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Os órgãos, assim como o resto do corpo, estão em constante
movimento. Quando a sincronia do movimento é interrompida, temos o
que chamamos de DISTÚRBIOS VISCERAIS. Esses distúrbios são
caracterizados por víscero-espasmos, diminuição da mobilidade e
motilidade da víscera, diminuição da vascularização, ptoses viscerais e
aderências.

O surgimento destes distúrbios pode dar-se de diversas maneiras.
Podem ser resultado de inflamações, infecções, intervenções cirúrgicas,
traumas e posturas incorretas por tempos prolongados. Assim como
podem, também, ser de origem simpática, parassimpática, hormonal,
restrição tecidual e diminuição do líquido ceroso na cavidade abdominal

A QUIROPATIA está diretamente ligada aos distúrbios viscerais, sendo
um método de diagnóstico funcional e tratamento preventivo e curativo
extremamente eficazes. Ela atua melhorando a mobilidade visceral, a
vascularização e normalizando o tônus neurovegetativo que é
responsável pelas funções fisiológicas e controle hormonal do sistema
visceral e glandular.

O diagnóstico dá-se através de anamnese, inspeção, percussão e
palpação.

FONTE:  http://terapiasmanuaisnamaste.blogspot.com.br/2013_04_01_archive.html

De forma geral são descritas 3 técnicas de correção dos distúrbios viscerais:
• Técnica Direta: são técnicas de alavancas curtas, pra tratar disfunções da mobilidade visceral.
• Técnica Indireta: são técnicas de alavancas longas, também para tratar as disfunções da mobilidade

visceral.
• Técnicas de Indução: são técnicas utilizadas para tratar a disfunção da mobilidade visceral.
Os principais efeitos da manipulação visceral são: eliminação do espasmo reflexo da musculatura lisa do trato

visceral; estiramento das fáscias com o fim de liberar as aderências e dar elasticidade e liberdade de movimento.

A QUIROPATIA está diretamente ligada aos distúrbios viscerais, sendo um método de diagnóstico funcional e
tratamento preventivo e curativo extremamente eficazes. Ela atua melhorando a mobilidade visceral, a
vascularização e normalizando o tônus neurovegetativo que é responsável pelas funções fisiológicas e controle
hormonal do sistema visceral e glandular.


