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Descrição Workshop

Entendendo e respeitando a “globalidade” da cadeia cinética, será 
interessante desenvolver pontos chave/conceitos mais “locais” que 
são fundamentais para o funcionamento do “todo”.

Vamos abordar a importância da respiração, a ativação do centro do 
corpo, cadeias cruzadas, pé e mão.
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Modelo de estabilização-dissociação dos 
segmentos corporais

“Joint by Joint Approach”

Gray Cook & Michael Boyle

Cook, G. & Boyle, M (2007)



“Joint by Joint Approach”

Gray Cook & Michael Boyle



Zonas de dor… 
vilãs ou vítimas?
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“Joint by Joint Aproach"
Abordagem Articular

- Ao perder mobilidade na tibiotársica, “ganha-se” dor no joelho

- Ao perder mobilidade na anca, “ganha-se” dor na coluna lombar

- Ao perder mobilidade na coluna torácica, “ganha-se” dor na cervical

e ombro ou coluna lombar

Cook, G. & Boyle, M (2007)



“Joint by Joint Aproach"
Abordagem Articular

Fraca ativação dos Flexores Anca 

Flexores da Coluna Lombar Ativam a compensar

Fraca Ativação Extensores da Anca

Extensores Lombares Ativam a compensar

PROCESSO DE DOMINÂNCIA SINERGISTA

PERDA DE CENTRALIZAÇÃO ARTICULAR
Cook, G. & Boyle, M (2007)



“Joint by Joint Aproach"
Abordagem Articular

PERDA DE CENTRALIZAÇÃO ARTICULAR

(Osar, 2016)



Visão Integrada do 
movimento humano

PRINCÍPIO “MOSTABILITY”



Conceitos Chave para melhorar a 

função
• Coluna Longa

• Cilindro Toraco-Pélvico (CTP)

• Respiração Diafragmática

• Ativação do CORE

• Core Anti-Rotação

• Alinhamento da Bacia

• Apoio consciente do Pé

• Mão e Pulso Neutro e a importância do “Grip”

• O negativo-ativo
(Osar, 2012)



Coluna Longa

O conceito de manter a coluna longa (cabeça, cervical, tórax, 
lombar e pélvis alinhados e afastados) é fundamental e não 
deve ser confundido com instruções/ feedbacks muitas vezes 
ouvidos nas salas de exercício tais como: “levante o queixo”, 
“peito para fora” ou “encaixe a bacia”.

Sugestão do autor: visualizar um fio a puxar o topo da cabeça 
para o teto e o sacro para o chão

(Osar, 2012)



Cilindro Toraco-Pélvico 
(CTP)

Musculatura: transverso do abdómen, quadrado lombar, grande psoas, multifidus, 
diafragma e soalho pélvico 

OBJETIVO =  estabilizar a junção toraco-lombar

Zona usada como pivot nas disfunções mais comuns (hiperextensão da região 
toraco-lombar; hipertonicidade dos eretores lombares; flexão da coluna lombar)

Três mecanismos para alcançar a estabilização do CTP:

1- pressão intra-abdominal (PIA)
2 - efeito de amplificação hidráulico 
3 - cadeias fasciais cruzadas



Cilindro Toraco-Pélvico 
(CTP)



Respiração 

INSPIRAÇÃO EXPIRAÇÃO AVALIAR



Respiração 

AVALIAR



Respiração 

Provavelmente o padrão mais importante quando se avança para uma 
estratégia de melhorar a funcionalidade do sistema neuromuscular. Benefícios:

- Aumento da oxigenação do corpo

- Diminui a atividade muscular acessória excessiva, reduzindo assim a rigidez

global do corpo

- Melhora o alinhamento axial do esqueleto

- Ativa o sistema parassimpático e inibe o sistema simpático, aumentando a

sensação geral de bem-estar

- Melhora a consciência corporal

Respiração Diafragmática

(Osar, 2012)



Cilindro Toraco-Pélvico 
(CTP)

1- Pressão intra-abdominal (PIA)
A PIA alonga, confere estabilidade interna à coluna e atinge os valores mais 
elevados com a inspiração (quando o diafragma desce e estimula a ativação 
do transverso do abdómen e soalho pélvico).

2 - Efeito de amplificação hidráulico
Esta ativação deve ser tridimensional (aluno com dedos lateralmente abaixo 
das costelas, instruir para manter a respiração baixa e lateral  com o 
diafragma enquanto empurra gentilmente os dedos.



Consciência e ativação PIA 
(através da respiração 

diafragmática)



Consciência e ativação PIA
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Consciência e ativação PIA

• O desenvolvimento do ser humano = ontogénese

• Desenvolvimento dos níveis de maturação do sistema 
neuro-musculo-fascial e articular

• Este desenvolvimento é baseado em diferentes etapas 
desde o nascimento que vão sendo ultrapassadas com base 
no sucesso das anteriores

Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS)



Consciência e ativação PIA
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O grande objetivo é ensinar o paciente a 
integração de um correto padrão de respiração e 
de estabilização dentro das suas atividades do 
quotidiano e/ ou desportivas

Kobesova, A., Kolar, P., (2013) 

Consciência e ativação PIA



Consciência e ativação PIA

CORE Estável?



Consciência e ativação PIA



Consciência e ativação PIA

Estabilização...



Consciência e ativação PIA

3 - Cadeias fasciais cruzadas

Existem duas distintas que ligam as extremidades inferior e superior 
com o tronco e coluna, são as cadeias oblíquas anterior e posterior.

Estas cadeias desaceleram e aceleram a rotação do tronco e das 
extremidades, formando um sistema de estabilização em “X” da 
coluna e tronco. 

(Myers, 2009)



Consciência e ativação PIA

3 - Cadeias fasciais cruzadas

Treino com uma das extremidades livre, com padrões de 
movimento unilaterais e alternados. 

Este tipo de padrões ajudam a libertar o tórax e ativam o 
movimento através da coluna tirando vantagem da sua 
mecânica. 

A cadeia anterior oblíqua é treinada através do padrão de 
empurrar, enquanto que a posterior é treinada com o padrão 
de puxar. 



Consciência e ativação PIA

3 - Cadeias fasciais cruzadas



Consciência e ativação PIA

3 - Cadeias fasciais cruzadas?



Treino do CORE

(Boyle, 2016) 



Treino do CORE

Manter o perímetro abdominal

(ligeiro “bracing”) e não fazer uma

manobra de “umbigo para dentro”

ou muito menos fletir a coluna

“apoiando a lombar no solo”.

(Boyle, 2010) 



Treino do CORE

A coluna (principalmente a região lombar) foi 
feita para transmitir forças ascendentes/ 
descendentes entre as extremidades inferior e 
superior. 

Ativação profunda do CTP e criar desafios à 
coluna lombar onde existam forças a “puxá-la” 
ou “levá-la” para rotação e cujo objetivo é 
impedir rotação. O ideal é que o movimento 
venha principalmente da região dorsal e ancas

(Boyle, 2010) 



Treino do CORE

(Boyle, 2016) Core anti-rotação PALLOF PRESS



Treino do CORE

(Boyle, 2016) Core anti-rotação (DIAGONAL CHOPS & LIFTS)



Treino do CORE

(Boyle, 2016) Core anti-rotação (DIAGONAL CHOPS & LIFTS)



Treino do CORE

(Wolf, 2017) 

“where the hip goes the low back follows”



Alinhamento da Bacia

De forma a ativar os rotadores 
profundos da anca, imaginar que quer 
afastar o chão criando rotação 
externa através das ancas. O objetivo 
será posicionar o fémur 
posteriormente no acetabulo e 
posicionar a bacia em cima do fémur 
para um alinhamento ótimo.

(Osar, 2012) 



Alinhamento da Bacia

(Osar, 2017) 



Iniciar Movimento pela anca e 
não pela coluna. Fundamental 
manter a curvatura fisiológica 
(lordose) da zona lombar!!!! 

Alinhamento da Bacia

(Osar, 2017) 



Alinhamento da Bacia



Apoio consciente do Pé

Ativar a musculatura intrínseca, criar uma base de 
apoio estável e ligar proprioceptivamente o pé ao 
resto da cadeia cinética.

Descalço, imaginar o funcionamento do pé como um 
tripé. Um apoio deve estar na cabeça do primeiro 
metatarso, outro na cabeça do quinto metatarso e 
outro no calcâneo. 

Esta consciência e postura do pé ajuda a manter o 
controlo funcional do arco plantar.

Splichal, E. (2015) 



Apoio consciente do Pé

Ativação da Musculatura Intrínseca do Pé

Splichal, E. (2015) 



Apoio consciente do Pé

Ativação da Musculatura Intrínseca do Pé

Splichal, E. (2015) 



Irradiação causada pelo contacto da mão com o 
meio exterior é de uma importância extrema 
para a cadeia cinética (principalmente pulso, 
cotovelo, ombro, cintura escapular e coluna 
cervical/ dorsal).

Ao apertar com firmeza o haltere/ pega, há um 
reflexo automático em que a coifa dos rotadores 
é ativada e a gleno-humeral é automaticamente 
colocada numa melhor posição (mais centrada 
no acetábulo).

Mão e a importância do 
“Grip”

(Cook, 2010)



Mão e a importância do 
“Grip”



Mão e contacto no solo

Quando em contacto com o solo a pressão na 
mão deve ser distribuída pela ponta dos 5 
dedos, pelas cabeças dos metacarpos e pelas 
zonas tenar e hipotenar. 

Tal como o pé, a mão também deve manter um 
arco quando em cadeia cinética fechada. Esse 
arco deve ser mantido entre as zonas radial e 
cubital da mão.

(Osar, 2012) 



O “negativo – ativo”

Tornar ativa a fase excêntrica ou 
negativa dos exercícios de treino

Ao dar essa ordem consciente ao 
sistema nervoso, é ativada toda a 
musculatura antagonista o que vai 
dar uma estabilidade, segurança e 
centralização articular.

(Cook, 2010) 



3 Princípios BASE

A – B – C 



A – B – C 

• Alignment (Alinhamento)

• Breathing (Respiração)

• Control (Controlo)

Osar 2018
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