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A cada ano, o Método Busquet forma centenas de
fisioterapeutas que buscam aprimoramento profissional e
um diferencial reconhecido por diversos centros de pesquisa
internacionais, como o CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique) e o Collège Ostéopathique
Sutherland. Com qualidade reconhecida na Europa e
América por diversas universidades, seus criadores já tiveram
13 livros publicados em 5 línguas, participaram de inúmeras
conferências, congressos e eventos multidisciplinares ao
longo de décadas de trabalho do professor Léopold
Busquet, que há mais de 50 anos vem pesquisando a
estrutura do corpo humano e desenvolvendo o Método que
hoje oferece com sucesso treinamentos a profissionais em
mais de 12 países. Validado por certificações profissionais de
qualidade como Data Dock, Veri Select Bureau Veritas e ISO
9001, a formação Busquet está em constante evolução e nos
últimos anos, junto à Comissão Cientifica formada por
membros da direção e equipe pedagógica, têm incentivado
e apoiado a pesquisa relacionada ao Método e reunido
artigos relevantes de suporte disponibilizados aqui no site
metodobusquet.com/artigos

Brasília, Campinas, Juiz de Fora, Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, João Pessoa, São Paulo e Recife são algumas das 
cidades brasileiras onde o Método Busquet esta ́ presente. A cada ano, mais de 150 fisioterapeutas brasileiros frequentam nossos 
seminários e têm a oportunidade de conhecer o trabalho que o professor Léopold Busquet desenvolve há mais de 5 décadas de 
trabalho. 
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O curso do Método Busquet oferece uma 
formação composta por 2 módulos de 4 
seminários, cada seminário com duração de 3 
dias, equilibrando teoria e prática.

Em sua trajetória profissional , Léopold e 
Michèle tiveram 12 livros publicados ao longo 
de décadas de pesquisa sobre a estrutura do 
corpo humano. 

“A Formação Busquet - As cadeias fisiológicas” 
oferece cursos desde 1986. Ela tem evoluído 
continuamente, alimentada por observações e 
novas descobertas sobre o funcionamento do 
corpo humano. Reforçando seu conhecimento 
e habilidades atuais, essa formação irá garantir 
uma aproximação profundamente nova com a 
coerência no funcionamento do corpo 
humano.” 
Revista Profession Kine ́ N°47, pagina 60 
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   cadeias para o tratamento 
completo 

A compreensão trazida pela análise 
global das cadeias fisiológicas permite 
desenvolver um tratamento per- 
sonalizado que responde de maneira 
simples, global e coerente às disfunçõ
es, deformações e dores que são as 
assinaturas lógicas dos problemas de 
nossos pacientes. 

As cadeias fisiológicas 

São os circuitos anatômicos através 
dos quais se propa- gam as forca ̧s 
organizadoras do corpo. O grande 
diferencial do método é integrar toda 
a anatomia da cabeca ̧ aos pés 
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para liberar as zonas de tensão

devolver uma boa mobilidade tissular às 
diferentes cadeias

devolver uma melhor função

devolver uma melhor estática
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Está baseado em um exame completo que 
coloca em evidência os pontos de tensão em 
diferentes partes do corpo, ao nível de cada 
uma das cadeias. É aplica- do em seguida um 
método de tratamento manual:

Nosso trabalho é simples     eliminar ao 
máximo as tensões estruturais parasitas que 
são a base das disfunções, das deformações 
e das dores 

AS CADEIAS 
FISIOLÓGICAS

O conjunto das funções corporais são
então naturalmente reprogramadas
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Permite o tratamento de pacientes desde o nascimento até 
uma idade bem avançada:
Os recém nascidos, para que estejam bem em seus corpos ap
ós as tensões geradas pelo nascimento: deformações, 
“torcicolos congênitos”, estrabismo, regurgitações, choros , 
perdas de sono; 
As crianças que apresentam deformações: dos pés, joelhos, 
cifoses e lordoses, escolioses, deformações torácicas, “dores 
do crescimento”, problemas otorrinolaringológicos, 
respiradores orais (bucais), nma ́ oclusão, problemas de 
acomodação visual, problemas de concentração;
Os desportistas, para melhorar a confiabilidade e a 
performance. 
As pessoas de idade, sedentárias, no intuito de prevenir ou 
atenuar as disfunções físicas, assim como os efeitos da 
artrose. 

UM MÉTODO PRA TODOS 



metodobusquet.com

• Uma formação em 2 modulos de 4 seminários
cada, cada seminário com duração de 3 dias
equilibrando teoria e prática;

• Uma formação PRÁTICA através da abordagem
terapêutica manual que trabalha analiticamente as
cadeias fisiológicas, no intuito de integralizar o
indivíduo em uma postura global harmônica

• Uma formação DE QUALIDADE reconhecida na
Europa e América por instituições como CNRS
(Centre National de la Recherche Scientifique) e
FMUNE (Facultad de Medicina de la Universidad de
Nordeste)

• Uma formação de REFERENCIA: 12 livros escritos
pelo autor ao longo de 50 anos de experiência
profissional

• Uma formação de EQUIPE: mais de 40 professores
de várias nacionalidades reconhecidos por suas
competências

A FORMAÇÃO
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contato@metodobusquet.com

@metodo_busquet

Método Busquet Brasil


