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Tem por base uma manipulação suave e indolor
ao nível da fáscia (tecido conjuntivo
imediatamente abaixo da pele) que gera um
impulso nervoso e atravessa todos os sistemas
do nosso corpo proporcionando assim a
sensação de relaxamento e bem estar.

Após um estudo intensivo sobre as diversas
técnicas da medicina chinesa, shiatsu,
reflexologia, o senhor Bowen foi desenvolvendo
esta técnica. Colocou-a em prática nos
jogadores de baseball em campo e fez muito
trabalho comunitário onde tratou de forma
gratuita muitas pessoas e crianças.

Durante muitos anos Sr Bowen tratou muitas
pessoas com diversos sintomas desde lesões
desportivas a paralesia facial nas crianças,
tendo também oferecido muitas terapias a
quem precisasse.

Origem
Desenvolvida por um osteopata
Australiano - Thomas Ambrose
Bowen na década de 50/60 com o
objectivo de ser menos interventiva
e invasiva.
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Terapia manual holística que vai trabalhar todo
o seu corpo de forma geral, não trata apenas
um sintoma em particular mas sim, vai
reequilibrar todos os sistemas do seu corpo.

Caso tenha uma lesão antiga que não ficou
curada a 100%, esta pode voltar a incomodá-la,
isto é uma forma do seu corpo lhe dizer que tem
uma nova prioridade para tratar neste
momento.

Nesta terapia o importante não vai ser
trabalhar o local preciso da dor (a vítima) mas
sim encontrar a verdadeira causa da dor e
chegar ao cerne do problema e eliminá-lo (o
assassino).

O Sr Bowen sem conseguir explicar muito sobre
esta terapia, ele foi conquistando as pessoas
pelos resultados que tinha e muitos deles
imediatos.

Hoje, a ciência começa a explorar as terapias
manuais e começa a conseguir comprovar a sua
eficácia através de estudos laboratoriais, e
neste momento temos o Dr Robert Schleip na
Alemanha que tem vários estudos publicados
sobre como as terapias manuais que ativam a
fáscia têm resultados incríveis.
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Tendo como lema da sua vida:

Espero passar por este Mundo apenas
uma vez.

Qualquer coisa de boa que eu possa
fazer, ou simpatia que eu possa

mostrar para qualquer ser vivo, deixa-
me fazer agora. Deixa-me não ignorar

ou negligenciar isso, pois eu não
trilharei este caminho mais nenhuma

vez.

 - Tom Bowen -
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A minha História

Desde os meus 4 anos que queria ser médica,
dizia que queria inventar um medicamento que
proporcionasse uma cura para as pessoas não
morrerem. E neste contexto da saúde licenciei-
me em 2005 em Farmácia e tenho exercido
desde então funções no Hospital Egas Moniz.
 
No entanto no decorrer da minha prática
percebi que faltava algo para completar esta
minha missão, e foi quando em 2017 fui à
procura de uma formação que me permitisse
isso, foi quando descobri a terapia de bowen.

Foi durante a formação de bowen para mães e
bebés que eu percebi o que tinha me
acontecido após o nascimento da minha
primeira filha. 

Não fui muito bem acolhida no hospital, aquela
ideia de parto personalizado e acompanhado
não aconteceu como eu tinha planeado ... Toda
a expectativa foi por água abaixo, estive sempre
sozinha e todo o nascimento da minha filha foi
tudo numa correria, não tive tempo para pensar
no que estava a acontecer e aproveitar o
momento.
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 Ela teve noites terríveis com imensas cólicas,
não dormia bem, mamava com muita pressa e
acabava por bolsar muito, isto para uma mãe
com 25 anos e com o pai da criança fora a fazer
uma formação importante na altura foram
factores que me levaram a uma depressão
nunca diagnosticada. Houve momentos em que
eu não aguentava ouvir a minha filha chorar ...

Mas tive muita ajuda dos meus pais, e o meu
marido mesmo longe na formação vinha a meio
da semana a casa para ver a bebé e aos fins de
semana ajudava-me muito.

No entanto quando aos 4 meses da minha filha
percebo que fico sem leite e ela vai ter de
passar a usar leite em pó eu fico a sentir-me a
pior mãe do mundo.

Só depois dela fazer um ano é que o sono
começou a ficar regular (dormir de noite em vez
do dia e não no colo) e eu pude começar a
relaxar um pouco mais e descansar para
conseguir ir trabalhar no dia seguinte.

Cinco anos depois decidimos ter outro filho e
veio outra menina, mas desta vez o parto teve
de ser induzido pois ela não queria sair e eu
estava a engordar 1Kg por semana.
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Hoje, olhando para trás e analisando tudo,
consigo perceber algumas diferenças entre as
duas e reconhecer de onde vem essa diferença.
Quando as crianças são trazidas por indução,
existe uma hormona - oxitocina - que obriga a
criança a pensar e a acelerar tudo, enquanto
que, quando o parto é normal e a oxitocina não
é colocada de início o bebé tem tempo de
processar o que está a acontecer com ele e
decidir como e em que tempo vai nascer.

Em bebé não nos apercebemos, mas depois
quando eles começam a crescer e precisam de
ter um raciocínio rápido e lógico, a minha mais
nova não tinha, tinha preguiça de pensar ...
enquanto que a mais velha com a mesma idade
tinha um raciocínio diferente.

Muitas vezes achamos que o parto ideal deve
ser rápido e indolor ... mas não ... 

Precisamos de enquanto mulheres, termos
tempo para assimilar o que está a acontecer,
bem como as dores que vão surgindo enquanto
todo o nosso corpo se expande e se prepara
para o momento do parto. Assim como o bebé
precisa de tempo para perceber o que lhe vai
acontecer e como vai fazer a travessia para
nascer. 
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A forma abrupta como é cortado o cordão
umbilical é um fator para a mãe rejeitar o filho e
não manter a ligação que criou durante a
gravidez. Isto aconteceu comigo no nascimento
da minha mais velha e eu nunca tinha percebido
o porquê de muitas vezes ela chorar no meu
colo, ou de eu não me sentir segura com ela.

Os nossos bebés sentem todas as nossas
emoções até completarem os dois anos, por
isso, se nós estivermos ansiosas, inseguras
vamos transmitir essa emoção para o bebé e ele
não se vai sentir confortável no nosso colo e por
esse motivo ele vai chorar. 

Foi por todas estas razões que eu decidi ajudar
mulheres e grávidas a não sentirem medo nem
desconforto e incentivá-las a conseguirem o
parto dos seus sonhos para que possam
disfrutar da beleza que é o nascimento dos
nossos filhos, facultando exercícios para fazer
antes e depois do parto e dicas para ajudar a
compreender melhor o que se está a acontecer
aos os seus bebés.

8



9

Benefícios da Terapia de Bowen
na Grávida

Durante a gravidez o nosso corpo vai sofrendo
algumas alterações anatómicas (reorganização
dos órgãos internos) para que o bebé tenha
espaço suficiente para se desenvolver e crescer.

Com o avançar da gravidez, o espaço interno
começa a ficar menor, e o bebé vai se mexendo,
então é normal surgirem dores lombares, falta
de posição para dormir, problemas digestivos
ou azia (porque o bebé está a pressionar o
estômago e o diafragma podendo surgir
também episódios de soluços), acumulação de
líquidos que leva ao síndrome de pernas
inchadas ou dolorosas.

Uma vez que a terapia de bowen é indolor e não
faz manipulações mecânicas grandes, é uma
terapia muito agradável para uma grávida
receber.

Existem procedimentos específicos para
trabalhar cada área, mas o que eu gosto mesmo
de fazer é acompanhar a mãe durante os 6
meses de gravidez, pois conseguimos abordar
todos os sintomas presentes e prevenir o
aparecimento de outros. É criado um plano de
acompanhamento para os 6 meses com oferta
da primeira terapia do seu bebé.
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Durante este acompanhamento eu posso
aconselhar aulas de Yoga ou Pilates, para que a
mãe aprenda como colocar a sua respiração
que será importante para o dia do parto, bem
como fazer exercícios específicos e
direccionados para grávidas para fortalecer
toda a parte muscular para que tenha menos
dores durante a gravidez.

Manter uma alimentação e estilo de vida
saudáveis também é fundamental para o
equilíbrio e bem estar quer da mãe quer do seu
bebé, e por esta razão aconselho sempre
ingestão de muita água, e quando tenho
dúvidas sobre a alimentação recomendo uma
nutricionista para que não falhe nenhum
suplemento importante durante a gravidez quer
para a mãe quer para o bebé.

E sempre que possível aconselho a mãe a falar
com o seu obstetra sem tabus e fazer um plano
de como gostava que fosse o momento do
nascimento do seu bebé.

Este é um momento tão íntimo e importante que
deve ser respeitado ao máximo, e em
consequência não nos sentirmos nunca com
medo, desamparadas ou abandonadas. 
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Do ponto de vista do bebé nós nem fazemos a
mais pequena ideia do quanto eles também
sofrem para nascer, da força que eles têm de
fazer para atravessar o canal púbico, como a
rotação a que são sujeitos para conseguirem
sair, pode por vezes causar danos a longo prazo
(como por exemplo, a pressão exercida entre a
cara do bebé e o osso púbico é tão grande que
os bebés podem ficar com o septo nasal torto, o
que a longo prazo pode levar a uma cirurgia
para corrigir para que a criança respire melhor).

Para prevenir este sintomas, quanto mais cedo
iniciar a terapia melhor, pois como o bebé vem
sem informações prévias, todas as instruções
que forem dadas ao corpo este vai reagir de
imediato promovendo a correção também de
forma imediata.

Nos bebés esta terapia ajuda muito nas cólicas,
no dormir melhor (pois estimula no sistema
nervoso autónomo que é responsável por
acalmar e relaxar o bebé), pegar bem na mama
para mamar e diminuir o bolsar do leite após
uma mamada e problemas de anca (estalinho
da anca) ou rotação dos pés.

Benefícios da Terapia de Bowen
no Bebé
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O nosso corpo acabou por passar por muita
coisa, e por vezes adoptamos posições
incorretas para dar de mamar, ou estamos
muito tempo com o nosso bebé ao colo e
começam a surgir as tendinites nos pulsos,
dores na cervical entre outros sintomas.

O nosso corpo ainda não teve tempo de se
recompor do parto e estamos a induzir mais
alterações de postura ...

A terapia de bowen vai ajudar a diminuir a
probabilidade de adquirir estas posturas
incorretas, e tratar as tendinites que surgem.

Gosto de dar alguns exercícios para ajudar a
recuperar a forma física e trabalhar o grande
músculo do Solho Pélvico para que mais tarde a
mulher não venha a sofrer de incontinência.

É fundamental cuidarmos do nosso bebé que
passa a ser a nossa prioridade mas sem nunca
nos esquecermos de nós e do nosso bem estar.

Benefícios da Terapia de Bowen
no Pós Parto
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Manter a nossa postura o mais direita possível,
com a ajuda de uma bola de pilates, sentar de
forma confortável e permitir o relaxamento do
soalho pélvico, para que este possa estar o mais
relaxado possível e bem alongado para que não
provoque uma lordese e não sofrer de dores na
região lombar que é muito comum acontecer.

Exercícios na Gravidez / Pós Parto
1

Meditar, ajuda a regular a respiração e a
controlar a ansiedade para o momento do
parto, bem como a manter o foco no que está a
acontecer naquele preciso momento.

2
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Andar de gatas pela casa ajuda o seu bebé a
ficar na posição correta para o nascimento e
fazer alongamentos ajuda a prevenir as dores
na região lombar e renal, pode ser bastante útil
também no momento da dilatação (pré parto).

Exercícios na Gravidez / Pós Parto
3

Manter uma rotina sua para o exercício físico
ajuda a não ganhar muito peso e manter o seu
corpo activo para que quando chegar o dia do
parto não se sentir como se tivesse corrido a
meia maratona.

4
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Vai no carro, cada vez que fica parada num
semáforo contrai o músculo até voltar a luz
verde.
Sempre que for abrir uma porta o tempo que
tiver a segurar na maçaneta da porta conta
até 20 segundos e fica a contrair este
músculo.

Um bom exercício que damos para o pós parto
é contrair o músculo do soalho pélvico
enquanto estamos a dar de mamar ... Aproveitar
que quando estamos a dar de mamar este
músculo está a contrair-se e se contrariarmos
esta sequência interrompendo-a de vez em
quando vamos estar a reforçar toda a parte
muscular e fibras e evitar assim que este
músculo fique laço e venha a sofrer de
incontinência mais tarde.

Se me disser que é esquecida e não consegue
fazer sempre, não se preocupe, podemos
encontrar a melhor estratégia para si.

Por exemplo:

Exercícios na Gravidez / Pós Parto
5
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Síndrome Gripal (febre, cansaço estremo, frio)
Dores corporais (como se tivesse sido
atropelada por um camião)
Dores antigas que achava que estavam
resolvidas podem surgir (não se esqueça que
o seu corpo está à procura do equilíbrio e
quando encontra algo que não está passa a
ser prioridade para ser tratado)

Esta terapia não apresenta efeitos secundários
nenhuns. 

O que pode acontecer é se for sensível, ou se
tiver alguma doença auto-imune, o seu corpo
está mais susteptível e pode sentir:

Quando isto acontece se estiver relacionado
com a sessão de bowen ao fim de 3 dias passa,
mas se sentir que os sintomas são muito
intensos e não consegue suportar, aconselho a
fazer um banho com água mais quente para
diluir um pouco os efeitos da terapia e aliviar
estes sintomas.

Existem alguns efeitos
secundários desta terapia?
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Uma sessão de bowen no adulto varia entre 45 a
80 minutos na aplicação dos procedimentos
necessários. No bebé este tempo é diferente,
pois as pausas entre movimentos são ditadas
pelo próprio bebé e os procedimentos a aplicar
são ligeiramente diferentes. Uma primeira
sessão do seu bebé pode demorar 20 minutos,
mas não pense que não vai fazer nada, pois os
movimentos aplicados vão trabalhar o corpo do
seu bebé de uma forma geral e completa.

No adulto as sessões são feitas com um 
 intervalo de 5 a 10 dias até alcançar o equilíbrio
desejado e depois passam a ser de 15 em 15 dias
até ao nascimento do seu bebé (ou podemos
adaptar consoante as suas necessidades), no
bebé este intervalo entre sessões é mais curto,
como o seu corpo está em constante
crescimento, numa fase inicial pode-se fazer de
2 em 2 dias e  quando o seu bebé estiver mais
estável podemos fazer intervalos de 7 dias e
depois aumentar para 15 dias até não ser
necessário mais, e agendar apenas quando
necessário.

Recomendações após um
tratamento e frequência entre

sessões
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Não tomar banho com água muito quente ou
fria,
Não colocar gelo ou calor na zona lesionada,
Não tomar relaxantes musculares (ou
diminuir o seu consumo quando possível),
Beber muita água (1,5 a 2 litros dia),
Aguardar que a terapia faça efeito,
Andar ou fazer exercício ligeiro,
Levantar-se a cada 20 a 30 minutos (não
estar sempre parada na mesma posição)
Não trincar maçã ou deixar a boca muito
tempo aberta (apenas quando trabalhamos
a articulação da ATM),
Não fazer trabalho de ginásio intenso,
Em caso de dúvida entre em contacto
comigo.

Durante a pausa entre tratamentos para que os
procedimentos recebidos continuem a trabalhar
no nosso corpo é aconselhável seguir algumas
indicações:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Recomendações após um
tratamento e frequência entre

sessões
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Se nunca recebeu Bowen antes é aconselhável
iniciar os seus tratamentos a partir das 12
semanas, não que a terapia vá fazer mal ao seu
bebé, mas para evitar que possa acontecer seja
o que for, por uma questão de segurança
iniciamos sempre tratamento a partir das 12
semanas que é quando o feto se encontra já
estável e sem risco de aborto.

Podemos trabalhar qualquer parte do seu
corpo, e a posição a adoptar será sempre a
mais confortável para si, caso exista uma
marquesa com um buraco para a barriga eu
prefiro trabalhar consigo de barriga para baixo,
mas se esta opção não existir, é colocada
deitada de lado com umas almofadas e eu
aplico os procedimentos necessários.

Nunca em tempo algum será colocado em risco
a sua saúde e bem estar bem como o do seu
bebé.

Conclusão



Durante o tratamento são
aplicados 4 movimentos e faz-se
uma pausa de 2 minutos para o
corpo integrar o que acabou de
receber e poder iniciar uma
resposta terapêutica. Depois volto
aplico mais 4 movimentos ou 2 e
volta a ficar em pausa.
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Vai ser sempre assim até terminar todos os
movimentos escolhidos para aquela sessão de
tratamento.

Cada procedimento tem um propósito diferente,
e dentro de um conjunto de mais de 30
procedimentos escolhemos os mais indicados
para a patologia em questão.

No fim vai parecer que não lhe foi feito
absolutamente nada, mas uma coisa lhe posso
garantir, os efeitos começam a sentir-se a partir
do momento que se levanta da marquesa e vai
para casa.

Pode não sentir sintoma algum como os
descritos anteriormente, e isto não quer dizer
que a terapia não lhe vá fazer nada. Por isso é
importante darmos tempo à terapia, e
aconselhamos sempre um mínimo de 3 a 4
sessões para podermos avaliar os prós e
contras.



No bebé tudo é possível, posso aplicar a terapia
com ele deitado na marquesa, mas se for mais
confortável para ele receber no colo da mãe ou
do pai assim será.

Com crianças temos sempre de nos adaptar e
eles é que vão ditar como vai ser o desenrolar
de toda a sessão.

Podemos aplicar todos os procedimentos do
adulto ao bebé, mas com ligeiras alterações,
eles ainda são pequeninos e ainda não
conseguem aguentar algumas coisas, por isso
existe um procedimento que se chama Baby
Bowen que é o pré requisito para iniciar a
terapia aos bebés, e é o que é aplicado numa
primeira sessão, daí esta ter um tempo mais
curto (cerca de 20 minutos).

Nesta imagem estamos a trabalhar uma
possível rotação na anca (rotação das pernas
ou pés do bebé que depois podem levar a
dificuldades em iniciar a marcha).
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Conforme o parto, o seu bebé pode nascer com
um torcicolo e por esse motivo chora quando
lhe vai dar de mamar de um determinado lado
ou quando o coloca a dormir num determinado
lado (acontece frequentemente quando nasce
de cesariana), ou quando puxado por ventosas
ou fórceps a força exercida para o puxar é tão
grande que ele fica com dores de cabeça, e por
esse motivo ele chora (algumas vezes até podem
nascer com um pequeno alto na cabeça devido
à forma como é feita a força ou uma nódoa
negra da ventosa.
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Mas todos estes sintomas são reversíveis e
poucos deixam sequelas a curto prazo, no
entanto a longo prazo podem surgir alguns
sinais que nos levam a acreditar que podem vir
do parto.

As células do nosso corpo guardam memória, e
é por este motivo que lesões antigas não
curadas podem reaparecer. Se detectar alguma
coisa e se procurar ajuda logo no início a
probabilidade de ter problemas maiores no
futuro será mais reduzida.
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Ter optado pela Bowtech como formação foi a
melhor escolha que fiz até ao momento, sinto
que aprendi muito enquanto terapeuta, mas
não só, como vos disse anteriormente, nunca
tinha parado para pensar em tudo o que me
aconteceu como uma espectadora, e quando fiz
esta formação específica para mães e bebés
percebi o quão tudo podia ter sido diferente, se
eu conhecesse esta terapia mais cedo (está
sediada em Portugal desde 1998, trazida por um
terapeuta Inglês inicialmente para o Algarve)
podia ter levado a minha mais velha a fazer
umas sessões e ajudá-la a regular o sono, ter
menos cólicas, e quem sabe se eu também
tivesse recebido eu não estaria mais calma e o
leite dela não teria secado.

Quando temos opção de escolha tudo pode ser
feito de forma diferente.

Antes de tudo gostava de vos
dizer o quão grata sou por ter
encontrado algo que me dá
orgulho e prazer fazer, sinto
que o meu propósito está a ser
cumprido e estou finalmente no
bom caminho para conseguir
ajudar quem realmente precisa.
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Se quiser saber mais sobre mim, sobre esta
terapia e como ela a pode ajudar a si ou a
qualquer pessoa que você conheça pode
encontrar mais informações no meu site, ou
mesmo nas redes sociais Instagram e
faceboock.

Deixo-lhe os linkes para uma procura mais fácil.

+351 960 025 166

www.carla-jose-terapia-de-bowen.pt

https://www.facebook.com/Equilibraoteuse
https://www.instagram.com/equilibraoteuser/

terapiabowen.c.j@gmail.com

Grata por ler até ao fim


