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        Neste aula você entendeu que 
uma técnica de inibição de 
ponto-gatilho não é um 
tratamento resolutivo, é apenas 
uma técnica de alívio imediato da 
dor que se você não tiver um 
raciocínio clínico avançado (RCA) 
para de fato descobrir o 
mecanismo causal, você apenas 
mascara a dor do seu paciente e 
consequentemente ele volta no 
dia seguinte com a mesma dor.



AO CONTRÁRIO DO QUE
MUITOS PENSAM

JÁ NA

descobrir a
causa da dor

primeira sessão

aprender a
raciocinar 

e ter resultados incríveis e
duradouros não é nada de
outro mundo, basta 

da forma correta com o RCA. 



inserção proximal (vértebras 
lombares);

inserção distal (trocanter 
menor do fêmur);

inervação (L1-L2-L3);

função (flexão do quadril e 
estabilização);

Correlações anatômicas (ex: 
diafragma e plexo lombar).

Te expliquei toda a relação do
músculo psoas na aula 2:



        Contei um caso clínico super 
interessante para que todos 
pudessem entender porque o 

   Nesse caso clínico o paciente tinha 
sintomas de dores no testículo, e o 
problema principal do paciente estava 
relacionado a compressão do nervo 
genito-femoral. Na aula eu mostrei uma 
foto que dava detalhes sobre esse caso 
clínico, pois o nervo genitofemoral passa 
por dentro do músculo psoas, olha que 
caso clínico interessante, não é?

importante

músculo
psoas 

É TÃO

E TÃO FALADO
NA FISIOTERAPIA.



TER UM

TE LEVA PARA

NA SUA CARREIRA

raciocínio
clínico

avançado
outro

patamar
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mas o detalhe é: você sabe
descobrir isso no seu paciente?

e precisando de um excelente

trabalho de

TEM MUITO MÚSCULO
SOFRENDO COM 

articulações 
instáveis 

Te mostrei com detalhes como você 
descobre se o músculo do seu paciente 
precisa ser “liberado” ou “ativado”. 
Esse conhecimento muda a vida de 
qualquer fisioterapeuta, pois nem 
sempre o que os músculos precisam é 
de uma técnica de liberação.

 ativação



AFINAL DE CONTAS,

     Lembre-se: raciocínio clínico é 
treinável, você deve praticá-lo 
constantemente para poder gerar 
resultados incríveis e duradouros 
para o seu paciente, além de ter o 
“poder” de descobrir a causa já na 
primeira sessão.

fisioterapia

protocolo
NÃO É



Que aula foi essa hein?

   E hoje tem mais, às 20h07 em
ponto eu entro AO VIVO para a
nossa AULA 3: 

    Vou colocar aqui os 2 passos que eu 
preciso que você faça para não perder a 
aula de hoje:
1) Entre no link e toque em “receber 
notificações”
2) Toque em curtir para eu saber que 
você está compromissado.

O mapa para ser

referência em
fisioterapia 
e conquistar a

independência
financeira



CLIQUE AQUI PARA
CURTIR A AULA 3
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ESPERO VOCÊ AO VIVO
HOJE ÀS 20H07.

     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.

https://www.youtube.com/watch?v=YEsuv2mvpVk

