Técnicas Osteopáticas
para ELIMINAR a DOR
LOMBAR
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História da Osteopatia
RESOLUÇÃO DA SUA
DOR EM POUCAS
SESSÕES
Tratamento focado na
causa da sua dor

A Osteopatia é uma técnica de terapia manual CRIADA há mais
de 100 ANOS pelo médico americano Dr. Still e utilizada em
grande escala nos melhores centros de terapia do mundo.
Na Osteopatia, estudamos e VEMOS O CORPO COMO UMA
UNIDADE, ou seja, todos os sistemas estão interligados.
Estudamos profundamente suas estruturas (vertebras,
músculos, nervos, órgãos) e suas relações umas com as outras.
Para isso, são necessários aproximadamente 5 ANOS DE
ESTUDO..

Como funciona?
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Foco do tratamento
O foco do tratamento que proporciono aos meus pacientes
está na RESOLUÇÃO da CAUSA da dor.
A Osteopatia enfatiza a sua ação centrada no paciente, ao
invés do sistema convencional centrado na doença
Nossa coluna é muito forte. Porém, por vícios posturais e até
por gestos que realizamos no nosso dia a dia e no trabalho, a
coluna pode apresentar algumas alterações e, são
exatamente estas alterações na estrutura das vértebras
que geram dor.

Avaliação

Quando avalio o paciente, é muito comum existirem áreas na coluna que estão trabalhando
muito e, por outro lado, áreas que não estão trabalhando nada.
Com isso, a área que está trabalhando demais está trabalhando pelas outras e, por este
motivo, acaba sofrendo e gerando dor.

É aí que entra a terapia manual (mais precisamente, as técnicas osteopáticas): identificando o
local que não está trabalhando, ou seja, que está com uma hipomobilidade. Através de testes
específicos, é possível identificar a alteração que está levando o corpo a gerar dor e limitação
do movimento.

Qual o objetivo?
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O objetivo é ACABAR com a sua DOR!
Devolvendo a mobilidade para as áreas que
estão se movimentando pouco e, assim,
diminuindo a sobrecarga sobre a vértebra
que está sofrendo.

Quantas sessões são necessárias?
Geralmente os pacientes APRESENTAM MELHORA da dor já na PRIMEIRA SESSÃO.
Porém, como nosso corpo é “teimoso”, mesmo que a disfunção seja corrigida na primeira
sessão, é possível que ela retorne. Por isso, é preciso fazer uma nova sessão na semana
seguinte. Após esta segunda sessão, as sessões podem ser mais espaçadas 1x a cada 15 dias e
até 1x por mês. Cada caso é um caso.

Para AGENDAR sua
AVALIAÇÃO, entre em
contato através dos canais:
(11) 98583-8289
contato@fisioterapeutadc.com.br

