
Como gerar

DESDE O PRIMEIRO

atendimento

e duradouros

Dra. Walkyria Fernandes

resultados
incríveis

RESUMO - AULA 01



        Neste aula você aprendeu que 
existe a forma correta de 
raciocinar para poder gerar 
resultados incríveis e duradouros 
para o paciente, que tratar o local 
da dor não resolve o problema do 
paciente, pelo contrário, você 
apenas mascara os sintomas e o 
paciente volta no dia seguinte 
com a mesma dor.



TER UM

TE LEVA PARA

raciocínio
clínico

avançado
outro
nível
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        Te mostrei a importância de 
um fisioterapeuta saber os 
principais plexos do corpo 
humano, plexo cervical, braquial, 
lombar e sacral.

      Afinal de contas por que um 
paciente vai querer se tratar com 
um fisioterapeuta que não tem 
conhecimento básico?

TÁ PERDENDO

tempo e dinheiro

Se você não sabe isso



        O RCA MUSCULAR é uma linha 
de raciocínio avançada para você 
usar como base nos seus tratamentos 
de pacientes que chegam com dores 
musculares, isso é capaz de mudar 
radicalmente sua visão sobre a 
fisioterapia, eu costumo até falar para 
os meus alunos: Sejam bem-vindos a 
NOVA FISIOTERAPIA.

Para tratar um músculo

VOCÊ PRECISA

as regiões que estão 

as suas 

seja ela

PROXIMAL OU DISTAL

avaliar
RELACIONADAS

inserções 



para buscar a causa da dor do seu 
paciente, você começa a entender 
como funciona uma fisioterapia de 
resultado, pois você para de tratar 
somente a consequência e começa a 
tratar a causa do problema.

        O segundo passo é você fazer uma 
avaliação aprofundada na parte neural, 
afinal de contas quem “manda” o 
músculo contrair é o 
nervo, então se existe 
algum espasmo muscular, 
quem está por trás disso é 
o nervo. E por último, no 
terceiro passo é você 
realizar a técnica de 
tratamento local no 
músculo.

importante
A partir do momento que
você entende o quanto é  

fazer essas correlações 



A capacidade de

a sua cabeça comeca a criar 
de possibilidade 

DESENVOLVER UM

raciocínio clínico
avançado 

exige que você treine esse raciocínio 
algumas vezes para que ele possa se 
tornar automático, até chegar o 
momento que quando o paciente entrar 
no seu consultório e falar sobre 
determinado sintoma, 

mapas
de tratamento.



Ou seja,

do meu paciente
sem ao menos 

é impossível

desenhos anatômicos 

       Não posso deixar de comentar 
sobre a relação que falei na aula do 
diafragma e da cervical, afinal de 
contas o nervo frênico que inerva o 
diafragma, sai de C3, C4 e C5.

EU TRATAR O DIAFRAGMA 

avaliar
a cervical



e faço tudo isso com muita didática,

NO CORPO HUMANO E 

um tratamento 
de resultado 

desenhos anatômicos 

raciocínio prático.

     E, pra finalizar, eu queria 
ressaltar que a arte de raciocinar 
com maestria está em como você 
domina a base, por isso eu me 
esforço ao máximo para passar 
pra vocês aquilo que de fato é 
essencial saber em



E aí, gostou do resumo? Me mande
uma mensagem no meu instagram 

e me conte a sua opinião!

Alguma coisa ficou de fora e que
você gostaria que eu mencionasse?

@drawalkyria_fernandes  

     E hoje teremos a aula 2 do nosso 
evento Operação Fisioterapeuta de 
Resultado, às 20h07 no horário de 
Brasília, no meu canal do Youtube!

O tema da aula 2 é:

Como descobrir a

causa da dor
do seu paciente já
na primeira sessão.



CLIQUE AQUI PARA
CURTIR A AULA 2 

Um abraço,
Walkyria Fernandes

PS: Já clicou no link acima e curtiu a aula 2 do 
youtube? Tô de olho, hein!?       Kkk

Vai lá agora e curte essa aula senão depois 
você esquece de fazer isso e acaba perdendo 
essa aula importante!

     Para você não perder, clique 
agora no link abaixo e curta a 

aula de hoje, aproveita e já deixa 
sua mensagem no nosso chat do 

youtube também.

Quero te ver ao vivo hoje!

https://youtu.be/WEjpANW3Dyc

