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Exercícios terapêuticos para as desordens

cervicais

uma abordagem baseada em evidências

Gwendolen Jull

Division of Physiotherapy

The University of Queensland

Coluna cervical

 20% da estabilidade suprida pelos ligamentos (final de 

amplitude)

 80% de estabilidade suprida pelo sistema muscular na

amplitude média em posturas funcionais

 Sistema mscular é o único sistema capaz de subsitituir por

mudanças na integridade articular

Sistema muscular cervical
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O controle postural da cabeça e pescoço depende da 

integração entre os músculos superficiais e profundos

A coluna cervical colapsa com uma massa menor que 1/5 da massa da 

cabeça                                 Panjabi 1998

Os músculos superficiais tem o torque suficiente para suportar a carga da 

cabeça

A atividade dos músculos superficiais sem os profundos levará ao colapso 

segmentar Winters and Peles 1990

Um envelope profundo de musculos envolve as regiões 

Cervical e cranio-cervical. 

Estes musculos tem uma morfologia e composição

Apropriada para o controle da mobilidade segmentar 

Mayoux Benhamou 1994, Boyd-Clark 2002

O controle postural da cabeça e pescoço depende 

da integração entre os músculos superficiais e 

profundos

O momento fexor do ECM e escalenos anteriorres diminui a 

medida que a extensão progride (Vasavada 1998)

Os musculos profundos tem um papel importante no controle do 

torque gravitacional a medida que a extensão progride

Falla, O’Leary, Jull, Unpublished
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A cervical também é responsável em suportar o peso do 

membro superior

Devido a sua inserções superiores, 

músculos como o elevador da escápula e o 

Trapézio superior tem a capacidade de induzir 

movimento e causar anormalidades na 

carga dos segmentos cerivicais na presença

de alterações da função muscular  axio-escapular

(Behrsin 1986)

Estratégias 

de controle
Prop. do 

músculo

Dor

Redução do período 

de repouso
Infiltração gordurosa

Redução da ativação 

dos musc. cervicais 

profundos

Aumento da atividade 

muscular superficial

Mudança na ativação

feedforward

Atrofia 

muscular

Mudanças na proporção  

dos tipos de fibras

Mudanças nas fibras

musculares

Mudanças nas propr. 

Da membrana da fibra

Mudanças nas prop. 

contráteis das fibras

Reorganização da 

coordenação muscular

Propriocepção alterada 

Endurance limitada

Maior fadiga

Mens força

Ação muscular proplongada após

contração voluntária

Resultados

Falla and Farina 2007

Mudanças no padrão muscular e propriedades na dor 

cervical
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Fase 1: Reabilitação dos aspectos musculares

Aprendizado do programa motor

• melhorar a capacidade de controle dos músculos posturais 

profundos

• treinar a coordenação das camadas de músculos cervicais e os 

musculos axio-escapulares

• treinar o controle muscular dentro de atividades funcionais e no 

trabalho

Fase II Programa de fortalecimento e resistência

Introduzido assim que o comportamernto anormal dos músculos 

foi abordado 

Programa de exercícios

A evidência ?

Evidência clinica de função alterada da sinergia dos flexores cervicias 

(superficiais e profundos) em pacientes com dor cervical

Estudos usando o teste de flexão craniocervical (TFCC) numa população de 

pacientes com dor cervical 

Jull et al 1999, 2000, 2002, 2004

Falla et al 2004

Sterling et al 2001

Chiu et al 2005

Johnston et al 2007

Menor capacidade de aumentar e manter progressivamente

as posições em flexão craniocervical (flexores profundos) 

com concomitante aumento da ação superficial

Mudança no comportamento muscular
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Septo nasal

Uvula

Flexores cervicais profundos

LinguaOrofaringe

Dente do axis

Nasofaringe 
Eletrodo de sucção bipolar

Conecção ao tubo 

de sucção

Eletrodos de  

contato

Portal de 

sucção

Falla et al 2004

Validade do TFCC

22 24 26 28 30

FCP EMG

Pressão

(D) ECM EMG

5 s

Normal

Dor cervical

(E) ECM EMG

(D) EA EMG

(E) EA EMG

FCP EMG

Pressão

(D) ECM EMG

(E) ECM EMG

(D) EA EMG

(E) EA EMG

TFCC
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Falla Jull Hodges 2004

Padrão modificado do controle muscular

Controle

Pacientes com dor cervical
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FCP com 

baixa carga

Levantamento 

da cabeça com 

alta carga

Que exercícios prescrever?

Testado um aprendizado motor versus treinamento de força

6-semanas de intervenção (exercícios) Jull et al 2009

Medidas de resultado (1)

Performance no TFCC

Análise EMG dos músculos 

superficiais e profundos
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Resultado: Flexão craniocervical

Treinamento 

Exercicio específico de baixa carga 

(retreinamento motor)

Pre

Pós

Jull, Falla, Vicenzino, Hodges 2009
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Levantar a cabeça geral
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• Sem evidências convincentes de diferenças posturais em 

pessoas com dor cervical na posição ereta

Hauten et al 2000, Haughie et al 1995, Treleaven et al 1994

• Evidências que pessoas com dor cervical caem mais numa 

postura de protrusão de cabeça com protração dos ombros 

durante uma atividade de digitar

Szeto et al 2002, 2005

Mudanças na postura

Falla, Jull, Vicenzino, Hodges (2006)
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• uma posição em protrusão de cabeça continua tem sido 

associada com o aumento de cargas compressivas e uma 

resposta de deformação do stecidos   

Harms-Ringdahl et al 1986

• O longo do pescoço controla o ângulo de curvatura cervical 

Mayoux-Benhamou et al 1994

• O ato sentado envolve uma contração tônica de baixa 

intensidade do longo do pescoço

Falla, Jull, Russell, Vicenzino, Hodges 2007

Baixa carga CCF

Alta carga

levantamento de 

cabeça

Medida de resultado

Mudanças nos ângulos posturais

cervicais

Que exercícios prescrever ?
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Mudanças no ângulo torácico durante uma 

atividade no computador em resposta ao 

treinamento

Treinamento FCP Treinamento de força

Falla, O’Leary, Fagan, Jull  2007

Multifidus 

lombar

FCP

Treinamento especifico dos FCP está associado com a melhora 

no controle da postura durante o trabalho
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específicos
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Mecanismos feedforward no controle motor

Foi examinado as latências relativas dos 

músculos do pescoço em resposta a 

perturbações provocadas por movimentos 

rápidos de flexão e extensão do MS
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Jull, Falla, Vicenzino, Hodges 2009

Medida de resultado:

Mudanças nas latências relativas dos 

flexores cervicais em resposta a 

perturbações dos movimentos rápidos do 

MS

Que exercícios prescrever ?

Baixa carga CCF

Alta carga

levantamento de 

cabeça

Jull et al 2009
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Mudança na latência relativa com movimentos dos braços

Mais aparente com os exercícios de reaprendizagem específicos

Melhoras não são 

suficientes para 

restaurar o status 

de feedforward
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• alguma evidência que melhoras após o exercício se 

correlaciona com melhoras na função automática dos músculos 

cervicais

• Mudanças similares são observadas com o treinamento 

específico dos músculos profundos do tronco (TrA) 

(Tsao and Hodges, 2007; 2008)

• Melhor resposta com o treinamento em carga baixa que 

enfatiza o aprendizado motor 

• Mais trabalho a ser feito em relação a dose do treinamento

• Evidênci de força e resistência reduzida nos 

flexores e extensores cervicais

Watson and Trott (1993)

Treleaven et al (1994)

Barton et al (1996)

Plazek et al (1999)

Amiri et al (2007)

Flexores cranio-cervicais na dor cervical

• menos força

• menos resistência em 20% e 50% 

CVM
O’Leary et al (2006)

Deficits na força e resistência
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• Os flexores cervicais e extensores mais fatigáveis em 

100%, 80% CVM Gogia et al (1994)

• Flexores cervicais, extensores não com mais fadiga em 

50% CVM Gogia et al (1994), Falla et al (2003)

• Flexores cervicais demostram fadiga com 25% CVM 

Falla et al (2003)

Note problemas em cargas pequenas funcionalmente 

aplicáveis

Falla et al 2003

O’Leary et al 2006

Fatigabilidade muscular

Falla, Jull, Russell, Vicenzino, Hodges 2007

Medidas de resultado:

Mudanças na força dos flexores cervicais

Mudanças na fatigabilidade do ECM e EA

Que exercícios prescrever ?

Baixa carga CCF

Alta carga

levantamento de 

cabeça
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Estratégias 

de controle
Prop. do 

músculo

Dor

Redução do período 

de repouso
Infiltração gordurosa

Redução da ativação 

dos musc. cervicais 

profundos

Aumento da atividade 

muscular superficial

Mudança na ativação

feedforward

Atrofia 

muscular

Mudanças na proporção  

dos tipos de fibras

Mudanças nas fibras

musculares

Mudanças nas propr. 

Da membrana da fibra

Mudanças nas prop. 

contráteis das fibras

Reorganização da 

coordenação muscular

Propriocepção alterada 

Endurance limitada

Maior fadiga

Mens força

Ação muscular proplongada após

contração voluntária

Resultados

Falla and Farina 2007

Mudanças no padrão muscular e propriedades na dor 

cervical

Fase 1: Reabilitação dos aspectos do controle muscular

Aprendizado motor

• melhorar a capacidade dos musculos profundos posturais

• treinar a coordenação entre as camadas de músculos cervicais 

e axio-escapulares

• treinar o controle muscular dentro de ativ. Funcionais e trabalho

Fase II: Programa de fortalecimento e resistência

Introduzidos assim que o comportamento anormal entre os 

músculos superficiais e profundos foi resolvido

Programa de exercícios
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• Dor e lesão induzem a uma mudança imediata e geralmente

complexa na função muscular cervical

• Comece os exercícios terapêuticos no incio da reabilitação, 

geralemente no primeiro dia

• Os exercicios nao devem provocar dor

• Precisão nos exercícios é enfatizada no processo de aprendizado

motor

• Musculos são treinados especificamente dentro da função e tarefa –

repetição é essencial no processo de aprendizado

• O paciente deve entender o motivo subjacente aos vários

componentes e fases dos exercícios

Adesão ao programa é assencial para o processo de 

aprendizado

Sumário

Exame físico
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Exame físico da região cervical

Análise da queixa funcional do paciente

Sentado: Análise dinâmica da postura 

Aálise da ADM cervic.: amplitude, dor e padrão

IVB caso necessário

Supino Exame neurológico se necessário

Aval. Sensorial quando indicado) 

TPTN

Exame manual (MPPI)

Prono  Exame manual (MPAI))

Testes de sinergia escapular

Reteste o exame manual

Supino Teste craniocervical

Reteste a extensão: ampl. , dor e padrão

Apoio 4 pontos  Tese dos extensores cervicais

Testes do controle sensóriomotor

Exame físico da região cervical

Análise da queixa funcional do paciente

Sentado: Análise dinâmica da postura

Aálise da ADM cervic.: amplitude, dor e padrão

IVB caso necessário

Supino Exame neurológico se necessário

Aval. Sensorial quando indicado) 

TPTN

Exame manual (MPPI)

Prono Exame manual (MPAI))

Testes de sinergia escapular

Reteste o exame manual

Supino Teste craniocervical

Reteste a extensão: ampl. , dor e padrão

Apoio 4 pontos Tese dos extensores cervicais

Testes do controle sensóriomotor
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Análise postural

O controle inadequado da cabeça, coluna cervical e ombro 

pode causar carga excessiva nas articulações cervicais

Objetivo: identificar os hábitos de carga dos pacientes 

Componentes do exame

• Orientação cervical, tóracica e lombar

• Orientação escapular e tônus axio-escapular ao repouso 

• Controle escapular com mov. funcional do MS

• Controle escapular com carga especifica do MS

Sentado: Análise postural dinâmica – Análise do uso 

muscular e estratégias posturais

• Avalie a posição sentada habitual do paciente

• Avalie sua percepção da posição sentada ideal

• Olhe pelo uso predominante os eretores espinhais 

tóraco-lombares  (padrão pobre)

• Corrija a postura para posições neutras, lombo-pélvicas, 

torácica, cervical e ombro

Avalie o efeito da mudança da postura em:  van Dillon et al 

2007

Dor ao repouso

ADM Cervical

sensibilidade palpável

• Pode o paciente replicar a mesma posição depois de 

ensinado e se não qual é a razão (cinestesico, controle 

ativo pobre, mobilidade passiva)
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Avalie a orientação escapular relativa ao tórax:

3 rotações: cima/baixo

anterior/posterior

interna/externa 

2 translações: superior/inferior

protração/retração

Avaliação escapular

Avaliação da disfunção escápulo-ombro

• Avalie orientação 

Ao repouso (sentado, em pé) 

Sobre carga (pequenos mov. dos braços, 

carga isométrica)

Carga em CCF (apoio em parede, 4 pontos) * 

Durante ativ. funcionais ex computador *

• Teste formal – musculos especificos axio-escapulares

teste axio-escapular  em prono

• Comprimentos musculares
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Escapula protraida e rotada para baixo ± tilt anterior, 

rotação interna

• Controle pobre dos sinergistas rotatores (trapezio, serratil 

anterior)

• elevador da escapula, romboides, peitoral men. hiperativos

• rotação para cima pobre com o levantamento do MS

• Posição escapular pobre e pior com carga

Geralemente há melhora imediata no mov. Cervical e 

sensibilidade dos tecidos cervico-escapulares quando 

corrijidos                           van Dillon et al 2007 

Alterações escapulares posicionais comuns em pacientes 

com dor cervical

Escápula protraida

Elevação sutil da escápula 

Precaução:  Hiperatividade de proteção do 

trapézio superior

Cheque 

- mecânosensibilidade neural

- hipertonicidade dos escalenos

- prim costela elevada

Falhas posicionais escapulares comuns em pacientes com 

dor cervical
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• avalie em pé e sentado

• procure por qualquer padrão de 

desequilibrio muscular

• posicione a escápula na posição ótima

• avalie o efeito que a correção produz nos sintomas e ADM 

cervical

• avalie o padrão de correção do paciente para reposicionar a 

escápula

Avaliação da postura escapular

Flexão resistida – uma incapacidade de manter o tilt 

posterior da escápula (trap inf)

Abdução resistida – uma incapacidade de manter a rotação 

para cima (trap sup)

Rotação externa resistida – uma incapacidade de manter a 

rotação externa da escápula (Serr Ant, trap inf)

Postura escapular com contração isométrica em baixa carga
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Análise do mov. cervical: ADM, dor, padrão

• Flexão – veja a posição da cervical superior

• Extensão: 

Posição da cabeça relativa a linha do ombro

Inicio o retorno pela região craniocervical

• Flexão e extensão cervical  alta (C0-2)

Teste: Capacidade de manter pelos estabilizadores 

cervicais

Avalie - padrões de suo muscular

- estratégias inapropriadas

- fadiga

Reteste o exame manual

- mudança na resistência tecidual e dor
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Teste de flexão craniocervical

Reteste extensão: amplitude, dor, padrão

Deve ter conhecimento da presença de:

• Tensão neural adversa

• Extensores cervicais encurtados

• Mov. cranio-cervical inadequado

Ensine: a ação de FCC

Avalie: a performace nos estágios 

22, 24, 26, ,28, 30 mm Hg 

Teste de flexão craniocervical

As caracteristicas do TFCC:

• Alveja a ação anatômica do flexores cervicais

profundos

•Permite certa especificidade da ação muscular

• Parece ser um impedimento genérico nas desordens

cervicais
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Examination in supine lying – craniocervical flexion test

Anatomical action of longus capitis in synergy with longus colli
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Teste de flexão craniocervical

Reteste extensão: amplitude, dor, padrão

Deve ter conhecimento da presença de:

• Tensão neural adversa

• Encurtamento dos extensores subbocciptais

• Movimento crânio-cervical 

Ensine: a FCC

Avalie: a performance nos estágios do teste

22, 24, 26, ,28, 30 mm Hg 

Estágio 1:  analise

- Padrão de movimento

(rotação ou retração)

- movimento vagaroso e controlado - rapid movement

- hipoeração dos flexores superficiais

- padrão de respiração (Cagnie et al 2008)

- atividade hióide

- muito ou pouco - sensib cinestésica
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Individuos asintomáticos

Obtenha 26 -28mmHg

Use um padrão de rotação

uso não dominante dos musculos superficiais

Sem influência da idade ou sexo

– em idosos não tão regular (Uthaikhup et al 2009)

Pacientes com dor cervical: 

Obtem 22-24 mmHg

Padrão de mov. compensatório

sempre uso dominante de flexores superficiais

Estágio 2:  teste

-nivel de pressão que pode ser mantido

sem atividade dominante dos supoerficiais

- Asintomáticos – 10X10 mantidos 26-28mmHg

Teste

• deve manter o padrão de flexão cranio
cervical

• Esteja alerta para retornar ao padrão de tração

• deve manter o aumento da pressão de maneira contínua

• Na avaliação saiba o resultado em 4 repetições

• Incapacidade de manter a pressão contínua determine a 
linha de base
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Extensores cervicais

Musculos craniocervicais

extensores craniocervicais

rotatores craniocervicais

Extensores cervicais

ênfase nos extensores cervicais

(eg semispinhal cervical/multifidus)

Realize com a região CC em neutro para limitar a

ação dos extensores superficiais que se prendem a crânio

Posições fácil de teste: prono nos cotovelos

setado apoiado nos antebraços

• Padrão muscular axio-escapular

Tarefas functionais (ex digitar)     

elevação do braço / abdução

• Contrações fatigantes da sinergia escapular

(Falla and Farina 2005)

Avaliações subsequentes
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Avaliações subsequentes

Força e resistência dos flexores cervicais e extensores

Resultados do rac. clínico do exame físico

• Quais são os impedimentos e como eles se relacionam

com as queixas atuais do paciente

• Quais são as inter-relações entre o postural, articular, 

impedimentos musculares e a função cervical / dor?

• Quais são as medidades de resultado em que se deve

avaliar a eficácia do tratamento?
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Um manejo multimodal para as 

desordens cervicais

• Explicação, educação e apoio

• Postura, Ergonômico e recomendação a atividades no trabalho

• Perda de movimento disfunção articular segmentar

Terapia manual e exercícios ativos específicos

• Impedimentos específicos nos flexores e extensores cervicais e 

musculos axio-escapulares

Reabilitação específica e exercícios terapêuticos

• Ventigem

terapia manual, exercicios terapêuticos específicos e 

sensoriomotores

• Exercicios de Auto-ajuda

Programa de Fisioterapia Multimodal

Todos começam

progressivamente no 1 dia
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Manejo do sistema articular

Perda de movimento e disfunção articular

segmentar

Terapia manual e exercícios específicos

Fase 1: Reabilitação dos aspectos do controle muscular

Aprendizado motor 

• melhorar a capacidade dos musculos profundos posturais

• treinar a coordenação entre as camadas de músculos

cervicais e axio-escapulares

• treinar o controle muscular dentro de ativ. Funcionais e 

trabalho

Fase II: Programa de fortalecimento e resistência

Introduzidos assim que o comportamento anormal entre os

músculos superficiais e profundos foi resolvido

Programa de exercícios
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• Use principios de apredizado motor

• Precisão é necessário

• Exercícios devem ser sem dor

• Exercícios não devem causar fadiga

• Padrão correto de movimento é importante

• Repetições múltiplas

Principios do retreinamento

Princípios de aprendizado motor

• Segmentação – a tarefa é quebrada em partes menores

para serem praticadas como unidades independentes, e 

entãoos elementos são integrados juntos

progressivamente para formar a habilidade completa

• Simplificação – o movimento ou sua parte é simplificado

para aumentar a facilidade de sua performance

• Provisão de um feedback aumentado

Magill 2001
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Reaprendizado motor da função postural function dos FCP

Segmentação:

Os FCP são treinados por uma tarefa

específica de flexão cranio-cervical

Simplificado:

Realizado em supino um plano único de 

movimento

Feedback aumentado:

Use do biofeedback

Use de input sensorial de um apoio por trás

da cabeça

• Use principios de apredizado motor

• Precisão é necessário

• Exercícios devem ser sem dor

• Exercícios não devem causar fadiga

• Padrão correto de movimento é importante

• Repetições múltiplas

Principios do retreinamento
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O input nociceptivo modula a plasticidade cortical associada a 

tarefa motora nova e pode impedir o seu aprendizado

A neuroplasticidade cortical pode ocorrer rapidamente em

associação com  a performance correta de uma tarefa nova mas a 

dor interfere com estes efeitos

Boudreau et al. Pain 2007
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Increments of TMS thresholdIncrementos of TMS threshold

• Use principios de apredizado motor

• Precisão é necessário

• Exercícios devem ser sem dor

• Exercícios não devem causar fadiga

• Padrão correto de movimento é importante

• Repetições múltiplas

Principios do retreinamento
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Explicação que a presença do impedimento muscular 
ocorre imediatamente

Explicação da evidência da eficácia do exercício

Constantemente mostre o alivio da dor provocada pelo
exercicio

Dia 1

• Treino formal da flexão craniocervical (± extensores)

• treino formal da sinergia escapular

• Reeducação postural para integrar sua função em
atividades do uso diário

Manejo: 1 dia

Planejamento do treino formal:     

• 2 vezes por dia –am, pm

• capacidade tônica – 10 x 10 sec mantidos

Durante o dia

• repetitr durante o dia – musculos escapulares e cervicais

sendo ativados várias vezes no exercício de correção postural

Tratamentos subsequentes

• modifique, adicione ao programa conforme o paciente

progride

• tempo de mudança é variável

Programa de manutenção

• considere elementos essenciais de um programa de 

manuteção
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Treinamento da postura „neutra‟ 

Falla, O‟Leary, Fagan, Jull  2007

Percepção 

do paciente 

da postura 

ereta

Multifidus 

lombar

FCP

Fpostura 

ereta 

facilitada

Aumente a ativação do longo da cabeça e pescoço com facilitação na 

postura ererta

Pratique contração por 10 sec na posição correta a cada 15 min

sentado, em pé, andando

discuta dicas para lembrar

Primeiro tratamento

 Explique como uma postura neutra alivia cargas

desnecessarias da coluna cervical

 Corrija a postura espinhal pela região

lombo-pélvica

 Ensine estratégias auto facilitatórias (outros feedbacks 

necessarios)

Treinamento da postura „neutra‟ 
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Pratique 10 sec/15mins

Prim ou segundo tratamento

 Treine o posicionamento da cintura escapular

• use instruções relacionadas a região anterior do tórax

(mais facil para o pac. visualisar)

• pode usar analogias com elásticos ou tórax anterior

• trabalhe com o esternum (se necessário)

 Sempre tenha certeza que a postura espinhal está sendo

mantida

Tratamento subsequente

 Corrija a posição da cabeça

• Levantamento occipital (sem retração) – alongamento

consciente da coluna cervical facilita o longo do pescoço

(Fountain et al 1966)

Treinamento da postura „neutra‟ 

• Baixa carga (dec lateral, prono)

• Enfatize precisão e controle da

rotação escapular (trápezio tripartido)

• Treine a capacidade de manter em baixa carga usadas

funcionalmente no controle postural e mov dos braços (10x10sec 

mantidos)

• Reforce o treinamento formal com ativação repetida e mantendo

a correção postural no exercício

Treine a sinergia escapular
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Mantenha o alinhamento neutro da cabeça e do tronco

Levante e abaixe o tórax na escápula mantendo

Note: treinamento tônico dos extensores cervicais

incorpore na extensão

Treine o serrátil anterior 
“Flexão” na parede, prono nos cotovelos, 4 apoios – postura neutra

• Low load (side lying, prone)

• Emphasise precision and control of 

scapular rotation (tripartite trapezius)

• Train holding capacity at low loads used functionally in 

control of posture and arm movements (10x10sec holds)

• Reinforce formal training with repeated activation and 

holding in postural correction exercise

Train scapular synergy
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Treine a sinergia escapular

Tratamentos subsequentes

• Treine o controle escapular através da amplitude de 

elevação e queda do braço – facilitação manual

• Considere a fatigabilidade do trap. superior

− 3 series de 5 10 abduções/flexão ativas – exercício

livre

− Progrida começando com carga leve (eg 0.5 Kg)

− mantenha o padrão correto através da amplitude

• Treine em supino (baixa carga)

• Facilite com feedback da superficie

da cama

• Facilite como movimento dos olhos

• Monitore os flexores superficiais se palpando

• Enfatize precisão e controle da rotação sagital (evite a retração)

• Use amplitudes de mov. grandes – extensão a flexão

• Treine para retornar a posição neutra (use um guia visual)

• Treine o movimento; introduza contrações mantidas se o padrão é 

correto

Treine o padrão apropriado de flexão cranio cervical
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• Assim que o padrão é atingido treine a capacidade de manter a 

flxão craniocervical começando na pressão avaliada

antes (tenha certeza que não há retração) 

• Evite fadiga  substituição, padrão correto

• O paciente aprende a “sensação” da contração mantida com o 

feedback do stabilizer

• Treine com ou sem feedback – em casa sem feedback

• eficiencia do exercício em casa

• treine a sensibilidade cinestésica

• Objetive 30mmHg (10x10 sec mantidos) Normais - 26-28 mmHg 

Treine a capacidade de manter a flexão CC

Treine a flexão cranio-cervical  -

mecanosensibilidade do tecido neural

A FCC pode ser provocativa se o tecido neural está

mecanosensível

• Treine o padrão de FCC da extensão a neutro

• Treine a capacidade de manter graduando com auto 

resistência (polegar na mandibula) em neutro

• Progrida para um treino formal assim que a sensibilidade

se resolver
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Sentado inclinado para frente

Prono nos cotovelos

Quatro apoio

• Treine os musculos subocciptais em

extensão e rotação

• Treine o padrão de extensão cervical 

(semispinhal cervical)

• Concentre no padrão do movimento e treine a resitência

dinâmica (eg 3 series de 5 reps inicialmente; 

progredindo para 10 reps)

Treine os extensores profundos

Exercícios de co-contração

Treine os FCP em co-contração dos extensores

cervicais profundos

(ie treinando o “envelope”)

 Postura neutra em supino

 10% de esforço

 Facilite com rotação

 Facilite com mov. ocular

 Alterne isométricos

 5 sec mantidos x 5 rep
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- Trabalho de computador

- em mesa – doméstico, ocupacional

- outras atividades funcionais relevantes ao

paciente

- levantar, carregar

- academia

Note a importância de manutenção de posturas espinhais

neutras

Traine o controle da cintura escapular e ombro 

específico na tarefa

Assim que o paciente melhorar a ativação FCC e a capacidade de 

resistência (eg 10x10sec @ 26mmHg or mais)

Progressão

Treine a sinergia dos superficiais cervicais e profundos

dinamicamente com cargas controladas

• Extenda a amplitudes que o paciente

controle e seja sem dor

• Sempre mantenha o padrão correto

através do movimento começando com

o cranio-cervical

Treine a interação dos flexores sup e profundos em 

padrões de movimento
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Ativação CC e capacidade de resistência (10x10sec @ 28-30mmHg)

Antigravitacional funcional mantido através da amplitude

• Comece em posições na amplitude que o 

paciente pode fazer sem dor

• Treine 5 sec mantidos x 5 reps

• Progrida a posição para extensão

• Pode ser feito numa parede

Força e resistência 

• Levantamento da cabeça gradual (carga progressiva)

Adicione resistência para

extensão

Treine para as requisições funcionais do paciente

Força e resistência 
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1. Treine a ativação dos musculos profundos e escapulares

(Simples fora da função; treino formal x 2 por dia)

Treine em postura funcional e exerc. de correção

(10 second holds every 15 mins in daily function - Cues 

required) 

2. Treine a resitência tônica dos musculos profundos e 

escapulares (baixo nivel de resistência)

Treine em postura funcional e exerc. de correção

3.  Treine deficts cinestesico, equilibrio, movimento ocular

(progrida em fases, pode levar tempo)

4. Retreine os padrões de mov. Cervical: cranio-cervical, cervical, 

retorno da extensão

Visão geral do plano de exercício

Visão geral do plano de exercício

5. Treine co-contração dos FCP e extensão (rotação)

6. Retreine padrões musculares escapulares, controle da postura

espinhal, controle escapular em ativ. Funcionais ou relacionadas

ao trabalho – aumente a carga

7. Treino de resistência com cargas progres. Maiores

8. Exercicios de fortalecimento para o nivel requerido pelo

paciente de acordo com sua ocupação, esporte etc
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Adesão do paciente e auto ajuda

• Venda que é bas.em evidência e há relação com o controle da dor

• Coloque objetivos e reavalie-os a cada tratamento

• Eficaz como professor

Sucesso depende da habilidade do clínico 

Programa de exercício

Pre-tratamento

Pos-tratamento


