
 

Para conhecer e experimentar contate Clínica PAINCARE, 262 830 150 (Quinta 
dos Canários, perto do McDonald´s) em Caldas da Rainha e obtenha 
informações sobre as aulas em curso.  

Enquadramento clínico pelo Dr. Armando Barbosa. 

 

 

 

 

Consulte ainda o grupo, “Ginástica Abdominal Hipopressiva Caldas da 
Rainha/Óbidos” no facebook, onde se clarifica com vários artigos a 
abrangência, importância e evidências cientificas deste desta prática de 
exercício físico com fundamentos terapêuticos e reconhecido 
internacionalmente. 
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                                             “EVOLUIR NÃO É OPÇÃO, É UMA OBRIGAÇÃO” 

                                                                                    Marcel Caufriez 



Como este método beneficia a sua forma física e contribui para a correção 
postural? 

Quer a coluna vertebral quer os órgãos internos necessitam de músculos bem 

programados para desempenharem as funções de suporte e contenção. 

 O objetivo deste método é promover a diminuição das pressões toráxica, 

abdominal e pélvica e contribuir para o equilíbrio das assimetrias de força 

muscular. 

 A vida diária e a própria atividade física, quer de lazer quer de competição, 

comprometem a função dos músculos responsáveis pela estabilidade e 

equilíbrio da coluna vertebral, ficando estes desprogramados perdem a sua 

função de suporte e contenção. Ficam assim reunidas  condições para 

surgirem  os problemas … 

Porém, a ciência e a investigação não param de estudar um dos fenómenos 

que mais afeta a saúde pública, como os problemas posturais acrescidos de 

raquialgias em crianças e jovens que se traduzem na idade adulta em 

limitações físicas, dor permanente, que condicionam o rendimento laboral e 

representam grande motivo de baixas médicas, bem como se pretende 

minimizar lesões desportivas em atletas, não só de competição, mas também 

de lazer. 

Os abdominais hipopressivos  são um método inovador que tem dado provas de 

grande eficiência (em qualquer idade) na prevenção e na resposta rápida  à 

recuperação e prevenção de patologias/lesões músculo-esqueléticas e 

viscerais. 

 Através de posturas e movimentos rítmicos associadas a apneia expiratória, 

ocorre a normalização do tónus muscular da faixa abdominal, períneo, e 

músculos paravertebrais. Por serem técnicas de transferência tensional com 

ativação propriocetiva, favorecem a amplitude, a força, a mobilidade e a 

competência muscular, aliviando sintomas, corrigindo alterações, que  

contribuem para a homeostasia funcional. 

 

 

      

BENEFICÍOS PARA POPULAÇÕES ESPECÍFICAS: 

Nos casos de: lombalgias, dorsalgias, cervicalgias, escolioses, lordoses, 

cifoses, hérnia discal, Síndrome de Desarmonia Corporal (ptose abdominal), 

recuperação pós-parto; incontinência urinária de esforço;  

BENEFICÌOS PARA TODAS AS POPULAÇÕES MAIS OU MENOS ATIVAS 

-Reduzir o perímetro abdominal, favorecendo melhorias estéticas, posturais e 

funcionais; 

- Proporcionar uma proteção eficaz lombo-pélvica; 

-Prevenir o surgimento de hérnias discais, inguinais, e abdominais; 

-  Prevenir e regular problemas de incontinência urinária; 

-  Regular o sistema neurovegetativo; 

-  Favorecer correção postural; 

-  Incrementar o rendimento desportivo, pelo aumento do hematócrito 

   e  aumento da EPO (eritropoietina) e hemoglobina (atletas de competição); 

-  Melhoria dos parâmetros  respiratórios  ( asma e bronquite); 

-  Normalização de tensões musculares que previnem e diminuem lesões 

musculares e articulares, (pubalgias, hérnias inguinais, umbilicais, discais) 

- Aumentar e regular os fatores vascularizantes sendo eficaz em prevenir e 

tratar edemas, sintoma de pernas cansadas favorecendo a circulação de 

retorno. 

- Oferecer como todo o exercício, bem-estar e prazer. 

 

 

 

 

 

 


