente diminuiu a mecanossensibilidade do nervo occipital
maior.
Fernández-Pérez e colaboradores (2013) observaram modulações
imunológicas maiores com uma contagem de linfócitos B aumentada 20
minutos após a aplicação craniocervical de MIT.

Protocolo de abordagem da MIT
A aplicação da MIT envolve uma seleção de procedimentos que otimizam
a função e o equilíbrio dentro do e por entre o sistema fascial, reduzindo a
dor e aumentando a função. As aplicações da MIT, como sugerido a
seguir, são baseadas na experiência clínica do autor (Pilat, 2003, 2009,
2011), sustentadas pelo esquema de trabalho teórico abordado
anteriormente. O processo da MIT pode ser combinado com outras
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estratégias de terapia manual ou ser um procedimento de tratamento
exclusivo.

Princípios do procedimento clínico
Todos os procedimentos (protocolos) devem ser individualizados de
acordo com a disfunção avaliada e a condição emocional e física
individual, cultura, idade e sexo do paciente.

Um primeiro estágio requer identificação da região do corpo afetada
pela disfunção miofascial que produz o sintoma. Essa região deve ser
identificada durante o processo de avaliação inicial descrito
anteriormente. Ver também o Capítulo 4 e a Figura 14.3.
A base conceitual do processo de aplicação da técnica MIT é delineada
na Figura 14.5.

Protocolos de tratamento sugeridos (Fig. 14.7)

FIGURA 14.7 Ordem sugerida da aplicação do protocolo.

Os procedimentos da técnica superficial (local) abordam a superfície
e/ou restrições detectáveis por meio da palpação direta, envolvendo
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diferentes manobras. Uma manobra é um movimento aplicado de modo
passivo e de curta duração (com ou sem deslizamento sobre a pele), que
muda a qualidade da matriz e a atitude estacionária do colágeno,
facilitando sua capacidade de deslizamento local. Dependendo da
região do corpo e da morfologia de cada paciente, o movimento pode
ser aplicado por dígito, ou, pelos nós dos dedos, do antebraço ou do
cotovelo.
O principal objetivo é a correção das restrições subcutâneas
(relacionadas com a fáscia superficial) e também daquelas que afetam
músculos, tendões ou ligamentos que podem ser sentidas diretamente
abaixo da pele. Nesses procedimentos, a direção do movimento
terapêutico deve sempre ser na direção da restrição (Pilat, 2003).
Os procedimentos da técnica local profunda são as ferramentas mais
importantes e mais efetivas empregadas na MIT. Essas técnicas
abordam as restrições da fáscia profunda local (não detectadas por meio
da palpação direta), que podem aparecer em múltiplas direções ou
planos.

Após realizar o processo de avaliação funcional (ver Fig. 14.3), os
procedimentos básicos são os seguintes (Pilat, 2003):

Visto que a fáscia responde biomecanicamente ao input de
compressão e à tração (Chaudhry e colaboradores, 2007), essas duas
estratégias mecânicas podem ser usadas na aplicação da MIT.
O fisioterapeuta aplica uma compressão e/ou tração lenta,
tridimensional (lembrando sempre da ideia de que o corpo é igual a
um balão cheio de glicerina, que pode ser comprimido ou alongado),
levando o tecido a ficar tenso. Isso é referido como a primeira
barreira de restrição.
O deslocamento arbitrário dos tecidos engajados deve ser evitado.
O paciente é solicitado a manter um estado de passividade ativa.
A pressão aplicada é constante durante os primeiros 60 a 90
segundos. Esse é o tempo requerido para a liberação da primeira
barreira de restrição, de acordo com a resposta viscoelástica
(Chaudhry e colaboradores, 2007; Pilat, 2003).
Durante a primeira fase da técnica, o terapeuta quase não move o
tecido.
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Após sobrepor a primeira barreira de restrição, o terapeuta segue o
movimento na direção de menor resistência, pausando a cada nova
barreira.
Em cada aplicação, o terapeuta deve passar por três a seis barreiras
consecutivas; o mínimo de tempo requerido para obter essa liberação
e a diminuição da dor é de geralmente 3 a 5 minutos (Borgini e
colaboradores, 2010). Dependendo da gravidade da disfunção, o
processo pode levar de 25 a 30 minutos.

Exercício
Exemplo de autoaplicação da técnica local profunda da
MIT®

Para uma correta aplicação das técnicas profundas, o terapeuta deve
claramente fazer a diferenciação entre o movimento elástico
(arbitrariamente conduzido por ele/ela) e o movimento facilitado que
ocorre em resposta ao processo de remodelagem tecidual, descrito
anteriormente. O seguinte exercício é um exemplo do aprendizado da
estratégia de movimento facilitado.

Sente em uma cadeira e relaxe. Cubra gentilmente suas bochechas
com suas mãos e, sem deixar escorregar pela pele, mova suavemente os
tecidos em todas as direções e a diferentes velocidades. Explore a
amplitude e a resistência final à medida que você atinge o final do
alcance. Este é o movimento elástico.

De forma subsequente, cubra sua mandíbula como mostrado na
Figura 14.8. Feche os olhos, respire profundamente e relaxe os ombros.
Durante cerca de três minutos, aplique uma tração gentil em direção ao
chão. Se você observar movimento, acompanhe-o. Não deve haver
aumento na força durante todo o exercício. O sentido do movimento
que você irá sentir é o movimento facilitado. Após isto, teste novamente
a amplitude e a resistência à medida que você novamente move os
tecidos em todas as direções. O que mudou?
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FIGURA 14.8 Exemplo de autoaplicação da técnica local profunda da MIT®.

A tensão aplicada ao tecido deve ser constante, embora a pressão
(força) aplicada possa precisar ser modificada após a sobreposição
da primeira barreira. Por exemplo, a pressão deve ser reduzida se
houver um aumento na dor e/ou reação/resposta excessiva ao
estímulo terapêutico (tremor/fibrilação, etc.).
A resposta de liberação do tecido é geralmente local (na área de
aplicação). Contudo, é possível que possa ocorrer um movimento
espontâneo em outras regiões do corpo.

Procedimentos de técnica global profunda. A diferença entre este e o
método previamente descrito está relacionada à reação tecidual que o
fisioterapeuta está procurando. As mudanças teciduais locais ainda são
importantes, especialmente no início do tratamento. Contudo, as
respostas na tensão tecidual em outras regiões (qualquer uma) do corpo
podem ser antecipadas; por exemplo, a aplicação da carga mecânica
manual inicial à área cervical pode iniciar, com o passar do tempo
(vários minutos), respostas teciduais (i.e., mudanças de qualidade) em
qualquer região do corpo. A resposta não precisa ser linear (i.e., uma
reação em cadeia); por exemplo, envolvimento das mãos do paciente.
Nesse caso, o braço e o antebraço são a zona de transmissão da
atividade (sem qualquer movimento do corpo observado nestes) à mão.
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Os princípios da tensegridade (ajuste da tensão de todo o sistema) estão
operando (Pilat & Testa, 2009). Geralmente as áreas do corpo que
apresentam as maiores e mais antigas restrições reagem primeiro.

Os princípios gerais descritos acima são válidos para o tratamento de cada
estrutura do corpo. Contudo, as disfunções específicas requerem
estratégias terapêuticas individuais (ver Pilat, 2003, 2009, 2011).

Treinamento
O treinamento de MIT não requer experiência prévia na terapia manual. O
processo de aprendizagem consiste em três áreas: teoria, prática e
habilidades de palpação manual. Essa última é considerada a mais
complicada e requer um período prolongado de aprendizado junto a uma
extensa experiência clínica. O esquema de trabalho teórico baseado na
evidência abre uma ampla e crescente gama de aplicações clínicas.
Contudo, a evidência clínica permanece limitada, requerendo critérios de
pesquisa unificados, incluindo:

Processos de avaliação mais objetivos;
Classificação de estratégias (abordagem local vs. global);
Unificação de parâmetros como força, momento, intensidade e
frequência da aplicação;
Identificação e análise das respostas em diferentes sistemas do corpo;
Identificação e classificação dos não respondentes;
Análise dos resultados em longo prazo.
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Técnica neuromuscular (TNM) e
modalidades de manipulação de
tecido mole associadas

Leon Chaitow
O que é TNM? – Introdução
Em um texto anterior descrevendo a técnica neuromuscular (TNM), a
seguinte introdução foi empregada (Chaitow, 2011), do jeito que está aqui,
uma vez que ela abrange a essência do assunto:

“Imagine uma técnica de palpação que se torna uma maneira de
intervenção em virtude da pressão aumentada.
Imagine também uma técnica de palpação que, de uma maneira não
invasiva, satisfaça e corresponda o tônus dos tecidos que está
abordando e procure essencialmente mudanças da norma em quase
todas as áreas acessíveis (para dedo ou polegar) dos tecidos moles.
Imagine que esta abordagem fornece informações de maneira
sistemática sobre tônus tecidual, resistência, fibrosidade, edema,
mudanças discretas localizadas no tecido mole, áreas de estrutura
alterada, aderências ou dor, sendo capaz de trocar isso tudo por um
modo de avaliação sem dor e agradável, por um foco de tratamento
que inicie o processo de normalização das mudanças que ela revela.
Essa é a técnica neuromuscular (TNM)”.

Duas versões
Este capítulo descreve a Técnica Neuromuscular (versão europeia) e a
Terapia Neuromuscular (versão americana) – ambas são métodos de
avaliação e tratamento desenvolvidos na década de 1930 no Reino Unido e
separadamente nos Estados Unidos –, bem como uma variedade de
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métodos de manipulação de tecido mole, adjuntos complementares a
ambas versões da TNM, cujos exemplos são listados no Quadro 15.1.

Quadro 15.1
Principais métodos e modalidades da TNM
Os métodos e modalidades de manipulação do tecido mole listados
abaixo são todos considerados “terapias neuromusculares” e são
complementares às seguintes versões, ambas detalhadas neste capítulo:

Técnica Neuromuscular (versão europeia de Lief);
Terapia Neuromuscular (versão americana).

A maioria das abordagens listadas abaixo em ordem alfabética são
apresentadas como capítulos separados neste livro. Todas as outras na
lista (em negrito) são brevemente definidas no Quadro 15.2.

Liberação de cicatriz – ver Capítulo 18.
Liberação miofascial – ver Capítulo 14.
Manipulação de tecido conectivo – ver Capítulo 7.
Manipulação Fascial® – ver Capítulo 9.
Massagem – ver Capítulo 19.
Rolfing (Integração Estrutural) – ver Capítulo 17.
Tensão–contratensão/liberação posicional – ver Capítulos 10, 11 e
16.
Técnica de Bowen – ver Capítulo 6.
Técnica de energia muscular – ver Capítulo 13.
Técnica de Inibição Neuromuscular Integrada (TINI)
Técnica de Liberação Ativa® (ART)
Técnica Harmônica
Técnicas de liberação de pontos-gatilho – ver Capítulo 20.
Técnicas de liberação específica (cicatriz/aderência)

Objetivos da TNM e abordagens aliadas
A TNM se refere a métodos diagnósticos especializados (modo de
avaliação) ou terapêuticos (modo de tratamento) manualmente aplicados.
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Quando usada de maneira terapêutica, a TNM visa produzir
modificações no tecido disfuncional, estimulando uma restauração da
normalidade, com um foco primário na desativação de pontos de atividade
disfuncional focais, como, por exemplo, pontos-gatilho miofasciais, bem
como prestar atenção aos aspectos causadores ou de manutenção – tal
como padrões posturais ou de uso excessivo.

A atenção adicional à TNM tem por objetivo a normalização dos
desequilíbrios nos tecidos hipertônicos e/ou fibróticos, seja como um fim
em si próprio ou como um precursor à mobilização/reabilitação articular.
Ao fazer isso, a TNM visa extrair respostas fisiológicas envolvendo
mecanorreceptores, os órgãos tendinosos de Golgi, fusos musculares e
outros proprioceptores, de modo a atingir as melhoras funcionais.

Uma vez que se integram com a TNM, outras maneiras de influenciar
tais respostas neurais podem incluir todas ou qualquer uma das abordagens
listadas no Quadro 15.1.

A TNM tenta:

oferecer benefícios reflexos;
desativar pontos-gatilho miofasciais e outras fontes de dor;
preparar para outros métodos terapêuticos, como exercícios de
reabilitação ou manipulação;
relaxar e normalizar tecidos moles tensos e fibróticos;
melhorar a drenagem e a circulação linfática e geral;
oferecer simultaneamente ao profissional a informação diagnóstica;
incluir reeducação (postura aumentada, respiração, ergonomia, etc.) em
todas as abordagens terapêuticas;
auxiliar na reabilitação.

A TNM leva em consideração tecidos comumente envolvidos na causa da
dor e disfunção intensificadas – incluindo:

Aspectos bioquímicos: desequilíbrios e deficiências nutricionais,
toxicidade (exógena e endógena), desequilíbrios endócrinos (p. ex.,
deficiência da tireoide), isquemia, inflamação e o encaminhamento
adequado para atenção/aconselhamento clínico.
Fatores psicossociais: estresse, ansiedade, depressão, etc. e os
encaminhamentos adequados para atenção/aconselhamento clínico.



• Fatores biomecânicos: postura, incluindo padrões de uso, tendências à
hiperventilação, bem como estados localmente disfuncionais como
hipertonia, pontos-gatilho, compressão ou aprisionamento neural e os
encaminhamentos adequados para atenção/aconselhamento clínico.

A TNM vê seu papel como uma tentativa de normalizar ou modular
qualquer uma dessas influências (ou adicionais) sobre a dor e disfunção
musculoesquelética que puderem ser identificadas, de modo a remover ou
modificar o maior número possível de influências etiológicas e
perpetuadas sem criar sofrimento adicional ou requerimentos para
adaptação excessiva.

A TNM reconhece a autorregulação como o agente primário na
recuperação e vê seu papel como identificação e modulação, ou remoção,
de fatores que possam retardar a recuperação. Como um adjunto essencial
a esse papel, ela percebe um requerimento para aconselhar na prevenção e
na modificação de fatores que possam levar à exaustão da adaptação.

Origens das TNM
Versão europeia (de Lief) da TNM
Stanley Lief, DO, DC, o fundador do British College of Osteopathic
Medicine e desenvolvedor da versão europeia da técnica neuromuscular,
foi fortemente influenciado, na década de 1930, por um profissional
Ayurvédico, o Dr. Dewanchand Varma, cujo método de tratamento
manual envolvia uma forma precoce do que se tornou a TNM, que ele
denominava “pranaterapia”.

Varma (1935) discutiu as maneiras pelas quais as “trajetórias de
energia” poderiam ser obstruídas “por aderências” nas quais os tecidos
moles superficiais endurecem – “de modo que as correntes nervosas não
possam mais passar por eles”.

Varma menciona mudanças na pele quando tais obstruções ocorrem,
afirmando: “se a pele ficar presa ao músculo subjacente, a corrente não
pode passar, e esta porção perde sua sensibilidade”.

As discussões no Capítulo 2 que descrevem o pensamento e a evidência
atuais relacionados com “densificação” e o potencial de deslizamento



reduzido da fáscia superficial se correlacionam bem com a descrição de
Varma das mudanças que ele encontrou nesses tecidos.

A forma de manipulação de tecido mole manual de Varma foi projetada
– como ele explicou – para “liberar” essas obstruções palpáveis. Os
métodos de Varma foram adaptados e incorporados por Lief naquilo que
ficou conhecido como TNM; contudo, com um foco terapêutico bem
diferente – objetivando a normalização da disfunção do tecido mole,
liberando restrições e diminuindo a dor.

Varma sugeriu um protocolo de tratamento de dois estágios
compreendendo, assim como o uso atual da TNM, uma fase de avaliação
que se funde de forma integrada com o fornecimento do tratamento, no
sentido de que o que está sendo palpado se torna o alvo da atenção
terapêutica, como requerido. A manipulação real dos tecidos no modelo de
Varma foi realizada primeiramente “separando” a pele do tecido
subjacente, seguido por uma gentil “separação” das fibras musculares, um
processo que requeria: “...dedos altamente sensíveis, capazes de fazer a
distinção entre fibras espessas e finas, e... consciência e sensibilidade
altamente desenvolvidas, dominadas por horas de uma prática metódica
diária no corpo vivo”.

Essas habilidades ainda são requeridas para o uso bem-sucedido da
TNM. Veja o exercício de palpação de TNM mais adiante neste capítulo
para comparar as descrições de Varma com aquelas no exercício.

Boris Chaitow DC, codesenvolvedor da TNM com Lief, escreveu
(comunicação pessoal, 1983):

“Esta fórmula manipulativa única [TNM] é aplicável a qualquer parte
do corpo, para qualquer disfunção física e fisiológica e para lesões
articulares e dos tecidos moles.
Para aplicar a TNM de modo bem-sucedido, é necessário desenvolver
a arte da palpação e da sensibilidade... o grande segredo é ser capaz
de reconhecer as ‘anormalidades’ na sensação das estruturas
teciduais.
A pressão aplicada pelo polegar (em geral) deve envolver uma pressão
‘variável’, i.e., com reconhecimento da textura e caráter dos tecidos...
O nível da pressão aplicada não deve ser uniforme devido ao caráter e



a textura dos tecidos serem sempre variáveis. Essas variações podem
ser detectadas por um ‘toque’ treinado... Esse fator variável na pressão
digital provavelmente constitui a qualidade mais importante que
qualquer profissional da TNM pode aprender, permitindo que ele
mantenha o controle mais efetivo da pressão, desenvolva um maior
sentido de sensação diagnóstica e tenha muito menos probabilidade de
irritar ou machucar o tecido.”

A relevância clínica das palavras de Boris Chaitow merece ênfase para
qualquer um que aprenda ou utilize a TNM, uma vez que a variação da
pressão digital aplicada durante a técnica neuromuscular é provavelmente
o aspecto mais importante que a distingue de outras formas de terapias
manuais. O refinamento da capacidade para “satisfazer e corresponder” a
tensão dos tecidos sendo avaliados é um aspecto essencial da TNM de
Lief.

Peter Lief DC (1963), filho do desenvolvedor da TNM, observou que:
“Algumas vezes, leva muitos meses de prática para desenvolver a
sensação necessária do toque, que deve ser firme, ainda que
suficientemente leve ao mesmo tempo, de modo a discernir as mudanças
teciduais minuciosas que constituem a lesão neuromuscular palpável”.

Brian Young (1963), que trabalhou como assistente de Stanley Lief,
descreveu o que os dedos que estão palpando procuram e acham e como os
diagnósticos e tratamentos da TNM são praticamente simultâneos – o que
eles visam atingir:

“As mudanças palpáveis nos tecidos moles – como listado por Lief –
podem ser resumidas pela palavra ‘congestão’. Essa palavra ambígua
pode ser interpretada como uma fibrose hipertrófica antiga. A
contração concordante reflexa de uma região muscular reduz o fluxo
sanguíneo – e em tais regiões relativamente anóxicas de pH baixo e
concentração hormonal baixa, os fibroblastos proliferam, e o tecido
fibroso aumentado é formado. Isso resulta em um aumento na
espessura das divisões de tecido conectivo existentes – os epimísios e
perimísios –, provavelmente se infiltrando mais fundo entre as fibras
musculares para afetar os endomísios normais.
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O engrossamento da fáscia e do tecido conectivo subdérmico ocorre se
essas estruturas forem similarmente afetadas por um fluxo sanguíneo
reduzido... a fibrose parece ocorrer automaticamente em áreas de fluxo
sanguíneo reduzido... dependendo da base constitucional. Onde a
tensão é o fator etiológico, a fibrose parece inevitável.”

Obviamente a descrição de Young do ambiente miofascial da isquemia e
da congestão é a base a partir da qual os pontos-gatilho miofasciais se
desenvolvem. Não deve ser surpresa, portanto, que a TNM seja vista como
uma abordagem de tratamento ideal para identificar e desativar pontos-
gatilho (ver notas sobre técnica de inibição neuromuscular integrada
[TINI] mais adiante neste capítulo).

Young sugeriu que a TNM de Lief possa oferecer efeitos benéficos,
incluindo:

restauração do equilíbrio e tônus muscular e consequente redução da
dor e aumento da função;
estimulação do trofismo normal nos tecidos muscular e conectivo por
meio da alteração do quadro histológico de um padrão histopatológico
para um fisiológico-histológico, com respostas vasculares e hormonais
mais normais;
fornecimento potencial de benefícios viscerais por meio da redução dos
níveis de atividade reflexa somatovisceral;
melhora da circulação e drenagem relacionada com as áreas de estase.

Versão americana da TNM
O trabalho original que evoluiu na versão americana da TNM ocorreu no
final da década de 1970 e início da década de 1980, baseado em grande
parte nos métodos aconselhados e ensinados por Raymond Nimmo DC
(1959), conhecidos como “técnica de tônus receptor”.

A pesquisa de Nimmo sobre as influências e relevância patológica, bem
como as implicações terapêuticas do tratamento do que ele chamou de
“pontos de dor nocivos”, era paralela ao trabalho de sua contemporânea,
Janet Travell, MD, em relação à sua pesquisa sobre pontos-gatilho
miofasciais (Travell & Simons, 1999).

A abordagem de Nimmo a esses geradores de dor foi modificada e
expandida por outros (Vannerson & Nimmo, 1971), moldada nas escritas e



pesquisas de Travell & Simons (1999).
A versão americana da TNM agora incorpora abordagens sistemáticas à

melhora da saúde, com atenção a fatores causadores e de manutenção
bioquímicos, biomecânicos e psicossociais.

Apesar das importantes diferenças evolucionárias, as duas versões da
TNM são, hoje, extremamente similares. Ambas utilizam uma gama plena
de modalidades de manipulação do tecido mole (ver lista no Quadro 15.1),
bem como metodologias de reabilitação com base em evidências. Elas
também focam a ampla gama de disfunção e dor somática e suas causas –
com a versão americana possivelmente prestando mais atenção à dor
miofascial do que o modelo de Lief.

Evolução das TNM – um treinamento
combinado e uma nova profissão
Os fisioterapeutas neuromusculares, treinados em ambas as versões da
TNM, formaram uma Associação dos Terapeutas Neuromusculares, e são
agora profissionais do cuidado com a saúde reconhecidos na República da
Irlanda. Isso, junto com o estabelecimento de um mestrado em Terapia
Neuromuscular, validado pela University of Chester, no Reino Unido,
marca um importante ponto na evolução contínua da TNM na Europa.

Nos Estados Unidos, os membros de organizações como a National
Association of Myofascial Trigger Point Therapists são fortes defensores
da TNM.

Estudos de validação
Stecco e colaboradores (2013) oferecem uma convincente descrição das
origens da dor miofascial.

Eles observam que a fáscia aponeurótica (como a fáscia toracolombar)
é composta por camadas de fáscia densa onde as cargas de força são
absorvidas, dispersadas e transmitidas a partir das inserções miofasciais
(como descrito no Cap. 1). Essas camadas ricamente inervadas são
separadas por tecido conectivo mais solto que estimulam o deslizamento
entre as camadas fasciais profundas devido à presença de ácido hialurônico
(AH).
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Eles também observam que a fáscia do epimísio (músculos
circundantes) contém extremidades nervosas livres e que ela está
diretamente conectada ao músculo – criando continuidade funcional entre
músculos, articulações e estruturas fasciais mais profundas: “As fibras de
colágeno da fáscia epimisial são ocupadas pela matriz ou substância
fundamental, rica em proteoglicanos e, particularmente, em ácido
hialurônico (AH)”.

Após a lesão (uso excessivo, mau uso, etc.), ocorre a infiltração
gordurosa, o AH diminui, a viscosidade e a acidificação aumentam, a
função de deslizamento diminui e as “terminações nervosas livres se
tornam hiperativadas”, resultando em inflamação local, dor e
sensibilidade. Essas mudanças podem ser revertidas pela redução da
rigidez, densidade e viscosidade – e melhorando o pH –, tudo isso sendo
potencialmente possível via terapias manuais (como descrito no Cap. 5).

Portanto: “A disfunção da fáscia – [envolve] – alteração do tecido
conectivo frouxo (TCF), compreendendo células adiposas,
glicosaminoglicanos e AH... uma alteração da quantidade ou qualidade do
componente do TCF pode mudar a viscosidade e, portanto, a função do
lubrificante que o TCF facilita... Sugerimos que esta síndrome [dor
miofascial] seja definida como ‘densificação da fáscia’... [e que]... isso é
diferente das alterações funcionais observadas em alterações
morfológicas como a fibrose franca”.

A respeito da eficácia da TNM em atingir a reversão de tais mudanças,
uma validação da pesquisa está aparecendo aos poucos, por exemplo:

Pontos-gatilho miofasciais: Nagrale e colaboradores (2010)
demonstram a eficácia dos métodos da TNM que foram incorporados
em um protocolo de pontos-gatilho focado – TINI (descrito no Quadro
15.2; Chaitow, 1994).
Dor na mandíbula: Pesquisadores espanhóis (Ibañez-García e
colaboradores, 2009) mostram que a TNM (método de Lief) e a tensão-
contratensão (Cap. 16) são igual e significativamente efetivas no
manejo dos pontos-gatilho latentes no músculo masseter.
Dor crônica cervical: Escortell-Mayor e colaboradores (2011) trataram
de pacientes com dor crônica cervical (“distúrbio mecânico cervical”)
com TNM e abordagens de tecido mole complementares ou por meio
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de eletroterapia (TENS). Um significativo grau de alívio da dor em
curto prazo foi observado em ambos os grupos, com aproximadamente
30% mantendo sua melhora no acompanhamento de seis meses.
Dor do impacto no ombro: Empregando uma combinação de
liberação do pontos-gatilho (Cap. 20) e técnicas neuromusculares,
Hidalgo-Lozano e colaboradores (2011) foram capazes de demonstrar
que o tratamento manual dos pontos-gatilho ativos (PgtA) reduziu a dor
espontânea e aumentou a tolerância à dor em pacientes com impacto no
ombro. Eles observam que: “os achados atuais sugerem que os pontos-
gatilho ativos na musculatura do ombro podem contribuir para a
queixa [de dor] no ombro e sensibilização em pacientes com síndrome
do impacto do ombro”.
Chicote: Fernández-de-las-Peñas e colaboradores (2005) registram que
as técnicas de tecido mole usadas em seu protocolo compreendiam a
técnica neuromuscular nos músculos paraespinais, técnicas de energia
muscular (Cap. 13) na coluna cervical, liberação miofascial (Cap. 14)
na região occipital e terapias manuais para pontos-gatilho (Cap. 20),
como requerido. “O protocolo manipulativo desenvolvido por nosso
grupo de pesquisa tem se mostrado eficaz no manejo da lesão por
chicote. A análise biomecânica de uma colisão traseira justifica
algumas das técnicas manipulativas [...] de pontos-gatilho miofasciais
nos músculos trapézio, suboccipital, escaleno e esternocleidomastóideo
e comumente desempenha um importante papel no tratamento de
indivíduos que sofrem de sintomas pós-chicote”.
Dor no calcanhar plantar: Renan-Ordine e colaboradores (2011)
compararam os benefícios do autoalongamento com os mesmos
métodos de alongamento acompanhados pela TNM no tratamento de 60
pacientes com dor no calcanhar plantar. Um grupo de pacientes realizou
alongamentos para calcanhar e pé e recebeu uma terapia manual (TNM)
fornecida por um fisioterapeuta, enquanto o outro grupo realizou apenas
alongamentos. O tratamento realizado pelo fisioterapeuta foi focado no
tratamento dos pontos-gatilho que pareciam “nodosos” e que eram
significativamente dolorosos quando pressionados. Os pesquisadores
descobriram grandes melhoras em pacientes que realizaram os
alongamentos e que também receberam a terapia manual. A escala dos
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benefícios era clinicamente importante para a melhora da função física,
assim como para a dor corporal. É importante salientar que houve
também um significativo aumento nos níveis do limiar da dor dentro do
grupo de TNM, sustentando a sugestão dos efeitos de modulação da dor
gerais dessa forma de terapia.

Uma série desses estudos demonstra a maneira clínica prática pela qual a
TNM pode ser empregada com sucesso junto a modalidades
complementares, a maioria das quais é detalhada em diferentes capítulos
neste livro. As outras modalidades listadas no Quadro 15.1 são brevemente
definidas no Quadro 15.2.

Quadro 15.2
Métodos para tecido mole adjuntos/complementares (à
TNM)
O Quadro 15.1 lista os principais métodos que são empregados junto
com a TNM, das versões europeia e americana. A maioria desses
tópicos é analisada em capítulos separados – aqueles que não são
analisados estão brevemente descritos e definidos abaixo.
Técnica de Liberação Ativa® (ART)
A Técnica de Liberação Ativa® é uma modalidade com semelhanças às
tradicionais técnicas de “segurar e alongar”. A ART implica que o
profissional isole um ponto de contato próximo à região da disfunção do
tecido mole, após o qual o paciente é direcionado para se mover com
manobras que produzam um movimento de deslizamento longitudinal
dos tecidos moles (nervos, fáscia, ligamentos, músculos) por debaixo do
ponto de contato ancorado. De maneira alternativa, os movimentos
podem ser iniciados pelo profissional ou podem envolver ambos os
movimentos, passivo e ativo.

Vários estudos avaliaram a eficácia da ART em diferentes cenários,
como, por exemplo:

aumento do limiar da dor (Robb & Pajaczkowski, 2010);
aumento da flexibilidade nos isquiotibiais (George, 2006);
síndrome do túnel do carpo (George e colaboradores, 2006);
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força no quadríceps (Drover e colaboradores, 2004).
Técnica harmônica (e oscilação)
A técnica harmônica envolve a indução de movimento cíclico em
diferentes regiões do corpo em uma tentativa de ocasionar um estado de
ressonância nos tecidos corporais. O método difere da articulação
rítmica em que o profissional impõe um ritmo sobre os tecidos do
paciente. Na técnica harmônica, o profissional sintoniza e usa a
frequência de oscilação livre do próprio paciente para induzir o
movimento cíclico.

Um estudo do método descobriu que o movimento induzido no
complexo lombopélvico, usando uma técnica harmônica modificada –
que envolve oscilação rítmica –, demonstrou propriedades de
movimento harmônico (Waugh, 2007). As vantagens desta abordagem
em relação à função fascial são sugeridas pela evidência do aumento da
produção de AH quando os movimentos oscilatórios são induzidos,
como explicado no Capítulo 1.
Técnica de inibição neuromuscular integrada (TINI)
A TINI é uma sequência validada de modalidades empregadas no
tratamento da dor miofascial (Chaitow, 1994). Após a identificação de
um ponto-gatilho (Pgt) miofascial ativo, uma sequência é introduzida:

compressão intermitente rítmica do ponto-gatilho até que a
sensibilidade seja reduzida; seguida pela
aplicação de posicionamento em contratensão dos tecidos (ver Cap.
16); seguida por
uma contração isométrica dos tecidos que abrigam o ponto-gatilho e
alongamento subsequente desses tecidos locais (ver Capítulos 13 &
20);
por fim, uma contração isométrica de todo o músculo (não apenas a
área local) é empregada como um precursor ao alongamento do
músculo.

Os estudos validaram o método quando comparados com outras
abordagens de desativação de pontos-gatilho (Nagrale e colaboradores,
2010).
Técnicas de liberação específica (“cicatriz/aderência”) (Fig. 15.1)
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FIGURA 15.1 Técnica de liberação específica (descrita no Quadro 15.2).

Lief descreveu e usou métodos que poderiam ser aplicados a áreas de
tecidos moles tensos, fibróticos, contraídos do corpo, onde a
cicatrização e a formação de aderência estão inibindo a função tecidual
normal (Newman Turner, 1984).
Método:

Tendo localizado uma área de tecido contraído, o dedo médio do
terapeuta (da mão direita, nesta descrição) localiza um ponto de forte
restrição e esses tecidos são voltados para o profissional até o limite
do movimento livre de dor.
O terapeuta então abduz o cotovelo direito à medida que o ombro é
internamente rotado, acrescentando carga de torsão para os tecidos já
estendidos e comprimidos.
O dedo médio (mão direita) e os outros dedos devem, neste
momento, estar flexionados e bem rígidos e comunicando força em
três direções, i.e., para baixo (em direção ao chão), em direção ao
profissional e com uma leve adição rotacional.
A ponta do polegar flexionado da mão esquerda é, então, colocada a
não mais do que 0,5 cm adjacente ao dedo médio da mão direita,
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exercendo pressão descendente (em direção ao chão) e distante do
terapeuta – à medida que o cotovelo esquerdo é abduzido e o ombro
é internamente rotado, de modo a proporcionar uma pressão contrária
às forças sendo criadas pela mão direita.
O fulcro criado pelas tensões produzidas pelos dedos da mão direita
puxando para um lado e o polegar esquerdo pressionando para outro,
enquanto também sofrem torção um contra o outro, compõe uma
combinação de forças de tensão em várias direções ao mesmo tempo.
Após toda a frouxidão ter sido removida, um movimento bem rápido
no sentido horário com a mão direita e um movimento no sentido
anti-horário com a mão esquerda produzem uma liberação “de salto”
de tecido mole de alta velocidade – à medida que o cotovelo se
posiciona em direção ao tronco e as palmas das mãos se viram
rapidamente para cima. A quantidade de força transmitida não deve
produzir dor.
A sequência pode ser repetida várias vezes para iniciar um processo
de mudança nos tecidos conectivos – geralmente acompanhada por
eritema.
As variações na colocação da mão e as direções da força imposta
oferecem alternativas.

Exercício de palpação com a TNM
Observação: O exercício de palpação com a TNM descrito em detalhes
mais adiante deriva da tradição europeia de Lief e deveria ser precedido,
acompanhado ou seguido por outros métodos de palpação, como aqueles
descritos no Capítulo 4 (avaliação STAR; palpação da função da pele).

Embora descritos como exercícios de “palpação”, é importante
apreender que a palpação e o tratamento não são observados como
operações separadas na TNM – um flui para e a partir do outro, para trás e
para frente.

À medida que áreas de interesse local são identificadas, elas são
exploradas e, se necessário, tratadas usando uma pressão levemente mais
firme do que no nível da palpação – ou algum outro da gama de métodos
complementares listados no início deste capítulo.
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Durante o exercício de palpação TNM descrito a seguir, tente focar o
maior número possível dos seguintes aspectos enquanto seus dedos ou
polegares de contato se movem por meio dos e pelos tecidos que estão
sendo explorados:

Mudanças de temperatura: O músculo hipertônico provavelmente
será mais quente do que o tecido cronicamente fibrótico e pode haver
variações dentro de poucos centímetros.
Sensibilidade: Solicite um feedback sempre que parecer haver uma
sensação “diferente” nos tecidos sendo palpados.
Edema: Preste atenção a qualquer impressão de edema, saturação,
“moleza” ou congestão.
Direção da fibra: Tente estabelecer a orientação dos tecidos, seus
prováveis locais de inserção e os vetores de força que a vida diária
impõe sobre eles.
Contraturas localizadas: Áreas locais, algumas vezes muito pequenas,
podem demonstrar evidência de atividade reflexa ou de pontos-gatilho
com a presença de bandas tensas ou pequenos “nós” de contraturas que
são delicadamente dolorosos com a pressão e os quais podem referir
dor para áreas distantes (ver Cap. 20).

Pergunte constantemente a si mesmo enquanto avalia:

Quais tecidos estou sentindo?
Qual é a relevância do que posso sentir em relação à condição
individual (p. ex., postura) ou sintomas?
Como o que eu sinto se relaciona com quaisquer outras áreas de
disfunção que eu possa ter observado em outro local?
O que eu sinto é agudo ou crônico?
Este é um problema local ou parte de um padrão maior de disfunção?
O que estas mudanças palpáveis significam?

Protocolo de palpação com a TNM
Um lubrificante leve é sempre utilizado na TNM para evitar a fricção na
pele.

A mesa de exame/tratamento deve estar em uma altura que permita que
o terapeuta fique em pé, com as pernas separadas para facilitar a



transferência de peso e com o braço que faz a avaliação extremamente
reto, alinhado com o cotovelo.

Isso permite que o peso do corpo do profissional seja transferido para o
braço estendido por meio do polegar, transmitindo qualquer grau de força
requerida, de uma extremamente leve para uma bastante substancial,
simplesmente curvando-se sobre o braço (ver Fig. 15.2). Isso pode
apresentar um problema para os profissionais cujos polegares são muito
flexíveis ou instáveis. Uma solução para eles é usar apenas o dedo para
contato, como descrito posteriormente.

FIGURA 15.2 Manobra com o polegar para técnica neuromuscular (TNM) – os dedos estacionários
proporcionam um suporte à medida que o polegar em movimento serpenteia pelos tecidos, fazendo
a avaliação e o tratamento.

Para a palpação com o dedo, o principal contato é geralmente feito com
a ponta dos dedos médio e indicador, sustentados de modo ideal por um
dedo vizinho (ver Fig. 15.3).



FIGURA 15.3 Avaliação intercostal com a manobra de dedo com a TNM, com a mão não ativa
sustentando e distraindo o tecido para impedir o agrupamento.

Para a manobra do polegar é importante que os dedos da mão que está
avaliando/tratando trabalhem como um fulcro e que eles se situem na
frente do polegar de contato, permitindo que a manobra seja feita pelo
polegar que está se movendo sobre a palma da mão, na direção dos dedos
anelar ou mínimo, à medida que a manobra avança.

Para equilíbrio e controle, os dedos devem ser espalhados (como na
Fig. 15.2), com as pontas dos dedos fornecendo um ponto de equilíbrio,
um suporte ou “ponte”, no qual a palma está arqueada de modo a permitir
a livre passagem do polegar em direção a uma das pontas dos dedos, uma
vez que o polegar se move em uma direção que o separa do corpo do
operador.

Cada manobra do polegar, seja diagnóstica ou terapêutica, cobre
aproximadamente 4 a 5 cm antes que o polegar pare, conforme os



dedos/suporte são, então, movidos, uma vez que a manobra do polegar
continua procurando por esses tecidos.

Em contrapartida, as manobras dos dedos ocorrem na direção do
profissional, comumente com a outra mão atuando para impedir os tecidos
de se agruparem ou aglomerarem.

Pressão variável essencial
A essência absoluta do contato do polegar ou dedo envolve a aplicação de
um grau variável de pressão que permita ao contato de palpação uma
“insinuação” do seu caminho por meio de quaisquer estruturas fibrosas,
endurecidas ou contraídas que ele encontre. No modo de palpação da
TNM, essas manobras “satisfazem e correspondem” as tensões teciduais –
de modo que o terapeuta fique consciente das mudanças na resistência
tecidual – uma fração à frente do contato do polegar ou dedo, à medida
que este faz seu caminho por meio dos tecidos.

Essa variabilidade de pressão representa uma importante diferença entre
a TNM europeia e a americana, pois esta última tende a empregar
manobras que deslizam sobre ou por meio dos tecidos que estão sendo
avaliados de uma maneira firme, com pouca variação de pressão. Na TNM
europeia, o grau de resistência ou obstrução apresentado pelos tecidos
palpados determina o grau de esforço requerido.

Tecidos tensos, contraídos ou fibrosos nunca são simplesmente
sobrepostos pela força; ao contrário, as fibras são “trabalhadas” usando
uma quantidade constantemente variável de pressão à medida que os
ângulos de aplicação se modificam. Se as técnicas de pressão reflexas
estão sendo empregadas, uma estadia muito mais longa em um ponto será
necessária, mas, no uso diagnóstico e terapêutico normal, o polegar
continua a se mover à medida que penetra, descongestiona e geralmente
trata dos tecidos.

Todos os achados significativos – sejam relacionados à qualidade dos
tecidos ou sejam de respostas do paciente, particularmente em relação à
sensibilidade ou dor – devem ser registrados em um gráfico. Um grau de
contato de vibração, bem como uma pressão variável, permite que o
contato tenha um toque “inteligente” que não arrisque traumatizar ou
machucar os tecidos, mesmo quando uma forte pressão for empregada.



Na palpação com TNM mais profunda, ou quando ocorre um
deslocamento da palpação para o tratamento, a pressão dos dedos que
estão palpando poderá ter de ser aumentada de modo suficiente para que
faça contato com estruturas do tipo musculatura paravertebral sem
provocar uma resposta defensiva.

As mudanças que podem ser percebidas durante a palpação podem
incluir imobilidade/rigidez, sensibilidade, edema, tensão muscular
profunda, mudanças fibróticas ou interósseas.

Além das mudanças fibróticas, características da disfunção crônica,
todas essas modificações podem ser encontradas em problemas agudos ou
crônicos.

TNM americana: a palpação por deslizamento
A effleurage (manobra de deslizamento) é um importante componente da
versão americana da TNM (ver Fig. 15.4).

FIGURA 15.4 Manobra de deslizamento da TNM: os dedos sustentam e firmam as mãos à medida
que as ferramentas primárias – os polegares – avaliam e tratam os achados da palpação.



As manobras de deslizamento aquecem a fáscia superficial e aumentam
a drenagem. Assim como os métodos de avaliação europeus descritos
anteriormente, o processo de deslizamento ajuda a identificar bandas
contraídas, junto com nódulos e pontos sensíveis. A manobra de deslizar
repetidamente sobre estes pode reduzir seu tamanho e tenacidade. A
experiência clínica sugere que a manobra de deslizar sobre os tecidos
várias vezes, e então trabalhar em outro local e retornar para um novo
deslizar, pode dar ótimos resultados. A direção da aplicação dos
deslizamentos pode ser com ou sobre a direção das fibras musculares ou,
mais comumente, uma combinação de ambos. Acompanhar o curso do
fluxo linfático é particularmente sugerido se os tecidos estão
congestionados.

Objetivos terapêuticos: a palpação se
torna tratamento
A TNM – as duas versões – visa produzir modificações no tecido
disfuncional, estimulando uma restauração da normalidade, com um foco
primário na desativação de pontos focais de atividade reflexogênica, como
pontos-gatilho miofasciais. A TNM utiliza, portanto, respostas fisiológicas
envolvendo mecanorreceptores neurológicos, órgãos tendinosos de Golgi,
fusos musculares e outros proprioceptores de modo a obter as respostas
desejadas.

Um foco alternativo visa normalizar os desequilíbrios nos tecidos
hipertônicos e/ou fibróticos, como um fim em si próprio ou como um
precursor à mobilização articular.

De maneira similar, deve ser óbvio que a própria natureza da avaliação
da TNM a torna uma ferramenta ideal para procurar restrições fasciais
superficiais, caracterizadas pela perda de potencial de deslizamento, como
explicado em capítulos anteriores, e do auxílio na restauração da função
normal.

Os exames clínicos que empregam a TNM – como descrito
anteriormente – devem se mover continuamente da reunião de informações
à aplicação dos objetivos do tratamento. O processo de descobrimento leva
à ação terapêutica à medida que o terapeuta procura por evidências de
disfunção tecidual e então aplica as técnicas apropriadas, transformando



“descobrimento em reparo”. Essa transição do exame para o tratamento e
deste para o exame é uma característica da TNM.

Uso de modalidades complementares
Considerando que se integram com a TNM, outras modalidades, incluindo
liberação posicional (tensão-contratensão) e métodos de energia muscular,
são observadas formando uma série natural de abordagens aliadas. Os
métodos de massagem tradicionais que estimulam uma redução na
retenção de resíduos metabólicos são incluídos nesta categoria de
abordagens aliadas.

Conclusão
Surgindo dessa forma de um amálgama dos tradicionais métodos de
massagem asiáticos (“pranaterapia”), por meio de um prisma de
abordagens de avaliação osteopática (ver notas sobre a palpação STAR no
Capítulo 4), enquanto influenciada pelas técnicas de palpação de
fisioterapia tradicionais (ver notas sobre métodos de avaliação da pele,
também no Cap. 4) – com influências distintas da pesquisa sobre dor
miofascial –, a TNM moderna possui um sabor interdisciplinar e
transatlântico.

Agora validada em uma série de estudos, a TNM pode ser vista como
uma útil abordagem de avaliação e tratamento para quase todas as outras
abordagens de tecido mole – bem como está evoluindo para se tornar uma
importante ferramenta terapêutica de uma profissão emergente.
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Técnicas de liberação posicional 
(incluindo contratensão)

Leon Chaitow
Introdução
Os sintomas da dor musculoesquelética e a amplitude de movimento
restrita – a estenografia para a qual é a disfunção somática – raramente
surgem nas próprias articulações, a menos que haja uma franca patologia
ou dano traumático. Ao contrário, tal dor e restrição são em grande parte
impostas e mantidas pelos músculos que cruzam ou se conectam a tais
articulações.

Os aspectos da disfunção somática muitas vezes incluem atividade
proprioceptiva anormal, envolvendo fusos musculares que parecem
incapazes de se restaurar – ajudando a manter a disfunção articular. O
termo “técnicas de liberação posicional” (TLP) descreve esses métodos
que possuem uma característica em comum em sua metodologia – a
separação dos tecidos disfuncionais de suas barreiras de restrição –,
envolvendo um movimento das estruturas afetadas visando o conforto ou o
“relaxamento”, em vez da restrição ou “aprisionamento” – um processo
que permite aos fusos repousarem e reduz a sensibilidade nociceptora
(Bailey & Dick, 1992).

Os fusos musculares estão localizados entre as fibras musculares e são
extremamente sensíveis à posição, à carga e ao movimento,
potencialmente fornecendo, em parte, uma explanação parcial sobre por
que um período de relativa ausência de estímulos – enquanto está sendo
mantido em “relaxamento” – permite uma redução na hipertonicidade.

Os métodos de TLP envolvem, portanto, abordagens indiretas que
visam restaurar o tecido à função fisiológica normal, usando dois ou três
planos de movimento para colocar os tecidos em uma “posição de
relaxamento” ou conforto.

Observe:
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Abordagens indiretas e diretas são definidas no Capítulo 5 (Quadro
5.1).
O fenômeno da barreira é abordado no Capítulo 1 e em outros
capítulos, particularmente nos Capítulos 13 (“Técnicas de energia
muscular”) e 18 (“Manejo de cicatrizes e aderências”).
Exemplos de abordagens de TLP que são abordados em detalhes em
capítulos separados incluem:

Capítulo 10, “Desenrolamento fascial”.
Capítulo 11, “Técnica BLT”.
Capítulo 14, “Terapia de indução miofascial” (alguns aspectos desta
abordagem são indiretos, outros são diretos).

Neste capítulo, são detalhadas três modalidades adicionais relacionadas à
TLP – cada uma com uma diferente conexão fascial:

Tensão-contratensão (TCT), também conhecida simplesmente como
contratensão;
liberação posicional funcional (LPFU);
liberação posicional facilitada (LPF).

Definição de SCS
“A tensão-contratensão é uma técnica de manipulação de tecido mole na
qual o profissional procura localizar e aliviar pontos sensíveis não
irradiados nas estruturas miofasciais do paciente. O terapeuta posiciona o
tecido disfuncional a um ponto de equilíbrio em uma direção oposta à
barreira de restrição. A posição de relaxamento é mantida por 90
segundos, tempo após o qual o paciente é gentilmente colocado de volta à
posição original, e o ponto sensível é novamente verificado” (Mosby’s
Dictionary of Complementary and Alternative Medicine, 2005).

Estudo de Barnes
Sugere-se a revisão do Capítulo 5 e da descrição do relato da histerese de
Barnes (Barnes e colaboradores, 2013). Esse foi o estudo no qual centenas
de indivíduos com dor cervical foram tratados com o uso de um dos quatro
métodos abaixo listados:

Tensão ligamentar equilibrada – Capítulo 11.



•
•
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Técnica de energia muscular – Capítulo 13.
Manipulação de alta velocidade – abordada nos Capítulos 2 e 5.
Contratensão (TCT) – como detalhado neste capítulo.

A “rigidez” do tecido mole nas regiões disfuncionais, envolvendo músculo
e fáscia, foi medida antes e depois do tratamento usando um durômetro. Os
níveis das mudanças na rigidez – definidos como histerese, como
explicado no Capítulo 5 – foram registrados, com a maior mudança sendo
observada após a TCT.

Tensão-contratensão
A tensão-contratensão (TCT), também conhecida simplesmente como
“contratensão”, é um método de tratamento desenvolvido nos Estados
Unidos pelo médico osteopata Lawrence Jones (1997).

O método requer identificação de uma área localizada nos tecidos
disfuncionais que está dolorida com uma leve pressão – conhecida na
metodologia TCT como “ponto sensível”. Para aqueles familiarizados com
a Medicina Chinesa Tradicional, esses pontos se equiparam com os assim
chamados pontos “ah shi” (espontaneamente sensíveis).

Os pontos sensíveis foram definidos e descritos como zonas pequenas
(entre 3 mm e 10 mm de diâmetro), tensas, sensíveis e edematosas,
localizadas bem fundo no músculo, tendão, ligamento ou fáscia (Jones,
1997). Eles são considerados manifestações sensoriais da disfunção
neuromuscular ou musculoesquelética (Korr, 1975).

Os pontos sensíveis não são necessariamente pontos-gatilho, embora às
vezes eles possam manifestar características dos dois, sendo tanto
sensíveis quanto produtores de dor referida ou irradiada.

Jones (1997) postulou que, na maioria das situações de disfunção
somática, o que está sendo tratado é uma situação envolvendo um estímulo
nocivo neuromuscular persistente, e que o uso de TCT diminui ou elimina
a irritação e permite que os mecanismos de autorregulação trabalhem.

TCT – método básico
Uma pressão apenas suficiente deve ser aplicada ao ponto sensível para
produzir um desconforto moderado – nesse momento, o paciente é
instruído a atribuir um valor até “10” ao desconforto.



O paciente, ou a área envolvida, é então colocado em uma posição de
relaxamento, onde o desconforto palpado reduz em cerca de 70% – e onde
ele é mantido por até 90 segundos antes de lentamente ser colocado de
volta em uma posição neutra.

A assim chamada “posição de relaxamento” tem sido frequentemente
identificada como uma posição que exagera qualquer distorção tecidual
percebida; por exemplo, os tecidos moles encurtados deveriam ser
colocados em uma posição ainda mais curta, exagerando de forma indolor
sua brevidade e aparentemente permitindo a “reinicialização” neurológica
(ver abordagem dos mecanismos mais adiante).

Outra observação de possível interesse clínico é que se pode observar a
“posição de relaxamento” praticamente reproduzindo a posição na qual
uma tensão inicial ocorreu.

A essência da TCT, portanto, é o modelo no qual os tecidos afetados
pela disfunção serão levados a uma posição onde uma redução de 70% ou
mais na dor palpada em um ponto sensível monitorado foi obtida. A
posição de conforto/relaxamento deveria então ser mantida por
aproximadamente 90 segundos antes de ser gentilmente liberada
(D’Ambrogio & Roth, 1997).

Importante observar: após a identificação e a compressão do ponto
sensível, de modo a atingir uma “posição de relaxamento”, o leve contato
digital deve ser mantido durante todo o tempo de manutenção de 90
segundos, sem pressão, além da verificação periódica para a resposta à
pressão, para garantir que a posição de relaxamento não tenha sido
perdida. Após 90 segundos, e passiva e lentamente levando os tecidos de
volta a sua posição neutra, o ponto pode ser novamente verificado,
momento no qual ele deve estar menos tenso e menos sensível.

O paciente deve ser aconselhado a evitar o uso ativo da área durante
aproximadamente um dia e avisado que o aumento da dor é normal se
sentido por 24 a 48 horas.

Quadro 16.1
Protocolo modificado da tensão–contratensão(TCT)
O protocolo de TCT descrito aqui é baseado no trabalho de
D’Ambrogio e Roth (1997), e este exemplo se relaciona com a dor no
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cotovelo:
Após concluir uma escada visual analógica (EEVA) para a
intensidade da dor com pressão digital aplicada ao local de ponto
sensível predeterminado (PS), a pressão foi novamente aplicada
(ponta do dedo ou polegar) para avaliar a tensão tecidual. Ao mesmo
tempo, o paciente foi solicitado a confirmar a sensibilidade. Então, o
paciente foi orientado a relaxar durante todo o processo.
O terapeuta introduziu movimentos do braço em vários planos,
enquanto monitorou com o dedo de contato o local de PS primário
para relaxamento dos tecidos miofasciais. A gama de movimentos
empregados para influenciar a articulação do cotovelo envolveu uma
seleção de: compressão ou distração; flexão ou extensão; supinação
ou pronação; translação (anterior ou posterior); e a flexão do punho
ou extensão do punho. O terapeuta procura confirmação verbal da
redução da intensidade da dor quando aplica uma pressão de
aproximadamente 3kg/cm2 com a ponta do dedo ou polegar ao ponto
sensível.
Com movimentos mínimos em todas as direções, o profissional
apurou a posição do paciente para maximizar a redução de dor
relatada no PS, bem como a sensação de tensão ou rigidez palpada. O
braço do indivíduo foi, então, mantido na posição de relaxamento
combinada por aproximadamente 90 segundos.
O indivíduo foi, então, instruído a “permanecer relaxado e não tentar
ajudar” à medida que o terapeuta lentamente retorna o membro
superior a uma posição neutra.
Após a intervenção, o indivíduo completa outra EVA para
intensidade da dor no ponto sensível antes da medida dos resultados
de pós-intervenção.

TCT como uma abordagem prescritiva
Durante um período de muitos anos, Jones e seus associados (1995, 1997)
completaram listas de locais de pontos sensíveis específicos relacionadas a
quase toda tensão possível da maioria das articulações e de muitos
músculos. A precisão dos locais foi “comprovada” pela experiência
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clínica, bem como por um aumento da quantidade de evidências em
pesquisas (ver em seguida).

Jones forneceu orientações de prescrição para atingir o “relaxamento”
para quaisquer pontos sensíveis – geralmente envolvendo uma “dobra” ou
um agrupamento dos tecidos nos quais o ponto sensível foi identificado.
Os benefícios observados (ver estudos a seguir) incluíram uma redução
rapidamente obtida – e geralmente duradoura – da dor e da inflamação,
bem como um aumento na mobilidade e força.

Uma redução no tempo requerido antes que os efeitos clínicos sejam
percebidos durante o emprego da SCS – dos 90 segundos recomendados
para menos de 20 – resultou do acréscimo de uma carga facilitada nos
tecidos, baseada nos métodos de liberação posicional facilitada, que são
descritos a seguir (Chaitow, 2009; Schiowitz, 1990).

As modificações ao modelo prescrito projetado e desenvolvido por
Jones e colaboradores evoluíram nos últimos anos. Uma dessas
modificações é a descrita por Goodheart (1984).

Orientações da TCT de Goodheart
Goodheart sugeriu que, em vez de se basearem nos mapas de pontos, como
compilado por Jones e colaboradores, os terapeutas devem procurar – via
palpação (ver Caps. 4 e 15) – pontos sensíveis nos músculos antagonistas
àqueles que estão ativos quando a dor ou a restrição são identificadas ou
registradas. Se ocorrer dor ou restrição durante o movimento, os músculos
antagonistas àqueles ativos no momento serão aqueles que abrigam os
pontos sensíveis. Exemplo:

Se alguém estiver bloqueado em uma inclinação dolorosa à frente, a dor
será sentida durante a extensão na tentativa de ficar em pé ereto.
Independentemente de onde a dor é sentida na extensão, os pontos
sensíveis serão encontrados nos músculos antagonistas àqueles que
trabalham quando a dor é sentida, i.e., neste exemplo, um ponto
sensível estará localizado nos músculos flexores (possivelmente no reto
do abdome ou psoas).
Uma série de áreas sensíveis locais pode ser identificada na palpação
dos músculos-alvo, com um deles, geralmente o mais sensível, sendo
selecionado para atuar como um monitor durante a aplicação da TCT.
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Se houver uniformidade do desconforto em uma série de possíveis
pontos sensíveis, sugere-se que os mais mediais e proximais destes
pontos sejam escolhidos como pontos de monitoração.
O ponto sensível selecionado é, então, usado como monitor para
orientar o profissional à medida que os tecidos são posicionados e
sintonizados, até que a sensibilidade inicial (na pressão digital) reduza
de um escore de dor inicial de 10 para 3 ou menos.
Isso é, então, mantido como descrito anteriormente durante 90
segundos, com o dedo da palpação tocando, mas não comprimindo, o
ponto, antes de lentamente levá-lo de volta à posição inicial.
Em outras palavras, o modelo prescritivo de Jones foi modificado pelas
perspectivas de Goodheart sobre onde localizar “pontos”
adequadamente sensíveis – evitando a necessidade de se basear no livro
de receitas virtual de gráficos de ponto sensível.

Liberação posicional facilitada
A liberação posicional facilitada (LPF) é um método de liberação
miofascial indireto em que o ponto sensível, ou área de disfunção, é
gradualmente manejado (“sintonizado”) até que uma posição neutra
relativamente indolor seja atingida em todos os planos. Nesse momento,
uma influência facilitadora adicional (seja força de torção, distração, de
cisalhamento ou compressão) é introduzida de modo a liberar a restrição à
articulação ou ao tecido mole, reduzindo a tensão tecidual e diminuindo o
desconforto percebido sem qualquer aumento no desconforto em outro
local (Schiowitz, 1990; Jonas, 2005).

O acréscimo da facilitação oferece um importante benefício clínico, já
que o tempo de manutenção da posição de relaxamento é acentuadamente
reduzido, de 90 segundos para menos de 20.

Combinação de TCT com LPF (ver Fig. 16.1)
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FIGURA 16.1 Um ponto sensível no glúteo médio é monitorado à medida que a perna ipsilateral é
usada para atingir a redução na sensibilidade do ponto sensível. A força facilitadora envolve
compressão de eixo longo em direção ao quadril – reduzindo o desconforto no ponto sensível para
abaixo de 30% sem produzir um desconforto adicional.

Localize e palpe um ponto sensível apropriado – geralmente localizado
nas estruturas encurtadas que deveriam ser ativas na produção do
movimento oposto àquele que é doloroso ou restrito.
Use uma mínima pressão de monitoramento sobre o ponto sensível e
peça que o “paciente” atribua um valor no desconforto resultante até
“10”.
Reposicione os tecidos usando o mínimo de força para atingir o
relaxamento/conforto máximo à medida que os “escores de dor” se
reduzem.
Adicione uma força de distração, compressiva facilitada ou outra força
que:

Diminua mais o desconforto no ponto palpado –idealmente para
abaixo de 30% da sensibilidade inicial; e
Não crie qualquer desconforto adicional.

Libere após 20 segundos e retorne lentamente à posição neutra.
Verifique novamente o ponto sensível após você retornar ao neutro; ele
deve parecer e estar menos tenso.



•

•

•

•

•

•

Avise o paciente que ele pode vir a sentir um aumento na dor por 24
horas à medida que os tecidos se adaptam à mudança.

Diretrizes gerais da TCT para atingir o relaxamento no
ponto sensível

Para pontos sensíveis na região anterior do corpo, a flexão, a inclinação
lateral e a rotação devem geralmente ser na direção do ponto palpado,
seguida pela sintonização, de modo a reduzir a sensibilidade em cerca
de 70%.
Para pontos sensíveis na região posterior do corpo, extensão, inclinação
lateral e rotação devem geralmente ser para longe do ponto palpado,
seguida pela sintonização de modo a reduzir a sensibilidade em cerca de
70%.
Quanto mais próximo o ponto sensível estiver da linha média, menos
inclinação lateral e rotação serão requeridas; portanto, quanto mais
longe da linha média, mais inclinação lateral e rotação serão requeridas
para atingir uma posição de relaxamento ideal.
Forças facilitadoras adicionais, como compressão ou distração, não
devem produzir novo desconforto e devem melhorar o
“relaxamento/conforto” – o que deve se refletir na redução registrada
no “escore” de dor.

Se essas orientações não forem eficazes na redução da sensibilidade do
ponto sensível, tente outras variações no posicionamento – em outras
palavras, estas não são regras absolutas; são meramente sugestões.

Mecanismos que podem explicar os efeitos
da TCT
Uma série de explanações tem sido oferecida e descrita, seja de modo
individual ou em combinação, que pode responder pelos resultados
clínicos obtidos com o uso da TCT (ver uma seleção de estudos
posteriormente no capítulo). Algumas das explanações relacionadas mais à
fáscia são desenvolvidas a seguir:

Mudanças neurológicas envolvendo músculo, fáscia e
mecanorreceptores articulares incluindo corpúsculos de Ruffini, órgãos
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tendinosos de Golgi, fusos musculares, etc. (Jones, 1995) e receptores
de dor (Howell e colaboradores, 2006). Veja o Capítulo 5 para uma
abordagem das influências neurais derivadas das variações de carga nos
tecidos, sob o subtítulo: “Influências neurais e estruturas fasciais”, bem
como o Quadro 1.3 no Capítulo 1.
Teoria proprioceptiva: esta é a explanação mais comumente discutida
para a eficácia da TCT. Ela sugere que uma relação rompida entre os
músculos e seus antagonistas pode surgir após a tensão (ver abaixo).
Respostas de fibroblasto alteradas – envolvendo a forma e a
arquitetura das células, i.e., efeitos de mecanotransdução – levando à
redução da inflamação (Standley & Meltzer, 2008) influenciada pela
dinâmica hídrica (ver abaixo).
Reflexos ligamentosos (Solomonow, 2009; Chaitow, 2009; ver
abaixo).
E possivelmente outros?

Teoria proprioceptiva
Wong (2012) resumiu o processo hipotético da seguinte maneira:

“De acordo com a Teoria Proprioceptiva, a lesão de um alongamento
rápido estimula os fusos musculares, causando contração muscular
agonista reflexiva, que resiste a um alongamento adicional. Contudo,
uma tensão-contratensão reflexiva resultante do retrocesso induzido
pela dor rapidamente inverte o movimento agravante, excitando, desse
modo, os fusos musculares agonistas. O desequilíbrio neuromuscular
resultante, perpetuado pelos espasmos do músculo opositor, cada um
incapaz de liberar devido à excitação do fuso muscular em andamento
(Korr, 1975), pode afetar a mobilidade miofascial e a transmissão de
força ao redor das articulações e dos músculos circundantes (Kreulen e
colaboradores, 2003; Huijing e Baar, 2008). O desequilíbrio muscular
subjacente pode persistir por um tempo depois de a lesão ter sido
curada (Goering, 1995), com dano motor duradouro evidente um bom
tempo depois dos sintomas da dor diminuírem (Sterling e
colaboradores, 2003)”.

É sugerido que a posição de relaxamento/conforto nos procedimentos de
TCT permite, então, que a atividade do fuso muscular agonista hiperativo
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reinicie, e, após, a atividade do fuso muscular agonista também retorna ao
normal, restaurando a função (Bailey & Dick, 1992).

Respostas de fibroblasto (e dinâmica hídrica) a
TCT
São oferecidas explanações no Capítulo 1 sobre mecanotransdução e
processos associados, nos quais uma variedade de efeitos celulares é
observada em resposta às aplicações de carga mecânica. São de particular
interesse os efeitos dos graus alterados e tipos de tensão e carga sobre os
fibroblastos – plenamente presentes nas estruturas fasciais.

Dood e colaboradores (2006) relatam que: “Os fibroblastos humanos
respondem à tensão secretando citocinas inflamatórias, sofrendo
hiperplasia e alterando a forma e o alinhamento celular... e que
[mudanças teciduais] biofísicas – sejam resultantes da lesão, disfunção
somática ou [manipulação de tecido mole, como a TCT] – afetam a
amplitude de movimento, dor e inflamação local”.
Em 2007, Standley e Meltzer observaram que “Dados sugerem que a
proliferação de fibroblasto e expressão/secreção de interleucinas pró-
inflamatórias e anti-inflamatórias possam contribuir para a eficácia
clínica das técnicas manipulativas osteopáticas indiretas”.
Standley e Meltzer (2008) registram vários métodos miofasciais
aplicados (contratensão, bem como liberação miofascial, ver Cap. 14)
usados para tratar as disfunções somáticas. Esses métodos produziram
resultados clínicos positivos como redução da dor, redução do uso de
analgésico e melhora da amplitude de movimento. Eles observam que
“está claro que a direção, a frequência e a duração do esforço
impactam importantes funções fisiológicas de fibroblasto conhecidas
como mediadoras da dor, inflamação e amplitude de movimento”.
Meltzer e colaboradores (2010) observam que a fáscia traumatizada
rompe a biomecânica normal do corpo, aumentando a tensão exercida
sobre o sistema e causando dor miofascial e redução na amplitude de
movimento. Eles descobriram que as respostas inflamatórias resultantes
das células de fibroblasto podem ser revertidas pelas mudanças na carga
sobre os tecidos, liberada por contratensão ou por liberação miofascial
(ver Cap. 14), e que tais mudanças podem levar apenas 60 segundos
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para se manifestarem.
Wong (2012) realça a possível natureza da dinâmica hídrica dos efeitos
de TCT: “a diminuição nos níveis de interleucinas (IL-6), importante
para mediar a cicatrização inflamatória após lesão aguda (Kopf e
colaboradores, 1994), sugere que a TCT pode afetar a circulação local
(Standley e Meltzer, 2007). Clinicamente, os pacientes com tendinite do
calcâneo registraram diminuição do edema após TCT (Howell e
colaboradores, 2006), mas a pesquisa se faz necessária para entender
os potenciais efeitos circulatórios do TCT”.

Reflexos ligamentosos (e água)
Solomonow (2009) passou muitos anos pesquisando as funções dos
ligamentos. Ele identificou seu potencial sensorial e principais reflexos
ligamento-musculares que têm efeitos inibitórios sobre os músculos
associados e afirma: “Se você aplicar apenas 60 a 90 segundos de
compressão relaxante em uma articulação... uma hora adicional de
relaxamento dos músculos pode resultar. Isso pode vir não apenas dos
ligamentos, mas também das cápsulas e tendões” (comunicação pessoal,
2009).

Uma possível aplicação clínica desse aspecto ligamentoso pode ser
observada quando o agrupamento articular é induzido como parte dos
protocolos de liberação posicional facilitada e/ou tensão-contratensão. Tais
efeitos deveriam ser temporários – 30 a 60 minutos –, mas isso deveria ser
suficiente para permitir um aumento na capacidade de mobilizar ou
exercitar as estruturas previamente restritas.

Coincidentemente, o agrupamento (compressão) dos tecidos moles
poderia ter um efeito sobre o conteúdo de água da fáscia, levando a uma
rigidez reduzida temporária (20–30 minutos) das estruturas fasciais – com
mobilidade aumentada similar durante esse período. Veja a discussão
sobre “Água e alongamento” no Capítulo 5.

Wong (2012) resume o pensamento atual sobre os reflexos ligamento-
musculares e TCT:

“O esforço ligamentar inibe as contrações musculares que aumentam a
tensão, ou estimula os músculos que reduzem o esforço, para proteger
o ligamento (Krogsgaard e colaboradores, 2002). Por exemplo, o
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esforço no ligamento cruzado anterior inibe as contrações do
quadríceps e estimula as contrações nos isquiotibiais para reduzir a
distração tibial anterior (Dyhre-Poulsen & Krogsgaard, 2000). A
ativação do reflexo ligamentar também extrai respostas musculares
regionais que influenciam indiretamente as articulações (Solomonow &
Lewis, 2002). A pesquisa se faz necessária para explorar se a TCT
pode alterar o reflexo ligamento-músculo protetor e, assim, reduzir a
disfunção por meio do encurtamento dos ligamentos articulares ou
músculos sinergísticos (Chaitow, 2009)”.

Precauções
O emprego de TCT deve ser evitado em casos que envolvam:

Feridas abertas.
Suturas recentes.
Fraturas em consolidação.
Hematoma.
Hipersensibilidade da pele.
Infecção localizada sistêmica.

Estudos de TCT
Wong (2012) revisou e avaliou a pesquisa atual sobre TCT:

“Casos descritivos TÊM documentado aplicações de TCT para pé
(Jones, 1973), joelho (Pedowitz, 2005), região lombar (Lewis & Flynn,
2001), ombro (Jacobson e colaboradores, 1990) e distúrbios
miofasciais (Dardzinski e colaboradores, 2000). Alguns estudos
combinam TCT com outros tratamentos para distúrbios, incluindo
síndrome da dor regional complexa (Collins, 2007), dor
cervicotorácica (Nagrale e colaboradores, 2010), epicondialgia lateral
(Benjamin e colaboradores, 1999) e pé-cavo (Wang e colaboradores,
2010)”.

Exemplos:

Quarenta e nove voluntários com idade entre 19 e 38 anos, com
fraqueza no quadril e pontos sensíveis (PS) correspondentes... [após
quatro tratamentos de TCT durante duas semanas]... todos os grupos
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relataram redução na dor e aumento na força duas a quatro semanas
após a intervenção (Speicher e colaboradores, 2004).
Lewis e Flynn (2001) usaram a tensão-contratensão para tratar, com
sucesso, pacientes com dor lombar: “A fase de intervenção com TCT
para cada caso levou aproximadamente sete dias e consistiu em duas a
três sessões de tratamento para resolver a ‘atividade neuromuscular
aberrante’ percebida”.
No tratamento da tendinite do calcâneo, Howell e colaboradores (2006)
observaram que, após o tratamento incorporando a TCT: “os indivíduos
indicaram uma significativa melhora clínica na dor, rigidez e edema...
Como as taxas de dor dos indivíduos também declinaram
imediatamente após o tratamento, a atividade nociceptora diminuída
pode desempenhar um papel adicional na disfunção somática, talvez
alterando a amplitude reflexa de alongamento”.
Dardzinski e colaboradores (2000) relataram: “As técnicas de TCT
devem ser consideradas e avaliadas posteriormente como uma terapia
adjunta para pacientes que previamente não respondiam ao tratamento
padrão para a síndrome da dor miofascial”.
Wynne e colaboradores (2006) descobriram que: “A melhora clínica
ocorre em indivíduos com fasceíte plantar em resposta ao tratamento
por contratensão [TCT]. A resposta clínica é acompanhada por
mudanças mecânicas, porém não elétricas, nas respostas reflexas nos
músculos da panturrilha. Veja as observações de TCT e fasceíte plantar
no Capítulo 2 e na Figura 2.2.
“Os sintomas de um corredor de longa distância de 30 anos de idade
com SFTIT foram reduzidos com o auxílio de Tratamento Manipulativo
Osteopático (TMO), especificamente TCT. Essa técnica permite o alívio
da dor em um ponto sensível movendo a parte do corpo afetada para
sua posição de maior conforto, auxiliando na redução da atividade
receptora. O ponto sensível foi localizado a partir de 2 cm proximal ao
epicôndilo femoral lateral. Não existe documentação prévia de
manipulação osteopática deste ponto sensível específico. Assim, este
relato de caso reflete a identificação inicial de um ponto sensível no
trato iliotibial distal e uma nova modalidade terapêutica para SFTIT”
(Pedowitz, 2005).



Liberação posicional funcional (LPFU)
A técnica de liberação posicional funcional (LPFU) tem o mesmo objetivo
clínico que a contratensão e a liberação posicional facilitada (LPF) –
identificação de uma posição de relaxamento em relação à dor ou restrição,
aguda ou crônica, independentemente de a disfunção envolver músculos,
fáscia ou complexos articulares.

Contudo, diferentemente da contratensão, a LPFU não emprega a
redução da dor como um guia para encontrar a posição desejada de
relaxamento – ao contrário, ela se baseia na redução no tônus palpado em
tecidos estressados (hipertonicidade/espasmo), à medida que o corpo (ou
parte dele) está sendo posicionado ou sintonizado, usando/testando todas
as direções disponíveis de movimento. Hoover (1969), o desenvolvedor
osteopático da técnica funcional, usou o termo “dinâmica neutra” para
descrever o que estava sendo atingido à medida que os tecidos rompidos
estavam sendo posicionados em um estado de “relaxamento”.

Metodologia da LPFU (Bowles, 1981)
Uma mão do terapeuta palpa os tecidos afetados (molda-se a eles, sem
pressão invasiva) de modo a “ouvir” e avaliar as mudanças no tônus,
enquanto a outra mão conduz o paciente, ou parte dele, por meio de uma
sequência de posições que buscam aumentar a sensação de “relaxamento”
palpado, à medida que o “enrijecimento” é reduzido.

Uma sequência de avaliações é realizada, cada uma envolvendo
diferentes direções de movimento (flexão/extensão, rotação à direita, à
esquerda, inclinação lateral à direita, à esquerda, etc.), com cada avaliação
iniciando no ponto de relaxamento máximo descoberto durante a avaliação
prévia, ou na posição combinada de relaxamento de uma série de
avaliações anteriores.

Desse modo, uma posição de relaxamento está “empilhada” sobre a
outra até que todas as direções de movimento tenham sido avaliadas para
relaxamento. A sequência precisa na qual as várias direções de movimento
são avaliadas não é relevante, contanto que todas as possibilidades sejam
incluídas.

Apenas amplitudes de movimento extremamente limitadas podem ser
avaliadas em algumas direções durante essa avaliação, e a totalidade do
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procedimento deve ser realizada de modo bem lento. Quando uma posição
de relaxamento máximo – envolvendo as “posições de relaxamento”
combinadas em múltiplas direções – é atingida, ela é mantida por até 90
segundos para permitir um processo de autorregulação e restabelecimento
para reduzir a hipertonicidade e a dor iniciar.

A posição final de relaxamento máximo palpado (tônus reduzido) nos
tecidos tensionados deve corresponder à posição que deveria ter sido
encontrada se a dor estivesse sendo usada como guia, igual à metodologia
de contratensão. Apesar da gentileza dos métodos, há quase sempre uma
reação envolvendo rigidez e possivelmente desconforto no dia subsequente
ao tratamento, à medida que os processos de adaptação se acomodam às
mudanças.

Exemplos de LPFU
Observação: O desenrolamento fascial (Capítulo 10) e a tensão
ligamentar equilibrada (Capítulo 11) são exemplos de técnica funcional.

Uso pós-cirúrgico da LPFU
De modo a determinar os efeitos sobre a hemodinâmica cardíaca, O-
Yurvati e colaboradores (2005) documentaram os efeitos da LPFU
aplicada a tecidos torácicos traumatizados, como parte de uma intervenção
osteopática mais ampla, após a cirurgia de revascularização do miocárdio
(CRM):

Dez indivíduos submetidos a CRM foram comparados, pré-tratamento
versus pós-tratamento, envolvendo medidas de impedância torácica,
saturação venosa mista de oxigênio e índice cardíaco.
Imediatamente após a cirurgia de revascularização do miocárdio, a
LPFU foi fornecida a pacientes anestesiados e farmacologicamente
paralisados para aliviar a disfunção anatômica da caixa torácica,
causada pela esternotomia mediana, e para melhorar a função
respiratória.

Como mostrado na Figura 16.2, essa abordagem de tratamento de LPFU
envolvia o terapeuta colocando uma mão sob o paciente na posição supina
para repousar/palpar os tecidos entre as escápulas. De maneira simultânea,
a outra mão era colocada anteriormente, direcionada sobre os tecidos
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cirurgicamente traumatizados. Uma pressão não mais do que suficiente era
exercida para permitir que a pele superficial e a fáscia fossem removidas
nas direções em que estavam sendo testadas:

FIGURA 16.2 Cada mão – de forma independente – empilha posições de relaxamento uma sobre a
outra à medida que todas as direções são avaliadas para o “relaxamento”. A posição de relaxamento
combinada final é mantida por 90 segundos, tempo durante o qual os efeitos circulatórios,
proprioceptivos e viscoelásticos são considerados indutores de um processo de autorregulação.

Cada mão avaliou de forma independente as direções de preferência do
tecido – superior/inferior?
Lateral à esquerda/lateral à direita?
Sentido horário/sentido anti-horário?

Cada avaliação começou a partir de posição de “relaxamento” da(s)
avaliação(ões) prévia(s).

Uma vez que a posição de relaxamento final era identificada por cada
mão de modo independente, os tecidos eram mantidos nessas posições
durante 90 segundos antes de um lento retorno à posição inicial. Os
resultados sugeriram melhora na circulação periférica e melhora na
saturação venosa mista de oxigênio após o tratamento. Esses aumentos
foram acompanhados por uma significativa melhora no índice cardíaco.
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Variação da LPFU: liberação neuromuscular
integrada
A liberação neuromuscular integrada é uma forma de LPFU envolvendo
uma abordagem segmentar, anteroposterior, que visa corrigir
desequilíbrios musculares, fasciais e neurais. “O tratamento manipulativo
osteopático tem se preocupado, de propósito ou não, com a manipulação
da fáscia” (Danto, 2003).

Com o paciente sentado, as mãos do terapeuta são colocadas
anteriormente e posteriormente. De modo independente, elas realizam
avaliações das preferências de direção tecidual, do mesmo modo
descrito acima no exemplo pós-cirúrgico (Fig. 16.3).

FIGURA 16.3 De modo semelhante à Figura 16.2, cada mão – de forma independente – empilha
posições de relaxamento uma sobre a outra, à medida que todas as direções são avaliadas para o
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“relaxamento”. A posição combinada final de relaxamento é mantida por 90 segundos, tempo
durante o qual os efeitos circulatórios, proprioceptivos e viscoelásticos iniciam um processo de
autorregulação.

Cada sequência de direção está fazendo a mesma pergunta – em qual
direção os tecidos se movem com mais liberdade – com cada mudança
na direção iniciando a partir da(s) posição(ões) de relaxamento
previamente identificadas?

Superior/inferior?
Lateral à esquerda/lateral à direita?
Sentido horário/sentido anti-horário?

Dessa maneira, os tecidos palpados são levados para suas direções de
preferência de movimento em direção a uma posição de “relaxamento”
combinada, momento no qual a compressão é acrescida – um aspecto
da liberação posicional facilitada (LPF). Isso é mantido por 60 a 90
segundos, ou por mais tempo se as mudanças nos tecidos estiverem
sendo sentidas – pulsação, movimento rítmico, etc. – antes de uma lenta
liberação.

Conclusão
Os métodos de liberação posicional são seguros, de fácil aplicação e foram
clinicamente validados. Eles claramente possuem uma conexão fascial via
influências de fibroblasto ou reflexos ligamentosos e se combinam de
modo eficiente com a maioria das outras modalidades manuais.
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Integração estrutural de Rolfing®

Jonathan Martine
Introdução
Integração estrutural (IE) é um sistema de terapia manual e educação
sensório-motora que tem o objetivo de aumentar a economia de função e
promover naturalidade de movimento coordenado (Jacobson, 2011).
Atualmente, existem mais de 19 escolas reconhecidas pela International
Association of Structural Integrators (IASI) que certificam profissionais de
integração estrutural. A Integração Estrutural de Rolfing® foi criada por
Ida Pauline Rolf, PhD (1896-1979), e o Rolf Institute of Structural
Integration (RISI) foi criado pela Dra. Rolf e seus professores originais em
1971. (O trabalho da Dra. Rolf atualmente é conhecido por seu título
original, integração estrutural. A Integração Estrutural de Rolfing® refere-
se ao trabalho de graduados e membros do Rolf Institute® of Structural
Integration, a escola original da Dra. Rolf. O logotipo com o menino e os
termos Rolfing®, Rolf Movement® e Rolfer® são marcas registradas do Rolf
Institute.) Embora existam aspectos únicos para cada escola de IE, os
elementos essenciais são consistentes nos currículos apresentados em cada
programa.

A fim de disseminar seu trabalho e tornar o processo de educação
acessível, ela desenvolveu uma série de 10 sessões, que veio a ser
conhecida como a Série de Dez. É sugerido que a série de dez de Rolf
oferece uma abordagem sistemática para reorganizar o corpo e seu
movimento em relação à força de gravidade e seu ambiente (Maitland,
1995).

Fundada em 2002, a IASI foi considerada uma organização de base de
dentro da profissão, a fim de estabelecer padrões, desenvolver critérios de
certificação, assegurar continuação de uma identidade profissional e
promover crescimento continuado de integração estrutural como uma
profissão respeitada na área da saúde (http://www.theiasi.net). O autor irá

http://www.theiasi.net
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relatar sua experiência como um Rolfer® Avançado Certificado e docente
no RISI neste capítulo.

Visão geral
A IE de Rolfing, desenvolvida por Ida P. Rolf, PhD, visa organizar o corpo
em relação à gravidade. Ela pretende melhorar a integridade estrutural e
funcional como um todo, em vez de tratar sintomas específicos. A eficácia
da IE é baseada nos princípios fundamentais que a distinguem de outras
modalidades manuais e de movimento como descrito a seguir. Catalisada
por sua educação formal inicial como bioquímica e seu desejo de encontrar
respostas para os problemas de saúde de sua família, a Dra. Rolf explorou
muitas artes de cura e práticas de movimento. Sua busca extensa incluiu
osteopatia e hatha yoga e foi influenciada por Alfred Korzybski e seu
trabalho em Semântica Geral, bem como pelos métodos de percepção de
movimento de Elsa Gindler, Charlotte Selver, Jeanette Lee e Moshe
Feldenkrais (Jacobson, 2011).

A Dra. Rolf também se referiu ao conceito de “tensegridade”, cunhado
por Buckminster Fuller, e relacionou suas ideias ao corpo. Em uma
estrutura de tensegridade, a integridade tensional é mantida por estruturas
ou suportes compressivos – como ossos – mantidos e suspensos separados
por, unidades tensionais tais como tendões e ligamentos (Myers, 2001).

Por meio de seu estudo, a Dra. Rolf percebeu três conceitos principais:

O corpo funciona de maneira mais eficiente quando seus segmentos
(cabeça, tronco, pelve, pernas e pés) estão organizados, permitindo que
seu eixo central se alinhe mais próximo da vertical gravitacional.
A fáscia é o órgão de forma no corpo: circundando, sustentando,
dividindo, protegendo e conectando cada osso, ligamento, tendão,
músculo, nervo, vaso, tubo e órgão.
O corpo é um meio plástico e mutável em qualquer momento na nossa
vida. As forças que criam o formato de nosso corpo também são as
forças que reforçam o alinhamento ineficiente. Manipulando com as
mãos, educando padrões de movimento favoráveis para atividades
diárias e aumentando a percepção do corpo em relação ao ambiente, a
eficiência funcional pode ser melhorada ou restaurada.



A IE de Rolfing atinge seus resultados por meio de uma combinação de
manipulação prática e educação de movimento, projetada para diferenciar
estruturas, melhorar o desempenho e aumentar a percepção do corpo. O
protocolo padrão de 10 sessões realinha sistematicamente o corpo e visa
restaurar o movimento eficiente (ver detalhes mais adiante no capítulo).

Tradicionalmente, o mecanismo de mudança estrutural e funcional de
Rolfing era considerado a separação física e o “descolamento” de
aderências fasciais, levando a alinhamento melhorado. Influências recentes
a partir do campo de neurociência sugerem que as mudanças mecânicas
que se originam da manipulação manual de Rolfing podem ser expandidas
para incluir mudanças no “mapeamento” do cérebro do corpo e do espaço
que ele ocupa (Frank, 2008).

FIGURA 17.1 Dra. Rolf cuidando de uma criança.

São escassas as evidências de pesquisa de eficácia clínica e mecanismos
terapêuticos propostos. Estudos de caso quase-experimentais e descritivos
recentes examinaram IE e dor lombar, dor crônica, movimento do pescoço
e níveis de dor, paralisia cerebral espástica em crianças pequenas e lúpus
eritematoso sistêmico (LES). Um resumo da pesquisa relevante pode ser
examinado lendo o artigo de Jacobson (2011). Detalhes irão aparecer mais
adiante no capítulo.

Objetivos da integração estrutural de



Rolfing®

De acordo com a Dra. Rolf, todos os corpos possuem algum grau de
distúrbio e compensação na sua estrutura; portanto, ela acreditava que
todos, desde crianças até adultos, iriam se beneficiar por receber IE de
Rolfing (IER). Aqueles que têm uma história de lesão, estresse ou esforço
repetitivo e que notam que os efeitos de suas lesões estão interferindo em
sua vida diária, podem considerar a IER, bem como aqueles que buscam
uma maneira de aliviar a dor e o estresse crônico ou melhorar o
desempenho nas suas atividades profissionais e diárias.

A IER é comumente oferecida no cenário da prática privada como uma
abordagem à saúde. Esse tratamento também pode ser encontrado como
um adjunto para outras terapias em consultórios médicos, clínicas de
fisioterapia, práticas de saúde holísticas e complementares. Em razão de
seu foco sobre a percepção do corpo, a IE de Rolfing também é utilizada
em cenários de psicoterapia para auxiliar o processo de identificação e
acesso de padrões habituais. A percepção corporal aumentada também
pode tratar pacientes de fisioterapia, praticantes de ioga e aqueles que
praticam modalidades de movimento tais como artes marciais, Pilates e
dança. Além disso, existem muitos atletas competitivos e equipes
esportivas (amadoras e profissionais) que requerem os serviços de Rolfers
para auxiliar na manutenção durante suas temporadas, bem como a
recuperação da lesão.

Embora a intenção original da Dra. Rolf fosse ter a IE como um método
pelo qual indivíduos saudáveis poderiam melhorar a postura e a função, ela
é cada vez mais utilizada para o tratamento de dor musculoesquelética e
disfunção. Essa tendência induziu os quadros da Workmen’s
Compensation e as companhias de seguro em vários Estados nos Estados
Unidos, incluindo Colorado, Califórnia, Virgínia, Alaska e Arizona, a
reconhecerem a IE por reembolso quando descrita como um tipo de
massoterapia.

A Dra. Rolf ensinou os profissionais que, quando o corpo é mantido
com seus segmentos (cabeça, tronco, pelve e pernas) em alinhamento
randômico, a tensão muscular é requerida para manter o corpo na vertical.
Além disso, o corpo irá responder a movimento repetitivo, estresse,
esforço, acidentes e lesões reforçando a fáscia, depositando tecido fibroso



e aderindo camadas adjacentes, reforçando o movimento repetido
enquanto limita outros. A fim de retornar o corpo ao seu funcionamento
mais eficiente, os segmentos precisam ser alinhados ao redor de um eixo
central, ou linha, em relação à gravidade.

Pesquisa: mecanismos e hipóteses
A evidência de pesquisa de eficácia clínica e mecanismos terapêuticos
propostos são limitados. Um resumo extenso desses estudos, por Eric
Jacobson, PhD, foi publicado no Journal of Alternative and
Complementary Medicine em 2011. Ele descobriu que mecanismos
imaginados para mudanças no alinhamento estrutural e na eficiência
funcional incluem organização biomecânica melhorada, que leva a
reduções no estresse mecânico e na irritação nociceptiva, uma percepção
de eficiência e coordenação melhoradas que provocam sensação maior de
bem-estar global e melhoras no processamento sensorial e tônus vagal
(Jacobson, 2011):

“Existe evidência limitada para melhoras na coordenação
neuromotora, processamento sensorial, autoconceito e tônus vagal e
para reduções no estado de ansiedade. Estudos clínicos preliminares,
de amostras pequenas com paralisia cerebral, dor musculoesquelética
crônica, equilíbrio prejudicado e síndrome da fadiga crônica relataram
melhoras na marcha, na dor e na amplitude de movimento, equilíbrio
prejudicado, estado funcional e bem-estar” (Jacobson, 2011).

Estudos adicionais são resumidos aqui. Um artigo de Deutsch e
colaboradores (2000) relatou sobre 20 indivíduos que participaram de um
programa de reabilitação hospitalar complementando uma série de IE de
10 sessões. Aqueles que tinham dor crônica nas regiões lombar, cervical e
extremidades demonstraram diminuições significativas nos relatos de dor e
melhoras da postura e mobilidade funcional (Deutsch & Anderson, 2008).

Ball oferece investigações mais recentes de eficácia e aplicação
potencial para IE como parte de um plano de tratamento, sugerindo
eficácia empírica no tratamento de sintomas de LES. Dois pacientes com
LES relataram dor, fadiga/exaustão e ansiedade reduzidas e aumentaram a



mobilidade funcional, a autonomia, o estado emocional e a qualidade de
vida após uma série de intervenções baseadas na IE (Ball, 2011).

James estudou disfunção da coluna cervical por mais de três anos em 31
pacientes que estavam recebendo IER. Os resultados da investigação
sugerem que a IER reduz a dor e aumenta o movimento cervical (James e
colaboradores, 2009).

Um estudo preliminar de crianças pequenas com paralisia cerebral
espástica sugere usar IE como uma técnica complementar para afrouxar e
realinhar músculos e articulações que poderiam facilitar a melhora da
função motora (Hanson e colaboradores, 2012).

Esses estudos sugerem a necessidade de estudos clínicos mais
abrangentes de controle motor, benefícios não motores, tais como função
corporal, participação em atividade e qualidade de vida. A Dra. Rolf
referiu-se aos mecanismos gerais para explicar os efeitos positivos de seu
trabalho em reduzir a dor musculoesquelética crônica e melhorar o esforço
percebido em movimento. Os efeitos psicológicos relatados empiricamente
incluem autoconfiança aumentada, maior proatividade com
comportamento menos reativo, tolerância aumentada para experiência
emocional, estabilidade aumentada sob estresse emocional e reduções na
ansiedade e na depressão (Jacobson, 2004; Anson, 1998). Os efeitos
físicos relatados empiricamente mais comuns são melhoras na postura, na
liberação do movimento, na flexibilidade e na redução da dor, equilíbrio
melhorado e relaxamento global aumentado.

Jacobson concluiu que “As evidências para eficácia clínica e
mecanismos hipotetizados são muito limitadas por tamanhos de amostras
pequenos e ausência de braços de controle. Contudo, em virtude da
disponibilidade rapidamente crescente da IE e seu uso para tratamento de
dor musculoesquelética e disfunção, são indicadas pesquisas mais
adequadas” (Jacobson, 2011).

Mecanismos neurofisiológicos
Os mecanismos neurofisiológicos não foram diretamente avaliados em
ensaios clínicos, ainda que muita pesquisa fascial recente e descobertas da
neurociência apontem para possíveis explicações para as mudanças no
alinhamento postural e na liberação funcional percebida após tratamentos



com Rolfing. De acordo com Schleip, a rede fascial, densamente povoada
com vários mecanorreceptores, é um órgão mecanossensorial amplo do
corpo que nos informa onde estamos no espaço e o que nossos corpos
estão fazendo (Schleip, 2003). A informação coletada e carregada por
meio da rede fascial comunica-se com as funções autorreguladoras e auto-
organizadoras do sistema neuromotor.

Atualmente, a IE de Rolfing utiliza dois aspectos de educação
estrutural: um focado principalmente no aumento da maleabilidade do
tecido, e o outro, na elicitação da percepção e da coordenação. A Dra. Rolf
acreditava que a manipulação prática era responsável por uma grande parte
da mudança postural que ocorre a partir da IE. Mais recentemente, esse
conceito foi expandido. O contato físico aumentado por diálogo
direcionado e exploração sensorial entre o paciente e o terapeuta também
poderia servir para definir as partes do corpo individuais para o cérebro,
aumentando a aferentação, e, dessa forma, mudando imediatamente os
trajetos motores. Os mapas iniciados por toque informam o cérebro do
espaço interno e superficial, enquanto os mapas do “espaço peripessoal”
definem a percepção do cérebro do espaço ao redor do corpo, estendendo
até o alcance dos apêndices e superfície da pele, da cabeça aos pés (Frank
& Blakeslee, 2009). Os mecanorreceptores, reflexos de alongamento,
propriocepção e nossos sentidos comuns de visão, paladar, audição, olfato
e tato informam nossa capacidade de nos movimentarmos normalmente. O
mapeamento vestibular nos dá uma sensação de nossa localização em
relação à gravidade. Esses mapas mudam em relação à experiência e são
considerados plásticos. Uma vez diferenciadas e identificadas
separadamente, as partes do corpo são relacionadas por meio de percepção
integrada de padrões habituais, permitindo novas possibilidades de
movimento. O processo leva à capacidade aumentada para movimento
discreto e coordenação eficiente com base na reorganização dos músculos
com essas mudanças que depois se tornam representados nas regiões
motoras do cérebro.

Lesão vs. inibição
Os Rolfers visam tratar os obstáculos que podem limitar a eficiência e a
liberdade no movimento. Tais restrições podem ser mantidas fisicamente



como adaptações que resultam em tecido mole tenso, restrito, produzidas
por padrões de movimento repetidos como em padrões habituais de uso.
Para diferenciar as restrições estruturais das restrições de movimento, são
utilizados os termos “lesões” e “inibições”. Hubert Godard, instrutor de
RISI, explicou a postura como o potencial para movimento (Caspari,
2005). “Lesões”, de acordo com seu modelo, são fixações na fáscia ou nas
articulações que aparecem como restrições quando as amplitudes de
movimento passivo do cliente são testadas, que são mais bem tratadas por
manipulação física a nível biomecânico. As “inibições”, contudo, precisam
ser tratadas a nível de coordenação e de percepção, utilizando os sentidos
para influenciar os trajetos neuromusculares e as sequências de ativação
muscular. Godard considera que cada um de nossos movimentos é iniciado
por uma Atividade Postural Antecipatória (APA ou pré-movimento) em
grande parte inconsciente. A APA estabelece as condições para o
movimento no local, e é uma função de onde estamos no espaço e em
relação às forças da gravidade (Caspari, 2005).

As “inibições” comumente surgem de nossa imagem corporal (definida
por nossa experiência subjetiva, crenças, atitudes e história pessoal) em
vez de surgirem do esquema corporal (um sistema não consciente de
processos neurais que constantemente regulam a postura, o movimento e o
espaço peripessoal) (Caspari, 2005).

Na IE de Rolfing, as inibições são consideradas mantidas na APA, e
não simplesmente restritas nos tecidos moles ou articulações. Quando uma
inibição restringe o movimento, o profissional precisa tratar a percepção
do cliente desenvolvendo um vocabulário mútuo de sensações. Uma
sensação de peso nos nossos membros, nosso contato com o solo, uma
consciência do espaço sentido ao redor e acima do corpo e que define uma
sensação de personificação são usadas para orientar o cliente e expandir a
percepção do corpo.

Protocolo sugerido de Rolf
A Série de Dez da Dra. Rolf é fundamental para os currículos nas 19
escolas de Integração Estrutural reconhecidas pela IASI. Exercícios de
movimento e percepção/orientação foram desenvolvidos pelas várias



escolas para reforçar e expandir os objetivos estruturais das sessões e
continuar sua pesquisa.

Um exemplo dos desenvolvimentos em andamento no mundo da IE é a
Integração de Movimento de Rolf (IMR). Esse é um sistema de
treinamento de percepção de movimento aplicado como um complemento
à IE de Rolf, ou um tratamento isolado. Os Rolfers treinados nesta
abordagem elaboram, a partir de uma variedade de técnicas, um processo
individualizado para reeducar o corpo por meio do treinamento dos
sentidos (Bond, 2007). Durante as sessões de IE de Rolf, a IMR pode ser
combinada no processo para ajudar no entendimento mais profundo dos
padrões de movimento habituais, integrando a manipulação fascial e
reforçando novos movimentos e canais de percepção.

Exercício postural autoaplicado
O exercício postural seguinte é baseado no exercício sentado apoiado de
Mary Bond, membro da RISI Rolf Movement Faculty e do Rolfer, a partir
de seu livro The new rules of posture (2007).

Muitos trabalhos nos exigem muito tempo trabalhando sentados em
escritórios; portanto, saber como sentar com maior facilidade e apoio é
certamente útil e benéfico para a saúde e o bem-estar. Comece
encontrando uma cadeira com uma superfície firme e plana que seja alta o
suficiente para que os quadris fiquem acima dos joelhos enquanto os pés
tocam o chão. Sente na cadeira como se fosse um banco ou banquinho, não
apoie as costas no encosto da cadeira.

Inicie observando o contato de suas tuberosidades isquiáticas sobre a
cadeira se sua postura for em curva de C típica ou relaxada que pode ser
familiar no final de um longo dia. Seu peso irá cair para a borda posterior
desses ossos, seu cóccix irá dobrar-se, estreitando os ísquios e contraindo o
assoalho pélvico. Seus pés e pernas agora têm menos contato à medida que
sua base de suporte se deslocou para trás. Agora sua coluna lombar será
posterior, colocando pressão sobre as articulações sacroilíacas. Seu corpo
está agora sustentado por uma pequena área entre seus ísquios e o sacro.

Se você examinar a parte superior do seu corpo, pode notar que seus
ombros foram para a frente e seu esterno caiu, comprimindo a caixa
torácica sobre seu abdome. Observe que, se você tentar girar a cabeça, essa



posição da cabeça anteriorizada restringe a amplitude de movimento. A
linha frontal encurtada também irá comprimir os intestinos enquanto
restringe a respiração. Se você simplesmente sentasse de forma ereta ou
puxasse seus ombros para trás para ficar na posição vertical sem ajustar a
base de apoio, seria difícil sustentar essa postura.

Para sair da posição relaxada, role sua pelve para a frente de modo que
você sinta o osso púbico cair e o assoalho pélvico alargar-se na parte
posterior. Cerca de 60% de nosso peso irá agora repousar sobre a pelve, e
40%, nas pernas e nos pés. Permita que sua coluna, tórax e ombros
ajustem-se à mudança na sua base e à curva na sua região lombar. A
ondulação da coluna gera um levantamento de seu tórax e garganta,
tirando a pressão do abdome e do diafragma. Você pode notar mais
liberdade na respiração agora, bem como uma amplitude de movimento
aumentada na sua cabeça e pescoço à medida que você se vira para olhar
sobre o ombro.

A postura vertical saudável requer uma base ampla de apoio, o peso
repousando pelos ísquios, ancorando o sacro e para a frente das
tuberosidades isquiáticas, nas pernas e nos pés. Uma leve lordose lombar
ocorrerá à medida que a pelve se inclina e sucessivamente eleva o tórax, o
esterno, a cabeça e o pescoço. Para acomodar essa postura ereta, os
músculos e a fáscia devem ser adaptáveis nas pernas, quadris, coluna,
tórax, costas e pescoço. Uma dificuldade ou fadiga em manter essa postura
pode indicar uma necessidade de exercício, trabalho corporal ou ambos.

O contexto
O foco primário de um Rolfer é equilibrar tensões opostas dentro da rede
fascial. O ideal palintônico no Rolfing refere-se à postura e ao movimento
ideais como uma função de relações espaciais apropriadas – por exemplo,
equilíbrio posterior/anterior, lado/lado, topo/base e dentro/fora.
Palintônico vem da palavra grega “palintonos”, que significa “unidade em
oposição” (literalmente, “alongado para trás e para a frente”) (Maitland,
1995). O equilíbrio palintônico é estabelecido por uma combinação de
manipulação estrutural que informa o mapeamento dos trajetos sensoriais e
motores e uma prática consciente de percepção e sensação (Fig. 17.2).



FIGURA 17.2 Logotipo com o menino: o logotipo do Rolf Institute sugere o princípio palintônico.

Por meio de sequências específicas relacionadas a regiões do corpo e às
camadas fasciais específicas, as sessões movem-se de camadas superficiais
para camadas fasciais mais profundas e alternam-se da cintura escapular
para a cintura pélvica, solicitando adaptabilidade e suporte. O suporte é
visto como acesso a uma sensação mais completa de conexão do solo,
transmissão de peso pelo corpo e um levantamento associado por meio das
estruturas até o topo da cabeça. Essa ligação ao solo é adicionada à
dimensão de orientação ao ambiente, ou espaço que o corpo ocupa. À
medida que os indivíduos sentem essas polaridades, uma sensação de
atenção bidimensional ou palintonicidade pode surgir. Conforme a pessoa
sente o solo e também presta atenção ao ambiente por meio de sentidos
comuns de visão, som e o sentido especial de cinesfera (a área dentro da
qual o corpo está se movendo e a quantidade de atenção que é dada a isso),
surge um quadro mais completo do mundo. Os indivíduos podem sentir
um deslocamento na ordem estrutural percebida; por exemplo,
alinhamento da cabeça, cintura escapular e tórax pode ocorrer tanto
conforme for percebida uma sensação de ceder para baixo até o solo por
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meio dos pés, das pernas e da pelve quanto for percebido um alongamento
para cima na frente da coluna, por meio da cabeça até o espaço acima da
cabeça.

A Série de Dez
O protocolo padrão de IE, ou a “receita” terapêutica, consiste em 10
sessões de 60 a 75 minutos cada, programadas entre uma e três semanas de
intervalo. Cada sessão começa com uma avaliação da postura estática e de
movimentos básicos como caminhar, sentar, levantar e respirar. Durante a
sessão, o terapeuta de IER irá usar os dedos, os nós dos dedos, a parte
macia do punho e a parte plana do cotovelo para afrouxar e diferenciar as
camadas fasciais, à medida que são usados comando verbal e diálogo para
orientar o paciente a seus hábitos e sensação atuais. Os Rolfers utilizam
um espectro de toque que expressa uma variação, incluindo manipulação
direta com foco no input para o corpo, para um contato desviado para
ouvir o toque com mais foco na percepção do estado e da resposta do
tecido, em vez de um foco manipulativo. Durante toda a intervenção, o
contraste na sensação é comumente usado para comparar a sensação
percebida e a qualidade de movimento durante o desempenho desses
movimentos básicos.

Os objetivos de cada uma das 10 sessões originais de Rolf e aqueles de
vários outros sistemas de IE foram detalhados em uma série de artigos por
Myers (2004a, 2004b, 2004c; e ver o Cap. 3). Embora existam aspectos
exclusivos em cada programa, os elementos essenciais da visão da Dra.
Rolf sobre o corpo estão presentes e são consistentes com cada variação.

Sessões 1 a 3, abrindo a fáscia superficial
As primeiras três sessões se concentram na camada fascial superficial
que está sendo tocada com o objetivo de aumentar a maleabilidade e a
diferenciação para tratar lesões e inibições. O cliente é estimulado por
meio de atenção específica a essa camada a sentir seu corpo no espaço
tridimensional. A primeira sessão estabelece uma sensação de direção
vertical que libera os braços, os ombros, o tronco, o diafragma e os
quadris para permitir expressão total da respiração. São necessários
direção específica, ritmo e ângulo de aplicação para direcionar as
camadas superficiais. O “cisalhamento” oblíquo dessa camada externa é
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usado como uma avaliação de diferenciação, bem como o início de
liberação e de mobilização. Por exemplo, um tórax cifótico com uma
manutenção postural com a cabeça e os ombros anteriorizados pode se
apresentar com a fáscia peitoral encurtada, que se estende desde a
clavícula até o esterno, da fáscia abdominal até o osso púbico. Essa
continuidade fascial superficial anterior é liberada para permitir a
excursão anterior de respiração.
A segunda sessão oferece uma base estável mediante equilíbrio do pé e
dos músculos da parte inferior da perna, provocando uma sensação de
suporte esquerdo e direito ou bilateral. A fáscia crural é liberada ou
afrouxada a partir da fáscia de revestimento mais profunda e depois os
compartimentos funcionais na parte inferior da perna são mobilizados
com pressão sustentada lenta. Os movimentos dos pacientes são
utilizados nas dobradiças: articulações metatarsofalangianas, tornozelo
e joelho, à medida que o profissional segura as articulações na direção
do alinhamento neutro, fornecendo um feedback proprioceptivo e
identificando as áreas que requerem alongamento para permitir um
movimento eficiente. Grupos antagonistas são “equilibrados”, liberando
grupos funcionais, depois provocando a extensão nas fáscias opostas. O
retináculo do tornozelo e a fáscia plantar são alongados e mobilizados
com golpes de deslizamento oblíquo. Os indivíduos podem ser
convidados a sentir as conexões por meio dos segmentos – pé,
tornozelo, joelhos e quadris – à medida que os tecidos moles e as
articulações são mantidos na direção do alinhamento neutro. A hipótese
é que essa conduta ajude na integração proprioceptiva e cinestésica.
Por fim, a terceira sessão evoca uma sensação de profundidade de
anterior para posterior utilizando uma estratégia postural com o
paciente deitado sobre um lado, dando acesso às estruturas a partir da
parte lateral da perna, quadril, tronco, pescoço e cabeça, inclusive. A
terceira sessão oferece uma “visão lateral” para uma compreensão de
como a cabeça, a cintura escapular e os quadris estão relacionados uns
aos outros quando a pessoa está em pé; por exemplo, o leque de fáscias
superficiais a partir do trocanter até a espinha ilíaca anterossuperior, ao
longo da crista do ílio até a articulação sacroilíaca, é mobilizado a partir
do epimísio dos glúteos. São feitas propagação e mobilização similares
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ao longo da lateral do corpo, definindo a relação entre anterior e
posterior. A liberação miofascial detalhada é realizada para liberar as
fáscias axilares, o manguito rotador e a fáscia peitoral. A “linha” lateral
(ver Cap. 3) é estendida no pescoço à medida que o trapézio, posterior
aos processos transversos, o esternocleidomastóideo e a fáscia de
“bandagem” superficial anterior são liberados.

Cada sessão tem objetivos específicos e acrescenta os objetivos prévios
para alinhar o corpo de maneira gradual, provocar novas opções para
movimento e explorar a experiência presente de um corpo ativo. As três
primeiras sessões preparam o corpo para o próximo desdobramento à
medida que o foco se vira para as estruturas mais profundas que sustentam
e estabilizam a pelve e a coluna.

Sessões 4 a 7: relacionando-se com o centro (core)
As sessões 4 a 7 são referidas como sessões “centrais” e começam pelo
exame da ordem espacial da pelve à medida que ela se relaciona com as
pernas e o tronco. Os indivíduos com restrição lombar e disfunção
muitas vezes acham que essas sessões ajudam a sustentar o equilíbrio
apropriado de mobilidade e estabilidade. As sessões 4 a 6 exploram a
relação da pelve para a perna a partir das direções lateral, medial,
anterior e posterior. A sessão 7 completa a organização e o equilíbrio
das estruturas centrais mais profundas com foco nos ombros, pescoço,
cabeça e mandíbula.
O território da sessão 4 se estende desde o arco interno do pé, seguindo
a parte interna da perna por meio do joelho até o aspecto inferior da
pelve. As continuidades fasciais a partir da parte interna da perna e
adutores até o ramo inferior são diferenciadas com pressão lenta que
libera os septos entre os isquiotibiais e o quadríceps. O objetivo é a
maleabilidade do tecido mole e a diferenciação espacial que abrange a
região anterior até a região posterior na base da pelve, perna e pé. As
conexões fasciais dos adutores para o obturador interno e assoalho
pélvico oferecem um suporte e uma base para os conteúdos da pelve
repousarem em tensão oposta. As inserções fasciais dos adutores são
liberados e “se espalham” ao longo do ramo inferior, enquanto um
contato digital sustentado e lento sobre o lado medial do ramo permite a
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liberação da continuidade fascial para o obturador interno e o assoalho
pélvico. Uma sensação da pelve sustentada pela cabeça do fêmur
provoca uma percepção da transferência de peso por meio da
articulação sacroilíaca ao redor da linha arqueada pélvica, para a parte
interna das pernas, relacionando as pernas até a parte anterior da coluna.
A sessão 5 então segue as pernas até o espaço pré-vertebral,
equilibrando as camadas do abdome a partir do corset muscular até os
eretores da coluna e a fáscia toracolombar até o peritônio e, por fim, o
iliopsoas. O equilíbrio envolve movimentos de manipulação e de
repadronização. Com o indivíduo posicionado em supino, com os
joelhos flexionados e os pés sobre a mesa, as fáscias dos oblíquos
abdominais e do transverso do abdome são diferenciadas com os dedos
unindo e levantando ao longo da borda lateral do reto do abdome. Sacos
celômicos mais profundos e o peritônio são diferenciados para acessar o
psoas. O contato do psoas é combinado com a inclinação pélvica,
permitindo que a coluna lombar caia na direção da mesa em flexão,
liberando excentricamente o psoas. Essa coordenação de contato do
terapeuta e movimento do paciente ajuda na liberação do psoas e
sustenta a extensão para os eretores e as fáscias posteriores das costas.
O equilíbrio palintônico dessas estruturas oferece um trajeto para
transferência de peso e movimento ao longo da parte frontal da coluna
até a fossa ilíaca e sobre o ramo superior até o trocanter menor. O
objetivo é que a experiência do espaço interno agora inclua a parte
anterior da coluna, as regiões laterais e internas do abdome, o topo do
diafragma e a base do assoalho pélvico.
A sessão 6 completa o trabalho central ao redor da pelve relacionando a
parte posterior do corpo desde a superfície plantar do pé até a parte
superior do tórax, inclusive. Os detalhes incluem relacionar o pé à parte
inferior posterior da perna, equilibrando as fáscias que movem o
calcanhar e fornecem elasticidade para a sola do pé. Depois, as fáscias
da panturrilha e da parte posterior da coxa são liberadas com manobras
mais profundas para mobilizar grandes lâminas fasciais e também
restrições locais de camadas e septos. A liberação fascial acompanhada
por movimentos do tornozelo e do pé do paciente tem o objetivo de
aumentar a maleabilidade tecidual e equilibrar rotações entre a tíbia e o



fêmur e o fêmur em relação à pelve. Por fim, as fáscias que influenciam
o sacro e a coluna são diferenciadas e liberadas com contato profundo
lento, muitas vezes com os cotovelos ou a parte macia do punho, para
provocar tensão equilibrada e tônus dos músculos associados. Isso
completa a orientação biomecânica e proprioceptiva do sacro até a
coluna e do sacro até a cintura pélvica.

Cada sessão é concluída com mobilização manual acompanhada por
movimento relacionando as áreas que foram trabalhadas ao pescoço e à
coluna. Essas abordagens integradas fornecem flexibilidade e estabilidade
adicionais para a coluna de modo que as vértebras se relacionem à
mudança provocada em outras áreas (Jacobson, 2011).

A sessão central final, a sétima, liga-se e diferencia os ombros ao
pescoço, o pescoço à cabeça e o crânio à mandíbula, que compreende
alongamento específico e diferenciação de camadas mais profundas de
músculos no cilindro motor associado com movimento para o
compartimento visceral anterior aos processos transversos. Os músculos de
mastigação são mobilizados com alongamento lento abaixo da mandíbula
na fáscia temporal e dentro da boca com contato sobre o céu e o assoalho
da boca. A maleabilidade do tecido e o tônus equilibrado nessa área
possibilitam uma função aumentada à medida que o fluxo sanguíneo, os
sinais nervosos e a orientação por meio de reflexos suboccipitais são
melhorados.

Sessão 8 a 10: integração e conclusão
A integração é enfatizada durante as três sessões restantes, visto que as
sessões 8 a 10 fornecem uma oportunidade para o profissional misturar a
percepção previamente estabelecida e estimular pré-movimento preciso e
coordenação baseada na percepção a fim de tratar lesões e inibições
remanescentes.

Embora manipulações de tecidos moles específicas, tais como
alongamento, separação e extensão, possam oferecer grande alívio, para
restaurar a função ideal, os indivíduos precisam também aumentar sua
percepção e alterar os hábitos de percepção negativos. As sessões
integrantes exploram conexões das extremidades inferiores e superiores até
a coluna nas sessões 8 e 9, enquanto a sessão 10 reforça o fluxo



biomecânico ideal das extremidades até a coluna, aumentando o tônus
corporal total uniforme. Isso pode incluir mudanças nos hábitos por meio
de treinamento de movimento, de percepção e de coordenação, bem como
por meio de novas maneiras de responder de forma emocional e perceptiva
às atividades e demandas diárias.

A sessão 10 serve como uma conclusão para esse processo inicial. Os
clientes são encorajados a dar tempo para a integração e a assimilação de
sua percepção aumentada e novas opções de movimento. Após esse
intervalo, eles podem retornar para sessões de “ajuste” para tratar
desequilíbrios a partir de atividades diárias e lesões ou simplesmente
explorar o refinamento e a coordenação.

IRIE, uma indagação em andamento
Confrontado com novas informações obtidas da neurociência e da pesquisa
de fáscia e de dor nas costas, o IRIE continuou examinando as histórias
que utilizamos para explicar os resultados de nosso trabalho. O Rolfing é
uma terapia manual? É uma via de transformação por meio de
incorporação e propriocepção crescentes? É uma mudança baseada na
percepção que informa a mudança postural? Todas essas questões parecem
relevantes e esclarecem a indagação inicial que a Dra. Rolf faz.

“Embora o Rolfing® seja muitas vezes definido e associado com o
campo da terapia manual, qualquer pessoa com experiência de
primeira mão saberia que essa é uma visão limitada. O Rolfing é, na
verdade, categorizado mais precisamente como uma filosofia, visto que
é uma indagação em relação à natureza da incorporação humana”
(Bond, 2007).
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Manejo de cicatrizes e aderências

Willem Fourie
Introdução
O tratamento de cicatrizes e aderências não pode ser descrito como uma
modalidade estabelecida. Em vez disso, o tratamento poderia ser definido
como uma “estratégia de manejo”, que usa combinações de diferentes
técnicas de massagem e manuais para constituir uma abordagem
terapêutica que visa melhorar a qualidade e a mobilidade tecidual.

Entre as técnicas estariam combinações de effleurage, petrissage,
drenagem linfática manual, técnicas de liberação manual, desenrolamento
fascial, técnicas de fricção, liberação miofascial e, ainda, poderiam
coletivamente ser chamadas de “manejo do tecido
cicatrizado/mobilização/manipulação”.

Algumas fontes rastreiam o uso de técnicas manuais no tratamento de
feridas e cicatrizes até o fundador da cirurgia moderna e pioneiro nas
técnicas cirúrgicas, Ambroise Paré (1510-1590), um barbeiro-cirurgião
francês. Ele empregou, entre outras técnicas, massagem para aliviar a
rigidez articular e promover a cura da ferida após a cirurgia nos campos de
batalha (http://www.therapycouch.com/MT.Theory.History.htm). A partir
deste passo inicial quase sem embasamento, o tratamento e o cuidado do
tecido danificado têm evoluído para um programa de manejo baseado em
uma melhor compreensão da anatomia, fisiologia, patologia, respostas de
cura tecidual e modalidades terapêuticas disponíveis.

Foi publicada uma extensa literatura clínica sobre os tópicos de cura,
cicatrização, aderências teciduais e seu desenvolvimento e prevenção, mas
as evidências para sustentar o uso do manejo manual de cicatrizes
permanecem inconclusivas (Shin & Bordeaux, 2011). As técnicas não
cirúrgicas para ajudar na prevenção e no tratamento das cicatrizes
anormais incluem terapia a laser, agentes intralesionais, crioterapia,
radiação, terapia por pressão, curativos oclusivos, agentes tópicos e
massagem na cicatriz. Embora várias técnicas de massagem possam ser



empregadas, nenhuma até hoje foi validada. Seu uso é, assim, baseado na
experiência de várias equipes e não possui base científica (Roques, 2002;
Atiyeh, 2007). Embora os benefícios concretos das técnicas manuais nas
cicatrizes sejam de difícil documentação, os benefícios relatados incluem
melhora nas relações com o paciente, melhora na qualidade da pele,
sensibilidade aliviada, aumento da hidratação cutânea, melhora na
qualidade da cicatriz e melhor aceitação da lesão pelo paciente (Roques,
2002). Shin e Bordeaux (2011) também adicionaram indução da liberação
e absorção das suturas de queimadura e auxílio na resolução do edema e
endurecimento como potenciais efeitos positivos da massagem na cicatriz
(Shin & Bordeaux, 2011).

Embora o manejo da cicatriz tenha produzido resultados positivos nos
pacientes, como muitos profissionais observaram, ainda há uma
necessidade imperiosa de ensaios clínicos bem projetados que utilizem
critérios objetivos de modo a estabelecer recomendações com base na
evidência a favor ou contra o uso de tratamentos de cicatrizes manuais no
cuidado da ferida cirúrgica e outras.

Este capítulo oferece uma visão geral dos princípios envolvidos no
planejamento e uso de um programa de tratamento de aderência e tecido
cicatrizado. O cuidado com a ferida é um processo multidisciplinar,
iniciando com as fases agudas, sob o cuidado de uma equipe médica, e
continuando por meio de vários estágios de reabilitação e tratamento do
tecido danificado até a plena recuperação. Muitas disciplinas terapêuticas
estarão envolvidas no programa em diferentes estágios do processo. O
restante deste capítulo aborda a extensão do problema, conhecimento
fundamentado necessário por parte do terapeuta, o modo de avaliar e tratar
do tecido cicatrizado e os métodos para a abordagem de cenários especiais.

Visão geral
Para a sensação do uso diário normal, a mobilidade, a estabilidade e a
liberdade de estar sem dor incapacitante e ansiedade são todos pré-
requisitos para a qualidade de vida. Uma falha interna ou a ruptura de
qualquer um dos aspectos acima pode comprometer o funcionamento
normal, não apenas da parte afetada, mas pode até influenciar globalmente
a função. O corpo é uma unidade funcional – se uma parte está lesionada,



toda a unidade sofre. A manutenção do nosso bem-estar depende da
capacidade do corpo de orientar qualquer lesão por meio de uma sequência
apropriada de reparo sem complicações.

A natureza tem nos proporcionado uma ferramenta de sobrevivência
altamente efetiva por meio da restauração da integridade tecidual via
cicatrização do tecido de granulação em resposta ao dano. Enquanto o
trauma tecidual não cirúrgico, como uma infecção, quimioterapia, radiação
e câncer, pode danificar o tecido e iniciar uma cascata de cicatrização, um
gatilho comum à cura e cicatrização tecidual ainda é a lesão e a cirurgia.
Embora todas as feridas sofram o mesmo mecanismo de reparo em direção
à plena recuperação, o resultado estético e funcional pode diferir
consideravelmente. O ideal é que a cicatriz primeiro feche a ferida e
estabeleça a estabilidade do tecido e, em segundo lugar, combine-se
esteticamente com o tecido circundante, permitindo a função pré-lesão.

Para feridas abertas (incluindo feridas cirúrgicas) e rupturas internas
graves (tendão ou ligamento rompido), o fechamento da ferida e a força
tecidual são cruciais, e uma determinada quantidade de cicatriz é
necessária e inevitável. Quando o tecido cicatrizado preenche os defeitos
no tecido frouxo flexível, ele irá mudar de modo a duplicar as mesmas
características teciduais tanto quanto possível nos estágios finais da
cicatrização (Bouffard e colaboradores, 2008). A mobilidade prejudicada
dentro do tecido frouxo flexível pode contribuir para a dor crônica e a
rigidez tecidual, bem como para padrões de movimento anormais dentro
do sistema musculoesquelético (ver observações nos Caps. 5 e 13 acerca
do uso, de modo pós-cirúrgico, da carga excêntrica durante os estágios de
remodelagem).

Qual é o problema?
Após uma lesão ou cirurgia, a cicatrização bem-sucedida da parte não se
correlaciona necessariamente com o retorno à função pré-
lesão/intervenção plena. Um tendão reparado pode desenvolver resistência
à tração normal após a cirurgia, mas será uma falha funcional se não
deslizar dentro de sua bainha do tendão. De maneira similar, uma incisão
cirúrgica cicatrizada da superfície com movimento comprometido entre os
músculos, contratura de uma cápsula articular ou aderências entre órgãos
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viscerais também podem ser classificadas como falhas funcionais – muitas
vezes resultando em uma unidade disfuncional. Um requerimento
importante para qualquer estratégia de manejo pós-lesão ou pós-cirúrgico é
a maximização da função sem ruptura dos processos de reparo tecidual e
cicatrização da ferida.

A extensão do problema
A cicatrização e as aderências pós-cirúrgicas resultam do tecido lesionado
(após incisão, cauterização, sutura ou outra forma de traumatismo) se
fundindo para criar conexões anormais entre duas superfícies normalmente
separadas do corpo (Ergul & Korukluogl, 2008). Os resultados diferem
dependendo do tecido lesionado, do tipo de lesão, de fatores genéticos e da
presença de doença sistêmica, e o impacto sobre a função pode variar de
uma série contínua de inconsequente a debilitador com consideráveis
consequências clínicas. Por exemplo:

Após uma laparotomia, quase 95% dos pacientes mostram aderências
em uma cirurgia posterior (Ellis, 2007). A obstrução intestinal, dor
abdominal e pélvica crônica e infertilidade feminina são também
registradas.
Cirurgias abdominais prévias se mostraram como um fator na
diminuição de dor nas costas, síndromes de dor miofascial (Lewit &
Olsanska, 2004).
Os procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos (p. ex.,
artroscopia) contribuem para o aumento no risco de desenvolver
osteoartrite do joelho (Ogilvie-Harris & Choi, 2000).
Cicatrizes cirúrgicas prévias podem estar associadas com dificuldades
cirúrgicas e complicações pós-operatórias na artroplastia total primária
do joelho (Piedade e colaboradores, 2009).
Aderências, fibrose tecidual e perda de deslizamento tecidual entre as
estruturas podem ser identificadas como a fonte da dor e restrição de
movimento e da função em até 72% dos pacientes após a cirurgia para o
câncer de mama (Lee e colaboradores, 2009).

Não apenas a lesão grave, a cirurgia agressiva (p. ex., cirurgia para o
câncer) e as queimaduras potencialmente levam a um resultado estético
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pobre ou desfiguração, mas há também um grande peso econômico sobre o
sistema de cuidado médico. Isso poderia ser na forma de custos de cuidado
direto ou como futuras readmissões e cirurgia como resultado do
procedimento original ou lesão. Nos Estados Unidos, os custos de saúde
relacionados à aderência excedem um bilhão de dólares anuais (ASRM
Committee, 2013).

Um problema-chave é como definir e desenvolver um programa pós-
operatório sensível para otimizar os resultados funcionais finais após a
lesão ou cirurgia. O desenvolvimento de tais programas inicia com uma
compreensão do que é a cicatriz, como ela é formada e seu possível
envolvimento na disfunção.

O que precisamos saber?
Para desenvolver uma estratégia de tratamento para cicatriz e aderência, as
seguintes necessidades precisam ser compreendidas:

A totalidade do processo de cicatrização e suas fases;
A maneira como o tecido responde à lesão e o conhecimento dos
resultados da cicatrização;
Fatores que influenciam o processo de reparo em diferentes estágios;
Uma compreensão anatômica das camadas teciduais entre a superfície e
as camadas mais profundas do corpo;
Um bom conhecimento de trabalho da massagem e das técnicas
teciduais manuais.

Fases da cicatrização da ferida
Está além do alcance deste capítulo descrever em detalhes o processo de
cicatrização. Para descrições detalhadas, consulte as referências neste
capítulo (ver também observações sobre reparo da ferida no Cap. 2).

A formação de cicatriz é o nosso método primário de restauração da
integridade tecidual. Todas as feridas, sejam o resultado de cirurgia ou
traumatismo, avançam por meio da mesma sequência e processo de reparo,
mas podem, contudo, variar acentuadamente no resultado estético e
funcional final. A cicatrização normal, descomplicada e seus esquemas de
tempo serão abordados.
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As feridas superficiais cicatrizam sem formação de cicatriz no tecido,
simplesmente por meio da regeneração do epitélio danificado. A
cicatrização de feridas mais profundas é um processo organizado e
previsível que consiste em três fases sobrepostas: inflamação,
proliferação e maturação/remodelagem (Myers, 2012).

A primeira resposta à lesão é a inflamação, permitindo que o corpo
controle a perda de sangue e previna a invasão bacteriana. Ela também
recruta as células necessárias para restaurar a área lesionada. Esta fase
geralmente dura de 48 horas a seis dias, dependendo da extensão do
dano. Durante esta fase, a ferida não possui resistência à tensão e
apresenta uma resposta insatisfatória ao estresse mecânico.
Durante a fase de proliferação, novos tecidos são formados para
preencher o vazio deixado pelos tecidos danificados e com
debridamento. Como resultado, a integridade epitelial é restaurada e a
ferida é considerada fechada. Esta é uma fase de cicatrização ativa
iniciada a partir do quinto dia, atingindo o pico ao redor do 14º dia e
durando várias semanas. Há agora um lento aumento na resistência à
tensão com fibroblastos e colágeno se alinhando junto a linhas de
estresse.
A fase de maturação e remodelagem inicia por volta do 21º dia e pode
durar até dois anos após o fechamento da ferida. Durante este tempo, o
tecido cicatrizado é reorganizado a partir de uma disposição de fibra
aleatória para ser orientado junto às linhas de estresse tecidual até
atingir a força e a função máximas. Durante esta fase, a resistência à
tensão e o comportamento mecânico da cicatriz continuam a melhorar
(Lederman, 1997). Infelizmente, mesmo após a remodelagem, o tecido
cicatrizado é menos elástico do que o tecido original e pode atingir
apenas um máximo de aproximadamente 80% da força tecidual original
(Myers, 2012). Uma ferida é considerada cicatrizada após ter
reaparecido e ter atingido força tecidual máxima possível.

Diferentes resultados de cicatrização
Cicatrizes “amigáveis” próximas à ferida criam estabilidade, se unem
esteticamente com o tecido circundante e permitem às estruturas
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retomarem sua função pré-lesão. O problema ou a cicatriz “hostil” se
situam em duas categorias:

Falha em cicatrizar dentro do esquema de tempo esperado devido a
ausência de inflamação, inflamação reduzida (cicatrização atrasada) ou
inflamação crônica devido a corpos estranhos, má nutrição, infecção,
traumatismo mecânico repetitivo ou formação de cicatriz insuficiente
(deiscência);
Reparo excessivo, incluindo cicatrização hipertrófica (produção
excessiva de colágeno imaturo), cicatrizes queloideanas ou contraturas
(encurtamento patológico do tecido cicatrizado resultando na
deformidade; Myers, 2012).

Uma cicatriz é o tecido fibroso que substitui os tecidos normais os quais
uma queimadura, ferida, cirurgia, radiação ou doença destruiu (Andrade &
Clifford, 2008). O tecido cicatrizado nunca é tão forte quanto a pele ou o
tecido não lesionado.

A cicatriz hipertrófica ocorre devido à produção excessiva de
colágeno imaturo durante as fases de proliferação e remodelagem da
cicatrização da ferida. Isso tem mais probabilidade de ocorrer em feridas
que cruzam as linhas de tensão na pele, em feridas com uma fase
inflamatória prolongada (feridas grandes ou infeccionadas) ou em
queimaduras devido a sua fase proliferativa mais longa (Myers, 2012).

Uma contratura é o encurtamento patológico da formação de tecido
cicatrizado na deformidade (Myers, 2012). O termo “contratura”
geralmente é usado para indicar uma perda de amplitude de movimento
articular como resultado do encurtamento do tecido conectivo e do
músculo. Subjacente à formação da contratura estão aderências e elos
cruzados excessivos.

As aderências/fixações estão relacionadas com o processo de
cicatrização e desenvolvem-se secundárias ao processo de cicatrização
normal. É o processo de aderência ou união de duas superfícies ou partes,
especialmente a união das superfícies opostas de uma ferida (Stedman’s
Medical Dictionary, 1972). Diferentemente da cicatrização, as aderências
são caracterizadas por uma perda de mobilidade dos tecidos que
normalmente deslizam ou se movem em relação um ao outro e, uma vez



•

•

•

•

maduros, podem ainda ser mais fortes do que o tecido ao qual eles aderem
(Lederman, 1997). As aderências podem contribuir para a integridade
prejudicada do músculo, articulação e tecido conectivo (Andrade &
Clifford, 2008). Secundário a uma aderência, um estado contínuo de
irritação mecânica pode afetar muitos sistemas que estão muito longe do
local envolvido. O impacto da aderência das superfícies que deslizam de
forma normal em um órgão ou função musculoesquelética normais poderia
variar em uma série contínua de inconsequente à debilitante.

A fibrose é definida como o engrossamento e a cicatrização do tecido
conectivo. A fibrose, como um processo, é menos linear do que a
cicatrização, que geralmente ocorre passo a passo, em sequência. A fibrose
geralmente envolve os tecidos conectivos e estruturas como uma região
inteira.

Fatores que influenciam os resultados
Os exemplos de fatores que podem influenciar a taxa de cicatrização da
ferida ou mudarem os resultados de determinados estágios incluem:

Características de feridas como o mecanismo de início, localização,
dimensões, temperatura, hidratação da ferida, tecido necrótico e
infecção;
Fatores locais incluem circulação sanguínea local, sensação e estresse
mecânico na área da ferida;
Fatores sistêmicos incluem idade, nutrição inadequada, comorbidades,
medicação e fatores comportamentais nocivos à saúde como tabagismo
e alcoolismo;
Manejo inadequado da ferida.

Os protocolos de manejo devem ser flexíveis o suficiente para prontamente
reconhecerem as complicações e os riscos, de modo a ajustar o momento e
a aplicação da intervenção terapêutica.

A anatomia das camadas teciduais
Ao palpar os tecidos, os terapeutas encontrarão uma sucessão de camadas
teciduais. Com o emprego das diferentes características destas camadas,
como dureza, densidade, textura e mobilidade, o terapeuta pode fazer a
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distinção entre as camadas resumidas abaixo. Para uma descrição completa
das camadas teciduais, por favor consulte o Capítulo 1.

O corpo é disposto em várias camadas:

A pele, formada pela epiderme e derme;
A fáscia superficial, que consiste em duas ou mais camadas de tecido
conectivo frouxo adiposo separadas por camadas membranosas de
colágeno e fibras elásticas;
A fáscia profunda, que abrange os grandes músculos do tronco e
forma luvas fasciais nos membros;
O músculo e sua fáscia epimisial por baixo da fáscia profunda dos
membros;
O peritônio é uma fina camada de tecido conectivo irregular que se
alinha com a cavidade abdominal. Ele consiste em duas camadas:

O peritônio parietal como a camada externa da cavidade
abdominal;
O peritônio visceral, que cobre as vísceras e os órgãos contidos
nele.

Como avaliamos e tratamos?
Orientações
O terapeuta precisa ter em mente duas orientações básicas durante a
avaliação e o tratamento de cicatrizes e aderências. O toque precisa ser
graduado e deve ser entendido onde e de que forma o tecido para sob os
dedos ou sob a mão do terapeuta.

Profundidade e classificação do toque
Uma vantagem das técnicas manuais é que a mão é um sensível
instrumento que estabelece uma relação de feedback com o tecido
manipulado. Ao tratar de feridas e cicatrizes, o terapeuta deve ter certeza
da profundidade e da firmeza com as quais trabalhar. Uma escala de
classificação de 1 a 10 poderia ser usada (Fourie & Robb, 2009).

Grau 1 a 3: Bem leve, brando e não irritante. Ele pode ser comparado a
mover a pálpebra sobre o globo ocular sem irritar o olho. Sem
desconforto.
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Grau 4 a 6: Moderado à firme. É neste nível que a maioria das técnicas
de massagem é realizada. Pode haver um leve desconforto, mas sem
irritação ou dano ao tecido.
Grau 7 e 8: Pressão firme, profunda e desconfortável causando
desconforto tolerável. Existe potencial para machucar o tecido. O
trabalho nos pontos-gatilho deve ser feito neste nível.
Grau 9 e 10: Profundo, extremamente desconfortável ou doloroso com
um forte potencial para dano tecidual. Ele é muitas vezes descrito como
“cirurgia sem anestesia”. Um exemplo deste grau poderia ser a fricção
transversa profunda.

O fenômeno da barreira
Similar às articulações, o tecido mole possui uma amplitude disponível de
movimento. Dentro desta amplitude de movimento, o tecido mole normal
possui três barreiras, ou resistências, que podem limitar o movimento – a
barreira física, a barreira elástica e a barreira anatômica (Andrade &
Clifford, 2008).

O alcance fisiológico é necessário para o movimento suave sem
restrição das estruturas subjacentes durante o movimento normal – ele
determina a amplitude de movimento ativa disponível.
A barreira elástica é a resistência percebida no final da amplitude de
movimento passiva, ao tirar a compensação do tecido (pegando o
tecido).
O alcance anatômico se refere ao local onde o tecido pode ser alongado
além do alcance fisiológico antes de parar sem desconforto ou dor (a
amplitude de movimento passiva final).
A distância entre limites fisiológicos e anatômicos constitui uma zona
de “segurança” que protege o corpo do dano caso forças externas sejam
aplicadas.

Na barreira fisiológica, a resistência mínima ao alongamento ou
deslocamento é encontrada. Quando a resistência for satisfeita sem
nenhum movimento tecidual adicional possível, a barreira anatômica é
atingida. Sob condições normais, esta barreira possui uma sensação de
final de movimento macia, elástica, e pode ser removida com facilidade
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acompanhada pela sensação de que nenhuma tensão ou dor desnecessária
está presente no tecido trabalhado.

Em uma barreira patológica, o alcance do tecido anatômico (passivo) é
atingido de forma prematura e ocorre quando há disfunção do tecido mole.
Esta barreira caracteristicamente possui uma sensação tensa, restritiva,
com uma percepção abrupta, rígida ou endurecida no final do movimento.
O movimento fisiológico normal pode ainda estar presente sem restrição
de movimento aparente, mas haverá proteção reduzida quando o tecido
estiver tensionado. As barreiras restritivas podem ocorrer na pele, fáscia,
músculo, ligamento, cápsula articular ou em uma combinação destes
tecidos (Andrade & Clifford, 2008). As barreiras patológicas podem
limitar a amplitude de movimento disponível no tecido ou alterar a posição
do alcance médio, modificando a qualidade do movimento disponível nas
articulações ou entre as estruturas.

Avaliação
A avaliação da cicatriz visa determinar a qualidade, extensão e
profundidade da barreira tecidual “prematura ou patológica”.

A qualidade se refere à sensação de final de movimento percebida –
uma percepção, no final do movimento, macia, normal, elástica ou
sólida anormal abrupta.
A extensão da barreira se refere ao local onde, no alcance disponível, a
resistência é encontrada e o tamanho na área envolvida.
A profundidade da barreira tecidual pode ser subjetiva, mas deve ser
feita uma tentativa para distinguir entre quais camadas teciduais as
restrições são percebidas: superficial entre a derme e fáscia profunda,
restrições profundas entre músculos, órgãos ou entre um tendão e sua
bainha.

Avaliação do deslizamento fascial:

Pele e fáscia superficial – deslizar manualmente a pele sobre a fáscia
profunda. Mover a mão e a pele como uma unidade até o final do
deslizamento tecidual disponível, empregando uma pressão de grau 2 a
4.
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Fáscia profunda e interfaces miofasciais – mover uma estrutura
profunda sobre a outra. Mudar a posição da mão ou do dedo
correspondentemente e deslizar o tecido a uma pressão firme de grau 4
a 6.
Músculo profundo e tecido mole nas interfaces ósseas – modificar a
posição da mão e/ou dedo para testar as restrições direcionais
específicas com a pressão da ponta do dedo ou polegar a um grau de
pressão de 6 a 8. Pode ser sentido um desconforto por parte do paciente,
e deve, portanto, ser executado com muito cuidado.

Esta é uma avaliação da melhora do tecido, não das áreas dolorosas dentro
do tecido mole. A palpação é para a mobilidade tecidual, flexibilidade e
liberdade de deslizamento tecidual. A posição e direção do tecido tenso,
hipomóvel ou inflexível deve ser documentada.

Avaliação do movimento da cicatriz:

Longitudinal junto ao comprimento da cicatriz.
Transversa sobre o eixo longo da cicatriz.
Rotação em sentido horário e anti-horário.
Elevação da cicatriz verticalmente para fora das camadas mais
profundas.

Tratamento
O tratamento é orientado pela fonte de uma restrição e pela extensão da
disfunção resultante. O tratamento primário é direcionado no deslizamento
tecidual restrito (fonte local do problema) antes da reabilitação da
condição anormal com a qual o paciente se apresenta (a disfunção). Devem
ser nitidamente determinadas profundidade, local e extensão do
deslizamento tecidual restrito.

Princípios
O tratamento é direcionado à restrição mecânica identificada por meio
da avaliação.
O objetivo é mover a barreira tecidual em direção a uma amplitude da
sensação no final do movimento normal.
O tratamento é abordado de um modo em camadas, da superficial à
profunda; liberando uma camada ou um compartimento de restrições
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antes de passar para uma camada mais profunda ou adjacente.
As técnicas são realizadas na, ou um pouco antes da, barreira tecidual
palpável em variados ângulos em relação à restrição.
A graduação do toque gentil é empregada durante os estágios iniciais.
Para as cicatrizes maduras, cronicamente aderidas, pode ser necessário
um tratamento mais vigoroso em graus de toque mais elevados.

Como tratar
Para uma salvaguarda contra a ruptura da ferida e aumento da inflamação,
o tratamento gentil deve ser usado nos estágios iniciais da cicatrização.
Contudo, ao usar graus de toque mais elevados para cicatrizes e aderências
duradouras, deve-se ter cuidado para evitar desencadear uma nova
resposta inflamatória.

Abordagens para envolver e mover a barreira tecidual (Lewit &
Olsanska, 2004):

Envolva a barreira diretamente e espere com uma pressão sustentada até
que o tecido libere e a barreira se desloque após um leve atraso.
Use um alongamento sustentado do tecido cicatrizado. O alongamento
pode ser uni ou multidirecional.
Aplique lentas mobilizações rítmicas na direção e para dentro da
barreira tecidual. A direção do movimento pode ser perpendicular à,
angular à ou distante da barreira tecidual.

Manipulando os tecidos
Existem muitas maneiras de aplicar de forma efetiva as técnicas manuais
no tratamento de aderências ou de tecidos cicatrizados problemáticos. Na
realidade, existe apenas uma limitação no número de modos de tratamento
do tecido, com a maioria das técnicas de tratamento de tecido cicatrizado
sendo uma variação desta (Lederman, 1997; Chaitow & DeLany, 2008).

As variações de possíveis abordagens de carga direta no tecido são (de
Chaitow & DeLany, 2008):

Carga de tensão onde tração, alongamento, extensão e estiramento
estão envolvidos. O objetivo é alongar o tecido estimulando um
aumento na agregação de colágeno.
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Carga de compressão para encurtar e ampliar o tecido por meio do
aumento da pressão, influenciando o movimento de líquido. A
compressão não afeta apenas a circulação, mas também influencia as
estruturas neurológicas e estimula a liberação de endorfina.
Carga de rotação efetivamente alonga algumas fibras enquanto
simultaneamente comprime outras. Isso produz uma variedade de
efeitos teciduais. Técnicas de “retorcer” ou inclinações em “S” são
exemplos de carga de rotação.
Carga de inclinação é efetivamente uma combinação de compressão e
tensão com um efeito de alongamento e circulatório dos tecidos alvos.
Uma inclinação em forma de “C” ou movimentos de manobra em “J”
são comumente empregados.
Carga de cisalhamento converte ou desloca tecidos lateralmente em
relação a outro tecido. Estão incluídas aqui todas as técnicas que tentam
deslizar uma camada de tecido mole mais superficial por sobre ou
através de uma camada de tecido ou estrutura mais profunda.
Carga combinada envolve a combinação de variações de todas as
abordagens de carga acima, levando a padrões complexos de demandas
adaptativas sobre o tecido trabalhado. Por exemplo, a combinação
multidirecional de um alongamento com uma inclinação lateral é mais
efetiva do que um alongamento ou inclinação lateral isolados.

Fatores adicionais a serem levados em consideração incluem:

Com qual intensidade? O grau de força sendo usado (consultar o
deslizamento, anteriormente).
Qual dimensão? O tamanho da área em que a força está sendo aplicada.
Qual o alcance? Refere-se à amplitude da força aplicada. No início do
alcance, no meio do alcance, grande amplitude de amplo alcance ou do
final do alcance da pequena amplitude (consultar o fenômeno de
barreira anteriormente).
Com que rapidez? A velocidade com a qual a força está sendo aplicada
– rápida ou muito lenta. A velocidade irá influenciar a dor e as
respostas receptoras autônomas.
Por quanto tempo? Pode se referir à duração do tratamento ou à duração
do tempo no qual a força está sendo mantida.
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Com qual ritmo?
Com qual constância? A força empregada envolve movimento ou é
estática?
Ativa, passiva ou mista? O paciente é ativo em qualquer um dos
processos?

Técnicas básicas
As técnicas manuais usadas em cicatrizes e aderências não têm, em sua
maioria, estilo ou sequência prescritos, mas são baseadas nos princípios
detalhados anteriormente. O objetivo do tratamento é afrouxar os elos da
fibra de colágeno que se desenvolveram dentro da cicatriz e as aderências
entre ela e os tecidos circundantes. O tratamento efetivo aplica pressão
direta a pontos e direções específicas de resistência, i.e., concentrando
forças efetivas em áreas locais. Para a aplicação de força efetiva
concentrada, os dedos ou a mão do terapeuta não devem deslizar sobre a
superfície da pele. Nenhuma, ou muito pouca, lubrificação deve, portanto,
ser empregada.

Exemplos de técnicas básicas:
Alongamento amplo (Fig. 18.1): esta é a técnica de cicatrização mais
superficial usando carga de tensão. Com o uso do dedo ou do contato de
toda a mão:
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FIGURA 18.1 Alongamento amplo da cicatriz e tecido circundante. (a) Alongamento junto ao eixo
longo – estendendo a cicatriz. (b) Alongamento da cicatriz e do tecido circundante junto ao eixo
longo. (c) e (d) Alongamento em direções opostas. Deve-se ter um cuidado adicional em cicatrizes
imaturas.

Tire toda a folga do tecido;
Aplique um gentil alongamento junto da extensão da cicatriz;
Segure, espere pela liberação e alongue novamente;
Mude a posição da mão e repita o alongamento perpendicular ao
alongamento original;
Repita a sequência de alongamento diagonal à posição prévia;
Continue a alongar sobre a cicatriz em um padrão de radiação até
que nenhum alongamento adicional seja possível.

Observação: esta técnica somente deve ser aplicada junto à extensão da
cicatriz nas fases iniciais de cicatrização devido às forças de cisalhamento
perpendiculares precisarem ser removidas.

Movimentos circulares gentis (Fig. 18.2): os dedos movem a pele
sobre a fáscia profunda. O movimento tecidual tem a forma de uma
natureza de cisalhamento envolvida, combinando cargas de tensão,
cisalhamento e compressão:

Repouse os dedos sobre a parte a ser tratada (próxima à cicatriz). A
parte inferior da palma da mão deve repousar sobre o corpo para um
melhor controle (Fig. 18.2a & c);
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FIGURA 18.2 Movimentos circulares gentis próximos à, ou sobre a, cicatriz. (a) Movimento
circular com as pontas dos dedos pegando diretamente a barreira tecidual. (b) Círculos com duas
mãos para fora da cicatriz e barreira. (c) Círculo com uma mão, pegando diretamente a barreira. (d)
Círculos gentis sobre a cicatriz – movendo-a em um movimento circular.

Inicie na posição equivalente às seis horas do relógio, pressionando a
pele no sentido horário em um círculo com os três dedos do meio;
Mova lentamente a pele em direção à cicatriz para envolver e cortar
a barreira tecidual em um movimento circular com pressão e
velocidade niveladas;
Mude a posição da mão, repita o ciclo e libere;
Se for necessário, trate a extensão inteira da cicatriz e repita várias
vezes em uma sessão.

De modo alternativo, inicie o círculo na posição equivalente às 12 horas do
relógio e puxe o tecido a partir da cicatriz (Fig. 18.2b) ou coloque os dedos
sobre a cicatriz (Fig. 18.2d) para movê-la sobre as camadas profundas em
um movimento circular.

Invertida em “J” constante (Fig. 18.3): similar à técnica anterior em
termos de posição inicial e profundidade. O movimento tecidual
consiste em uma natureza de carga combinada:
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Direcione a manobra perpendicular em direção à cicatriz com cerca
de 2,5 cm de distância;
O movimento é lento, firme e deliberado para a barreira tecidual;
Quando a barreira estiver envolvida, os dedos cortam em direção da
direita ou esquerda, e o tecido pode retornar à sua posição não
estendida;
Repita até que a barreira tecidual tenha sido movida ou o
desconforto tenha diminuído.

Esta técnica poderia ser usada de modo extremamente gentil nos estágios
de cicatrização iniciais (Fig. 18.3c & d; grau de toque 1 a 3 ou firmemente
(grau de toque 8) nas cicatrizes maduras (Fig. 18.3a & b).

FIGURA 18.3 Envolvimento direto e deslocamento da barreira – manobras invertidas em “J”
constantes.

Levantamentos verticais (Fig. 18.4): os levantamentos verticais são
usados para o tratamento de qualquer cicatriz e podem ser presos entre
os polegares e dedos e empregam carga de tensão.
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FIGURA 18.4 Deslizamento na direção e “sob” a cicatriz em uma tentativa de “erguê-la”. (a) e (b)
Deslizamento na direção da cicatriz e tentativa de deslizar “sob” a cicatriz. (c) e (d) Pegando a
cicatriz entre os dedos e polegares, tentando erguer a cicatriz verticalmente e para fora da
superfície. Isso deve ser feito de modo gentil com as cicatrizes aderentes.

Gentilmente pegue uma área da cicatriz, porém firmemente;
Aplique um alongamento vertical de modo perpendicular para fora
da superfície do corpo;
Segure, espere por uma liberação e aumente o alongamento;
Repita a sequência de levantamento de diferentes ângulos até que
nenhum alongamento adicional esteja disponível.

Rolagem da pele (Fig. 18.5): uma técnica de carga de tensão usada
para tratar da mobilidade restrita da pele e fáscia superficial.
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FIGURA 18.5 Rolagem de pele.

Usando a mais ampla superfície de contato possível, agarre a pele e a
fáscia superficial entre o polegar e as pontas dos dedos;
Erga o tecido enquanto mantém um alongamento do tecido, role o
tecido superficial junto à superfície em uma onda lenta;
Deslize o polegar ou os dedos junto ao tecido à medida que você
reúne simultaneamente e libera o tecido enquanto mantém o
movimento de preensão e levantamento.

Está técnica pode ser usada como uma avaliação, técnica introdutória,
tratamento ou nova avaliação.

Retorcer ou dobras em “S” (Fig. 18.6): quando usada para tratamento
da cicatriz ou aderência, esta é uma técnica de petrissage modificada
que emprega compressão e cisalhamento com variadas quantidades de
puxões, levantamentos e deslizes de modo repetitivo para liberar e
mobilizar o tecido.



FIGURA 18.6 Retorcer ou dobrar em “S”.

Recomenda-se uma abordagem com base no dano para o tratamento das
cicatrizes e aderências restritivas, independentemente da modalidade
usada. A seleção da técnica, direção e profundidade da aplicação é baseada
no nível de disfunção revelada durante a avaliação. Essa abordagem
proporciona ao terapeuta a flexibilidade para adaptar o tratamento ao
indivíduo em vez de tratar o “diagnóstico”. Além disso, o tratamento pode
ser modificado junto com a melhora do paciente ou falta de progresso com
base na resposta tecidual (Fourie & Robb, 2009).

O tratamento é interrompido quando a liberação for concluída em todas
as direções e camadas. Isto pode não ocorrer em um tratamento simples e
pode levar vários meses – especialmente nas cicatrizes crônicas há muito
tempo existentes. Deve-se ter cuidado para evitar produzir uma ruptura na
ferida ou uma resposta inflamatória à mobilização tecidual.

Existem preocupações especiais?
Esboços gerais e linhas de pensamento sobre a massagem na ferida inicial,
queimaduras, cicatrização mamária e do abdome serão brevemente
abordados. Em todas as ocasiões, estes grupos especiais devem ser tratados
com o consentimento do paciente e a supervisão da equipe médica.

Intervenção inicial
A intervenção pode iniciar bem cedo após uma lesão ou cirurgia. O
tratamento deve evoluir com cuidado, uma vez que a fase inflamatória é
dominante e a ferida não possui força para resistir às forças de tensão.
Curativos e suturas podem ser colocados, e algum nível de espasmo
muscular, dor e inchaço (edema) pode estar presente. Os objetivos do
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tratamento devem ser o controle do edema e do inchaço e a prevenção das
potenciais aderências enquanto gentilmente se conduz a ferida em direção
à plena recuperação.

Fase inflamatória
O edema é parte da resposta inflamatória normal que ocorre após a lesão e
a cirurgia e pode ser definido como excesso de líquido no espaço
intersticial (Villeco, 2012). Tal edema pode comprometer a difusão de
resíduos e nutrientes entre os capilares sanguíneos e as células. Durante a
fase inflamatória (dias 2 a 6), o edema é líquido, mole e de fácil
mobilização. Esse líquido deve ser manejado por meio de princípios de
compressão, elevação, frio e gentil movimento ativo. As técnicas de
massagem gentil para estimular o sistema linfático próximo à área
lesionada podem ser usadas. Nenhuma barreira de tecido deve ser pega ou
alongada, e não deve ser excedido um grau de toque 3.

Fase de proliferação
À medida que a produção de cicatriz é acelerada durante a fase de
proliferação (2 a 6 semanas), as aderências organizadas começam a se
formar entre as estruturas, e o edema, se presente, se torna mais viscoso. O
líquido em excesso é agora chamado de exsudação (Villeco, 2012). A
ferida é agora fechada e há um aumento gradual na força de tensão.

A massagem linfática e outras técnicas que estimulam um sistema
linfático intacto devem ser o foco do programa de terapia.
Técnicas gentis (como descrito acima) que pegam as camadas
subcutâneas podem agora ser introduzidas, junto com o movimento
ativo e exercícios de deslizamento do tendão, para minimizar as
aderências entre a cicatriz em desenvolvimento e o tecido circundante.

Cicatrizes de queimaduras
As lesões por queimadura causam destruição da pele, bem como uma
legião de outras mudanças fisiológicas que podem afetar todas as partes do
corpo (Myers, 2012). A espessura da pele varia em diferentes áreas
anatômicas, e as queimaduras individuais não são tão uniformes quanto a
profundidade. Isso pode complicar a classificação do grau do dano e a
seleção final da técnica de mobilização tecidual.
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Uma cicatriz de queimadura simples pode apresentar áreas de dano de
espessura parcial (epiderme e derme), com cicatrização mínima, por meio
de áreas de destruição de espessura plena (epiderme, derme e tecido
subcutâneo) com cicatrização hipertrófica grave. Diferentes graus de dano
precisarão de estratégias de intervenção individuais e irão variar
grandemente quanto ao resultado final.

As cicatrizes de queimaduras podem precisar de seis a 24 meses para
amadurecer. O tecido cicatrizado é frágil e propenso à ruptura proveniente
da fricção, cisalhamento e traumatismo. A cicatrização hipertrófica e os
queloides são possíveis complicações da fase de remodelagem da
cicatrização da ferida por queimadura (Myers, 2012). A mobilização da
cicatriz pode ajudar a remodelar a qualidade e a aparência do tecido
cicatrizado. Cicatrizes mais graves podem se beneficiar de intervenções
mais agressivas.

A indicação e os objetivos da massagem e da intervenção manual são:

Desenvolvimento de uma cicatriz de boa qualidade;
Redução ou prevenção de formação de contraturas;
Redução do prurido (coceira);
Redução do edema – extremidades queimadas ou com enxerto
comumente apresentam edema persistente que pode resultar em dor
(devido à compressão sobre as estruturas subjacentes) e em rigidez
articular;
Redução e manejo da dor;
Redução na hipersensibilidade da pele;
Tratamento dos tecidos moles subjacentes (i.e., músculo, fáscia);
Prevenção da disfunção dos padrões compensatórios;
Preparação dos tecidos para exercícios de alongamento e
fortalecimento;
Assistência no manejo dos sintomas psicológicos.

Iniciando durante a fase de remodelagem, o tecido cicatrizado deve ser
gentilmente limpo e um hidratante deve ser aplicado para prevenir
ressecamento, fissura e ruptura da pele. Isso pode resultar em melhor
alívio da coceira, dor e ansiedade. A mobilização da cicatriz pode
posteriormente ajudar a remodelar a qualidade e a aparência teciduais. A



gentil mobilização da cicatriz usando um agente hidratante pode ser
empregada para ajudar na remodelagem do tecido cicatrizado. Essas
intervenções podem ser iniciadas com cuidado assim que a ferida estiver
fechada (Myers, 2012). Deve-se ter cuidado para limitar as forças de
cisalhamento, uma vez que podem ocorrer bolhas se as cicatrizes
estiverem expostas a fricção ou a forças de cisalhamento.

À medida que o tecido cicatrizado amadurece, as técnicas podem ser
aplicadas com mais carga, maior amplitude e por maiores períodos de
tempo assim que o tecido permitir. Essas técnicas podem incluir
alongamento, retorção, dobras em “S”, manobras em “J” visando áreas
teciduais específicas, rolagem de pele e até mesmo cuidadosas
mobilizações teciduais do tipo fricção. O monitoramento da resposta do
tecido cicatrizado às técnicas de massagem (especialmente técnicas
vigorosas como fricções) é particularmente importante com o tecido com
cicatriz de queimadura, uma vez que ele está comprometido e pode ser
suscetível a rupturas (Kania & Boersen-Gladman, 2013).

Uma vez maduras, as cicatrizes de queimaduras podem ainda contribuir
para padrões de movimento anormais e tensão tecidual em partes normais
do corpo durante muitos anos. O músculo e a fáscia saudáveis ao redor e
por baixo de uma cicatriz de queimadura também precisam ser abordados.
Espasmos, rigidez e aderências frequentemente acontecem devido ao dano
proveniente do traumatismo e à tensão iniciais sobre o tecido circundante à
medida que a cicatriz avança por meio de suas fases de remodelagem. Para
aliviar isso, pode ser empregada uma completa seleção de técnicas de
massagem e liberação fascial.

Cicatrização nas mamas
As mamas são uma estrutura glandular da camada fascial superficial
separadas da fáscia profunda do peitoral maior pelo espaço retromamário.
Elas não possuem suportes internos ativos, como os músculos, e suas
membranas fasciais absorvem todas as tensões da gravidade e movimentos
corporais. Além disso, as mamas não possuem planos de dissecção
empregáveis, portanto os cortes cirúrgicos têm de ser feitos de forma direta
através dos tecidos. Como resultado, pode ocorrer uma tendência maior
para enrugamento e extração à medida que a cicatriz desidrata e contrai



dentro do tecido hospedeiro. Há também uma tendência maior para
grandes planos de aderência se desenvolverem dentro do próprio tecido
mamário ou aderência ao músculo peitoral maior subjacente. Isso pode
levar a tipos de cicatrização menos aquiescente, mais irritados com as
cicatrizes estabelecidas tendo um padrão de fibra embaraçado não
funcional.

Um significativo número de mulheres pode ter problemas persistentes
com edema, dor e formação de cicatriz desconfortável, que pode ser
estética e sintomaticamente problemático (Curties, 1999). O tecido
cicatrizado nas mamas pode se desenvolver em um foco de dor em longo
prazo, mesmo após procedimentos cirúrgicos menores, como uma biópsia
ou drenagem de um abscesso mamário. Onde houver uma área com
presença de tecido cicatrizado ou aderência, as forças podem ser exercidas
irregularmente por meio do pescoço e cintura escapular.

De maneira ideal, o terapeuta pode começar a trabalhar para otimizar a
orientação da fibra – uma vez que a deposição de colágeno está bem
iniciada, mas a cicatriz não se consolidou (10 a 14 dias). Contudo, na
maioria dos casos, o profissional somente inicia o tratamento da cicatriz
após ela se tornar bem estabelecida. Uma vez que as mamas não têm
músculos inerentes, a prática das “boas” forças direcionais não ocorre.
Essas forças ajudam uma cicatriz em desenvolvimento a ajustar a direção
de sua fibra de colágeno às linhas de forças normais à parte do corpo.
Sutiãs tendem a segurar as mamas firmemente à parede torácica enquanto
suas cicatrizes estão se formando. Como resultado, as cicatrizes mamárias
são extremamente suscetíveis a se alargarem e salientarem-se ou, de
maneira alternativa, ficarem fortemente grossas e reforçadas com
cicatrizes estabelecidas tendo um padrão de fibra embaraçado não
funcional.

Os objetivos do manejo da cicatriz nas mamas ou no local da
mastectomia são os mesmos que para outras partes do corpo – redução e
controle do edema e a reorientação das fibras de colágeno dentro da
cicatriz. O tratamento do tecido cicatrizado e das aderências deve ser
objetivado para, primeiramente, o próprio tecido mamário, e, em segundo
lugar, ao movimento entre mama e parede torácica. Diretas ou indiretas, as
técnicas fasciais também podem ser empregadas para um grande efeito.
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Uma abordagem menos agressiva é aconselhada para limitar os estresses
sobre as membranas fasciais de suporte.

Cicatrização abdominal e aderências viscerais
Quase todos os pacientes desenvolvem aderências após a cirurgia
transperitoneal. As aderências (uma conexão fixa entre os tecidos que
normalmente deslizam um em relação ao outro) podem se formar entre
vísceras e/ou órgãos pélvicos/abdominais. As aderências entre o omento e
a ferida são mais comuns (Van Goor, 2007). A amplitude de movimento
normal dos tecidos é inibida pelas relações anormais da fáscia visceral (ou
outra), rompendo potencialmente o funcionamento fisiológico adequado
dos órgãos (Hedley, 2010).

As circunstâncias que dão origem à aderência das superfícies de
deslizamento normais são múltiplas e incluem as seguintes causas:

Inflamação de infecções ou outros tipos de processos de doença;
Inflamação e cicatrização causadas pela intervenção cirúrgica;
As sequelas de limitações prévias nos ciclos de movimento;
Aderências terapêuticas intencionais.

Os riscos e a extensão da aderência também dependem de fatores como:
tipo de incisão, número de laparotomias prévias, peritônio visceral ou
parietal danificado e complicações intraoperatórias na laparotomia inicial
(Van Goor, 2007).

As estratégias de tratamento para este grupo de pacientes pode ser
divida em tratamento de:

Cicatrização da parede abdominal;
Aderências peritoneais e/ou viscerais.

Parede abdominal
O objetivo do trabalho na cicatriz é restaurar a elasticidade tecidual. Sob a
orientação do cirurgião do paciente, o trabalho inicial na cicatriz pode ser
feito visando:

Estimular a absorção linfática. De modo a resolver o edema e a rigidez
local, as técnicas de drenagem linfática manuais podem ser empregadas,
direcionando líquidos em direção aos linfonodos mais próximos.
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Acelerar a liberação e absorção de suturas profundas.
Manter a liberdade do deslizamento tecidual entre derme e camadas
teciduais subjacentes. À medida que as bordas das feridas ainda não
possuem força para resistir às forças de cisalhamento nas fases iniciais,
a apreensão do tecido e as forças somente devem ser aplicadas a partir
de tecidos saudáveis em direção à cicatriz:

Use movimentos circulares gentis ou manobras em “J” a um grau de
toque não superior a 3;
Use técnicas de alongamento gentis junto da direção da cicatriz
(longitudinal);
Use força suficiente apenas para envolver a barreira de tecido
elástica.

À medida que a cicatrização avança por meio da fase de remodelagem em
direção à maturidade plena, a ferida desenvolve força para resistir à carga
tecidual e progressivamente mais forças de cisalhamento perpendiculares à
cicatriz. O objetivo se volta agora para:

Restaurar as barreiras teciduais normais:
Alongue verticalmente acima e abaixo da cicatriz. Comece
alongando o tecido junto e perpendicular à cicatriz.
Use dobras em “S” de retorcer, manobras em “J”, círculos firmes e
técnica de levantamento de cicatriz. Envolva a barreira tecidual e
mova-a por meio da barreira elástica em direção à barreira
anatômica. O grau do toque pode ser progressivamente aumentado
com segurança em direção a um grau 6.
Pegue a cicatriz entre seus dedos e, de modo gentil, erga, alongue e
vibre.

Restaurar o deslizamento tecidual entre as camadas musculares e
fasciais mais profundas, trabalhando progressivamente de superficial à
profundo. Não pule camadas.

Com o uso de massagem, massagem miofascial ou combinada ou
técnicas manuais, aumente progressivamente a carga, o
cisalhamento, a amplitude e o tempo até que as barreiras anatômicas
plenas em todas as camadas tenham sido restauradas o mais próximo
possível no nível pré-cirurgia.
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Termine o tratamento com uma leve effleurage da área, encaminhando os
líquidos na direção das trajetórias de drenagem linfática.

Aderências peritoneais e viscerais
As aderências se desenvolvem rapidamente após o dano ao peritônio
durante a cirurgia, infecção, traumatismo ou irradiação. Elas são difíceis
de se detectar e avaliar objetivamente, uma vez que podem se formar em
áreas não diretamente ligadas à incisão cirúrgica original ou podem se
desenvolver entre estruturas não acessíveis à mão que está palpando.

A avaliação manual das aderências viscerais depende, em grande parte,
das habilidades de palpação do terapeuta e um sólido conhecimento da
anatomia visceral e de suas variações. Apenas aderências superficiais entre
a parede abdominal, o peritônio parietal e as vísceras subjacentes
imediatas podem ser palpáveis. A única investigação até hoje que mostrou
um alento na identificação das aderências profundas é o emprego de uma
cine-ressonância (Van Goor, 2007).

Os seguintes aspectos complicam mais a interpretação dos achados da
palpação:

Dor associada com a aderência pode se manifestar em outro local em
até 35% do tempo;
Aderências densas, espessas (possivelmente palpáveis) estão associadas
com a dor menos intensa;
Aderências tênues móveis (em sua maioria não palpáveis) estão
associadas com a dor mais intensa (Van Goor, 2007).

A avaliação e os princípios de tratamento seguem as mesmas orientações
ao testar e envolver a barreira tecidual interna. Essas barreiras são,
contudo, muito sutis, uma vez que o ambiente visceral é altamente móvel
sem suporte ósseo ou muscular. A efetividade do tratamento não se baseia
necessariamente na seleção de uma técnica, mas na mobilização da
cavidade abdominal enquanto unidade.

Para aderências tensas e espessas, envolver e mover a barreira tecidual
deveria ser a abordagem de tratamento. Essas aderências são firmes e
não respondem bem às técnicas manuais isoladas.
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Aderências móveis e tênues não possuem uma barreira tecidual
palpável, e uma mobilização generalizada do ambiente abdominal pode
ser suficiente para desconectar órgãos móveis do peritônio.

Precauções
Os terapeutas devem usar seu treinamento e melhor julgamento ao
decidirem se prosseguem ou não com a massagem na cicatriz. Enquanto o
tratamento é mais efetivo quando uma cicatriz ainda está em sua fase
imatura, é igualmente inteligente procurar uma permissão médica. É
sempre uma boa prática monitorar a resposta do tecido cicatrizado para
determinar a propriedade e a efetividade da intervenção de massagem.
Sinais de alerta de potenciais problemas com a cicatriz incluem amplitude
de movimento limitada, novo início de restrições articulares, agrupamento
do tecido cicatrizado com movimento ou branqueamento com
alongamento do tecido cicatrizado.

Algumas precauções adicionais para as cicatrizes imaturas incluem o
seguinte:

Tenha extremo cuidado com tecidos irradiados, uma vez que a pele é
delicada e pode romper com facilidade;
Além da massagem por fricção, não prossiga se suas ações ocasionarem
dor ou aumento da vermelhidão no tecido;
Nunca realize uma massagem em quaisquer lesões abertas.

Em muitos casos, o problema pode ser irreversível, com as cicatrizes se
tornando tão fixas e fortes, que apenas a cirurgia irá liberar a aderência.
Em cicatrizes fixas estabelecidas, onde o deslizamento tecidual não é
possível por intermédio dos meios manuais, o tratamento visa criar mais
espaço no tecido mole e flexibilidade no tecido circundante. Em muitos
casos, a cicatrização aderente pode afetar adversamente a qualidade de
vida; contudo, uma discussão aberta, positiva, com explanação e
intervenção adequadas pode diminuir em grande quantidade a ansiedade, o
sofrimento e a incapacidade do paciente, tornando o trabalho na cicatriz
um campo recompensador na terapia manual.
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Massoterapia e fáscia

Sandy Fritz
Introdução – visão geral: massoterapia
A massoterapia cai sob o domínio da terapia manual (Jonas, 2005;
Mosby’s Medical Dictionary, 2009). De acordo com o documento
Massage Therapy Body of Knowledge (MTBOK, 2010), “A massoterapia
é um serviço de saúde e uma profissão de saúde que envolve a
manipulação de tecidos moles”.

Como a fáscia é uma estrutura anatômica com função fisiológica, a
massagem pode ser adaptada para tratar função e disfunção da fáscia. Em
geral, as terapias manuais, das quais a massagem é um tipo, podem ser
descritas como baseadas em tecidos moles e em articulações. A
massoterapia é focada nos tecidos moles e logicamente afeta a fáscia por
meio dos mesmos mecanismos biologicamente plausíveis propostos
associados com outras técnicas de terapia manual direcionadas para os
tecidos moles que utilizam aplicação de força mecânica manual em
inúmeras direções de esforço para tratar lesões e disfunções somáticas
(Eagan e colaboradores, 2007; Simmonds, 2012). Este capítulo introduz e
expande as variações na carga mecânica aplicada que, juntas, formam a
metodologia da massagem.

Aplicação de força mecânica
Os métodos de massagem descritos neste capítulo introduzem um tipo ou
uma combinação dos cinco tipos de força mecânica no corpo para atingir
um benefício terapêutico (Fig. 19.1). Os cinco tipos de força que podem
afetar os tecidos corporais são compressão, tensão, flexão, cisalhamento e
torção:
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FIGURA 19.1 Cinco tipos de forças mecânicas.

Forças compressivas ocorrem quando duas estruturas são pressionadas
juntas. À medida que a carga de massagem se move nas camadas de
tecido, a força compressiva é criada.
Forças de tensão (também chamadas de forças de tração) ocorrem
quando duas extremidades de uma estrutura são puxadas em direções
opostas. A força de tensão é usada durante a massagem com aplicações
que arrastam, deslizam, estendem e alongam o tecido.
Forças de flexão são uma combinação de compressão e tensão. Um
lado de uma estrutura é exposto a forças compressivas, enquanto o
outro lado é exposto às forças de tensão. A flexão ocorre durante muitas
aplicações de massagem. A força é aplicada por meio da fibra ou por
meio da direção dos músculos, tendões ou ligamentos e bainhas
fasciais.
Força de cisalhamento é uma força de deslizamento, e é criada muitas
vezes uma fricção significativa entre as estruturas que deslizam uma
contra a outra.
Forças de torção são mais bem compreendidas como forças de
rotação. A massagem introduz forças de torção por meio da aplicação
de métodos que amassam e giram os tecidos moles.

Por exemplo, forças de compressão, de cisalhamento e de tensão são
combinadas como uma abordagem para tratar pontos-gatilho miofasciais
da seguinte forma: aplicar pressão sobre o ponto-gatilho enquanto move os
tecidos que contêm o ponto-gatilho para trás e para a frente e, ao mesmo
tempo, alongar o tecido.

Existem sete alterações na aplicação que podem modificar a intensidade
da aplicação de massagem. Os modificadores da intensidade da força
mecânica sobre o tecido mole incluem:

A profundidade de pressão (força compressiva) pode ser leve,
moderada, profunda ou variável. A pressão deve ser administrada por
meio de cada camada de tecido sucessiva, deslocando o tecido para
alcançar as camadas mais profundas sem dano para os tecidos ou
desconforto para o paciente (Fig. 19.1). Quanto mais profunda a
pressão, mais ampla a base de contato com a superfície do corpo. É
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necessária mais pressão para tratar tecido espesso e denso do que tecido
fino e delicado. As camadas de tecido começam na superfície da pele e
incluem fáscia superficial e múltiplos músculos e camada de fáscia
profunda associada até o osso ser alcançado.
Arrasto é a quantidade de tração (alongamento) sobre o tecido (força
de tração). A pele seca tem uma resistência alta para deslizar; portanto,
as forças mecânicas, principalmente de tensão, podem arrastar o tecido
em várias direções sem deslizamento. É utilizado lubrificante durante a
massagem para aumentar o deslizamento e reduzir o arrasto. À medida
que o tecido é arrastado, ele eventualmente encontrará uma união. A
sensação de união vem do tecido que está sendo contido a partir do
movimento, isto é, ele não pode mais ser movido facilmente pela
aplicação de força. Uma das diferenças mais notáveis na massagem,
quando comparada com outras abordagens de terapia manual, é o uso
de um lubrificante para reduzir o arrastamento sobre a pele durante a
aplicação. Como o arrastamento é necessário para carregar o tecido com
forças de tensão, modificar a massagem reduzindo o lubrificante e
aumentando o arrastamento é uma das principais mudanças feitas na
massoterapia para tratar especificamente a fáscia. Para ver como é a
sensação da união, siga as atividades do Quadro 19.1 (Fig. 19.2).

Quadro 19.1
Detectando a união
“União” é a maneira simples de se referir ao que é observado quando os
tecidos alcançam ou ultrapassam seu final de amplitude. Uma barreira é
alcançada ou é ultrapassada e os tecidos modificam-se de um estado
“liberado” para “unido”. O tecido mole, incluindo a fáscia, mostra
densidade aumentada, ou tensão, à medida que o ponto de “união” é
alcançado.
Atividade 1

A extremidade de uma roupa, tecido, pedaço de papel, elástico, etc.,
deve ser mantida com uma mão, enquanto a outra mão segura a outra
extremidade, com o material no meio.
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3.
4.

Mantenha uma mão firme e comece a puxar lentamente o material
com a outra mão.
Quando você sentir um leve puxão sobre a mão que está firme, você
alcançou a (ou foi além da) união – a barreira de resistência foi
ultrapassada.

Atividade 2
Usando uma das mãos, agarre a borda inferior de sua camisa ou
blusa em um lado da costura.
Puxe a camisa um pouco para baixo e depois segure-a firme.
Flexione para longe do lado que está sendo mantido para baixo.
Quando você sentir o puxão na mão que está segurando a camisa
para baixo, você alcançou o (ou foi um pouco além do) ponto de
união.

A seguir está uma escala sugerida para determinar o arrasto:
0: sem arrasto;
1: move o tecido, mas não há união;
2: move o tecido para a união;
3: arrasto máximo – move o tecido além da união (alonga).
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FIGURA 19.2 As aplicações de massagem sistematicamente geram força por meio de cada camada
de tecido. Esta figura fornece uma representação gráfica da aplicação de força. Ela começa com
uma aplicação leve e superficial e progride com pressão aumentada para a camada mais profunda.

Direção significa que a massagem pode prosseguir desde o centro do
corpo para fora (centrífuga) ou desde as extremidades para dentro do
centro do corpo (centrípeta). Ela pode prosseguir a partir das inserções
proximais para distais do músculo (ou vice-versa), acompanhando as
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fibras musculares, transversal às fibras do tecido, ou em movimentos
circulares. A direção de massagem que visa especificamente a fáscia
seguiria o padrão direcional na Figura 19.3.

FIGURA 19.3 Direção da aplicação de massagem para a fáscia-alvo.

Ritmo refere-se à regularidade de aplicação da técnica. Um método que
é aplicado em intervalos regulares é considerado uniforme – ou rítmico.
Um método que é desconexo, ou irregular, é considerado desigual – ou
não rítmico.
Frequência é a velocidade na qual o método se repete dentro de um
determinado intervalo de tempo. Em geral, cada método é repetido
cerca de três vezes antes que o terapeuta mude para uma abordagem
diferente. A frequência é adaptada à fáscia-alvo aumentando-se o
número de vezes que o método se repete.
Duração é o período de tempo em que o método é aplicado ou em que
a técnica permanece em um local. Uma escala lógica para aplicação em
um local específico é:



◦
◦
◦

◦
◦
◦

•

◦
◦
◦

•

•

•

Duração curta: 10 segundos;
Duração moderada: 30 segundos;
Duração longa: 60 segundos.

Para uma sessão de massagem completa:
Duração curta: 5 a 15 minutos;
Duração moderada: 15 a 30 minutos;
Duração longa: 45 a 60 minutos.

Velocidade é quão lenta ou rápida é a aplicação de um método. A
velocidade de aplicação pode ser rápida, lenta ou variável. Uma escala
lógica para velocidade é:

Lenta: 10 a 30 segundos desde o início até o final da manobra;
Moderada: 5 a 10 segundos desde o início até o final da manobra;
Rápida: 2 a 5 segundos desde o início até o final da manobra.

Métodos de massagem
Os métodos de massagem envolvem as nove abordagens gerais usadas
para criar as cinco forças mecânicas que agem sobre o tecido mole. Os
métodos são adaptados para atingir uma variedade de resultados pelos sete
modificadores de profundidade de pressão, arrasto, direção, ritmo,
frequência, duração e velocidade.

Manutenção envolve segurar o tecido sem movimento. A manutenção
pode ser aplicada simplesmente colocando as mãos sobre a superfície
da pele ou se tornando o método usado para segurar o tecido mole na
barreira de resistência durante o que é muitas vezes chamado de
liberação miofascial (Fig. 19.4).
Compressão envolve o uso de força compressiva sem deslizamento,
comumente aplicada em um ângulo de 90º ao tecido. A compressão é
um aspecto de toda aplicação de massagem para determinar a
profundidade de pressão, desde muito leve até profunda, seguida por
um aumento ou liberação de força, ou a força compressiva pode ser
sustentada por meio da excursão (extensão) da manobra de massagem.
Deslizamento/manobra (effleurage) envolve movimentos de
deslizamento que criam forças de tensão. A pressão produzida
adicionando-se compressão pode variar por meio das camadas de tecido
de superficial para profunda. Dependendo da quantidade de lubrificante
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usado durante a aplicação de deslizamento, o componente de arrasto
pode ser mínimo ou máximo. O movimento de arrasto é uma qualidade
importante quando se trata a fáscia, portanto o uso de lubrificante é
mínimo (Fig. 19.4).

FIGURA 19.4 Deslizando com arrasto.

Amassamento (petrissage) envolve levantar, rolar, apertar e liberar o
tecido, mais comumente usando pressões alternadas rítmicas e
introduzindo forças de flexão e de torção. Esse método é útil para
sustentar o deslizamento das camadas de fáscia (Fig. 19.5).
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FIGURA 19.5 Movimento de amassamento.

Levantamento envolve puxar o tecido para cima e para longe da sua
posição atual e pode introduzir forças de flexão e de torção. O
levantamento é um método efetivo para separar as camadas fasciais
(Fig. 19.6).
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FIGURA 19.6 Levantamento com a adição de movimento/agitação para aumentar a separação de
camada de fáscia.

Percussão (tapotamento) envolve movimentos de golpes rítmicos
alternados ou simultâneos das mãos contra o corpo, permitindo que a
mão recue após o contato, controlando o impacto. Embora esses
métodos sejam comumente incluídos na massagem, ela é uma das
menos efetivas para aplicação de força na fáscia.
Vibração/oscilação envolve movimentos de sacudir, tremer, vibrar,
agitar ou balançar mais comumente aplicados com os dedos, com toda a
mão ou com um aparelho. Sacudir é muito efetivo para mover as
camadas de tecido umas sobre as outras e deve ser usado com mais
frequência quando se trata a fáscia durante a massagem.
Fricção envolve esfregar uma superfície sobre outra, com pouco ou
nenhum deslizamento de superfície, criando forças compressivas e de
cisalhamento. A pressão pode variar de superficial (leve) até profunda,
fornecendo efeitos de fricção entre vários níveis de tecido. Exemplos de
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fricção incluem fricção de aquecimento, de rolagem, de torção, linear,
de separação, de fibras cruzadas, pequenos tapas e circulares. Muitos
movimentos de fricção são administrados com pouco ou nenhum
lubrificante. Contudo, fricção em excesso (força de cisalhamento) pode
produzir uma irritação inflamatória que causa muitos problemas de
tecidos moles. A fricção pode ser usada para tratar tecidos aderidos
localmente (Fig. 19.7).

FIGURA 19.7 Um exemplo de fricção de fibra cruzada.

A aplicação de movimento e mobilização (movimento articular,
alongamento e tração) acarreta encurtamento e/ou alongamento dos
tecidos moles com movimento em uma ou mais articulações. As
variações incluem movimentos ativos (o paciente move estruturas sem
a ajuda do terapeuta), movimentos passivos (o terapeuta move as
estruturas sem a ajuda do paciente), movimentos resistidos (o paciente
move estruturas contra a resistência fornecida pelo terapeuta) e



movimento ativo assistido (o paciente move estruturas com apoio e
ajuda do terapeuta). O alongamento introduz forças de flexão, torção e
tensão que afetam mecanicamente o tecido conectivo. O alongamento
longitudinal puxa o tecido conectivo na direção da configuração da
fibra. O alongamento direcional cruzado puxa o tecido conectivo contra
a direção da fibra. Esse alongamento se concentra no próprio tecido e
não depende do movimento articular. As variações incluem segurar e
alongar, em que o massoterapeuta identifica tecido disfuncional e
depois arrasta e segura este tecido em união (imobilidade) enquanto
move a articulação ou o tecido adjacente em uma posição de
alongamento com o resultado de carregar a área além da união para
criar o efeito terapêutico. A liberação ativa é similar à preensão e ao
alongamento, em que o massoterapeuta identifica o tecido disfuncional
e depois arrasta e segura esse tecido em união (imobilidade). A
diferença é que o paciente move ativamente a articulação adjacente em
uma posição de alongamento (Fig. 19.8).



FIGURA 19.8 Exemplo de movimento/mobilização com alongamento.

Adaptação de massagem para aplicação de fáscia
específica
A principal modificação que um massoterapeuta utiliza para avaliar e tratar
a fáscia mais especificamente é uma escolha de métodos que conta com
compressão, deslizamento, preensão, amassamento, levantamento,
agitação, fricção e alongamento, modificado por arrasto, velocidade e
duração de modo que a aplicação de força mecânica afeta a fáscia. Há uma
concordância geral de que as abordagens que visam a fáscia devem ser
aplicadas para longe da união ou na união, sendo que ambas requerem
arrasto suficiente sobre os tecidos (Chaudhry e colaboradores, 2008; Eagan
e colaboradores, 2007; Findley, 2011; Meltzer & Standley, 2010). Criar
arrasto sobre o tecido durante a massagem requer que pouco ou nenhum



lubrificante seja usado nas áreas-alvo. A velocidade é lenta e a duração é
longa. A direção também é um fator; muitas vezes através das fibras do
tecido.

Resultados da massagem
Tudo se move no corpo, e as partes devem deslizar sobre e ao redor de
outras partes. O líquido lubrificante secretado pelo corpo permite que as
estruturas deslizem. As camadas de tecido conectivo frouxo dentro da
fáscia profunda possuem distribuição em camadas de ácido hialurônico
(AH). Abundante na matriz extracelular, o AH também contribui para a
hidrodinâmica do tecido, movimento e proliferação de células e participa
de inúmeras interações de receptores de superfície celular. Avanços no
equipamento científico tornaram possível estudar uma camada de líquido
hialurônico, que permite o deslizamento entre a fáscia profunda e o
músculo. A fáscia profunda tem uma camada de AH entre a fáscia e o
músculo e dentro do tecido conectivo frouxo que dividiu diferentes
subcamadas fibrosas da fáscia profunda. O AH dentro da fáscia profunda
facilita o deslizamento livre de duas camadas fasciais fibrosas adjacentes,
promovendo a função normal associada com a fáscia profunda. Os
pesquisadores acreditam que a base do fenômeno comum conhecido como
“dor miofascial” está relacionada a mudanças quando o AH assume uma
configuração mais condensada com densidade aumentada, alterando o
deslizamento do tecido (Findley, 2011; Stecco e colaboradores, 2011).

No músculo ou na miofáscia, parte da fáscia é ancorada ao osso (ou a
outra estrutura) e parte é livre para deslizar. Se os tecidos não puderem
deslizar como deveriam, podem resultar em inflamação e em amplitude de
movimento (ADM) e força reduzidas. Como parte do ciclo de disfunção, a
falta de movimento de deslizamento pode ser o resultado de inflamação,
sendo esta um fator causal.

A fáscia é formada por fibras de colágeno achatadas/onduladas e fibras
elásticas arranjadas em camadas distintas; as fibras são alinhadas em uma
direção diferente em cada camada. Essas fibras são fixadas na substância
fundamental tipo gelatina. A fáscia superficial pode ser alongada devido à
natureza ondulada da estrutura da fibra e das fibras elásticas, que permitem
que a fáscia retorne a seu estado de repouso inicial. A fáscia subcutânea



(tecido contendo gordura corporal que é localizado sob a pele, mas no topo
do músculo) forma uma membrana de deslizamento muito elástica que é
essencial para regulação térmica, trocas metabólicas e proteção de vasos e
nervos. A fáscia profunda é mais rígida e mais fina (lembrando uma fita
adesiva) do que a fáscia subcutânea. A fáscia profunda circunda e divide
os músculos e forma as estruturas que inserem os tecidos moles no osso.
Esse tipo de fáscia também forma uma treliça complexa de tecido
conectivo – lembrando suportes, vigas e cabos – que ajuda a manter a
integridade estrutural e a função do corpo. A fáscia ricamente inervada é
mantida esticada em um estado de repouso, conhecido como tônus fascial,
como um resultado das fibras musculares diferentes que tracionam sobre
ela (algo como uma cama elástica). Esse estado de repouso permite que as
terminações nervosas livres e os receptores no tecido fascial sintam
qualquer variação no formato da fáscia (e, portanto, qualquer movimento
do corpo) (Schleip e colaboradores, 2005). Movimentos de
deslizamento/escorregamento da fáscia (p. ex., muito frouxa, muito tensa
ou trançada) causam movimento alterado e, dessa forma, a adaptação do
tecido. Várias técnicas na massagem e outros métodos de trabalho corporal
que visam a fáscia envolvem os mesmos componentes. Qualquer forma de
aplicação, como a massagem que deforma (mudanças no formato) o
tecido, tem potencial para afetar a fáscia.

A fáscia tem células contráteis, que respondem à aplicação de força
mecânica, e células musculares lisas, que são controladas pelo sistema
nervoso autônomo. O tônus fascial pode, portanto, ser influenciado e
regulado pelo estado do sistema nervoso autônomo. Qualquer intervenção
direcionada à fáscia também é uma intervenção que influencia o sistema
autônomo e vice-versa (Henley e colaboradores, 2008). A contração de
células musculares lisas é mais provavelmente controlada pelo aspecto
simpático do sistema nervoso autônomo, mas há poucas pesquisas de
comprovação. Se o sistema nervoso simpático é o regulador, então sua
ativação aumentaria a tensão fascial global (Klinger e colaboradores,
2004). A ativação simpática é uma resposta de estresse. Uma massagem
que reduz a resposta de luta ou fuga (dominância simpática) e sustenta o
relaxamento (dominância parassimpática) influencia a fáscia?

Avaliação
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A aplicação geral da massagem é o processo de avaliação. Os princípios
subjacentes são avaliação de liberação e da união, e a massoterapia é uma
excelente plataforma para avaliação de tecido mole e de movimento. Esse
aspecto da massagem não é tratamento, mas parece como e dá a sensação
de uma massagem que é agradável e atinge o resultado de relaxamento
geral. Em uma massagem corporal geral, a mobilidade do tecido mole e da
articulação é avaliada para restrição de movimento por palpação e/ou
movimento articular. Durante a avaliação do movimento articular é
importante identificar a barreira fisiológica onde o paciente sente rigidez
apropriada, e a sensação de tração na área que está sendo alongada atua
como um mecanismo protetor, prevenindo o movimento até os limites
anatômicos e lesão potencial. A avaliação indica se há uma barreira
patológica, que pode ser de um ou dois tipos:

Na qual ocorre dor e rigidez quando a avaliação do movimento articular
identifica ADM reduzida ou hipomobilidade;
Na qual uma falta de resistência é sentida quando a ADM normal é
alcançada durante avaliação indicando hipermobilidade.

Quando há o movimento de uma articulação durante a avaliação, é
importante permanecer dentro da barreira fisiológica normal – e, se os
limites da ADM forem identificados, encorajar suave e lentamente a
articulação a aumentar sua ADM. Pode levar muitas sessões sustentadas
pelo autoalongamento do paciente para ver resultados confirmados.
Espera-se que a flexibilidade aumente gradualmente.

Durante a massagem geral, o terapeuta identifica áreas de rigidez/união
onde o deslizamento da fáscia não ocorre. A qualidade da fáscia pode, em
geral, ser avaliada observando-se a maleabilidade da pele e das camadas
subcutâneas. Uma fáscia espessada e aderente é menos móvel, e a pele irá
deslizar apenas uma curta distância antes de sentir tensão (união). Se o
paciente solicitou que alterações na fáscia fossem tratadas e tem
capacidade adaptativa suficiente para responder positivamente às
intervenções e não há contraindicações para tratamento, então a aplicação
de massagem é modificada para criar mudança na fáscia disfuncional.

Tratamento durante a massagem



A tensão concentrada (alongamento) dos tecidos parece ser uma força
mecânica efetiva para influenciar a fáscia. A força aplicada durante a
massagem deve mover o tecido até ele se unir, sendo que, nesse ponto, é
aplicada uma força adicional para mover o tecido suficientemente para
envolver a barreira de resistência. O tecido é mantido nesse ponto até que
um amolecimento seja sentido. O tecido é movido novamente até a
barreira de união/resistência, e o processo é repetido mais uma ou duas
vezes. Na experiência desse autor, a barreira de resistência é geralmente
envolvida por 15 a 60 segundos antes que o tecido amoleça, e três a quatro
repetições em geral são suficientes para afetar, mas não fatigar, o tecido ou
o paciente. O objetivo da força mecânica aplicada àquela área permite que
os tecidos normalizem, tornando-se mais flexíveis: por meio de uma
mudança no conteúdo de água; enviando sinais às áreas adjacentes e
distantes do corpo; e, provavelmente, por meio de muitos outros
mecanismos que esperam ser identificados por meio de pesquisa sobre
mecanotransdução.

Intervenções de tratamento
Métodos de tecido conectivo diretos e indiretos
Tanto os métodos de tecido conectivo diretos quanto os indiretos
mostraram reverter os efeitos inflamatórios nas células que tinham sido
forçadas repetitivamente. Uma técnica direta move o tecido restrito dentro
da barreira causada pela união. Uma técnica indireta move o tecido para
longe da barreira restritiva até um ponto de liberação. Mudar o padrão de
esforço nas células (indireto, para longe da união, ou direto, na direção da
união) pode resultar em melhora nos sintomas. Pode levar apenas 60
segundos para que as mudanças ocorram (Meltzer & Standley, 2010).

Métodos
As técnicas funcionais indiretas são muito suaves e seguras. Em vez de
serem tratados como uma modalidade específica, os métodos indiretos
funcionais precisam ser incorporados na aplicação de massagem,
independentemente de o foco ser restrição de tecido mole ou de
articulação. Esses métodos, em vez de envolver e tentar (por qualquer
meio) superar a resistência (união), fazem exatamente o oposto. O tecido
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mole ou a articulação é levado até o ponto de facilidade máxima. O
massoterapeuta simplesmente mantém a articulação ou o tecido nessa
posição de liberação (ver os Capítulos 11 e 16, em particular). Nenhum
tratamento adicional é fornecido nesse ponto; após 30 a 60 segundos, a
posição é suavemente liberada e reavaliada para um aumento na
mobilidade. A respiração pode intensificar a posição de liberação e é
incorporada fazendo com que o paciente inspire e expire, normalmente
segurando a respiração por alguns segundos na direção que contribui mais
para a liberação de tensão do tecido. Como as técnicas funcionais indiretas
são métodos não invasivos, elas devem ser a primeira abordagem realizada
para normalizar o movimento do tecido e da articulação.

As técnicas funcionais diretas são o oposto dos métodos indiretos.
Esses métodos começam na barreira de restrição (união) e se movem até a
resistência. Os métodos diretos são mais invasivos do que os métodos
indiretos. Como esses métodos produzem mudanças, aumentando a
intensidade da aplicação de força mecânica para mover o tecido além do
ponto de união, o potencial para efeitos adversos é aumentado. O
alongamento é considerado uma técnica direta porque ele envolve a união
e se move por meio dela.

Uma modificação que incorpora métodos indiretos e alongamento
direto mais agressivo envolve mover para trás e para a frente entre a
posição de liberação e a posição de união. Isso pode ser descrito como
indireto/direto. Primeiramente o ponto de liberação é identificado e
agarrado, como descrito previamente. Depois, a barreira restritiva de uma
articulação ou de um tecido é engajada em cada plano de movimento e é
segurada e esticada na barreira até ocorrer o amolecimento. A força de
ativação corretiva permite o movimento levemente por meio da barreira
restritiva, e essa posição é mantida por 15 a 60 segundos, até o tecido
amolecer. Ela é efetiva para alternar duas a três vezes entre aplicação
direta e indireta.

Métodos de movimento do tecido
O processo é como segue:

Faça contato firme, mas suave, com a pele. Isso dá melhores resultados
com os tecidos relaxados.
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Aumente a pressão para baixo, ou verticalmente, lentamente até sentir
resistência; essa barreira é mole e sutil.
Mantenha a pressão para baixo nesse ponto; agora adicione arrasto
horizontal até sentir a barreira de resistência novamente.
Sustente a pressão horizontal e espere.
O tecido parece que irá desviar, desemaranhar-se, fundir-se, deslizar,
tremer, girar ou submergir, ou alguma outra sensação de movimento
será aparente.
Acompanhe o movimento enquanto mantém suavemente a tensão sobre
os tecidos e estimula o padrão à medida que ele ondula, apesar de
vários níveis de liberação.
Libere lenta e suavemente primeiro a força horizontal e depois a força
vertical.
Amassamento e levantamento aplicados na direção da restrição podem
ser usados para reavaliar e ainda tratar áreas onde a disfunção
permanece.

Alongamento
Durante o método de alongamento, o paciente deve sentir tração no tecido
mole encurtado, mas nunca uma dor ou um esforço na articulação ou em
outra parte do corpo que não esteja sendo alongada. Não alongue nenhuma
área articulada além das barreiras anatômicas. Apenas alongue áreas de
hipomobilidade. Se a avaliação identifica hipermobilidade, não alongue.
Em vez disso, é necessário algum tipo de abordagem de alongamento.

Procedimentos de alongamento
Apenas alongue os tecidos quando eles estiverem quentes e flexíveis.
Comece a sequência de alongamento usando massagem para preparar
os tecidos.
Estabilize o corpo de modo que apenas a área-alvo se mova durante o
alongamento.
Mova a área até a barreira patológica e recue um pouco.
Instrua o paciente a inspirar logo antes do alongamento e depois expirar
lentamente à medida que você move os tecidos em alongamento.
O alongamento deve sempre ser feito dentro dos limites confortáveis da
amplitude de movimento do paciente.
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O alongamento deve ser controlado e realizado em um ritmo lento.
Um alongamento não precisa ser mantido por mais de 20 segundos, e
deve ser realizado em conjuntos de 2 a 5 repetições com um repouso de
15 a 30 segundos entre cada alongamento.
Alongamentos estáticos são feitos de modo que as articulações são
colocadas nos limites externos da ADM indolor disponível e mantidos.
O alongamento dinâmico ocorre quando músculos opostos são usados
para produzir a força para alongar os tecidos curtos. Considerado ativo.

As técnicas de energia muscular (TEM), explicadas no Capítulo 13,
envolvem uma contração voluntária dos músculos do paciente em uma
direção específica e controlada, em vários níveis de intensidade, contra
uma contratensão específica aplicada pelo terapeuta. Os procedimentos de
energia muscular possuem uma variedade de aplicações e são considerados
técnicas ativas nas quais o paciente contribui na tensão corretiva. A
quantidade de esforço pode variar desde uma pequena contração muscular
até uma contração muscular máxima. A duração pode ser de uma fração de
segundo até vários segundos. Todas as contrações começam e terminam
lentamente, gradualmente se formando até a intensidade desejada. Uma
tolerância aumentada ao alongamento que resulta da aplicação de TEM é
agora considerada o mecanismo envolvido.

Métodos de liberação/indiretos e de união/diretos podem ser
combinados com métodos de energia muscular. Durante a aplicação de
energia muscular, os músculos (contrações) são ativamente usados para
sustentar a resposta tecidual desejada. O tecido muscular é mantido em
uma posição específica; o paciente, então, empurra lentamente de uma
maneira controlada contra uma força contrária suprida pelo
massoterapeuta.

Exemplo de uma sequência de massagem para a fáscia-alvo
(Fig. 19.9)



1.
2.
3.
4.

FIGURA 19.9 Exemplo de massagem nos isquiotibiais com um foco fascial integrado. a) Utilize
deslizamento profundo, de base ampla com força de compressão enquanto move a perna em flexão
e extensão de joelho. b) Aplique pressão inibitória nas inserções distais com movimento. c) Aplique
compressão nas inserções proximais para criar pressão inibitória. d) Aplique pressão inibitória nas
inserções distais. e) Aplique compressão profunda, lenta, ao ventre do músculo. f) Forneça
alongamento ativo assistido; esta também pode ser uma posição para métodos de energia muscular
ou movimento ativo resistido.

Coloque as mãos cruzadas sobre o tecido e una as mãos à pele.
Separe as mãos, movendo o tecido até a união. Não deslize.
Os antebraços podem ser usados. Coloque sobre o tecido e os una a ele.
Separe os braços, movendo o tecido até a união.
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15.

16.

Áreas pequenas de tecido podem ser alongadas colocando o tecido
curto entre os dedos de ambas as mãos, e depois, sem deslizar,
separando os tecidos até a união.
Estabilize o tecido em uma extremidade da área-alvo e segure
firmemente. Depois deslize lentamente, com o arrasto mantendo a
tensão sobre os tecidos em todos os momentos.
Utilize forças de cisalhamento para mover o tecido para dentro e para
fora da união.
Utilize força de flexão para mover o tecido até a união (rolagem da
pele).
Agarre, levante e tracione para criar carga combinada para mover o
tecido para dentro e para fora da união.
Utilize a força de torção para girar o tecido para dentro e para fora da
união.
Os métodos de alongamento pegam os tecidos em união. Segure nas
extremidades da área a ser alongada e afaste para criar força de tensão.
A tração aplica força de tensão aos tecidos que circundam uma
articulação. Agarre firmemente acima e abaixo da articulação e mova as
mãos separadas para criar força de tensão na união.
Variação de segurar e alongar. Mova o tecido-alvo da posição de
liberação para união e mantenha-o no local.
À medida que o tecido-alvo é fixado, mova a área articular para criar a
força de tensão na união.
Variação de liberação ativa. Comprima o tecido-alvo enquanto liberado
e depois mova da posição de liberação para a de união.
O paciente afasta a área articulada enquanto o tecido é fixado para criar
a força de tensão para mover os tecidos na união.
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Métodos de liberação de pontos-
gatilho incluindo agulhamento a
seco

César Fernández-de-las-Peñas
Introdução
Na prática clínica, os métodos de liberação de pontos-gatilho (PG) cobrem
várias terapias manuais com o objetivo de eliminar ou inativar os PG.
Estes são principalmente descritos como pontos hipersensíveis em uma
banda tensa de um músculo esquelético doloroso na estimulação que
provoca dor referida (Simons e colaboradores, 1999). Os métodos de
liberação de PG incluem técnicas diretas como massagem, compressão
isquêmica, liberação de pressão de PG ou tensão-contratensão
(Dommerholt & McEvoy, 2010), e também intervenções indiretas, como,
por exemplo, spray e alongamento, alongamento passivo, técnicas de
energia muscular (TEM), abordagens neuromusculares e/ou indução
miofascial. As técnicas diretas são aquelas direcionadas para os tecidos
conectivos relacionadas ao PG aplicando pressão diretamente sobre o PG,
ao passo que as técnicas indiretas são aquelas direcionadas para o tecido
conectivo relacionadas à banda tensa e aos tecidos adjacentes, incluindo a
fáscia (Dommerholt & McEvoy, 2010). Um método de liberação
alternativo é o agulhamento a seco do PG (AS-PG; Dommerholt &
Fernández-de-las-Peñas, 2013). Essa técnica insere agulhas filiformes e
finas de acupuntura na área do PG com o objetivo de inativá-lo. Todos os
métodos de liberação de PG são complementares devido a geralmente
atuarem em diferentes níveis de tecido conectivo, incluindo a banda tensa,
a área de PG, o tecido muscular e a fáscia adjacente.

Visão geral
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No decorrer da história, os PG foram chamados por diferentes nomes
(miogelose, fibrosite, etc.). Embora várias definições de PG sejam usadas
entre disciplinas diferentes, a definição mais comumente aceita afirma que
“Os PG são pontos hipersensíveis em uma banda tensa de um músculo
esquelético que são dolorosos na compressão, no alongamento, na
sobrecarga ou na contração do tecido que responde com uma dor
referida” (Simons e colaboradores, 1999). Com base nas suas experiências
clínicas, diferentes autores modificaram os métodos de liberação de PG
(Simons e colaboradores, 1999; Chaitow, 2007; Fernández-de-las-Peñas e
colaboradores, 2011). Diferentes métodos de liberação de PG, dependendo
da quantidade de pressão aplicada, presença–ausência de dor, duração da
aplicação, posição do tecido (encurtado ou alongado) ou presença–
ausência de contração ativa são clinicamente propostos para tratamento de
PG (Fernández-de-las-Peñas & Pilat, 2011).

Foram propostos vários mecanismos mecânicos e neurofisiológicos
para explicar os efeitos dos diferentes métodos de liberação de PG, e
provavelmente todos eles agem ao mesmo tempo.

A partir de um ponto de vista mecânico, foi sugerido que a estimulação
mecânica exercida por métodos de liberação de PG pode igualar o
comprimento dos sarcômeros musculares, induzir mobilização longitudinal
ou transversa da banda tensa ou induzir mudanças nas propriedades
musculares (Dommerholt & McEvoy, 2010; Fernández-de-las-Peñas e
colaboradores, 2011).

Potenciais mecanismos neurofisiológicos incluem efeitos de reflexo
espinal que induzem relaxamento muscular, hiperemia muscular,
estimulação da teoria do controle da marcha ou ativação dos
mecanismos de dor inibitórios descendentes (Dommerholt & McEvoy,
2010).
Esses mecanismos também estão envolvidos no AS-PG; contudo,
considerando que AS-PG é uma intervenção dolorosa e representa um
input nociceptivo ao sistema nervoso central (SNC), é mais plausível
que os mecanismos neurofisiológicos sejam altamente relevantes para
AS-PG (Dommerholt & Fernández-de-las-Peñas, 2013).
Por fim, teorias recentes também incluem mecanismos ao tecido fascial
adjacente, visto que é sugerido que os métodos de liberação de PG,



incluindo AS-PG, podem mudar as propriedades viscoelásticas ou o
comportamento do tecido fascial (Langevin, 2013). A interação entre
PGs e fáscia é baseada na premissa de que o perimísio muscular tem
uma alta densidade de miofibroblastos, uma célula comum encontrada
no tecido conectivo (Schleip e colaboradores, 2005), e no papel do
ácido hialurônico na dor miofascial (Stecco e colaboradores, 2011).

Algumas revisões sistemáticas encontraram evidências moderadas que
sustentam o uso de alguns métodos de liberação de PG para alívio
imediato da dor e evidências limitadas para alívio da dor a longo prazo;
contudo, é difícil esboçar qualquer conclusão clínica, visto que vários
estudos investigaram modalidades únicas, ao passo que abordagens
multimodais são, em geral, usadas por fisioterapeutas (Vernon &
Schneider, 2009). Estudos mais recentes relataram que a integração de
métodos de liberação de PG, incluindo AS-PG, dentro dos programas de
terapia manual multimodal é efetiva para algumas condições de dor
crônica, tais como dor no calcanhar, entorse de tornozelo, síndrome de
fibromialgia, dor cervical, etc. Futuros estudos são necessários para
determinar a eficácia dos métodos de liberação de PG incluídos em um
tratamento biopsicossocial de dor crônica.

Objetivos
Em vez de explicar PG como um problema muscular
patológico/anatômico, as teorias atuais concentram-se na natureza
nociceptiva dos PG e seu papel em perpetuar mecanismos de
sensibilização. Os objetivos clínicos de qualquer método de liberação de
PG são a inativação de sintomas motores e sensoriais associados ao
músculo e a diminuição de barragem nociceptiva ao SNC (Fernández-de-
las-Penãs e colaboradores, 2011). Os métodos de liberação de PG são
aplicados por inúmeros profissionais de saúde, incluindo osteopatas,
médicos, quiropráticos, fisioterapeutas, dentistas ou massoterapeutas, entre
outros, dependendo do país e das regulações jurisdicionais locais.

Como existem métodos de liberação de PG diferentes, essas abordagens
podem ser aplicadas em qualquer condição em que o músculo ou os
tecidos fasciais são envolvidos em sua etiologia. Por exemplo, vários
estudos incluíram a aplicação de compressão isquêmica, liberação por



pressão do PG, intervenção neuromuscular ou indução miofascial no
tratamento de dor no ombro, dor no calcanhar, dor no tornozelo, dor
pélvica crônica ou cefaleia tipo tensional.

Avaliação
Todos os métodos de liberação de PG têm o objetivo de inativar os PG
ativos. A primeira etapa no processo de raciocínio para determinar qual
método de liberação de PG deve ser usado é o diagnóstico preciso de um
PG. Na verdade, o diagnóstico correto de PG requer capacidade manual,
treinamento e prática clínica para desenvolver um alto grau de confiança
no exame clínico. Os sinais e sintomas típicos incluem: 1) presença de um
ponto hiperirritável em uma banda tensa palpável em um músculo
esquelético (quando acessível à palpação); 2) resposta de contração local
palpável na palpação rápida e forte ou AS da área de PG (quando
possível); e 3) presença de dor referida por estimulação do PG. Sinais úteis
adicionais para o diagnóstico incluem fraqueza muscular, dor na
contração, dor no alongamento, um sinal de salto, fenômenos autônomos
ou distúrbios motores (Simons e colaboradores, 1999). Embora Gerwin e
colaboradores (1997) tenham concluído que alguns músculos são mais
confiavelmente examinados do que outros, não há um consenso geral
sobre a confiabilidade do diagnóstico de PG.

Os PG são principalmente identificados por meio de palpação manual.
Os fisioterapeutas podem usar uma palpação plana, na qual o dedo ou o
polegar pressiona o músculo contra o tecido ósseo subjacente, ou uma
palpação em pinça, na qual um músculo particular é palpado entre os
dedos do fisioterapeuta. A banda tensa pode ser identificada palpando-se
perpendicularmente à direção da fibra, que pode evocar uma resposta de
contração local (palpação com movimentos de dedilhar). Uma vez que a
banda tensa é localizada, o fisioterapeuta percorre a banda tensa para
encontrar uma área discreta de dor intensa – e, às vezes, rigidez – que irá
evocar dor referida.

Uma vez que o fisioterapeuta localizou o PG, a intervenção irá
depender da irritabilidade do tecido, da acessibilidade do músculo e dos
sintomas. Por exemplo, nos pacientes com níveis mais altos de dor e
irritabilidade, o fisioterapeuta pode escolher métodos de liberação
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indiretos direcionados para a banda tensa (p. ex., golpes longitudinais ou
indução miofascial) ou métodos de compressão livres de dor (p. ex.,
liberação por pressão do PG ou tensão-contratensão). Neste paciente, a
aplicação de AS-PG pode não ser a primeira escolha em virtude da dor
relacionada ao AS. Por outro lado, em pacientes com irritabilidade mais
baixa do SNC, o AS-PG pode ser a primeira opção terapêutica, ou
intervenções de compressão no nível do limiar de dor aplicadas sobre o
PG. Todavia, os fisioterapeutas devem usar um raciocínio clínico
biopsicossocial para determinar qual método de liberação de PG é o mais
adequado para um determinado paciente.

Mecanismos
Qualquer intervenção terapêutica deve ser informada por evidência e
baseada em evidência científica, julgamentos de fisioterapeutas,
experiência e tomada de decisão clínica (Dommerholt, 2012). É difícil
determinar o mecanismo terapêutico exato envolvido nos métodos de
liberação de PG, visto que mecanismos neurofisiológicos e mecânicos
estão envolvidos ao mesmo tempo. Na verdade, os métodos de liberação
de PG são complementares, pois eles podem atuar em diferentes níveis
teciduais, incluindo a banda tensa, a região do PG, o tecido muscular e a
fáscia adjacente. O objetivo terapêutico dos métodos de liberação de PG é
cessar o ciclo vicioso da hipótese de PG integrada informada por meio da
evidência (Simons e colaboradores, 1999). A versão atualizada dessa
hipótese etiológica é a estrutura de trabalho mais abrangente atualmente
disponível para explicar a formação de PG e orientar o manejo terapêutico
(Gerwin e colaboradores, 2004). De acordo com essa hipótese, qualquer
método de liberação de PG deve se concentrar na diminuição dos sintomas
relacionados ao PG, revertendo a hipóxia e o pH baixo observados e
diminuindo a excitabilidade dos nociceptores musculares.

A partir de um ponto de vista mecânico, foi proposto que os métodos de
liberação de PG que comprimem o músculo de uma maneira vertical ou
perpendicular igualam o comprimento dos sarcômeros musculares. Esse
efeito seria aumentado se o músculo se contraísse ao mesmo tempo
(Fernández-de-las-Peñas e colaboradores, 2011). Qualquer intervenção
de liberação de PG pode ser aplicada ao longo ou por meio da banda
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tensa de PG. Aplicando essas intervenções, os fisioterapeutas irão
exercer mobilização transversa ou longitudinal para a banda tensa e a
fáscia adjacente.
É importante observar que os efeitos mecânicos dos métodos de
liberação de PG também envolvem mudanças nas propriedades
viscoelásticas e/ou comportamento de fáscia adjacente (Langevin,
2013). Efetivamente, manobras longitudinais aplicadas ao longo da
banda tensa parecem ser abordagens de técnica neuromuscular muito
similares (Chaitow & DeLany, 2008).
Foi sugerido que a aplicação de um estímulo mecânico contínuo,
particularmente compressão ou alongamento, ao tecido conectivo induz
um efeito piezoelétrico, o qual modifica o estado de “gel” do tecido
conectivo para um estado mais solúvel. Na verdade, foi demonstrado
que, para produzir mudanças duradouras nas propriedades
viscoelásticas da fáscia, o estímulo mecânico deve ser aplicado por até
60 segundos (Chaudhry e colaboradores, 2007).
Hou e colaboradores (2002), investigaram o tempo necessário para a
aplicação de liberação por pressão do PG e relataram que essa
intervenção é geralmente aplicada por 90 segundos. Portanto, é
plausível que intervenções de compressão direcionadas ao PG também
induzam mudanças na fáscia adjacente. Neste cenário, alguns autores
propuseram que os métodos de liberação de PG participam de uma
maneira similar às abordagens fasciais, envolvendo processos de
mecanotransdução (Dommerholt, 2012).
Também é provável que a Manipulação Fascial® desempenhe um papel
maior na liberação de PG, conforme sugerido por Stecco (2004). Da
mesma forma, o relaxamento do tecido conectivo parece requerer um
alongamento estático para a fáscia que é sustentado por pelo menos 10
minutos (Langevin, 2013).

De um ponto de vista neurofisiológico, várias teorias também foram
propostas.

Hou e colaboradores (2002), sugeriram que o alívio da dor pode resultar
de hiperemia reativa na área do PG ou em um mecanismo reflexo
espinal que induz o relaxamento muscular. A hiperemia reativa pode
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estar relacionada à reversão da hipóxia presente na área do PG com o
consequente aumento na circulação muscular (Gerwin e colaboradores,
2004).
Além disso, o relaxamento muscular induzido pelo estímulo mecânico
pode ativar os mecanismos de reflexo espinal, incluindo o controle da
marcha (Dommerholt & McEvoy, 2010).
A ativação do controle da marcha é evocada por estimulação de fibras
aferentes αδ-sensoriais pela estimulação mecânica nociceptiva induzida
pela intervenção de liberação de PG. Essa ativação provoca efeitos
nociceptivos segmentares sobre o PG (Fernández-de-las-Peñas e
colaboradores, 2011).
O efeito antinociceptivo segmentar é baseado na premissa de que os
PGs ativos são uma fonte de nocicepção periférica, visto que as
concentrações de bradicinina, peptídeo relacionado ao gene da
calcitonina, substância P, fator-α de necrose tumoral, interleucinas 1β,
IL-6 e IL-8, serotonina e norepinefrina eram significativamente mais
altas próximas dos PGs ativos do que próximas dos PGs latentes ou não
pontos-gatilho (Shah e colaboradores, 2008). Não se sabe se os efeitos
terapêuticos de todos os métodos de liberação de PG, particularmente a
redução na dor referida, estão relacionados a uma redução das
aferências nociceptivas aos neurônios do corno dorsal.
Um segundo mecanismo neurofisiológico potencial é a ativação de
áreas cerebrais, particularmente mecanismos de dor inibitória
descendente (Niddam, 2009). Parece que o estímulo nociceptivo
aplicado à área de PG ativa a neuromatriz de dor.
Esses mecanismos também estão principalmente envolvidos no AS-PG;
contudo, considerando que o AS-PG é uma intervenção dolorosa e,
portanto, representa um input nociceptivo para o sistema nervoso, os
mecanismos neurofisiológicos são mais relevantes (Dommerholt &
Fernández-de-las-Peñas, 2013).
Sabe-se que o AS-PG reduz o input nociceptivo segmentar (Srbely e
colaboradores, 2010). Na verdade, embora nenhum estudo tenha
investigado o efeito do AS-PG na ativação de áreas corticais, há
evidências que sugerem que a inserção de uma agulha nos pontos de
acupuntura e de não acupuntura envolve a ativação do sistema límbico
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e dos trajetos inibitórios descendentes (Dommerholt & Fernández-de-
las-Peñas, 2013).
Todavia, o efeito mecânico do agulhamento sobre a fáscia não deve ser
ignorado, visto que, toda vez que uma agulha é inserida pela pele na
direção de um PG, a agulha passa através de múltiplos níveis de fáscia
(Langevin, 2013).
Alongar o tecido conectivo com uma agulha (girando) alonga e reduz a
tensão do tecido, achata os fibroblastos e remodela o citoesqueleto.
Portanto, a estimulação mecânica por uma agulha pode ativar a
mecanotransdução (Langevin, 2013).
Como os fisioterapeutas induzem diferentes movimentos para a agulha
durante o agulhamento, isto é, rotação ou movimento para dentro e para
fora, é possível que ocorra aderência dos feixes de colágeno à agulha,
criando uma pequena “espiral” de colágeno na adjacência imediata da
agulha (Langevin, 2013). Portanto, as agulhas de acupuntura podem ser
usadas para criar alongamento sustentado e localizado de camadas de
tecido conectivo subcutâneo e mais profundo.

Protocolo
Vários métodos de liberação de PG podem ser usados na prática clínica,
dependendo das características do paciente e da experiência clínica. Esses
métodos diferem na quantidade de pressão utilizada, presença/ausência de
dor, duração da técnica, posição dos tecidos e emprego, ou não, de
contração ativa (Fernández-de-las-Peñas e colaboradores, 2011;
Fernández-de-las-Peñas & Pilat, 2011). Foram publicadas várias revisões
sistemáticas que investigam a eficácia dos métodos de liberação de PG
(Vernon & Schneider, 2009) e AS (Furlan e colaboradores, 2005; Tough e
colaboradores, 2009). A conclusão em relação aos métodos de liberação
manual é que há evidências que sustentam seu uso para alívio a curto
prazo, mas não para acompanhamentos de médio e longo prazos. A
eficácia do AS-PG é controversa, já que uma Revisão de Cochrane
encontrou evidências para seu uso em pacientes com dor lombar (Furlan e
colaboradores, 2005), mas uma revisão mais recente conclui que há
evidência limitada para AS-PG quando comparado com cuidado
padronizado (Tough e colaboradores, 2009). Todavia, é difícil tirar
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conclusões clínicas a partir da evidência atual, pois muitos estudos
investigaram métodos de liberação de PG ou AS como modalidades
únicas, ao passo que abordagens multimodais são praticadas por
fisioterapeutas. Na verdade, pesquisas atuais sustentam que a dor é
produzida pelo cérebro quando há uma percepção do perigo corporal que
requer ação específica. Portanto, a consideração da situação global do
paciente é crucial para uma abordagem terapêutica. Os efeitos dos métodos
de liberação de PG, incluindo AS-PG, não podem ser considerados de
forma independente do modelo biopsicossocial e devem ser abordados a
partir de uma perspectiva da ciência da dor, pois não é mais suficiente
considerar nenhum método de liberação de PG estritamente como uma
ferramenta para tratar patologia muscular local (Dommerholt &
Fernández-de-las-Peñas, 2013).

Na prática clínica do autor, o nível de pressão, a duração da aplicação e
a posição do tecido (encurtado, alongado) irão depender do grau de
sensibilização do SNC apresentado pelo paciente e a irritabilidade do
ponto-gatilho.

Hou e colaboradores (2002) sugerem abordagens de compressão
alternativa usando baixa pressão, abaixo do limiar de dor, por períodos
de tempo prolongados (i.e., 90 segundos) ou pressão alta acima do
limiar de dor (tolerância à dor) por períodos de tempo mais curtos (i.e.,
30 segundos).
Os fisioterapeutas devem considerar que os métodos de liberação de PG
também envolvem mudanças nas propriedades viscoelásticas ou no
comportamento de fáscia adjacente quando eles são aplicados por uma
duração de pelo menos até 60 segundos (Chaudhry e colaboradores,
2007).
A Tabela 20.1 resume a aplicação clínica de diferentes formas de
compressão de PG: compressão isquêmica, liberação de pressão,
tensão-contratensão ou terapia de liberação postural e compressão
pulsada ou intermitente.

TABELA 20.1 Liberação de ponto-gatilho (PG) compressivo diferente

Posição do
músculo

Grau de compressão Tempo de
pressão

Duração da técnica

Compressão
isquêmica

Completamente
alongado

Suficiente para induzir dor moderada
entre 3 e 6–7 (em que 10 é o máximo)

Até a dor
diminuir

Até 90 segundos
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cerca de 50–
75%

Liberação
por pressão
do PG

Parcialmente
alongado ou
neutro

Geralmente livre de dor (primeira
percepção da barreira tecidual)

Até o
terapeuta
perceber
liberação de
PG ou de
banda tensa

Até 90 segundos

Tensão-
-
contratensão

Neurologicamente
silencioso
(geralmente
encurtado)

Redução de dor em cerca de 70–80% Constante
do começo
ao fim

90 segundos

Compressão
isquêmica
pulsada

Neutro ou no
primeiro sinal de
barreira de
resistência, isto é,
sem alongamento

Compressão de 5 segundos para induzir a
dor no nível 5–6 seguida por 3 segundos
sem pressão – repetida até mudança de
dor local ou referida ou redução na
resistência tecidual

Pressão de 5
segundos, 3
segundos
sem pressão,
repetido

Até 90 segundos – ou
até mudança na dor
ser relatada; ou
liberação na banda
tensa ser percebida

NPRS: Escala Numérica de Classificação da Dor (do inglês, Numerical Pain Rate Scale) (0–10).

Os métodos de liberação de PG baseados em intervenções de
compressão podem ser aplicados em várias condições de dor aguda e
crônica, incluindo dor mecânica cervical, dor no ombro, dor no
cotovelo, dor no quadril, dor no joelho, dor temporomandibular,
cefaleias, fibromialgia e lesão em chicote com o objetivo de diminuir a
dor, melhorar a amplitude de movimento restrita e/ou melhorar a
função.
A técnica manual depende do grau de irritabilidade do SNC do
paciente: em pacientes com altos níveis de sensibilidade, os métodos de
liberação de PG livres de dor podem ser usados; por exemplo, tensão-
contratensão ou terapia de liberação postural, ao passo que, em
pacientes com níveis baixos de sensibilidade, o uso de intervenções
mais intensas é possível, como, por exemplo, compressão isquêmica
(Fig. 20.1a).
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FIGURA 20.1 Diferentes métodos de liberação de ponto-gatilho (PG). (a) Intervenção por
compressão isquêmica direcionada para o PG do infraespinhoso. (b) Manobra longitudinal ao longo
da banda tensa sobre os PG do músculo paraespinal. (c) Manobra longitudinal centrífuga com uma
palpação em pinça ao longo da banda tensa sobre os PG do músculo esternocleidomastóideo. (d)
Intervenção dinâmica: manobra longitudinal ao longo da banda tensa dos PG do músculo extensor
do punho à medida que o paciente estende simultânea e ativamente o punho.

Um outro método de liberação de PG é a massagem, que pode ser
realizada ao longo da (manobras longitudinais) ou de forma cruzada
(manobras transversais) à banda tensa. A aplicação de manobras
longitudinais ao longo da banda tensa é às vezes associada com
abordagens neuromusculares (Chaitow & Delany, 2008). Veja o
Capítulo 15.
Nesta abordagem particular, as manobras longitudinais (deslizamentos,
deslocamentos) são realizadas sobre a banda tensa que contém pontos-
gatilho. As manobras são, em geral, aplicadas com o polegar (Fig.
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20.1b), cotovelos ou nós dos dedos. Nos músculos onde as bandas
tensas podem ser agarradas com palpação em pinça, as manobras
podem ser aplicadas com uma garra em pinça (Fig. 20.1c). Novamente,
o grau de pressão e a velocidade de deslizamento irão depender da
irritabilidade e do tônus do tecido. Na experiência clínica do autor, o
melhor resultado vem de manobras repetitivas (6 a 10 vezes) sobre o
tecido afetado.
Como os PGs são localizados nos tecidos ativos, isto é, músculo ou
fáscia, alguns pacientes irão se beneficiar das intervenções dinâmicas.
Nessas abordagens, o fisioterapeuta irá aplicar qualquer método de
liberação de PG, por exemplo, liberação por pressão do PG ou
manobras longitudinais, combinadas com contração ou alongamento do
músculo afetado (Fernández-de-las-Peñas e colaboradores, 2011).
Uma possível combinação é que, durante uma compressão manual, o
paciente é solicitado a mover o segmento por uma amplitude de
movimento. Uma técnica dinâmica envolve uma manobra longitudinal
aplicada pelo fisioterapeuta ao longo da banda tensa enquanto o
paciente é solicitado a mover o segmento (Fig. 20.1d).
Os mecanismos dessas técnicas ainda são desconhecidos, mas podem
estar relacionados à ativação dos mecanorreceptores de Ruffini e
pacinis/paciniformes intrafasciais, que são encontrados em todos os
tipos de tecidos conectivos apropriados densos (Schleip e
colaboradores, 2005).
As abordagens de alongamento também são incluídas nos métodos de
liberação de PG: alongamento passivo (o terapeuta alonga passivamente
o músculo afetado sem participação do paciente), alongamento ativo (o
paciente alonga ativamente o músculo sem participação do terapeuta),
spray/alongamento ou relaxamento pós-isométrico/contrair–relaxar–
liberar (TEM).
A TEM envolve a localização precisa de forças para a barreira muscular
(primeiro sinal de resistência da banda tensa de PG), uma contração
isométrica do músculo contra uma contraforça inflexível sustentada
pelo terapeuta, seguida por relaxamento do paciente e engajamento de
uma nova barreira de tecido, ou alongamento além da barreira prévia. A
força e a duração da contração isométrica irão se adaptar à irritabilidade
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dos tecidos, variando de 3 a 9 segundos (ver Cap. 13).
O mecanismo terapêutico das intervenções de energia muscular pode
ser a combinação de um alongamento temporário do tecido conectivo e
mudanças plásticas nos tecidos conectivos. Um método de liberação de
PG não manual final envolve AS-PG. É recomendado que os pacientes
estejam deitados durante qualquer procedimento de agulhamento
devido ao risco de respostas autônomas. Para cada músculo, as
referências anatômicas devem ser identificadas primeiro, incluindo as
margens do músculo e quaisquer estruturas ósseas relevantes, isto é, as
bordas mediais e laterais da escápula e da espinha escapular quando PG
do músculo infraespinhoso são tratados por AS.
Embora não exista consenso em relação à necessidade de desinfecção
da pele, limpar a pele adjacente com álcool antes de qualquer
intervenção de AS-PG é uma prática comum (Dommerholt &
Fernández-de-las-Peñas, 2013).
Para AS-PG, são recomendadas agulhas de acupuntura em tubos. O
tubo é colocado sobre a pele que sobrepõe o PG e a agulha é
rapidamente batida na pele. O tubo é removido e a agulha é movida
para dentro e para fora na região do PG, levando a agulha de volta para
o tecido subcutâneo (nunca para fora da pele) e redirecionando-a (Fig.
20.2).

FIGURA 20.2 Agulhamento a seco de ponto-gatilho (PG) sobre o PG do músculo adutor do
polegar.
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Exercício
O fisioterapeuta, seguindo um raciocínio clínico baseado na história
clínica do paciente, suspeita a presença de um ponto-gatilho no
músculo esternocleidomastóideo direito. O paciente sofre de
cefaleias unilaterais localizadas sobre a têmpora e a órbita.
O médico palpa o músculo esternocleidomastóideo direito com uma
palpação em pinça ao longo de todo o músculo procurando pontos-
gatilho ativos. Durante o exame, o músculo exibe dois pontos
dolorosos no ventre muscular.
Um desses pacientes evoca dor referida para a cabeça aos 6 segundos
de compressão pelo terapeuta. Essa dor referida reproduz a cefaleia
do paciente (i.e., é um ponto-gatilho ativo). O outro ponto não refere
dor, há apenas dor local e sensibilidade na palpação.
O fisioterapeuta decide tratar o PG ativo com métodos de liberação
manual. A primeira tentativa seria a aplicação de uma técnica de
compressão isquêmica. O músculo é segurado por uma palpação em
pinça sobre o PG e o fisioterapeuta comprime o músculo até ocorrer
dor moderada. A compressão é mantida nesse nível de pressão.
Após 15 segundos de compressão, o paciente comenta que a
compressão provoca dor referida para a cabeça e é altamente
incômoda. O médico decide reduzir a intensidade da intervenção e
manter o nível de compressão na resistência do tecido (i.e., liberação
por pressão do PG).
Então, a compressão é mantida no nível de resistência do tecido, que
é principalmente assintomático para o paciente.
Após 20 segundos, a resistência tecidual afrouxa e o fisioterapeuta
novamente aumenta o nível de compressão até a próxima barreira
tecidual ser alcançada. Esse procedimento é repetido de 3 a 4 vezes.
Após a intervenção por compressão, a palpação manual do PG não
provoca dor referida, mas o músculo esternocleidomastóideo direito
ainda fica sensível e levemente doloroso em virtude da banda tensa
do PG. O fisioterapeuta então decide aplicar uma manobra
longitudinal ao longo da banda tensa para longe do PG.
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O fisioterapeuta segura o músculo com uma palpação em pinça na
área do PG com as duas mãos. A pressão deve ser aplicada na
resistência tecidual por 5 a 10 segundos.
Neste momento, uma manobra longitudinal ao longo da banda tensa
é aplicada de forma centrífuga para longe do PG. A velocidade da
manobra é gentil e suave no nível da barreira tecidual. Esse
procedimento pode ser repetido 3 a 4 vezes.

O objetivo do AS-PG é provocar respostas de contração local, que são
um indício de que o PG está de fato inativado (Hong, 1994). Em alguns
músculos ou pacientes, se as respostas de contração local não são
claramente evocadas, a presença de dor referida durante o AS-PG
também pode ser considerada um indicador de um agulhamento bem-
sucedido (Dommerholt & Fernández-de-las-Peñas, 2013).
Após AS-PG, deve ser realizada hemostasia para prevenir e/ou
minimizar sangramento local. Deve ser observado que AS-PG (e todos
os procedimentos de desativação de pontos-gatilho) deve ser
acompanhado por outras intervenções para restaurar e manter a
amplitude de movimento e facilitar o retorno à função normal.
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