
OSTEOPATIA MÈTODE POYET 

 

El Mètode Poyet es un tipus de tractament osteopàtic originari de França. 

És una tècnica manual que respecta les lleis fisiològiques, integrant l’eficàcia de la 
osteopatia clàssica amb la suavitat en la correcció de les tècniques miofacials. 

 

Característiques del MÈTODE POYET: 

 

Els fonaments del mètode Poyet afinen i sintetitzen una metodologia subtil, precisa, 
fluídica i molt eficaç, que està basada en restablir la qualitat dels micromoviments 
del MRP (moviment respiratori primari). Aquest micromoviment té el seu origen a 
nivell de la sincondrosis esfenobasilar, és tridimensional, repercuteix per tot el cos i 
es succeeix de manera rítmica i involuntària independentment de la respiració 
toràcica o de qualsevol altre pols. La fluïdesa de moviment en el MRP garantitza 
l’equilibri de les diverses estructures per aconseguir una harmonia en les funcions 
del cos.  

És un osteopatia que tracta la persona holísticament des de un punt de vista psíquic, 
físic, emocional i espiritual, per curar malalties de l’aparell locomotor i visceral. 

 

“La suavitat i precisió en els gestos terapèutics es una característica, doncs la 
correcció és una invitació digital no manipulativa en la que el terapeuta realitza 
l’impuls aprofitant el temps inspiratori o espiratori de l’estructura a tractar. Cal 
destacar la intencionalitat de cada gest perquè sigui precís i molt efectiu.” 

 

Per tant, aquest mètode, permet tractar pacients amb osteoporosi, gent gran, 
nadons, gent amb fibromialgia... com a grups especialment delicats de la població. 
L’osteòpata no fa “cruixir” mai les articulacions ni mou cap estructura amb 
brusquedat. 

 

La informació diagnòstica s’obté mitjançant somatotapies cranials amb les que es pot 
conèixer les restriccions del MRP. La motilitat de tots els ossos i de les articulacions 
més importants es reflexen en els ossos del crani i de la cara en zones concretes, el 
que permet: 



 

 

 Controlar en qualsevol moment l’evolució de les diferents lesions osteopàtiques i 
les seves correccions. 

 

 Equilibrar elements perifèrics en relació a la lesió central . 

 

 Les somatotopies permeten al terapeuta aconseguir un descans de les fàscies i 
dels músculs molt precises. La modificació de la motilitat de les somatotopies 
despres de la maniobra terapèutica te lloc amb temps real.Per aquest motiu, la 
revisió,comprovació i verificació posttractament de les somatotopies, 
proporciona al terapeuta la certesa de que el tractament aplicat ha rectificat les 
restriccions de MRP en cada estructura corporal i de la circulació fluídica.La vida 
es moviment constant. 

 

 Treballem sobre el sistema múscul-esquelètic que compren els ossos i tot el 
conjunt periarticular: tendons, lligaments, cartílags, músculs i fàcies. 

 

 Es respecte el trípode de Still: autoregulació, autodefensa i autocuració del cos; 
així com la unitat corporal amb el coneixement i el respecta de la motilitat.Tot 
això ens ajudarà paulatinament a aconseguir una recol.locació postural. 

 

 El mètode Poyet utilitza el sistema sacre-cranial ( que no crani-sacral ).El sacre és 
l’eix fonamental on es regeix l’equilibri estàtic i dinàmic del cos.Es comença el 
treball per el còccix,timó de la columna,i acaba en el crani,abraçant tot el que 



deriva d’ell.En el sacre hi trobem punts de diagnòstic i de tractament, es com un 
teclat. 

 

En aquest teclat sacre es corregeixen les lesions adaptatives que presenta un cos 
davant d’una disfunció primària .Hi ha una influència recíproca en tots els sistemes: 
muscular-esquelètic, muscular-limfàtic, endocrí, respiratori... Una petita anomalia en 
la funció d’un d’aquests sistemes, ja sigui de forma aguda o crònica, altera el sistema 
sacre-cranial, tenint una repercussió profunda en el sistema nerviós central. El cos 
s’adapta amb més o menys rapidesa a l’anomalia per no sentir molèsties; en el cas de 
que es mantingui en el temps s’esdevé a poc a poc un canvi estructural, energètic i 
emocional. Des de la consideració de la persona com un tot en relació amb el seu 
medi, el cos és una unitat funcional en el que totes les estructures estan 
relacionades. Qualsevol pertorbació en una part del cos pot repercutir en altres 
estructures, es a dir ,el símptoma per el que a vegades es ve a la consulta no es més 
que la conseqüència d’un desequilibri localitzat en una altre part del cos. 

 

Aquest tipus d’osteopatia, per tot el que s’ha dit, te un efecte molt durader. Per això, 
i tenint sempre en compta una visió holística, utilitzarem si es necessari Flors de 



Bach, ja que treballant el terreny emocional també treballem la motilitat dels ossos. 

 

 

INDICACIONS DE TRACTAMENT: 

 

Dolors articulars i musculars, derivats de: 

 Patologies discals: hernies discals, lumbàlgies, ciàtica, dorsàlgies, cervicàlgies 
(poden comportar parestèsies a mans i braços, diferents tipus de mal de cap, 
torticoli....) 

 Processos degeneratius i inflamatoris : artrosis, artritis, fibromiàlgia....aportant 
a tots ells  una millora en la qualitat de vida. 

 Desviacions de la columna vertebral: lordosis, escoliosis (s'aconsegueix una 
recol·locació si es tracta abans dels 14 anys, si es en una persona adulta, 
aconseguim un reequilibri en les estructures que envolten la columna). 

 La vinculació a l'àmbit professional i/o laboral per moviments repetitius, 
immobilitat (drets o asseguts), postures inadequades mantingudes en el 
temps, conflictes  en  l'acceptació psíquica o emocional de la pròpia 
feina...poden provocar desviaments del eix de gravetat, tendinitis 
d'articulacions diverses, estrès i desànims sostinguts en el temps que 
provoquen que la nostre estructura es pugui anar desajustant (espatlles 
caigudes, pit tencat, modificacions a la pelvis, cervicals en tensió, apratament 
de mandíbules.....totes aquestes alteracions en l'estructura provoquen que les 
vísceres que estan relacionades amb elles, puguin tenir disfuncions :patologies 
d'estomac, problemes en els budells, alteracions en la respiració i els 
diafragmes, alteracions en els ovaris i en la bufeta urinaria...) 

 Estrès agut o crònic que pot provocar tot tipus de contractures, així com 
qualsevol desajustament visceral o psíquic (ansietat, angoixa, insomni, 
hiperactivitat, problemes del tracte digestiu des de la boca al colon)... 

 Qualsevol procés dolorós en articulacions distals : malucs, genolls, turmells i 
peus, espatlles, colzes o canells. 

 Neuràlgies, migranyes. 

 Problemes d'ATM : prognatisme, retrognatisme, bruxisme, crossbite, 
moviments de propulsió-retropulsió. 

 Vertigen, mareig. 

 Traumatismes i lesions esportives: luxacions, esquinç, distenció de 
musculatures, trencaments musculars, reequilibri en la sobrecàrrega als 



metatarsians i les seves conseqüències, bursitis, tendinitis... 

 

Mitjançant la osteopatia del Mètode Poyet, s'aconsagueix desenvolupar un cos ben 
equilibrat, mòbil i simètric dintre del sistema esquelètic i els teixits tous. 

 

En quant a la MAINADA i JUVENT, el seu cos està en un continu procés de canvi que 
fa que a vegades no creixin d'una manera simètrica, així també passen per etapes 
d'estrès per part de la gent que els envolta, les seves obligacions, els aparells 
electrònics... que els hi provoquen desequilibris i dolor. 

S'ha de tenir especial atenció en quan a las necessàries manipulacions 
ortodòntiques, ja que equilibrant els maxil·lar i les dents també es provoquen 
moviments en altres parts del cos, podent provocar mal de genolls, d'esquena, de 
cap... Cada cop es te més en compta la col·laboració entre dentistes ortodòntics i la 
osteopatia. 

Les indicacions van més enllà del quadre dels trastorns de l'aparell  locomotor, 
actuant també sobre el sistema endocrí, neurovegetatiu, visceral i la circulació de 
líquids. 

 

  

 

 

La lleugeresa del contacte dels dits sobre el cos del pacient ha de ser tal que 
segons Maurice Raymond Poyet “no ha de superar el pes de la papallona quan es 
posa sobre d’una fulla”. 

 


