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ALAVANCA LONGA: A “NOVA” ABORDAGEM TERAPÊUTICA À FÁSCIA 

“É uma questão a aplicar a toda a ciência 

dentro e sob a aplicação dos princípios da Osteopatia 

que a diferenciam das outras formas de terapia” 

J.M. Littlejohn

A Osteopatia, no seu sentido original, foi considerada e reconhecida como um conjunto de princípios 

terapêuticos, mais do que apenas manobras escorregadias da terapia manual. É curioso definir, ou 

devo dizer redefinir, a palavra atual “Osteopatia”. Esta palavra não refere o alcance do tratamento, 

mas indica uma certa afinidade meticulosa com a Anatomia. Andrew Taylor Still desenvolveu a palavra 

“Osteopatia” das palavras gregas “ὀστέον” e “πάθεια”, que significam, respetivamente, ossos e uma 

certa empatia para com os mesmos. Assim sendo, Osteopatia define uma abordagem terapêutica que 

valoriza o papel das estruturas ósseas como um suporte através do qual o ajuste orgânico e mecânico 

do corpo é executado. O objetivo deste artigo é elaborar o conceito de Ajuste do Corpo, como um 

método de tratamento de todo o corpo e, particularmente, no campo da fáscia por meio do uso de 

técnicas de alavanca longa.  

A teoria Osteopática e a Fáscia 

Do ponto de vista terminológico, o termo Fáscia é usado como termo generalista para descrever 

diferentes formas de tecido conjuntivo [21, 24, 25, 31]. Este tecido conjuntivo é contínuo e 

omnipresente ao longo do corpo, desde a superfície mais exterior até ao nível celular, tomando 

variadíssimas combinações e densidades, dependendo da anatomia e função. Ao definir Fáscia, Stecco 

[25] descreveu-a como uma substância membranosa e extensa que liga e coordena todos os tecidos e

estruturas do corpo. Esta tem uma variedade de funções de coordenação, de cinestesia, de suporte,

de dinâmicas de fluidos; assim como na coordenação mecânica de padrões motores no campo

músculo-esquelético e em processos neuro-hormonais e imunitários.

De um ponto de vista embriológico, deriva da subdivisão mesenquimática da mesoderme primitiva da 

camada germinal embrionária [1]. Desta camada germinal formam-se tecidos como os tendões, os 

ligamentos, os ossos, a medula óssea, os músculos, o sangue, a linfa e os vasos sanguíneos [10, 19, 21, 

24]. Consequentemente, cria uma importante relação entre os tecidos moles, os tecidos duros e o 

sistema circulatório. A Fáscia, enquanto tecido metabólico, para a sua saúde, depende de fontes 

nutritivas fornecidas pela sua associação com os suprimentos neurais e vasculares. Simultaneamente, 

atua como um importante mediador na nutrição geral e drenagem do corpo [31, 32]. 

Estes aspetos foram introduzidos por Still em princípios de 1900. Still descreveu a Fáscia como um 

sistema muito complexo, destacando que “aqui encontramos células, glândulas, vasos sanguíneos 

entre outros, com nervos a correr de e para toda a parte. Aqui poderíamos passar a eternidade com a 

nossa presente capacidade mental antes de conseguirmos compreender sequer o conhecimento 

superficial dos poderes e usos da Fáscia no laboratório de vida animal” [26:165]. A.T. Still descreveu a 
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relação entre os sistemas de fluidos, em particular o sistema linfático, o sistema músculo-esquelético, 

os nervos e Fáscia; e o encontrar as grandes causas de doença nas condições estagnantes da sua 

circulação e nas modificações de composição da Fáscia. H.Magoun [15, 16] expandiu este conceito ao 

descrever a relação entre as mudanças da organização da fibra e a resistência da Fáscia às agressões 

mecânicas. 

Os vários componentes e combinações da fibra proporcionam à Fáscia uma capacidade única de reagir 

às forças introduzidas, fornecendo uma funcionalidade fundamental na manutenção da postura ereta 

e da locomoção. O balanço mecânico do corpo não é estático, mas sim continuamente equilibrado 

dinamicamente numa tentativa de preservar a nossa postura anti gravidade. As disfunções 

osteopáticas limitam ou reduzem esta capacidade de descontinuar a função de unidade e integridade 

da coluna. Assim, o aspeto básico das disfunções osteopáticas está relacionado com a falha da 

capacidade de manter a posição correta apesar da gravidade. 

Este tecido conetivo forma, determina e diferencia tecidos, vísceras e sistemas, uns dos outros e atua 

como um meio entre os diferentes compartimentos anatómicos. Através da sua função de 

investimento e revestimento dos vários tecidos, pratica um importante papel em relação aos percursos 

vasculares e neurológicos na circulação linfática e defesa imunitária. 

As diferentes camadas de tecido estão estreitamente ligados por várias estruturas que, com uma 

vascularização e uma inervação intensas, contribuem para manter a integridade dos tecidos em 

unidade. A função coordenativa da fáscia também é evidenciada pelo facto de todos os músculos e 

fibras estarem anexados a uma membrana fascial, que constitui um elemento coordenativo dos grupos 

de tecidos moles e duros. 

Um ponto interessante é, ainda, a associação da fáscia às estruturas ósseas e, consequentemente, a 

sua influencia direta nos mecanismos na coluna vertebral. Existe sempre uma anexação, direta ou 

indireta, da estrutura óssea do corpo e, consequentemente, a criação de uma importante correlação 

numa perspetiva osteopática. Este aspeto é de máxima importância nas terapêuticas osteopáticas, de 

maneira a tentar corrigir a postura corporal de acordo com a teoria das Linhas Gravitacionais proposta 

por Littlejohn e Wernham. 

As leis mecânicas e a teoria mecânica praticam um importante fator inerente às alterações fisiológicas 

do corpo e são, frequentemente, uma componente essencial das condições encontradas na prática 

clínica. 

 

Estruturas e gravidade 

Considerando o corpo do ponto de vista mecânico, este pode ser visto como uma reunião de partes e 

materiais compostos, coordenados e ligados entre si por componentes elásticos, que são capazes de 

suster cargas e reagir às forças que lhe são expostas. O corpo está constantemente submetido a forças 

de tensão, compressão e torção, e o seu comportamento pode ser explicado de acordo com as leis da 

física. [8] 
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As inevitáveis forças da gravidade têm permitido o desenvolvimento do corpo num sistema único de 

disposições dos arcos vertebrais e cavidades. Estas específicas disposições permitem a resposta 

eficiente às forças mecânicas, fluídos e gasosas durante a interação das diferentes pressões cavitárias.  

As complexidades da estrutura humana expressam a complexidade da vida sob a constante natureza 

da gravidade compressiva. Como demarcado por Fryette [6], a gravidade é a força natural que exerce 

uma carga constante no corpo, atraindo-o para o seu ponto de aplicação e determinando a necessidade 

de adaptação contínua para conseguir manter uma posição ereta. 

A sua famosa frase “ a gravidade mata o paciente” expressa a ideia de que se a estrutura da coluna não 

consegue contrabalançar a gravidade através de uma reação de arraste especifico, não se consegue 

suportar a si própria. No corpo humano, as forças que opõe a gravidade são representadas por forças 

de extensão, através dos músculos e da fáscia muscular e da interação das pressões cavitárias. 

Diferentes tipos de forças internas e externas atuam continuamente na postura ereta. Estas forças 

exercidas pela pressão de fluídos, por gases equilibrados contra as forças de compressão e tensão 

atuam na coluna. Todas estas forças são capazes de variados efeitos contorcionais, dependendo da sua 

resistência e da elasticidade dos tecidos. 

Geralmente, todos os processos fisiológicos que atuam na manutenção do equilíbrio são associados à 

função coordenativa do sistema nervoso, para que a integridade da postura possa ser assegurada 

enquanto o corpo está numa relação equilibrada com todas as forças a que é exposto. Ao analisar a 

postura ou movimento, uma orquestra subjacente coordenadora de impulsos estimulantes e 

inibidores equilibra ótimas estáticas ou dinâmicas.  

Como descrito por Selye [23] e Cannon [4], o corpo funciona numa interação de forças em resposta às 

circunstâncias em mutação, atuando continuamente para manter o equilíbrio e a homeostasia. 

Foi assim desenvolvido um método de tratamento por Littlejohn, que se baseava na integração, não 

apenas diferentes estruturas anatómicas, mas também das inter-relações fisiológicas.  

 

O papel mecânico da fáscia 

Purslow e Delage descreveram uma importante correlação entre a fáscia muscular e a função do 

músculo a respeito da transmissão de forças e mecanismos. [8] 

Uma importante função da fáscia é o seu papel no fornecimento de maleabilidade e força de tensão 

ao corpo. A organização de fibras na fáscia tem um padrão diferente dependendo da área particular 

do corpo e adaptando-se às necessidades específicas do organismo [22, 23]. A forma mais simples de 

organização das fibras de colagénio é uma estrutura frisada, que oferece a melhor resposta à força 

longitudinal de tração. Pensa-se que forças de tração continuamente aplicadas nas fibras resultem 

numa mudança da combinação de colagénio, deformando-a numa estrutura não frisada. A simples 

organização estrutural não é suficientemente eficiente na cooperação com forças multidirecionais, 

assim, em áreas submetidas a uma variedade de forças, a organização de colagénio mostra diversos 

níveis direcionais para cooperar adequadamente e proporcionar resistência à pressão.  

O comportamento da fáscia ao resistir a diferentes tipos de forças depende da quantidade, densidade 

e alinhamento direcional das fibras de colagénio. Outro importante componente da fáscia é as fibras 
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elásticas, que são distribuídas conforme uma “espiral aleatória”. Esta aparente desorganização é chave 

na capacidade elástica das membranas da fáscia, para que esta típica distribuição coordenada de fibras 

permita ser sujeite a diferentes tipos de forças de várias direções. A componente elástica dá à fáscia 

outra importante caraterística, fornecendo-lhe o mecanismo de recuo elástico do tecido. Este 

mecanismo permite a capacidade de armazenar energia cinegética potencial e é observado nos 

tendões e ligamentos durante a locomoção. O equilíbrio entre o colagénio e os elementos elásticos 

determina a força, a plasticidade e flexibilidade do tecido fascial. Posteriormente, a organização das 

camadas da fáscia determina as caraterísticas particulares dos tecidos em áreas específicas do corpo. 

É aqui que o tecido conetivo se torna clinicamente relevante por estar exposto a várias formas de forças 

mecânicas que tem de suportar. 

O facto de o tecido conetivo e a fáscia serem ricamente inervados [11, 13, 24, 27] torna este tecido 

altamente suscetível à irritação neural causada pelo contínuo carregamento mecânico excessivo e 

pelas alterações químicas. As propriedades da fáscia em relação à resistência mecânica podem ser 

alteradas pela densificação, processo induzido pelas forças mecânicas, agentes mecânicas ou fatores 

físicos, tal como as disfunções osteopáticas.  

Littlejohn e Burns estudaram incessantemente os efeitos das disfunções osteopáticas nas articulações, 

nos tecidos associados e nos nervos em correlação com os efeitos compensatórios na coluna. Foi L. 

Burns, em particular, que providenciou a descrição completa das mudanças químicas e físicas 

associadas às disfunções, desde a condição inflamatória local às mudanças no nível do ph dos tecidos, 

fibrose e rigidez permanente. [2, 3] 

Quando uma força normal é aplicada a um tecido de forma ritmada, obtemos um estímulo positivo 

promovendo a atividade do mesmo através da circulação e drenagem. Se for aplicada uma força 

anormal ou se a força for aplicada de maneira permanentemente arrítmica que leve a uma progressiva 

deformação das fibras da fáscia, irá criar uma resposta adaptada pela mudança da sua organização. O 

efeito resultante dos tecidos assume uma conformação permanente dependendo da direção e do tipo 

de forças aplicado, consequentemente reduzindo a mobilidade, a contratilidade e capacidade de 

resistir a outras forças vetoriais.  

Posteriormente, a organização de colagénio mostra um alto nível de complexidade por ser distribuído 

e organizado numa combinação de fibras paralelas e ondulatórias. A primeira combinação pode 

influenciar as extremidades dos nervos, e a segunda os tecidos musculares. 

Consequentemente, mudanças na conformação levam a uma reação nas cadeias musculares, nos arcos 

vertebrais e nos nervos, influenciando o comportamento mecânico do corpo e a sua resistência à 

gravidade.  

Tendo em conta todas estas correlações mecânico-fisiológicas do tecido fascial, o método de 

tratamento visa afetar o tecido conetivo do nível bioquímico no meio extracelular, assim como o aspeto 

mecânico das forças a que o corpo está exposto. 
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As físicas fisiológicas das Linhas de Gravidade e da Fáscia 

Cada indivíduo necessita de se acomodar à gravidade desenvolvendo e mantendo uma particular 

organização músculo-esquelética em diferentes planos do espaço. Como evidenciado por Hoover e 

Nelson [9], cada corpo tem o seu padrão particular de resposta à gravidade, que é influenciado por 

vários fatores. Considerando os mecanismos do corpo, a capacidade de cooperação de uma estrutura 

com as forças impostas depende das suas caraterísticas físicas e da sua mobilidade.  

No seu estudo sobre os efeitos da gravidade, Cathie [5] examinou a relação entre os defeitos posturais 

e as mudanças nos tecidos moles, evidenciado que as forças de arrasto musculares e fasciais podem 

determinar alterações permanentes nas curvas da coluna vertebral. Particularmente, a fáscia grossa 

está mais associada aos músculos posturais e pratica um papel importante tanto na manutenção da 

postura como no estabelecimento de disfunções. Como observado por Cathie, mudanças no estado 

tónico da fáscia e nos músculos determinam uma consequente alteração estrutural nos arcos e nas 

articulações, o que, em troca, reduz a capacidade de adaptação de todo o corpo às forças de 

compressão. 

A teoria mecânica proposta por Littlejohn e Wernham descreve a unidade corporal através de um 

conjunto de linhas paralelas e não-paralelas que são resultantes de forças aplicadas ao corpo em si. A 

Linha Central de Gravidade (LCG), a Linha Ântero-posterior (AP) e a Linha Póstero-interior (PA) são 

expressões da nossa capacidade de resistir à gravidade, preservando o equilíbrio e harmonizando as 

forças internas e externas de modo a manter a homeostasia. Estas linhas têm uma função particular e 

são representadas numa forma combinada, como se pode ver no modelo de polígono de forças, por 

Wernham [29]. O polígono de forças representa o modelo mecânico-fisiológico da unidade corporal, 

cuja integridade dos arcos é associada com o perfeito equilíbrio fisiológico das forças vitais. 

Tendo em conta estas considerações, a integridade fisiológica do corpo e as suas partes estão 

intimamente relacionadas com o Centro de Gravidade, enquanto centro de estrutura e função do 

corpo, portanto, criando um hipotético centro de equilíbrio entre forças internas, gravidade e fatores 

ambientais. [29, 30] 

Estas correlações mecânico-fisiológicas resultam em ligações entre a integridade estrutural, as 

atividades rítmicas fisiológicas e as condições nutritivas e condições tróficas dos tecidos do corpo. As 

ações vitais do sangue e da força nervosa, enquanto os dois grandes fatores reguladores, associam-se 

diretamente à integridade postural.  

Assim, o corpo equilibrado e integrado encontra-se numa relação única entre um “Centro de 

Equilíbrio”, de um ponto de vista fisiológico, e um “Centro de Gravidade”, de um ponto de vista 

mecânico. 

Contudo, na maior parte dos casos, a postura final é o efeito de um conjunto de padrões 

compensatórios causados por fatores que reorganizaram a coluna vertebral em alterações das 

curvaturas laterais e ântero-posteriores.  

Na sua pesquisa de mecanismos, Wernham descreveu um padrão particular comum nos pacientes, 

caraterizado por uma torção pélvica e sacral, seguidas de uma sucessão de pequenas curvaturas 

laterais variadas com convexidades opostas. Este compensatório comum foi chamado “Padrão de 

Lesão Universal”. Padrões de compensação semelhantes foram também encontrados por Zink e 
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Schamberger [17]. Estas condições posturais são comuns. Significa que, sob a gravidade, o corpo 

encontra-se num estado perpétuo de compensação estrutural realizado através de mudanças na pélvis 

e nos arcos da coluna. 

De maneira a garantir suporte sólido para o corpo ereto, estabilização durante a locomoção e 

preservação da interação da pressão cavitária, todos as Linhas de Gravidade têm de atravessar a coluna 

e as ancas em específicos “pontos de resistência” que operam como “âncoras sólidas” para as mesmas. 

Desta maneira, as estruturas vertebrais são também capazes de dissipar as forças de entrada, 

prevenindo danos e irritações da coluna, e contribuir para a manutenção da mobilidade ritmada dos 

músculos, dos ligamentos e da fáscia. 

O deslocamento dessas linhas permite a entrada de forças vetoriais anormais no corpo em diferentes 

planos, fazendo com que o peso caia sobre as estruturas, os tecidos e os órgãos do corpo que não têm 

a capacidade para o suster. Isto irá levar a alterações permanentes na sua tensão e na organização das 

fibras, reduzindo a mobilidade e criando um círculo vicioso de padrões compensatórios. Além disso, as 

mudanças dos arcos vertebrais modificam a pressão das cavidades e a circulação de fluidos, expondo 

o corpo à doença. Isto é particularmente importante no campo abdominal, onde os órgãos estão 

suspensos e são mantidos na sua posição por diferentes pressões cavitárias e pelos sistemas vascular 

e fascial. Estas considerações osteopáticas oferecem uma nova perspetiva terapêutica.  

 

Terapêuticas osteopáticas e Ajuste do Corpo 

O conceito de Ajuste do Corpo foi a base dos estudos contínuos de Osteopatia de Littlejohn. Para 

enfatizar, disse que a Osteopatia deve ser aplicada dentro e sob os princípios que a caracterizam e 

diferenciam das outras ciências e terapias. 

Foram estas leis fundamentais da Osteopatia que determinaram a frase de Littlejohn e este escolheu 

a palavra “Ajuste” de uma maneira particular. Ele descreveu o ajuste do corpo sendo o mesmo, as suas 

partes e o seu ambiente meios racionais para estabelecer ótimas condições de saúde. [14] 

O objetivo terapêutico é a reintegração do corpo em relação à sua estrutura, função e ambiente sem 

categorizar os princípios osteopáticos em nenhuma das formas de aplicação ou de tratamento isolado 

de algum tecido ou parte do corpo.  

De acordo com Wernham [30] o tratamento osteopático foi baseado na facilitação do corpo a voltar a 

si próprio e assim iluminando claramente as capacidades naturais e inatas do mesmo. Estas 

capacidades de se ajustar e regular a si próprio são vistas como caraterísticas integrais do organismo 

humano.  

No início da história osteopática, o tratamento foi sempre baseado no conceito original de unidade 

corporal. Quando analisamos os avanços na Osteopatia, vemos que o tratamento não foi direcionado 

a um tecido particular mas sim ao paciente e, assim, apresentando uma série de fatores importantes 

no desenvolvimento etiológico dos sintomas presentes. Por outras palavras, o objetivo do trabalho 

foca-se no paciente enquanto organismo, de maneira a reajustar a condição através dos conceitos da 

física fisiológica.  
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Littlejohn e Wernham descreveram a mecânica como um interface entre estruturas e funções sendo, 

consequentemente, elemental enquanto base das terapêuticas osteopáticas. 

O Ajuste do Corpo é um tratamento que analisa a evolução da organização do corpo em relação ao 

Centro da Linha de Gravidade sobre o suporte de base. Por outras palavras, é uma análise da postura, 

de maneira a correlacionar os mecanismos do corpo do individuo na saúde ou falta dela, criando, assim, 

uma relação mecânico-fisiológica com o paciente. Esta evolução dos mecanismos do corpo e das forças 

mecânicas torna-se critério osteopático fundamental. 

O método carateriza-se a si próprio enquanto técnica articulatória, empregando longas alavancagens, 

de maneira a lidar conjuntamente com todos os tecidos. 

O uso de alavancas longas é um método prático e mecânico pois facilita as alavancagens e a aplicação 

do fulcro por todo o corpo. Consequentemente, põe em jogo todos os músculos, ligamentos e 

inserções fasciais da coluna vertebral e pélvis, dando apenas ênfase onde é necessário. 

O caráter rotativo do movimento articular das extremidades superiores e inferiores, é explorado 

através de alavancas eficientes, de maneira a diagnosticar e tratar as alterações mecânico-fisiológicas.  

Este método é deliberadamente rotineiro para que possa assegurar uma diferenciação entre o 

diagnóstico da articulação e sua aplicação terapêutica. 

As técnicas articuladoras ritmadas imitam os movimentos naturais do corpo, tendo em conta todos os 

planos e eixos do movimento e, consequentemente, abordando as funções locais da artrocinesia.   

Acima de tudo, o uso de alavancas longas permite um acesso eficiente às linhas de força, como foi visto 

no modelo de polígono de Littlejohn e Wernham. As linhas de gravidade anteriores e posteriores e o 

polígono formado movem-se à volta do centro de gravidade enquanto linha central do movimento. 

Isto leva a que o Ajuste do Corpo ocorra através das linhas e triângulos do corpo, e não através da 

coluna vertebral. Os grupos individuais de vertebras não funcionam em relação à coluna vertebral, mas 

em relação às linhas e triângulos. [29] 

Consequentemente, o Ajustamento do Corpo encontra-se numa próxima relação com as forças que 

atuam no corpo, em vez de apenas com as estruturas envolvidas. 

Isto correlaciona o tangível com o intangível e o visível com o invisível. As extremidades superiores e 

as extremidades inferiores não são tratadas separadamente do corpo, pois são resultados 

embriológicos do sistema axial ósseo e têm uma relação direta através de estruturas somáticas e 

circuitos neuro vasculares. O uso destas alavancas não só tem um efeito de ajuste local nos segmentos 

vertebrais em que a força vetorial se encontra focada, como também influencia todo o sistema 

vascular. A circulação de sangue arterial, sangue venoso e linfa pode ser estimulada através do 

tratamento dos centros vertebrais correspondentes. 

O benefício terapêutico do uso da alavanca longa evita a transmissão de forças de alta velocidade para 

qualquer estrutura articular ou peri-articular e, consequentemente, previne traumas desnecessários 

aos tecidos inerentes. 
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De um ponto de vista clinico, a ação é direcionada a todos os tecidos do corpo conjuntamente, pois 

não é possível ajustar o anormal ao normal, significando que o tratamento local irá permanecer local 

sem efeitos gerais ou permanentes se o campo subjacente da fisiologia não for abordado. 

Arcos da coluna vertebral e cadeias musculares 

A coluna vertebral é descrita de uma perspetiva estrutural como uma organização vertical composta 

por uma série de arcos. Existem arcos ântero-convexo cervicais e lombares e um arco postero-convexo 

torácico. De uma perspetiva evolucionária, existe uma diferenciação entre arcos convexos primários e 

posteriores, associados à primeira curva fetal e às curvas convexas anteriores, relacionada com 

movimentos e reflexos primitivos intrauterinos e da vida inicial. As curvas primárias estão relacionadas 

com as forças de flexão, enquanto as secundárias se relacionam com as forças de extensão. Os arcos 

lordóticos desenvolvem-se durante a exigência do corpo para que se estabeleça uma sensação de linha 

média durante o processo de aquisição da capacidade de manter a posição sentada e de pé.  

É possível associar as cadeias musculares, particularmente as cadeias cruzadas, a alguns aspetos 

mecânicos caraterizantes das Linhas de Gravidade.  

A seguinte organização de arcos da estrutura vertical permite a conversão da força radial descendente 

em forças de compressão em stress de flexão, criando assim uma interação entre as forças de 

compressão e as forças de tensão por toda a coluna vertebral. A combinação dos arcos da coluna 

vertebral é a conceção mais eficiente permitindo a manutenção de estrutura vertebral sem 

comprometer a capacidade de movimento.  

Da perspetiva estrutural, a integridade do arco é referencial às relações dos pontos internos aos arcos 

considerados essenciais. Na coluna vertebral, as áreas da segunda e terceira cervicais, a área dorsal 

entre a quarta e a sexta e entre a segunda e terceira vertebras lombares; atuam como peça 

fundamental da manutenção dos arcos. Esta combinação é apenas capaz de fornecer uma relação 

estrutural e funcional se a elasticidade dos tecidos moles associados estiver intata. Aqui, é importante 

diferenciar a função dos tecidos ativos da dos tecidos passivos. Os tecidos ativos, representados pelos 

tecidos musculares e fasciais, são responsáveis pelo suprimento nervoso. E, em segundo lugar, os 

elementos estruturais passivos são associados aos tecidos de ligamento. Aqui, de uma perspetiva 

estrutural, existe uma importante relação entre estes tecidos moles associados e os importantes 

fundamentos do arco. O importante valor associado à função da coluna vertebral deve-se à 

importância dos pontos entre arcos, também conhecidos como pivôs. Estes pivôs são como vertebra 

essencial, de um ponto de vista funcional, porque atuam como vertebra de ligação entre os arcos, de 

maneira a acomodar, regular e modelar o funcionamento. Estes pontos pivôs na coluna são associados 

à quinta cervical, à nona torácica e à quinta vertebra lombar. [29]  

Ao avaliar a coluna vertebral em locomoção, existe uma importante relação entre a coordenação do 

ombro e da cintura pélvica, criando, na articulação entre a segunda e a terceira vertebra lombar, um 

ponto de cruzamento entre lados opostos. As cadeias musculares anteriores e posteriores cruzadas 

encontram-se numa área associada a L3, onde existe convergência das forças de torção. Na teoria 

mecânica, a articulação L2-3 está relacionada com a passagem da linha PA, que coordena a motricidade 

com a estabilidade anti gravitacional da coluna através das forças gravitacionais. A linha PA representa 
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ainda os efeitos das forças de extensão. A conexão entre as cadeias cruzadas e L3 demostra uma intima 

relação dos músculos e da fáscia em relação aos arcos da coluna. De facto, A Linha Central de Gravidade 

passa dentro do corpo vertebral em L3, marcando a função particular desta vertebra enquanto ponto 

sólido na manutenção do equilíbrio e na organização dos padrões motores gerais. Na teoria mecânica 

de Wernham, este descreve a pélvis e as pernas como em “suspensão” fora do centro de gravidade 

representado por L3, o real ponto central do corpo. Desta maneira, é possível afetar a coluna e os 

tecidos moles através da longa alavanca aplicada nas extremidades. 

O movimento de padrão cruzado de ambas as cinturas pode ser associado às cadeias musculares 

cruzadas, que regulam e coordenam os movimentos de torção entre a metade superior e a inferior do 

corpo. Este movimento de torção da cintura superior e da cintura inferior acentua-se de um ponto de 

vista funcional na coluna dorsal inferior nos níveis D11 e D12. Em troca, isto cria uma importante 

correlação em L3, de uma perspetiva estrutural, em relação à Linha de Centro de Gravidade e a D11 e 

D12, de uma perspetiva funcional, e uma comum associação à fáscia torácica lombar, enquanto o 

mecanismo do tecido mole é ativado como força extensora da coluna. Consequentemente, estas 

observações criam importantes associações entre as forças extensoras e a linha de gravidade PA, com 

a sua importante correlação em D11 e D12, enquanto área intercorrente e ponto de passagem através 

da coluna vertebral. Este importante nível vertebral tem um papel fundamental na manutenção da 

integridade do arco ântero-posterior e dos movimentos do centro de torção do tronco. 

Assim, no método de Ajustamento do Corpo, a correção mecânica passa pela harmonização dos tecidos 

moles, incluindo as cadeias musculares, em relação aos arcos da coluna. 

Contudo, como foi observado por Littlejohn, o ajustamento não é apenas baseado nas correções 

mecânicas, mas é também um tratamento orgânico para normalizar a relação dos arcos com os tecidos 

moles associados e a atividade nervosa. 

Por isso, o tratamento osteopático tem também efeitos na vida visceral, fornecendo nutrição, 

motilidade e circulação. 

Do que discutimos acima, podemos ver que os efeitos terapêuticos do Ajustamento do Corpo na fáscia 

devem-se a três fatores: 

- À correção da postura, acompanhada da remoção das forças anormais, restaurando a capacidade da 

fáscia de uma resistência normal e um recuo elástico; 

- À estimulação de uma normal circulação do sangue e da linfa, de maneira a garantir a normal fisiologia 

dos tecidos; 

- À reintegração do controlo autónomo dos nervos na fáscia através da correção das disfunções 

osteopáticas. 

Estes fatores garantem o poder terapêutico na reorganização da tensão miofascial e do metabolismo. 

 

 

Tratamento miofascial: uma nova perspetiva 

O tratamento miofascial clássico é baseado na aplicação de técnicas locais ou segmentais, com o 

objetivo de restaurar a normal resposta elástica dos tecidos, da circulação e da drenagem. O 
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tratamento miofascial pode reduzir a dor significamente, promover a função física e ajudar a restaurar 

a circulação, mas com os nossos propósitos o aspeto principal é definir os efeitos da postura do corpo. 

De maneira a maximizar o benefício da postura geral, qualquer terapia fascial tem de considerar a 

íntima relação da fáscia com todos tecidos moles e duros do corpo. 

O tratamento da fáscia, a membrana onipresente que liga todos os tecidos e a estruturas do corpo, 

tem de respeitar e seguir as unidade básicas e intrínsecas do corpo enquanto sistema mecânico-

fisiológico, no qual os nervos, os vasos linfáticos e sanguíneos, tecidos moles e duros são inseparáveis 

e trabalham juntos num sistema conjunto.  

A restrição à mobilidade em qualquer parte do corpo irá afetar todo o sistema, levando a 

compensações por todo o corpo. Deve ser escolhido um tratamento definitivo que considere a 

combinação anti gravidade geral da coluna, como sugerido nos modelos mecânicos de Littlejon e 

Wernham. 

O tratamento local da fáscia pode aliviar a dor, restaurar a mobilidade e levar a um fornecimento de 

sangue adequado, mas a integração definitiva das áreas disfuncionais em todo o sistema é apenas 

obtida com o total ajuste do corpo, isso sendo, removendo os vetores de forças anormais que alteram 

a estabilidade mecânica do corpo e promovendo o processo da integração. 

A técnica aplicada à fáscia deve seguir a integração natural das partes corporais, trabalhando nas 

relações entre os tecidos, ossos, vasos sanguíneos e nervos conjuntamente e ao mesmo tempo, de 

maneira a mudar os mecanismos no corpo. 

O método que propomos consiste na aplicação de uma rotina ritmada baseada na técnica de 

alavancagens longas. A rotina de Ajustamento do Corpo, em primeiro lugar, aborda as força que atuam 

nos tecidos conetivos. Este método de tratamento reintegra o corpo de uma perspetiva biomecânica 

pelo melhoramento das relações posturais, através do funcionamento dos arcos vertebrais e da 

integridade dos mecanismos pélvicos e, assim, tendo efeitos nas respostas dos tecidos às forças. Por 

conseguinte, a avaliação do fator mecânico é de grande importância e deve ser abordado no 

tratamento se o efeito causador, além da condição do tecido local, também for considerado. 

Além disso, o Ajuste do Corpo aborda as forças fisiológicas que regulam a homeostasia e normalizam 

a atividade nervosa e a circulação de fluidos. 

Esta perspetiva osteopática implementa uma série de aspetos que devem ser considerados para que 

se aborde os fatores etiológicos da disfunção osteopática e assim permite tratar a relação inerente 

fisiológica do corpo. 

No método de Ajuste do Corpo, a fáscia é tratado tanto diretamente, como indiretamente. 

Diretamente através da correção da passagem e distribuição das forças mecânicas e, indiretamente, 

pela reação à circulação e à atividade nervosa. 

Normalizando as forças vetoriais que atuam pelo corpo e corrigindo as relações entre os arcos 

vertebrais será restaurado um mecanismo de tensão mais adequado da fáscia e dos músculos. Isto irá 

consequentemente melhorar a contratilidade rítmica e permitir a motilidade normal. Como 

demostrado por Schleip [20, 21], a fáscia tem propriedades intrínsecas de contratilidade que são 

reguladas em parte pela SNA. O equilíbrio entre os sistemas nervosos simpático e parassimpático 



11 
 

regula o diâmetro dos vasos sanguíneos e linfáticos, assim contribuindo na distribuição de fluidos por 

todo o corpo. 

Ao reequilibrar a atividade nervosa, contribui-se para a atividade fascial normal e rítmica, o que, em 

troca, é fundamental à propriocepção, coordenação dos padrões motores e circulação linfática. 

De certa maneira, é possível definir o Ajuste do Corpo como um tratamento geral, mas a palavra “geral” 

não significa “vago”.  

Nos princípios e na prática, o conceito de tratamento geral não deseja ser sinónimo de um tratamento 

indeterminado, e o tratamento local sinónimo de um tratamento específico. 

O termo geral, neste contexto, refere-se à análise da presente condição do paciente como um todo, 

considerando o seu estado mecânico-fisiológico, de acordo com Wernham. Todo o tratamento deve 

ser específico aos pedidos da unidade orgânica que é o corpo e às exigências de cada individuo 

particular. 

 

Conclusões 

A prática da Osteopatia é baseada em princípios sólidos de mecânica e fisiologia de acordo com as leis 

da física. O tratamento da fáscia é uma parte do Ajuste do Corpo, que é um método completo e envolve 

todos os tecidos e órgãos de maneira natural. O método considerado aborda o corpo como um todo e 

assim evita isolar partes e tratá-las fora do contexto e das suas relações fisiológicas. O uso da alavanca 

longa permite-nos seguir as leis da “física fisiológica” natural, respeitando o corpo enquanto unidade. 

Nas palavras de Still, significa que o primeiro passo nas terapêuticas osteopáticas é acreditar no nosso 

próprio corpo e estimular os seus recursos subjacentes por saúde e equilíbrio. 
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