
Você sabia? Não é um grande pecado das 
profissões paramédicas muitas vezes se 
gabar de sua passagem por um clube 

profissional. “Fulano” restabeleceu um jogador 
da Seção de 1999, “ciclano” tratou as lesões da 
equipe do Elan (time de rugby) antes de uma 
final de campeonato, o outro fez um estágio de 
fisioterapia no Olympique de Marseille (clube 
de futebol francês). 

Nesse contexto, Léopold não deixa a desejar. 
Desde a entrada do seu consultório, nós identifica-
mos uma camisa assinada por Manu Ginobili, jo-
gador de basquete do San Antonio Spurs. O astro 
argentino assinou um “Com toda a minha amiza-
de à Léo Busquet”. Olhando de perto, vimos outros 
rostos bem conhecidos: Jean Pierre Rivers, Robert 
Paparemborde e outros jogadores, em evidência 
ao lado do osteopata em uma foto preta e branca. 

O fisioterapeuta francês cujo consultório 
está instalado na Avenida de Ossau (em Pau, na 
França) se tornou uma lenda do rugby francês. 
Osteopata do Stade Toulousain por quase vin-
te anos, ele é conhecido principalmente por ter 
ajudado Daniel Dubroca no Parc des Princes 
durante a final de 1986. Já se falava dele há al-
guns anos, quando Léopold reabilitou Roland 
Bertranne, então recordista de convocações 
para a equipe da França. 

O EFEITO ROLAND BERTRANNE
“Tinham dito para ele parar de jogar rugby por 
causa do seu joelho”, se lembra Léo Busquet, 
hoje com 73 anos. “Na verdade, o problema 

veio de um choque no ombro recebido vários 
meses antes, que desequilibrou todo o corpo. 
Eu o tratei, ele pôde jogar durante dois anos na 
equipe da França e isso promoveu uma grande 
repercussão. Fui contatado por clubes de toda 
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Europa. Futebol, rugby, basquete... Os colegas 
de profissão me perguntaram como eu tratava, 
então eu comecei a dar cursos. Então os cursos 
se tornaram livros.”

Formado em Fisioterapia em 1968, Léo 
Busquet se formou em Osteopatia em 1974, 
num momento em que a eficácia dessa técnica 
era fortemente questionada. Após ter se torna-
do professor, alguns anos depois, ele ensinou 
seu Método das Cadeias Fisiológicas em um 
Colégio de Osteopatia entre Paris e Bruxelas. 
“O corpo é feito de peças anatômicas musculo-
esqueléticas, mas também viscerais. Existe uma 
organização e circuitos funcionais que se apro-
priam de todos esses caminhos. Esses circuitos 
são as cadeias fisiológicas.”. 

Até então, a Medicina considerava cada sis-
tema separadamente, sem se ater às inter-rela-
ções. O Método instaurou o exame completo, 
onde nós pesquisamos os pontos de tensão em 
todas as partes do corpo e não apenas na área 
dolorosa. “Uma dor nas costas pode ter origens 
vertebrais, discais mas também de problemas 
intestinais ou cardíacos. As relações as vezes 
são surpreendentes”, explica Léo. 

“Léopold trouxe sua observação da relação 
contentor-conteúdo em função das posturas” 
acrescenta sua esposa Michele Vanderheyden-
-Busquet, que adaptou a técnica das cadeias 

para bebês com resultados convincentes. “Uma 
mulher grávida terá uma postura. Alguém que 
tem uma dor de estômago, terá outra. ”

10.000 PROFISSIONAIS FORMADOS
O Método Busquet cruzou os mares conven-
cendo metade dos profissionais. “Há dois la-
dos, aqueles que o amam e aqueles que não gos-
tam dele”, explica um colega de profissão que 
o admira. “O que não agradou é que Léopold 
se interessou pelas cadeias musculares, ora, os 
músculos são assunto da Fisioterapia. Isso não 
agradou aos fisioterapeutas nem à alguns oste-
opatas.”.

Hoje cerca de 40 professores estão na equi-
pe do Método Busquet. Perto de 10.000 prati-
cantes seguiram esses treinamentos a partir dos 
anos 1980. Entre eles, Paulo Maccari, professor 
argentino do Método Busquet. Foi ele quem 
relançou a carreira de Manu Ginobili para lhe 
permitir jogar até os 40 anos de idade. 

 “Esses resultados são gratificantes, mas 
o essencial da nossa atividade continua sendo 
nosso trabalho quotidiano junto aos pacientes”, 
lembra o casal Busquet. Se Léopold se aposen-
tou, sua esposa continua a exercer e o filho de-
les, Ivan, integrou a equipe de 7 profissionais 
da avenida de Ossau. A clínica está se mudando 
em breve para o bairro de Rivers du Gave.      

AS CADEIAS FISIOLÓGICAS SÃO  
CIRCUITOS QUE LIGAM O VISCERAL, O CARDIO  

E O MUSCULOESQUELÉTICO.


