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Em uma escolha de postura, indispensável antes de cada sessão de RPG, a linha nº 3 de
fechamento de ângulo coxo-femoral, braços fechados é particularmente rica (Fig. 1).

Figura 1

Sabemos que a Rã no ar-braços fechados é a mais completa, que as posturas sentadas são
particularmente indicadas para os espinhais e os problemas complexos da coluna
(escolioses), que a bailarina é muito eficaz no nível do sistema integrado de coordenação
neuromuscular póstero-inferior, das sacro-ilíacas, das lombares e, sobretudo, em caso de
discopatias (Fig. 2, 3, 4, 5).

Figuras 2, 3, 4, 5

Ora, um número muito grande de lesões sacro-ilíacas é acompanhado de dores do músculo
piramidal.
Neste tipe de caso e quando existem lesões em in-flare (ver formação superior articular), a
posture sentada pelvi parece indicada.

Esta postura é entretanto muito exigente para o paciente no nível dos espinhais,
principalmente quando se trata de pacientes muito jovens ou idosos. Torna-se, inclusive,
frequentemente delicado, encontrar uma posição de partida de postura de tratamento
respeitando a verticalidade da coluna vertebral.
Nesse caso, uma nova variante das posturas em fechamento de ângulo coxo-femoralbraços fechados se impõe : trata-se da Rã no ar-braços fechados-pelvi. Ela é mais suave e
progressiva. Ela pode, aliás, declinar-se no modo braços abertos.
Quando é preciso escolher uma postura de fechamento de ângulo coxo-femoral, o teste de
flexão anterior em roda de bicicleta é incontornável (Fig. 6).
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Ele permite uma excelente leitura da coluna vertebral e, por outro lado, uma primeira
avaliação das retrações póstero-inferiores.
Ele deve ser completado em posição sentada, pela colocação em tensão específica dos 4
grupos musculares principais da cadeia de coordenação neuromuscular postero-inferior :
sóleos, gastrocnêmios, isquiotibiais, pelvitrocanterianos. Ele permite identificar os mais
rígidos e, sobretudo em caso de dor sacro-ilíaca ou lombar, aquele ou aqueles dentre eles
em relação com a sintomatologia. (Fig. 7, 8, 9, 10) .
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Figuras 7, 8, 9, 10

Em função desses testes completando a primeira leitura em roda de bicicleta, é possível
escolher a melhor postura de fechamento de ângulo coxo-femoral e introduzir uma
intenção terapêutica na evolução dessa postura (Fig. 11).

Figura 11
À esquerda – extensão dos joelhos para alongamento dos isquiotibiais e dos gastrocnêmios.
À direita – retardamento da extensão dos joelhos, para alongamento dos sóleos e dos pelvitrocanterianos

Quando o fechamento de ângulo coxo-femoral deve levar em conta unicamente os
pelvitrocanterianos e que, pelas razões evocadas acima, a postura sentada pelvi é
impossível, convém utilizar a Rã no ar pelvi. (Fig. 12, 13).

Figura 12 – Postura sentada pelvi

Figura 13 – Rã no ar pelvi
Flexão máxima do ângulo coxo-femoral, joelhos fechados, esforço de separação dos joelhos em contração
isométrica. Em seguida, se necessário, a progressão em globalidade pode continuar, na condição de evitar
ao máximo a extensão coxo-femoral, que faz perder em eficácia o alongamento dos pelvitrocanterianos.

