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RESUMO
Com base em duas constatações do senso comum – crescimento da procura
pela atividade física e a incidência dos desvios posturais, foram observados os
efeitos da musculação em indivíduos do sexo feminino com idades entre 15 a 29
anos com diagnóstico confirmado de escoliose estrutural variando de 10 a 40 graus
de ângulo de Cobb. Partiu-se da anamnese e da avaliação postural descritiva e
computadorizada através do software Da Vinci versão 3.0 (Micromed biotecnologia
Ltda), utilizando a posição postero-anterior com pontos delimitados: ângulo de Tales
direito e esquerdo medido em centímetros; nível de ombros medido em graus. As
participantes realizaram três sessões semanais de musculação com trabalho de força
corporal global e alongamentos antes e após os treinos, com duração de uma hora
durante quatro meses. Foram incluídos exercícios para alongar o lado da
concavidade da curva primária e exclusão de todos os treinos dos aparelhos que
sobrecarregam a coluna vertebral. A segunda análise postural computadorizada foi
realizada após quatro meses de musculação, obtendo-se resultados que
demonstram uma melhoria em relação à primeira, do ponto de vista individual. Das
19 participantes 18 (94,7%) apresentaram melhora no nível de ombros e uma com
nivelamento de ombros atingindo grau zero e 13 (68,5%) igualaram as distâncias
entre o olecrano esquerdo e o direito comparando a diferença das distâncias pré e
pós-treinamento com musculação. Dentre as 19 participantes, 13 (68,5%) relataram
algum tipo de dor na primeira avaliação, havendo 2 manifestações de dor na coluna
vertebral, 9 (47,4%) na lombar, 4 (21%) de outros tipos de dores associadas ou não
com dores na coluna e 2 (10,6%) na coluna cervical. Após os quatro meses de
exercícios com observação, obteve-se um resultado expressivo. Das 19
participantes, 6 (31,6%) relataram melhoria nas dores, havendo 7 (36,9%) que não
sentem mais dores. O presente estudo concluiu que os programas de treinamento e
seleção de aparelhos de musculação devem ser adequados conforme as
necessidades biológicas e as restrições morfofuncionais dos indivíduos para a
obtenção de resultados mais eficazes em longo prazo, prevenindo-se, assim, futuras
lesões. Existe influência positiva da musculação sobre os desvios posturais
(escoliose estrutural); as participantes apresentaram melhora significativa na postura
em relação ao nível de ombros e diminuição da diferença encontrada no ângulo de
Tales direito em relação ao esquerdo pré e pós-treinamento.
Palavras chaves: escoliose, postura, musculação.

vi

SUMÁRIO
RESUMO............................................................................................. vi
1 – INTRODUÇÃO .............................................................................. 01
1.1 – Objetivos .................................................................................... 04
2 - REVISÃO DE LITERATURA ......................................................... 05
2.1 - Coluna Vertebral - Generalidades
2.2 - Patologias da Coluna Vertebral................................................... 08
2.3 - Escoliose Estrutural Idiopática .................................................... 12
2.4 - Treinamento de Força ................................................................. 18
3 - MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................. 27
A) Amostra
B) Critérios de inclusão
C) Instrumentos Utilizados .................................................................. 28
D) Procedimento.................................................................................. 30
Anamnese e Avaliação Postural
Análise Postural
Prescrição de exercícios ..................................................................... 30
E) Exercícios Aplicados....................................................................... 33
F) Estatística ....................................................................................... 37
4 – RESULTADOS.............................................................................. 39
5 – DISCUSSÃO ................................................................................. 41
6 – CONCLUSÃO ............................................................................... 44
7 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................. 46
ANEXOS ............................................................................................. 51
Anexo A – Termo de consentimento livre e esclarecido
Anexo B – Anamnese e avaliação postural
Anexo C – Programas da Micromed (Hércules e Da Vinci)
Anexo D – 1ª e 2ª análise postural computadorizada
ABSTRACT

vii

1

1) INTRODUÇÃO
A escoliose é uma condição potencialmente progressiva que afeta
crianças durante sua fase de crescimento. Caracteriza-se pelo
encurvamento lateral não fisiológico em relação à linha mediana; devido
aos alinhamentos vertebrais mecânicos das articulações posteriores, e
das restrições ligamentares e musculares da coluna vertebral. Esse
encurvamento

lateral

é

gradualmente

acompanhado

da

rotação

simultânea dos corpos vertebrais no sentido do lado convexo da curva
(HEBERT & cols, 1998).
Constatou-se que cerca de 80% de todas as escolioses são
idiopáticas e a deformidade é geralmente hereditária. A incidência de
curvaturas sérias mais de 20º é de 3 por 1.000 na população estudada, o
que indica a necessidade de correção, já que curvas mais simples são
muito mais comuns (APLEY, 1996).
O estudo de prevalência da escoliose baseado em triagem de
crianças em idade escolar começou na América do Norte, em Delaware,
em 1962, com experiências realizadas nos primeiros 10 anos de vida
(HENSINGER & cols apud BRADFORD & cols, 1994).
A prevenção de deformidades da coluna vertebral têm sido
desenvolvida em vários países. Considerando a gravidade nos casos de
escolioses, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda uma
triagem anual na faixa etária de maior risco (adolescentes em fase de
crescimento), com abordagem epidemiológica. No Brasil, o Sistema
Público de Saúde não conta com programas oficiais de prevenção de

2

alterações posturais, sendo a idade ideal para reconhecimento e
tratamento das alterações da coluna vertebral é de 12 anos. Nessa fase,
a coluna apresenta grande flexibilidade e se adapta facilmente a
posições inadequadas, o que pode causar vícios posturais. Além disso,
para KISNER & COLBY (1998), sobrecargas constantes e indevidas no
sistema esquelético ou muscular podem ocasionar dor ou disfunção.
“A postura é caracterizada pelo arranjo relativo das diversas
partes do corpo, sendo avaliada através de diversos protocolos quase
sempre subjetivos e pouco quantitativos e raramente são feitos para
serem utilizados na área de Educação Física e Esportes” (COSTA,
2000).
“Há necessidade de que o profissional de Educação Física
incluam em seus conteúdos programáticos temas ligados à área da
avaliação e educação postural devido à problemática da postura na
escola” (GALDI, 1990).
Um exame clínico simplificado da coluna vertebral pode ser
realizado por profissionais não médicos, para triagem inicial de casos de
escoliose idiopática, considerando no exame físico principalmente a
manobra de Adams, ângulo de Tales e ângulo inferior da escápula
(VENANCIO & cols, 1990).
É neste contexto que se fundamenta a necessidade da detecção
e intervenção precoce nas alterações da coluna vertebral. Sabe-se que o
diagnóstico tardio pode implicar o aparecimento de graves complicações
estruturais, funcionais, estéticas e psicológicas. Por isso mesmo, a
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prevenção e o tratamento fisioterapêutico desenvolvido de forma
sistemática e adequada nos casos de escoliose, hipercifose e má
postura trazem resultados benéficos para a maior parte dos indivíduos
(SOMAZZ & cols, 2000).
Ao estudar os aspectos a serem considerados na elaboração de
programas de prevenção e orientação de problemas posturais na
atualidade, BRACCIALLI & VILARTA (2000), lembram que essa é uma
séria questão a ser enfrentada pelos órgãos de saúde pública, pois tem
alta incidência na população economicamente ativa, incapacitando-a
temporária ou definitivamente para atividades profissionais.
Essas observações mostram a importância do tema para área da
saúde e a prática de atividade física regular em academia. A elevada
incidência dos desvios posturais e a difícil correção, manutenção e o
crescimento pela procura de atividade física em academia para melhora
da qualidade de vida. O presente estudo visou a observar os efeitos da
musculação sobre a postura. Os exercícios de musculação geraram um
ganho rápido de força muscular resultando em uma harmonia entre os
grupamentos musculares que estavam desarmônicos. Propôs-se o
alongamento do lado da concavidade da curva primária, o que aliviou as
tensões ligamentares do lado da convexidade da curva.
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1.1) OBJETIVOS:
Objetivo Geral: Introduzir o profissional da área de fisioterapia na
musculação, para que as prescrições de séries sejam feitas de acordo
com a avaliação fisioterapeutica baseadas na postura individual de cada
aluno, para que junto com o Professor de educação física sejam
selecionados os tipos de exercícios e aparelhos a serem usados;
alongando a musculatura que se encontra encurtada e fortalecendo a
que está enfraquecida e alongando os componentes ligamentares que se
encontram encurtados e relaxando os que se estão tencionados.
Objetivo Específico: Demonstrar a influência da musculação sobre os
desvios posturais encontrados na escoliose estrutural.
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2) REVISÃO DE LITERATURA
A revisão da literatura está dividida em quatro itens. No primeiro,
são descritas as características principais da coluna vertebral, em suas
implicações com a postura. O segundo trata das patologias da coluna
vertebral. O terceiro diz respeito à escoliose estrutural idiopática.
Finalmente, no quarto é analisada a metodologia de treinamento de
força.

2.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A COLUNA
VERTEBRAL E A POSTURA
A

coluna

vertebral

é

composta

pelas

vértebras,

discos

intervertebrais fibrocartilaginosos, conectados por ligamentos fortes e
sustentados por musculatura que se estende desde o crânio até o
quadril. São 33 vértebras em média, 7 cervicais, 12 dorsais, 5 lombares,
5 sacrais soldadas, constituindo o osso sacro, e mais 3 ou 4 vértebras
atrofiadas, formando o cóccix (LIANZA, 1982).
Para PERTILLE & cols (1999), a morfologia da coluna vertebral
varia em função da idade, especialmente no início da puberdade. Nessa
fase, é fundamental observar e identificar desvios posturais, que podem
ser observados em posição ortostática nas vistas anterior, posterior,
perfil e flexão anterior do tronco (teste de Adams).
As curvas ântero-posteriores possibilitam à coluna sustentar
cargas compressivas 10 vezes maiores que se a coluna fosse reta. A
natureza hidráulica dos discos permite movimentos controlados, ao
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mesmo tempo em que transfere forças verticais para o sistema
trabecular dos corpos vertebrais adjacentes. As facetas articulares
sinoviais guiam o movimento em múltiplos planos, permitindo ao corpo
humano mover-se livremente em três dimensões. Juntos, os corpos
vertebrais, ligamentos de sustentação e músculos se integram e criam
um sistema estrutural extremamente dinâmico (WILLIAM & SANDERS,
2003).
A relação direta da coluna vertebral com os membros inferiores é
feita através da cintura pélvica, e com a cabeça e os membros
superiores, por meio da cintura escapular. Esse inter-relacionamento
anatômico e funcional permite alterar, dentro dos limites fisiológicos
ideais, a estática e a dinâmica da postura. Por esta razão, a existência
de alterações funcionais, estruturais, ou de ambas, reflete diretamente
sobre a postura em intensidade variada e, se persistente, provoca
alterações

anatômicas

e,

posteriormente,

posturais.

Portanto,

a

semiologia da coluna deve ser realizada junto com outros segmentos do
aparelho locomotor (LIANZA, 1982).
O exame físico de um paciente com alteração postural obedece,
em geral, à propedêutica física do aparelho locomotor, com cuidado
especial e atenção voltada para as seguintes estruturas envolvidas no
controle da postura: sistema ósseo (inspeção e palpação); sistema
muscular (inspeção e palpação) e força muscular; articulações e
amplitude de movimento (verificando simetricamente, de maneira
comparativa); (GOULD, 1992).
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Existem fatores que podem desencadear má postura, atuando
direta ou indiretamente no aparecimento de uma postura inadequada ou
de uma alteração postural: dentre esses, podem ser mencionados os
quadros emocionais, secundários à patologia traumática, alteração da
força e resistência muscular, hábitos de postura, hereditariedade e
vestuário (HEBERT & cols, 1998).
A postura é uma posição ou atitude do corpo, formada por meio
do arranjo relativo de suas partes para uma atividade específica, ou
ainda uma maneira individual de sustentação, orientada em função da
força de gravidade. A base científica da grande maioria dos conceitos e
definições que existem em relação à postura, a despeito da evolução
científica e tecnológica, ainda é insatisfatória. Cada pessoa deve adquirir
o corpo que possui e tirar o melhor possível dele (KISNER & COLBY
1998). Pode-se afirmar também que a melhor postura é aquela que
preenche todas as necessidades mecânicas do aparelho locomotor,
permitindo que o indivíduo mantenha a posição ereta com esforço
muscular mínimo. Todas as posturas da coluna vertebral sejam
estáticas, sejam dinâmicas, estão em constante equilíbrio para o
determinado estado funcional a que se encontra submetida, sem
nenhuma sintomatologia referida ou sinal observado, decorrente
naturalmente da perfeita atividade muscular consciente e inconsciente
(LIANZA, 1982).
A boa postura “é um estado de equilíbrio musculoesquelético que
protege as estruturas de sustentação do corpo em relação a lesões ou
deformidade progressiva” (WILLIAM & SANDERES, 2003).
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2.2 — PATOLOGIAS DA COLUNA VERTEBRAL
A coluna vertebral pode apresentar uma retificação ou exagero da
sua curva fisiológica normal na região dorsal, caracterizando a lordose
dorsal e o dorso curvo, respectivamente. Nas regiões cervical e lombar,
a acentuação da curvatura fisiológica denomina-se hiperlordose, mais
comum na região lombar. Os desvios laterais em qualquer nível dão
origem às escolioses (FRYMOYER, 1991).
A coluna vertebral, quando observada no plano frontal, é
aparentemente reta, e qualquer desvio ou inclinação lateral deve ser
denominado escoliose, que pode ser caracterizada por uma ou mais
curvas. A origem das alterações estruturais da coluna vertebral parece
estar ligada ao resultado de um conjunto de forças de pressão exercidas
de maneira assimétrica sobre os núcleos de crescimento dos corpos
vertebrais, resultando, portanto, em maior crescimento ósseo no lado
submetido a menor pressão, ou um crescimento ósseo no lado
submetido a maior pressão; por conseguinte, os corpos vertebrais se
deformam progressivamente (HEBERT & cols,1998).
NICHOLAS ANDRY (1658-1742), escreveu o primeiro livro sobre
o sistema musculoesquelético, chamado L’ Orthopedie, no qual sugeria
que erros posturais e o desequilíbrio muscular eram os principais
causadores das deformidades vertebrais, tendo proposto orientações
posturais, exercícios e aparelhos de suporte para sua correção e
manutenção (NICHOLAS ANDRY apud HEBERT & cols, 1998).
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A determinação do grau da escoliose é feita pela técnica de Cobb,
mundialmente

aceita,

e

se

baseia

no

ângulo

formado

por

perpendicularidades traçadas a partir de linhas que tangenciam a
superfície superior e a parte inferior da vértebra e que mais se
direcionam para o centro da concavidade da curva. A mesma técnica é
aplicada para medir as radiografias de perfil. Até que se adquira certo
grau de prática, podem ser traçadas linhas para facilitar a escolha
daquelas que serão utilizadas para a medida da curva (KING & cols,
1983).
O grau de rotação vertebral é avaliado na radiografia anteroposterior, auxiliando não só na determinação das curvas primárias e
secundárias, mas também no potencial de progressão. As curvas
primária e progressiva têm maior rotação. A rotação é dividida em cinco
graus, de zero a quatro. A rotação zero ocorre quando as sombras do
pedículo são simétricas e eqüidistantes dos lados do corpo vertebral. Na
rotação de grau I, a sombra do pedículo ou convexidade avança para o
lado do corpo vertebral. Na rotação de grau III, a sombra do pedículo
está situada no meio das vértebras. Por sua vez, a rotação do grau II é
intermediária entre os graus I e III. Na rotação de grau IV, a sombra do
pedículo convexo afasta-se do centro do corpo vertebral e está mais
próxima da concavidade da curva. A vértebra terminal de uma curva
geralmente não está rodada, mas, ocasionalmente, a rotação em uma
curva continua além da vértebra terminal. Isso ocorre mais comumente
na extremidade caudal de uma curva. Depois das curvas terem sido
medidas, os níveis vertebrais terminais são marcados na radiografia
(NASH & MOE, 1969).

10

ESCOLIOSES
Este termo vem do grego, Skoliosis é usado em medicina para
denominar qualquer curvatura lateral da coluna vertebral, que significa
“uma curvatura”, vista por trás, a coluna normal é reta, se existe
curvatura lateral essa é denominada escoliose. (ORTIZ, 1992). Essa
curvatura vertebral/postural foi descrita pela primeira vez por Hipócrates,
no De Articulationes do Corpus Hippocratum (HEBERT & cols, 1998).
De modo geral, quando surge uma curvatura simples, isto é, um
único desvio, posteriormente surgem curvas menores secundárias ou
compensadoras opostas acima e abaixo da curva primária, que são as
curvas equilibradoras, geralmente funcionais. No entanto se persistir por
um longo período poderão desenvolver alterações estruturais (GOULD,
1992).
São reconhecidos dois tipos de escoliose: móvel e fixa. Na
escoliose móvel não há anormalidade estrutural, as vértebras não sofrem
rotação e a curva é sempre reversível. Existem três variedades de
escoliose móvel: a postural, a compensatória e a causada por
radiculopatia. A escoliose postural é comum, especialmente em
mulheres adolescentes; a curvatura é suave, usualmente convexa para a
esquerda e desaparece quando a paciente se inclina para frente; a
remissão espontânea ocorre sempre, sendo que os exercícios físicos
servem apenas como paliativo. A escoliose compensatória é causada,
sobretudo pela existência de uma perna mais curta que a outra e báscula
pélvica, devido à contratura dos músculos dos quadris, em abdução ou
adução; quando o paciente se senta, cancelando assim, a assimetria das
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pernas, a curva desaparece. A escoliose causada por radiculopatia que
pode ser acompanhado de báscula ou inclinação lateral; o quadro clínico
da condição subjacente é evidente, e a báscula desaparece quando a
causa é remediada (BRADFORD & cols, 1994).
A escoliose estrutural — escoliose fixa — é sempre acompanhada
de rotação vertebral. Os corpos vertebrais rodam em direção à
convexidade, enquanto os processos espinhosos rodam em direção à
concavidade da curva. A deformidade é fixa e não desaparece com
mudanças na postura. Para contrabalançar a deformidade primária, são
formadas curvaturas secundárias próximas. Posteriormente essas
curvaturas também podem tornar-se fixas. A curvatura primária é fixa
desde o início e, por um longo período, é menos passível de correção
que as curvaturas secundárias. No caso de haver três curvaturas, a
primária, ou principal, é a localizada no meio. A maioria dos casos não
possui causa definida, constituindo a escoliose idiopática. As demais
variedades são a osteopática, devida a anomalias ósseas, a neuropática,
(geralmente devida a parestesia assimétrica), a miopática, associadas a
certas distrofias musculares e um grupo misto, de moléstias do tecido
conjuntivo (BRADFORD & cols, 1994).
A escoliose pode ser de etiologia conhecida ou desconhecida. Com
etiologia conhecida podem ser mencionadas as paralíticas, que derivam
das escolioses neuromiopáticas da seqüela de poliomielite, e as
congênitas, devidas a má formação tipo hemivértebras, hemifusões ou
barras ósseas. As escolioses de etiologia desconhecida, as idiopáticas
(LIANZA, 1982).

12

2.3 – Escoliose Estrutural Idiopática:
A escoliose do tipo estrutural apresenta uma rotação vertebral e é
caracterizada por não desfazer a curvatura em nenhum movimento. Em
70% dos casos, é iniciada por uma escoliose idiopática. As demais
causas do seu desenvolvimento são: distúrbios congênitos vertebrais ou
extravertebrais; distúrbios neuromusculares neuropáticos ou miopáticos;
neurofibromatose; doenças mesenquimatosas congênitas ou adquiridas;
traumatismos vertebrais ou extravertebrais ou ainda podem ser
secundárias a fenômenos irritativos (LIANZA, 1982).
A escoliose idiopática é a mais comum de todas as formas de
desvio lateral da coluna ocorrendo durante as fases de crescimento. Em
geral, é dividida em três categorias, infantil, juvenil e adolescente, de
acordo com a idade na qual a deformidade é notada pela primeira vez,
não necessariamente a mesma ocasião em que a curvatura aparece
(BRADFORD & cols, 1994).
A etiologia da escoliose idiopática é desconhecida, com fortes
tendências hereditárias, sendo mais freqüente no sexo feminino. De
conformidade com a época de aparecimento, ela pode ser infantil,
quando surge até os três ou quatro anos, juvenil, a partir dos três ou
quatro anos até 10 ou 12 anos e adolescente, após 10 ou 12 anos
(LIANZA, 1982).
A adolescência caracteriza-se por ser uma fase em que ocorre
alteração significativa, repentina e desordenada do corpo, facilitando o
aparecimento ou a acentuação dos desvios na postura. Contudo, parece
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ser esse o período mais propício para interferir sobre as estruturas
esqueléticas, corrigindo e realinhando-as mais efetivamente, pois o
crescimento não se encontra totalmente concluído (BRACCIALLI, 2000).
A escoliose provém de um desequilíbrio segmentar, que a
aparência estética deve compensar. Segundo a sua etiologia ela é
classificada em escoliose do tipo postural ou estrutural (FIGUEIREDO &
FIGUEIREDO, 1981). A escoliose do tipo postural caracteriza-se por não
apresentar rotação vertebral. De modo geral, ocorre em crianças dos
nove aos 12 anos de idade, é leve e apresenta uma única curva
desaparecendo quando o corpo está na posição horizontal. As causas
dessa escoliose podem ser a má postura e uma ação compensadora
pela divergência dos tamanhos dos membros inferiores (BRADFORD &
cols, 1994).
Essa patologia é ampla e de grande incidência, com prognóstico
favorável em grande parte, dependendo do estágio de evolução, que
são: postura escoliótica, escoliose de primeiro grau, escoliose de
segundo grau e escoliose de terceiro grau. A sua denominação é feita de
acordo com a convexidade da sua curvatura, ou seja, a região da coluna
e o lado em que ela se instalar, denominarão a escoliose. Assim, se ela
estiver instalada na região lombar do lado direito caracterizará uma
escoliose lombar direita. Ela pode apresentar uma ou mais curvas, sendo
a escoliose do tipo em “S” muito comum (LIANZA, 1982).
A diferenciação dos efeitos primário e secundário dos fatores
estudados na mecânica da escoliose idiopática apresenta dificuldade. A
distribuição desigual de fibras musculares do Tipo I e II, musculatura
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paraespinhosa assimétrica e disfunção de equilíbrio foram observadas,
mas não podem ser claramente identificadas como distúrbios primários.
O crescimento assimétrico do disco intervertebral e o conteúdo do
colágeno são fenômenos secundários. Uma vez que a escoliose ou a
cifose atinge certas proporções, o efeito da gravidade criado sobre o
braço de alavanca continua a ser uma importante força deformadora. A
mecanopatologia exata da escoliose idiopática continua controversa e
pode representar um espectro de condições que são simplesmente
classificadas como progressivas ou não progressivas (BRADFORD &
cols, 1994).
BRADFORD & cols (1994) alegam que, em estudo genético de
pares de gêmeos monozigóticos e dizigóticos, não há base genética
única para escoliose idiopática, sugerindo que os fatores maternais
predominam, pois o estudo mostrou um excesso estatisticamente
significante de crianças com escoliose que tinham nascido de mães com
idades entre 30 e 39 anos. Os estudos realizados não são suficientes
para determinação da causa da escoliose idiopática, que continua
desconhecida.
Durante a sessão de tratamento, a boa morfologia serve como
guia rigoroso ao terapeuta. Um músculo normalmente alongado permite
a seu antagonista-complementar efetuar um movimento de uma
amplitude articular normal. Em caso de rigidez ele impede ou acarreta o
desalinhamento dos segmentos ósseos sobre o qual se insere. Assim,
uma retração do subescapular causará, durante a abdução do ombro,
uma abdução exagerada da escapula. Uma retração dos isquiostibiais
provocará, durante a elevação em extensão de um membro inferior, uma
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tração excessiva do ísquio. Uma retração dos paravertebrais acentuará
exageradamente a lordose lombar a cada tentativa de correção da
lordose cervical (SOUCHARD, 1998).
Para HEBERT & cols (1998), há recursos fisioterápicos que têm
sido utilizados para melhorar a escoliose. Dentre esses, podem ser
mencionados os métodos Schroth e Klapp, os exercícios físicos, a
estimulação elétrica dos músculos, o uso somente do colete ou
associado a exercícios, mas a literatura é reservada ao falar do uso de
coletes como forma de correção da escoliose, sendo o de Milwaukee o
mais usado. Devido à rotação que acompanha a curva escoliótica,
muitos a julgam irreversível e poucos acreditam na diminuição dos
ângulos da curvatura. Após o término do crescimento vertebral, que
ocorre por volta dos 15 anos nas meninas, a coluna é menos flexível,
portanto menos corrigível.
Existe controvérsia entre ortopedistas e fisioterapeutas com
relação ao que se espera de exercícios corretivos nos casos das
deformidades vertebrais, principalmente nos dias atuais com grande
utilização dos exercícios do tipo Reeducação Corporal ou Postural
Global. A fisioterapia é importante na orientação postural, principalmente
nos casos de acentuação da cifose torácica ou lordose lombar, e na
manutenção de tonicidade muscular nos casos tratados com orteses,
nos quais exercícios ativos são estimulados dentro e fora das mesmas.
Essa tonicidade pode também ser conseguida com a orientação para a
prática esportiva nos períodos fora do colete (HEBERT & cols 1998).
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As

escolioses

idiopáticas

apresentam

indicação

cirúrgica

basicamente por três razões. Primeiro, em caso de progressão da
curvatura em pacientes jovens, apesar do tratamento conservador ou
após o crescimento. A segunda razão é de ordem estética, quando o
desequilíbrio de tronco seja um fator importante, principalmente nas
curvas únicas sem compensação, porque é raro. A terceira, quando se
trata de curvas com angulações acima de 45 graus (HEBERT & cols,
1998).
Em estudo sobre escoliose tratada com Reeducação Postural
Global visou a estimular o alongamento longitudinal, incluindo aí a
concavidade, e, ao mesmo tempo, manipular os corpos vertebrais que se
encontram em rotação, sendo necessário uma das mãos para fazer
pressão direta e contínua sobre a gibosidade, expirando e com a outra
mão tracionar as vértebras da concavidade para que girassem em
sentido inverso, ou seja, inclinar o tronco para o lado da convexidade e
rodá-lo para o lado da concavidade (MARQUES, 1996).
Um estudo realizado por ELIAS & TEIXEIRA (1992), com 4.750
adolescentes assintomáticos que foram submetidos a exame ortopédico
para verificação de escoliose idiopática revelou que 85 pacientes
(1,78%) apresentavam sinais clínicos positivos, 54 (1,13%) foram
submetidos à avaliação radiológica e 49 (1,03%) tiveram o diagnóstico
confirmado. As curvaturas encontradas variaram de 5o a 36o, com maior
freqüência entre 11o e 20o. O sexo feminino foi mais acometido em uma
proporção de 2 para 1, e o padrão mais comum de curva foi de
convexidade direita em 32 pacientes (correspondendo a 0,67%).
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FIGUEIREDO & UBIRAJARA (1986), em estudo realizado com 122
pacientes do sexo feminino portadores de escoliose idiopática, após a
maturação do esqueleto, não observaram nenhum caso de regressão da
deformidade, o que ressalta a importância da identificação do
comportamento das curvas quanto à evolução.
No exame de 572 jovens de 6 a 19 anos, considerando no exame
físico principalmente a manobra de Adams, ângulo de Tales e ângulo
inferior da escápula foi encontrado 7,51% de exames suspeitos de
escoliose idiopática, sugerindo que as avaliações realizadas por
diferentes profissionais poderão interferir em um diagnóstico precoce
(VENANCIO & cols, 1990).
SOMAZZ & cols (2000), estudaram alterações posturais na
prevenção e na intervenção corretiva de jovens em idade escolar. Os
alunos com suspeita de escoliose estrutural não foram submetidos ao
tratamento, sendo orientados e encaminhados para confirmação da
alteração através de exame radiológico. Nos casos confirmados, foram
orientados para tratamento específico. Os alunos que participaram da
pesquisa foram submetidos a 22 sessões fisioterapêuticas, distribuídas
durante três meses, envolvendo reeducação postural, estimulação
proprioceptiva,

exercícios

respiratórios,

relaxamento

muscular

e

exercícios gerais de alongamento e fortalecimento. Essa terapêutica
empregada permitiu correção ou melhora em 85% das escolioses
funcionais, em 67% das hipercifoses e em 47% de má postura. Esses
dados comprovam a afirmação de KISNER & COLBY (1992), que
ressaltam a importância do reconhecimento e eficácia do tratamento
fisioterapêutico de alterações da coluna vertebral.
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2.4 – Treinamento de Força
Para HERNANDEZ & BENITO (1998), toda teoria acerca da
metodologia do treinamento de força aplicado à musculação não é
suficiente se nele não estiver implícita a técnica correta de execução dos
diferentes exercícios. Esse é um dos pontos mais controversos da teoria
da musculação, pois tanto técnicos, como professores e atletas têm
posições pessoais sobre o assunto, esquecendo-se, contudo, de que o
posicionamento

deve

ter

respaldo

teórico

para

ser

respeitado

cientificamente, independentemente da opinião pessoal de algum
professor, por maior que seja o sucesso obtido. Constata-se que muitas
técnicas

de

execução

estão

defasadas

cientificamente,

embora

continuem a ser executada, enquanto outras são prescritas para
determinados grupos musculares, não constituindo, na realidade,
movimentos adequados à ação direta sobre o grupo muscular
apregoado. Assim sendo, as técnicas de movimento devem estar
embasadas na cinesiologia, além de oferecerem melhor relação de
custo/benefício, pois muitas vezes podem gerar futuras lesões músculoesquelético dos praticantes.
Dentre as lesões mais comuns em musculação, encontram-se as
situadas nas estruturas da coluna vertebral, principalmente na região
lombar. Essas lesões têm origem em técnicas inadequadas na execução
dos diferentes movimentos em musculação. Deve-se evitar a flexão e a
hiperextensão da coluna vertebral, pois em ambos os movimentos,
devido às cargas envolvidas — considerando somente o peso do corpo e
nenhuma

sobrecarga

externa

—

a

pressão

sobre

os

discos

intervertebrais se desenvolve de maneira assimétrica, gerando maior
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solicitação nessas partes, o que pode acarretar o início de lesões. Outro
movimento de grande risco de lesão à coluna vertebral reside nas
rotações da coluna, o que é normalmente encontrado em exercícios de
torção (twistie). Tais rotações são de grande nocividade aos ligamentos
intervertebrais, podendo ocasionar o rompimento dos mesmos e a
diminuição da estabilidade na região lombar, dependendo do vigor e do
número de repetições (HERNANDEZ & BENITO, 1998).
Entre os profissionais da área de atividade física podem ser
observados questionamentos em relação à sobrecarga lombar e
exercícios, sendo o “agachamento” um dos que apresentam maior
polêmica. Largamente utilizado para o desenvolvimento da musculatura
anterior e posterior da coxa e dos glúteos, pode ser executado de
diversas formas: simultâneo ou unilateral, de forma livre ou utilizando
aparelhagem, com halteres de barra longa, caneleiras e halteres de
barra curta, os pés paralelos ou abduzidos e outras variações possíveis.
A atitude postural adquirida durante a execução do exercício de
agachamento com sobrecarga leva a crer que a pressão aumenta
significantemente

no

momento

final,

sobretudo

nas

execuções

incorretas, devido à flexão de tronco acentuada, o que acarreta um maior
momento de força (COIMBRA & OLIVEIRA, 1998).
Em estudo realizado por OLIVA & cols (1998), empregando
entrevista com homens e mulheres na faixa etária de 24 a 43 anos de
idade e com um tempo de prática de referida atividade não inferior a seis
meses, com freqüência de três treinos semanais, mais da metade dos
entrevistados (55%) relataram algum tipo de lesão em decorrência
unicamente do treinamento de musculação. No total de 46 lesões, dois
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entrevistados acusaram até três lesões cada e outros dois relataram
quatro lesões cada. O maior acometimento foi no ombro (28%), seguido
pela coluna lombar e músculos dorsais superiores (13%), joelho e
cotovelo (11%) músculos peitorais (7%) e também lesões na coluna
cervical, no punho, nos músculos da panturrilha, nos músculos
abdominais, nos músculos adutores de quadril e nos músculos do
deltóide.
Constatou-se ainda que a metade dos praticantes já treinou
sentindo algum tipo de dor e que vários deles não comunicaram a sua
ocorrência ao treinador e, pior ainda, em alguns casos eles não tiveram
seu treinamento alterado, mesmo após o conhecimento do treinador.
Devido às lesões sofridas, 36% dos praticantes tiveram que abandonar
os treinamentos, sendo que o tempo de afastamento variou entre uma
semana até vários meses. Desses praticantes lesionados, 22% tiveram
que fazer tratamento para se recuperar. Em relação ao uso de algum tipo
de suplemento alimentar para melhoria da performance na modalidade,
obtiveram-se 42% de respostas afirmativas (OLIVA & cols 1998).
O treinamento que visa à resistência muscular utiliza carga média à
baixa, alto número de repetições, poucas séries, ritmo da execução e de
intervalo de descanso de intensidade baixa a média. Vários estudos
investigam

métodos

para

elevar

o

trabalho

no

treinamento.

Pesquisadores descobriram que os métodos da sobrecarga e da carga
linear e contínua eram menos eficientes do que o da carga progressiva.
Em relação à abordagem da sobrecarga, o método progressivo preenche
as exigências fisiológicas e psicológicas de que, após uma elevação da
carga de treinamento, deve haver uma fase de recuperação na qual o
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atleta se adapta e se regenera, sendo que as melhorias no treinamento
ocorrem geralmente após a fase de regeneração (BOMPA, 2002).
De modo geral, o número de séries usado em uma sessão de
exercícios está diretamente relacionado aos resultados do treinamento.
Normalmente, são usadas de três a seis séries para alcançar ganhos
últimos em força, quando o programa inclui o corpo todo. Observa-se
que os sistemas de múltiplas séries funcionam melhor para o
desenvolvimento de força e resistência muscular localizada (ATHA,
1981).
O treinamento isométrico, ou treinamento de carga estática referese a uma ação muscular durante a qual não ocorre mudança no
comprimento do músculo. Este tipo de treinamento de força é realizado
normalmente, contra um objeto imóvel, tal como uma parede, uma barra
ou um aparelho de peso carregado além da força concêntrica máxima de
um peso carregado além da força concêntrica máxima de um indivíduo.
O treinamento isométrico também pode ser realizado pela contração de
um grupo muscular fraco contra um grupo muscular forte (FLECK &
KRAEMER, 1999).
O Treinamento Resistido, também conhecido como treinamento de
força, é uma forma de exercício que requer que a musculatura corporal
se mova (ou se esforce para mover-se) contra uma força oponente,
geralmente oferecida por algum tipo de equipamento. A meta principal
dessa forma de trabalho é promover adaptações fisiológicas e
morfológicas no músculo (BARBOSA & cols, 2000).
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GHORAYEB & BARROS (1999) recomendam que a prescrição do
treinamento seja feita de forma individualizada, levando-se em
consideração o quadro clínico, o grau de treinamento e a motivação do
participante. Algumas modificações são recomendadas para que a
prática de exercício promova benefícios, sem riscos à saúde. O
programa deve ser continuamente ajustado, de acordo com as respostas
obtidas durante o treinamento. Para tanto, devem ser feitas reavaliações
mais freqüentes que em indivíduos não deficientes essa recomendação
é particularmente importante nos casos de doença progressiva, em que
o excesso de sobrecarga pode levar à piora do quadro clínico.
A freqüência de treinamento dinâmico de resistência invariável tem
sido objeto de vários estudos. Para FLECK & KRAEMER (1999), esses
estudos indicam que três sessões por semana são melhores do que
duas sessões por semana, para causar aumentos em força. Outro
estudo demonstrou que cinco e três sessões por semana levaram a
aumentos significativamente maiores em força do que duas sessões por
semana, não tendo sido encontradas diferenças entre cinco e três
sessões semanais. Ao comparar quatro a três sessões de treinamento
por semana, envolvendo homens e mulheres, HUNTER (1985) obteve
ganhos significativamente maiores nos dois sexos com sessões de
treinamento mais freqüentes.
A quantidade de descanso exigida entre as sessões de
treinamento depende da capacidade de recuperação do indivíduo.
Tradicionalmente, estabeleceu-se que três treinamentos por semana
com um dia de descanso entre as sessões permitiam uma recuperação
adequada, especialmente para os iniciantes (ATHA, 1981).
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O pico de VO² para as mulheres aumenta em média 8% como
resultados de programas de circuito de treinamento com pesos de 8 a 20
semanas, enquanto o dos homens aumenta em média 5 % no mesmo
período de tempo (GETTMAN & POLLOCK, 1981).
Para FLECK & KRAEMER (1999), a execução de um mínimo de
três séries de 5 a 6 repetições máxima de exercícios multiarticulares
parece ser a melhor maneira para provocar aumentos ótimos na força
muscular. Um sistema de séries múltiplas pode ser executado com
qualquer carga, com qualquer número de repetições e de séries para
atingir os objetivos estabelecidos em um programa de treinamento.
Resultados de estudos longitudinais evidenciam que o crescimento
e a maturação biológica não são afetados pela atividade física nem
positiva nem negativamente. No entanto, existe um efeito positivo nos
componentes da aptidão física, especialmente os relacionados à
potência aeróbica, à força muscular e à velocidade (FLECK &
KRAEMER, 1999).
Os programas de intervenção de atividade física em jovens
devem ser baseados nos sistemas de escola, da comunidade, da família
e da saúde e são particularmente necessários para incrementar o nível
de atividade física. A medida objetiva de atividade física é de suma
importância para quantificar a associação entre atividade física, saúde e
doença (MATSUDO & cols, 1998).
Uma fraqueza muscular localizada pode ser causa de alteração
postural. Os exercícios de musculação se caracterizam como condição
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primária para a reeducação e não como consolidação da postura. A
conservação da postura, durante as atividades dinâmicas do paciente,
vai necessitar de melhor potência e força muscular, variando de acordo
com a atividade executada pelo aparelho locomotor. Num determinado
segmento em equilíbrio com os demais, se um dos grupos musculares
que participam de sua conservação, está mais fraco que os outros,
quaisquer que sejam os fatores ou motivos, a coordenação do equilíbrio
vai tender a se estabilizar de tal forma que o grupo muscular fraco
intervenha o mínimo possível, cabendo a manutenção da estabilização
do segmento à ação da musculatura antagonista. O restabelecimento da
postura segmentar normal não será possível, até que o paciente sinta
segurança suficiente com ação muscular (LIANZA, 1982).
Vários exercícios tradicionais da musculação devem sofrer
adaptações técnicas, para que a melhor relação custo-benefício nos
treinamentos seja atingida. Caso seja buscada a realização da melhor e
mais adequada técnica de execução, estará assegurada uma longa e
profícua utilização aos praticantes da musculação como método de
condicionamento físico e manutenção da saúde (HERNANDEZ &
BENITO, 1998).
É papel dos profissionais da área de saúde, a ser praticado
quotidianamente, dar a conhecer à população geral a importância da
prática de atividades físicas para a manutenção e a obtenção da saúde
na totalidade de seu significado, ou seja, físico psicológico e social. Para
que isto se torne possível, é preciso que se busque novo caminho na
formação profissional, isto é, ao professor de educação física deve-se
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oferecer uma formação de qualidade na área de recreação, saúde,
prevenção e qualidade de vida (SAMULSKI & LUSTOSA, 1996).
A educação postural não tem como objetivo limitar as atividades,
mas, ao contrário, permitir sua realização dentro de um espaço de
segurança gestual, como lembra SIMON, & cols, 1998, apud
BRACCIALLI & VILARTA, (2000).
As diferenças no comprimento dos membros podem ocasionar uma
assimetria espinhal, abaixando efetivamente a pelve de um lado e
elevando o outro. Se um paciente tem uma extremidade esquerda curta,
a pelve vai inclinar para a esquerda, levando consigo a coluna. Quando o
indivíduo procura o alinhamento óptico, pode haver uma curva
compensatória da coluna lombar de volta para a direita. Essa assimetria
posicional acarreta forças não naturais através da coluna. O lado
côncavo da curva tem maior sustentação de peso nas faces articulares e
estreitamento do forame intervertebral e o disco hidráulico está em risco
de lesão do lado convexo. Além disso, os músculos do lado convexo
tendem a alongar-se e a ficarem mais fracos, enquanto os músculos do
lado côncavo tendem a encurtar-se (WILLIAM & SANDERS, 2003).
A escoliose estrutural lateral irreversível envolve uma curva com
rotação fixa das vértebras apresentando desequilíbrios musculares das
estruturas retraídas no lado côncavo da curva e estruturas alongadas e
enfraquecidas nos lados convexos da curvatura. Se um quadril está
abduzido, os músculos adutores daquele lado ficarão retraídos e os
músculos abdutores ficarão alongados e fracos. Ocorrerá o oposto no
membro contralateral (BRADFORD & cols, 1994). De acordo com esta
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fisiologia é que foi baseado o presente estudo; fortalecendo os
grupamentos

musculares

que

se

encontraram

enfraquecidos

e

alongando os encurtados, visando à distensão dos ligamentos
tensionados e alongamento dos encurtados; seguindo a individualidade
biológica. Devido a isto se obteve resultados significativos em relação à
melhora da postura e relato de alivio das dores em coluna vertebral.
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3) MATERIAIS E MÉTODOS
A) AMOSTRA
O objeto do estudo foi composto de indivíduos do sexo feminino,
portadoras de escoliose com idades entre 15 e 29 anos, matriculadas na
Academia Run Way, situada na Asa Norte em Brasília-DF, e que
praticam atividade física de 3 a 6 vezes por semana.

Trata-se de um estudo observacional de caráter longitudinal do tipo
Ex Post Facto, composta por uma amostra de conveniência com 19
voluntárias, com alterações posturais já instaladas, que se inscreveram
previamente por divulgação de cartazes na academia mencionada. A
seleção ocorreu após anamnese, seguida da primeira avaliação postural
computadorizada para detectar a diferença dos desvios posturais,
usando como protocolo o nível de ombros e o ângulo de Tales direito e
esquerdo. O tempo de realização da observação foi de quatro meses.
Todas as participantes assinaram um termo de consentimento livre
e esclarecido, onde estavam explícitos todos os procedimentos a serem
seguidos no estudo, e os fatores de risco a que estariam sujeitos (Anexo
A). As voluntárias tiveram diagnóstico confirmado de escoliose por
médicos através de estudos radiológicos da coluna vertebral com ângulo
de Cobb delimitado, sendo este de no máximo 40 graus e com curva em
forma de S. Para uma melhor caracterização da amostra, foram
mensurados a estatura e peso corporal, além do percentual de gordura.
A densidade corporal foi obtida pelo procedimento de JACKSON &
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POLLOCK (1978) três dobras, e a conversão para o percentual de
gordura foi realizado através equação de SIRI (1961). As características
descritivas da amostra estão especificadas na TABELA 1.

Idade (anos)
Estatura (cm)
Peso (Kg)
% de gordura

Mínimo
14,0
147,0
45,0
11,3

Máximo
29,0
168,0
70,0
29,3

Média
23,0
162,5
57,0
20,6

Desvio Padrão
4,1
5,8
7,4
5,7

TABELA 1 – Média e Desvio Padrão das variáveis: idade (anos), estatura (cm), peso
(Kg) e percentual de gordura (%G). Programa Galileu. Versão 3.0 copryght, 1999.
Composição corporal: Jackson & Pollock 3 dobras, 1984. Micromed biotecnologia
Ltda.

B) CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:
Desvio postural de etiologia idiopática, congênita ou por
assimetria de membros inferiores; sem suspeita de gravidez; Raios-X
medindo o ângulo de Cobb menor que 40º; freqüência de treino no
mínimo de três vezes por semana.

C) INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Para a avaliação inicial e após os quatro meses de musculação
foram utilizados os instrumentos a seguir especificados:
Ambiente com fundo liso; fita adesiva cor azul da marca Baby-Fix
de 19mm com 20cm de comprimento, para demarcação da calibração
das fotos para filmagem; etiqueta auto-adesiva azul da marca Pimaco
tamanho 18,79 mm, para delimitação das áreas a serem avaliadas
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(acrômio/olecrano) e marcação da área a ser ocupada pelo tripé nas
demais avaliações; tripé para filmadora da marca Vivitar VPT-240
(Deluxe Heavy Duty Video-Photo Tripod 654829 — Made in China);
filmadora digital da marca Minolta Master, modelo no: C-512 12X Power
Zoom autofocus, Minolta Corporation 101 Williams Drive Ramsy, NJ,
07446, USA; Computador Microsoft Windows XP Home Edition versão
2002; Programa de Análise Postural Computadorizada (Da Vinci) versão
3.0, Micromed Biotecnologia Ltda; placa digitalizadora de imagens
inserida na CPU.
Para realizar a prática foi utilizada a dependência da academia
(sala de musculação, espelhos, colchonetes, espaldar, caneleiras,
halteres, barras de ferro, anillhas e aparelhos de resistência fixa variável
para exercícios resistidos, sendo estes da marca Cybex, Techogym e
Life).
As participantes foram orientadas a expirar durante a ação
concêntrica e a inspirar na ação excêntrica, em cada repetição, conforme
BARBOSA & cols (2000). Não se recomenda prender excessivamente a
respiração com a glote fechada (manobra de Valsalva) durante a
execução de treinamento de força, pois a pressão sangüínea se eleva de
forma substancial durante os exercícios de treinamento de força (FLECK
& KRAEMER 1999).
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D) PROCEDIMENTO
1º) Anamnese e avaliação postural – Os dados fornecidos pelo paciente,
para a documentação do profissional da saúde, são muito importantes
porque exprimem não só o primeiro contato com esse, como também
seu conhecimento inicial e a sua evolução durante o seguimento clínico
(Anexo B).
2o) Análise postural computadorizada — A primeira análise foi realizada
antes de ter início o período de observação dos efeitos da musculação e
a segunda depois de quatro meses de observação. No ambiente foi
marcado no solo os pontos onde ficou o tripé com a filmadora e na
parede 20 cm de fita adesiva de cor azul para calibração das fotos da
filmagem e um fio de prumo preso ao teto para ajustar com o que fica no
software. O programa utilizado é um software integrado de captura e
digitalização de imagens, que permite a realização de medidas precisas
de ângulos e distâncias da postura. No presente estudo, as medidas
foram avaliadas ao nível de ombros (acrômio) e ângulo de Tales
(olecrano direito e esquerdo em relação ao tronco). Esses locais foram
marcados com etiquetas auto-adesivas de cor azul, antes da realização
da filmagem, para melhor visualização, pois com o mouse clicou-se no
fio de prumo preso no teto na visualização da captura da imagem para
seu ajuste e após clicou-se no prumo do software na região delimitada
previamente na participante, que vai até o lado contra-lateral, realizando
a medida do desnível (nível do ombro direito em relação ao ombro
esquerdo e a relação entre o ângulo de Tales direito com o esquerdo). A
diferença de ombros foi medida em graus, enquanto para a distância ao
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ângulo de Tales medido em milímetros a centímetros. As participantes
avaliadas usavam roupas que deixavam livre a região posterior do
tronco, sem acessórios, mantendo os cabelos presos (Anexo D). A
seguir uma exemplificação da análise postural pré e pós-treinamento
(figura 1 e 2).
Figura 1: Primeira análise postural antes da observação dos efeitos da
musculação (participante: P.A.M).

Micromed Da Vinci.
Figura 2: Segunda análise postural 4 meses após a observação dos
efeitos da musculação sobre a escoliose (participante: P. A. M).

Micromed Da Vinci.
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3ª) Prescrição de exercícios — foi determinada pela carga média referese ao uso da porcentagem de carga entre 50% e 80% da carga máxima
e 10 a 15 repetições de três séries, sendo a atividade de intensidade
moderada. O ritmo de respiração deve estar em harmonia com o ritmo
de execução do movimento. Recomendou-se a respiração em cada
repetição, expirando durante o levantamento da carga e inspirando
durante a volta à posição inicial (FLECK & KRAEMER, 1999).
A prescrição dos exercícios englobou toda a musculatura corporal
associada à respiração, com ênfase na curvatura primária, sendo
alongado o lado da concavidade da curva que se encontra encurtado e
fortalecido o lado contrário (convexidade) que se encontra enfraquecido
e relaxamento da tensão ligamentar baseado segundo WILLIAM &
SANDERS

(2003).

Contra-indicações

para

exercícios

que

sobrecarreguem coluna e os que favoreçam a inclinação do tronco para
o lado da concavidade da curva, como por exemplo, panturrilha em pé,
agachamento, abdominal na prancha e com rotação de tronco. A seleção
dos aparelhos e a instrução dos alongamentos tiveram como finalidade a
diminuição da sobrecarga na coluna vertebral, alivio das tensões
ligamentares do lado convexo da curva, alongamento da musculatura e
dos ligamentos que se encontram encurtados.
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E) EXERCÍCIOS APLICADOS
Os seguintes exercícios foram distribuídos numa freqüência de três
vezes por semana (BANDY & SANDERES, 2003; BOMPA, 2002; FLECK
& KRAEMER, 1999; KAPANDY, 1990; KENDALL & cols, 1995,
MOREIRA & cols, 2003):
- Alongamento corporal global ativo, ativo assistido e passivo na posição
em pé no espaldar, visando inclinação lateral para o lado contrário da
concavidade da curva primária.
- Abdominal estático no solo. Principais músculos atuantes: reto
abdominal,

oblíquo

interno/externo,

transverso

do

abdome,

e

musculatura posterior do tronco.
- Abdominal com máquina com encosto anatômico para coluna lombar.
Principal músculo atuante: reto abdominal.
- Abdominal na prancha vertical em suspensão, mantendo a estabilidade
pélvica e a elevação dos membros inferiores com joelhos flexionados
partindo de 90º flexão de quadril, podendo estar o membro inferior do
lado da concavidade da curva primária cruzado à frente para aliviar
tensões da coluna vertebral. Principais músculos atuantes: reto
abdominal, psoas maior, ilíaco e reto femural.
- Abdução do quadril sentado em cadeira abdutora, posicionamento do
tronco flexionado para frente. Principal músculo atuante: glúteo médio e
mínimo.
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- Abdução do ombro a 90º com halteres em pé em frente ao espelho.
Principais músculos atuantes: deltóide fibras médias e supra-espinhoso.
- Adução do quadril em cadeira adutora com encosto para coluna
vertebral. Principais músculos atuantes: adutor magno, adutor curto,
longo adutor, pectíneo e grácil.
- Bíceps com halteres ou barra reta: flexão do cotovelo (na posição em
pé de frente ao espelho) principais músculos atuantes: bíceps braquial,
braquial e braquioradial.
- Exercícios para região póstero-superior do tronco; principais músculos
atuantes: deltóide posterior, trapézio fibras médias, rombóides e grande
dorsal, (Ex: Remada aberta e fechada)
- Exercício para musculatura da região antero-lateral do tronco na
posição sentada (Ex: supino reto) principais músculos atuantes: peitoral
maior, deltóide anterior, serrátil anterior e tríceps braquial.
- Exercício na posição sentada sem encosto, tronco ereto, pelve
retrovertida e abdome contraído, movimento com carga moderada
realizado a partir da extensão do cotovelo a frente do corpo até a flexão
do cotovelo para trás do corpo (Ex: remada baixa). Principais músculos
atuantes: paravertebrais dorsais, deltóide fibras posteriores, trapézio
fibras médias, rombóides e grande dorsal.
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- Extensão do cotovelo na posição em decúbito dorsal (banco com barra
reta partindo da flexão de ombro a 90º).

Principal músculo atuante:

tríceps braquial.
- Extensão lombar apoiada na cadeira em decúbito ventral, sendo a
subida até o nível da coluna vertebral para não realizar uma
hiperextensão lombar intercalando com a inclinação lateral do tronco
somente para o lado da convexidade da curva partindo da posição
alinhada da coluna vertebral para cima. Principais músculos atuantes:
grande dorsal, paravertebrais e quadrado lombar.
- Extensão do joelho na posição sentada; principal músculo atuante:
quadríceps femural.
- Flexão do joelho na posição sentada. Principais músculos atuantes:
isquiotibiais.
- Flexão plantar na posição sentada com joelhos em flexão de 90º e em
extensão. Principais músculos atuantes: gastrocnêmios e sóleo.
- Extensão do quadril mantendo o joelho em flexão com caneleiras.
Principal músculo atuante: glúteo máximo
Ao final de todos os treinos com musculação foi realizado
alongamento no colchonete específico dos grupamentos musculares
trabalhados e da musculatura encurtada, em diferentes posições
(deitada em decúbito dorsal, sentada e ajoelhada); tração longitudinal da
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coluna vertebral e trabalhos de dissociação da cintura pélvica e controle
postural. Houve um predomínio do alongamento passivo sobre o ativo.
A seleção dos exercícios foi feita previamente, de acordo com a
avaliação postural (Anexos B/C). Nos exercícios, tanto em pé como
sentado, foi enfatizadas a retroversão pélvica e a contração abdominal,
para diminuir a hiperlordose lombar, auxiliando na estabilidade da
postura e na melhora da consciência corporal. Todos os exercícios em
que os aparelhos estavam frente ao espelho e nos exercícios de peso
livre foi enfatizado o acompanhamento da execução dos movimentos
analisados no espelho, visando à consciência corporal.
A intensidade do exercício foi moderada com duração da atividade
em torno de 40 a 60 minutos e freqüência de três vezes por semana
(SAMULSKI & LUSTOSA, 1996).
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F) ESTATÍSTICA
Para análise estatística foi adotado p < 0,05 para nível de
significância através do software SPSS 10.0 for Windows.
Foi realizada inicialmente uma análise exploratória sobre os
dados obtidos da amostra. Não foram encontrados casos faltosos
(Missing cases) e o estudo da normalidade revelou assimetria nas
variáveis entre o nível de ombros pré e pós-treinamento com
musculação. A assimetria foi ajustada utilizando-se o critério de uma
casa decimal acima ou abaixo dos valores extremos obtidos através da
distribuição de freqüências destas variáveis. Assim, valores discrepantes
(outliers) acima da média foram ajustado para o valor extremo superior
mais uma casa decimal e valores discrepantes (outliers) abaixo da média
foram ajustados para o valor inferior menos uma casa decimal. Após
estes procedimentos, todas as variáveis assumiram padrões normais.
Para avaliar se haviam diferenças entre as variáveis “ângulo de
Tales: direito e esquerdo” e “nível de ombros”, pré e pós treinamento
com musculação, foram realizados teste T pareados.
Para avaliar se houve melhora postural foi colocado o Delta da
variável “ângulo de Tales, pré e pós-treinamento aplicado, assim, Delta
(pré) = [ângulo de Tales (direito) – ângulo de Tales (esquerdo)] e Delta
(pós) = [ângulo de Tales (direito) – ângulo de Tales (esquerdo)]. Para
tanto, dividiu-se a amostra em dois grupos em função da posição da
concavidade da curva lombar.
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O Grupo 1 (n = 7) foi formado por indivíduos cuja distância do
ângulo de Tales (direito) era maior do que o ângulo de Tales (esquerdo).
O Grupo 2 (n = 12) formado por indivíduos cuja as distâncias do
ângulo de Tales (esquerdo) era maior do que o ângulo de Tales (direito).
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4) RESULTADOS
O teste T pareado apresentou diferenças significativas [t (6) = 3,26; p = 0,02] em relação ao Grupo 1 e em relação ao Grupo 2 [t (11) =
5,50; p = 0,001], sendo que houve uma diminuição da diferença entre o
ângulo de Tales esquerdo e direito, pré e pós-treinamento aplicado;
sendo os valores médios e Desvio padrão - Grupo 1: 0,15 ± 0,39 e
Grupo 2: 0,40 ± 0,67;. Grupo 1: 1,62 ± 1,33 e Grupo 2: 2,22 ± 1,37.
Em relação à variável nível de ombros foram encontradas
diferenças significativas [t (18) = 8,47; p = 0,001]; sendo os valores
médios e Desvio padrão 0,35 ± 0,29 e 1,98 ± 0,96, havendo uma
diminuição do desnível de ombros, pré e pós-treinamento com
musculação.
O gráfico 1 abaixo apresenta as médias dos grupos 1 e 2 para as
variáveis “ângulo de Tales” (pré e pós-treinamento com musculação) e
“nível de ombros”.
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Como resultado não esperado obteve-se o alívio das dores na
coluna vertebral relatadas na anamnese. De 19 casos acompanhados,
09 indivíduos relataram algum tipo de dor em coluna vertebral
correspondendo a 47.4% em relação à amostra estudada.
O estudo mostrou que, das 19 participantes, 18 (94,7%)
apresentaram melhora no nível de ombros. Houve 1 caso de nivelamento
de ombros atingindo grau zero e 13 (68,5%) igualaram as distâncias
entre o olecrano esquerdo e o direito.
Dentre as 19 participantes 13 (68,5%) relataram algum tipo de dor,
na primeira avaliação, havendo 2 manifestações de dor na coluna
vertebral, 9 (47,4%) na lombar, 4 (21%) de outros tipos de dores
associadas ou não com dores na coluna, 2 (10,6%) na coluna cervical.
Após os quatro meses de exercícios com observação, obteve-se
um resultado expressivo. Das 19 participantes, 6 (31,6%) relataram
melhoria nas dores, havendo 7 (36,9%) que não sentem mais dores.
Todas participantes tiveram seus treinos modificados após um
mês para aumento de carga, sendo está progressiva; conseqüentemente
obteve-se ganho de força muscular, e com isso, uma melhora no
equilíbrio dos grupamentos musculares. Devido aos alongamentos feitos
pré e pós-treinos, sendo este mais de forma passiva, portanto houve
uma melhora em relação à flexibilidade.
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5) DISCUSSÃO
Após

a

primeira

avaliação

postural

e

a

anamnese

para

complementação de dados sobre as participantes, além do alongamento
clássico corporal global, foram indicados individualmente exercícios
específicos para alongar o lado da concavidade da curva primária.
Devido à queixa de dor, alguns exercícios e/ou aparelhos foram
excluídos dos treinos: panturrilha em pé, prancha inclinada de
abdominal, flexão anterior do tronco com barra reta, banco para
realização de inclinação lateral do tronco para o lado da concavidade da
curva. O exercício de glúteo e de abdominal com rotação de tronco em
máquina foi substituído pelo peso livre em colchonete. Para as
participantes que sentiam dores na coluna lombar durante os exercícios
de agachamento e flexão de joelho na posição deitada, esses exercícios
foram excluídos, sendo a flexão de joelho na posição deitada substituído
pela posição sentado e o agachamento pela extensão de joelho (leg
press 45º).
COIMBRA & OLIVEIRA (1998), advertem que o agachamento
executado corretamente aumenta significativamente a compressão
intradiscal. Na condição incorreta (flexão de tronco acentuada), a
compressão foi significativamente maior que na condição correta.
A alta incidência de afecções posturais no adulto tem sido atestada
em inúmeros estudos, mencionados anteriormente. Para minimizar
esses efeitos negativos, faz-se necessário um trabalho de base
abrangente, que seja capaz de atuar, sobretudo, no plano preventivo e

42

educacional, possibilitando a mudança de hábitos inadequados,
conforme propõem BRACCIALLI & VILARTA, (2000).
Há múltiplos geradores de potenciais de dor nas síndromes de dor
de coluna e muitas vezes a estrutura anatômica deficiente não faz a
menor diferença. A base do treinamento de estabilização funcional é
proporcionar ao paciente consciência do movimento, conhecimento de
posturas seguras e força funcional e coordenação para promover o
controle da disfunção da coluna (WILLIAM & SANDERES, 2003).
O estudo mostrou que há necessidade da organização prévia de
uma escala para dor, pois o portador de desvios posturais tem alta
propensão a lombalgia e hérnia de disco. VIDEMAN & cols (1995) de
acordo com um levantamento bibliográfico verificou que certas atividades
atléticas podem acelerar a degeneração espinhal, assim como as
posturas inclinadas e rotação do tronco. Essa circunstância é relevante
para freqüentadores de academias. Somente ao realizar uma avaliação
personalizada é possível identificar a diferença morfofuncional capaz de
assegurar elementos válidos para uma prescrição adequada de
exercícios.
As fontes potencias de dor são a fadiga muscular e torções
ligamentares no lado da convexidade e irritação nervosa no lado da
concavidade. Esses dados, apresentados por KISNER & COLBY, (1998),
reforçam a importância da avaliação postural e a prescrição de
exercícios de alongamento e fortalecimento individualizados.
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Muitos profissionais usam o exercício no tratamento de problemas
da região inferior das costas. O tipo de exercício e a ênfase no
treinamento, porém, não são padronizados (WILLIAM & SANDERS,
2003). O’ SULLIVAN & cols (1998) demonstram uma diminuição
significativa na dor e incapacidade imediatamente, 3 meses, 6 meses e
30 meses após iniciar um tratamento com exercícios. Num estudo
retrospectivo SAAL & SAAL (1989) verificaram que uma elevada
percentagem de pacientes com uma radiculopatia específica teve bom
resultado no treinamento de estabilização (enfatiza força, resistência e
propriocepção), mesmo em casos em que a cirurgia havia sido
recomendada anteriormente.
Os dados significativos obtidos no presente estudo fazem inclusão
e/ou melhoramento do embasamento em uma avaliação individualizada
do aluno ao ingresso na academia e a prescrição baseada em sua
postura; sendo que, pós-liberação médica o fisioterapeuta junto com o
professor de educação física realizem um trabalho de equipe
multidisciplinar, proporcionando ao aluno uma melhora da qualidade de
vida e prevenção de futuras lesões.
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6) CONCLUSÃO
O presente estudo concluiu que existe influência positiva da
musculação

sobre

desvios

posturais

(escoliose

estrutural);

as

participantes apresentaram melhora significativa na postura em relação
ao nível de ombros e diminuição da diferença encontrada no ângulo de
Tales direito em relação ao esquerdo pré e pós-treinamento. Esta
influência está relacionada à melhora da postura pelo fortalecimento
muscular e alongamentos, sendo este, principalmente em relação ao
lado da concavidade da curva. Uma vez estruturado o desvio postural
(escoliose) não se consegue atingir ao nível de coluna vertebral uma
correção, a não ser cirurgicamente, os dados positivos deste estudo
estão relacionados com a busca do equilíbrio entre os grupamentos
musculares com o objetivo de diminuir a sobrecarga em coluna vertebral,
considerando a propensão à associação a outras patologias, como:
lombalgias e hérnia de disco.
Com

musculação

orientada

individualmente

conforme

as

necessidades biológicas obteve-se, a manutenção da postura, alivio e ou
melhora das dores na coluna vertebral relatadas no inicio do estudo
através da anamnese.
As academias de ginásticas devem estar cientes que seu público
não é formado apenas por indivíduos com perfeitas condições de saúde,
além de ser freqüentado por adolescentes, adultos e idosos é incluído os
portadores de diversas patologias que podem estar em fase de melhora
e / ou manutenção, porém os desvios posturais devem ser considerados
como tema relevante pelo alto índice de portadores; que deve ser
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detectado logo ao seu ingresso a academia para que sua prescrição de
exercícios vise uma melhora na qualidade de vida e prevenção de
futuras lesões.
Pelo tempo de realização do estudo (4 meses) não se sabe os
efeitos a longo prazo da prática de musculação em portadores de
escoliose, até porque, os indivíduos participantes apresentaram
diferentes graus de desvios posturais. Portanto, sugere-se em estudos
futuros que se determine um grau específico de desvio postural (ângulo
de Cobb) para observação dos efeitos da musculação; homogeneidade
do grupo em relação à idade, peso corporal e tempo de atividade física
anterior.
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ANEXOS

ANEXO A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu, Ana Claudia Sued Lamotte, Fisioterapeuta, Profª. Educação
Física e Pesquisadora deste Projeto: Efeitos da musculação sobre a
Escoliose.
Solicito a Vossa colaboração através da participação no projeto
de pesquisa, com o objetivo de verificar a influência de um Programa
Treinamento Resistido (musculação) sobre a Escoliose em mulheres na
faixa etária de 14 a 29 anos de idade. Para tanto, você será submetida a
uma entrevista inicial, avaliação postural e a um programa de
treinamento de força que será determinado conforme o resultado da
avaliação postural. Após 90 dias a contar da 1ª avaliação você deverá
comparecer no dia e horário marcados para outra avaliação postural.
Serão avaliadas através da inspeção: a postura como um todo
com pontos de referência, e após será realizado a avaliação postural
computadorizada tomando como referência e delimitado o nível de
ombros (acrômio) e ângulo de Talles (olecrano).
É da responsabilidade do participante desta pesquisa estar
liberado pelo médico para o ingresso ao programa de atividade física.
Os participantes deverão obedecer aos seguintes itens:
•

A avaliada deverá comparecer ao local das avaliações no dia e
horário pré-determinados. Deverá no momento da avaliação, estar
vestida de duas peças (tope com short ou bermuda e descalça).

•

Não poderão realizar outras prescrições de séries de musculação e
aulas de ginástica localizada;

•

As participantes não poderão estar grávidas ou com suspeita de
gravidez;

•

O devido programa deverá ser cumprido como determinado sem
diminuição ou excesso e de preferência que não ocorra desistência.
Benefícios:

•

A prescrição de séries de exercícios em programa de treinamento

resistido de acordo com a individualidade biológica, aumenta a força e o
tônus muscular, proporcionando uma harmonia nos grupamentos
musculares, com isso uma melhora na postura;
•

A execução dos exercícios de maneira correta de preferência

frente ao espelho melhora a consciência corporal;
•

Exercícios respiratórios sozinhos ou juntos com os exercícios

auxiliam na execução dos mesmos, e ainda fortalecem a musculatura
respiratória envolvida; atuam na expansão e elasticidade da caixa
torácica; havendo um trabalho de movimentação das costelas durante o
ato respiratório no sentido antero-posterior e transversal ajudando a
melhorar a expansibilidade da caixa torácica;
•

O alongamento auxilia na postura e previne futuras lesões;

•

O exercício feito em lugar amplo com outras pessoas ajuda na

socialização e melhora da auto-estima; ficando mais fácil à progressão
do programa e menos difícil a desistência.

Lembramos que este estudo poderá apresentar alguns
riscos, como:
•

Alguns participantes poderão sentir cansaço geral ou de grupamentos
musculares específicos; durante e após as sessões;

•

Em nenhum caso os participantes poderão sentir algum tipo de dor.

• A musculação poderá não surtir efeito em relação à melhora da
postura.
Sendo assim, eu--------------------------------------------------------------,
Assino abaixo, e confirmo através deste documento a minha participação
legal de livre expontânea vontade.
Estou informando que, quando julgar necessário e sem qualquer
prejuízo para min poderei cancelar o presente termo de consentimento
livre e esclarecido.

Brasília – DF ____de _____________de 2002.

________________________

______________________

Assinatura – RG participante

Assinatura – RG testemunha

ANEXO B

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO FISIOTERÁPICA
Profª. Fisio. Ana Claudia Sued Lamotte
Crefito: 18499

ANAMNESE
Nome:__________________________________________________ Idade:_______
Data de Nascimento: _______/________/________
Endereço:___________________________________________________________
Profissão:_________________________________________Fone:______________
Turno/Prof.:__________________________________________________________
1)Hábitos Alimentares:
Quantas refeições diariamente ( ) Quais? _________________________________
Restrições alimentares ( ) sim ( ) não Qual?______________________________
Motivo: ______________________________________________________________
2)Atividades Físicas (por mais de 1 ano constante com no mínimo de uma freqüência
de 3x p/sem.) Quais?
____________________________________________________________________
Há quanto tempo não realiza nenhum tipo de atividade física?
____________________________________________________________________
3) HDP:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4)HF:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5)HDA:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

AVALIAÇÃO POSTURAL
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

POSIÇÃO: Antero posterior
Cabeça:___________________________________
Nível de ombros:___________________________
Protusão de ombros:________________________
Triângulo de Talle:_________________________
Nível das cristas Ilíacas:_____________________
Coxo-femural: ( )Normal ( )Valgo ( ) Varo
Joelho:
( )Normal ( )Valgo ( ) Varo
Pés:
( )Normais( )Planos ( ) Cavos ( )Varo ( )Valgo

POSIÇÃO: Postero-Anterior

1. Nível dos Ombros:___________________________
2. Escápulas:
( )Normais ( )Planas ( )Aladas
3. Coluna Vertebral:
ESCOLIOSE: ( )Cervical ( )Dorsal ( )Lombar ( ) Toracolombar
QUAL?____________________________________
4. Nível pélvico:_______________________________
5. Joelhos (linhas poplíteas):_____________________

III.

POSIÇÃO: Perfil

1. Coluna Vertebral:

Hiperlordose: ( ) Cervical

( )Lombar

( )Cifose:_____________________________
2. MmSs:
3.
4.
5.
6.
7.

( )Adiante

( )Atrás

( )Alinhados

Rotação de Tronco:__________________________
Pelve:
( )Anterversão( )Retroversão ( )Normal
Joelhos:
( )Normais ( )Levemente Fletidos ( )Recurvatium
Pés-dedos:__________________________________
Abdomem:
( )Normal
( )Ptose
( )Distendido

MENSURAÇÃO DOS MEMBROS (se necessário):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
RADIOLOGIA:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
MEDICAÇÕES:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
MÉTODOS CONTRACEPTIVOS:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
PROPOSTA DE EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
OBS:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________
Local e Data

_________________________
Assinatura

ANEXO C

Fitness
Hercules
Automatiza todo o
processo de avaliação
da musculação...

DaVinci
Palm Pilot
O sistema Hercules de acompanhamento e montagem da ficha de musculação tem
agora um opcional que poderá tornar ainda mais ágil o trabalho dos professores.
Conheça o Palm Pilot.
Leia mais>>>

Casos de sucesso

Fit 21 - “O Hercules veio de encontro ao nosso plano de ser a academia do século
XXI”
Leia mais>>>

Emissão de fichas
i

O Hercules é o primeiro sistema multimídia de emissão de fichas de musculação.
Leia mais>>>

Benefícios
Um único produto permite o controle total da área de musculação de sua academia,
sendo uma solução completa com baixo custo.
Leia mais>>>

Marketing Interno
O Hercules pode revolucionar a comunicação interna na sua academia.
Leia mais>>>

Criado a partir das mais
avançadas técnicas da
engenharia biomédica..

Galileu

É um programa de
avaliação física e
companhamento do
aluno...

Michelangelo

É um sistema de
monitoração da
freqüência cardíaca...

Archimedes
Desenvolvido com
rigorosos critérios
científicos, o
Archimedes pode ajuda
lo na avaliação da
composição corporal...

Newton

É um avançado teste de
esforço cardiopulmonar
totalmente orientado
para o uso em medicina
desportiva...
Disponíveis os
documentos de

suporte técnico
com as dúvidas mais
comuns, 24 horas por
dia.
Copyright © 2002 - Micromed Biotecnologia Ltda.
Design by Ponto Exe

Fitness
MetaView

Automatiza todo o
processo Medida da taxa
metabólica basal...

Apresentação
O sistema é um software integrado de captura e digitalização de imagens, que
permite a realização de medidas precisas de ângulos e distâncias da postura.
Leia mais>>>

Características
Leia mais>>>

Benefícios

O Archimedes traz retorno financeiro ao seu estabelecimento.
Leia mais>>>

Precisão

Leia mais>>>

Laudo

Leia mais>>>
i

Protocolo
Leia mais>>>

Hercules

Automatiza todo o
processo de avaliação
da musculação...

DaVinci

Criado a partir das mais
avançadas técnicas da
engenharia biomédica..

Galileu
É um programa de
avaliação física e
companhamento do
aluno...

Michelangelo
É um sistema de
monitoração da
freqüência cardíaca...

Archimedes

Desenvolvido com
rigorosos critérios
científicos, o
Archimedes pode ajuda
lo na avaliação da
composição corporal...

Newton

É um avançado teste de
esforço cardiopulmonar
totalmente orientado
para o uso em medicina
desportiva...
Disponíveis os
documentos de

suporte técnico
com as dúvidas mais
comuns, 24 horas por
dia.

Copyright © 2002 - Micromed Biotecnologia Ltda.
Design by Ponto Exe

Fitness
MetaView

Automatiza todo o
processo Medida da taxa
metabólica basal...

PROTOCOLOS
O examinador pode usar protocolos já existentes no programa para escanometria,
avaliação dos planos frontal, dorsal e laterais, medidas de ângulo q. Ainda podem ser
criados livremente outros protocolos pelo usuário.
Clique nas imagens das telas do sistema para vê-las ampliadas.

Hercules

Automatiza todo o
processo de avaliação
da musculação...

DaVinci

Criado a partir das mais
avançadas técnicas da
engenharia biomédica..

Galileu

É um programa de
avaliação física e
companhamento do
aluno...

i

Michelangelo

É um sistema de
monitoração da
freqüência cardíaca...

Archimedes
Desenvolvido com
rigorosos critérios
científicos, o
Archimedes pode ajuda
lo na avaliação da
composição corporal...

Newton

É um avançado teste de
esforço cardiopulmonar
totalmente orientado
para o uso em medicina
desportiva...

Disponíveis os
documentos de

suporte técnico
com as dúvidas mais
comuns, 24 horas por
dia.
Copyright © 2002 - Micromed Biotecnologia Ltda.
Design by Ponto Exe

ANEXO D

Análise Postural Pré e Pós Treinamento
Durante Quatro Meses
A. M. Q. M

Pré

Pós

A. M. V

Pré

Pós

A. S. A

Pré

Pós

A. S. E

Pré

Pós

B. R. F. C

Pré

Pós

C. N. F. D

Pré

Pós

C. B. T. A

Pré

Pós

C. M. P

Pré

Pós

C. R. V

Pré

Pós

F. L. C

Pré

Pós

F. P. B

Pré

Pós

M. J. K. F

Pré

Pós

M. M. D. P

Pré

Pós

M. T. S

Pré

Pós

M. Y. L. S

Pré

Pós

P. A. M

Pré

Pós

V. O. E

Pré

Pós

Y. C. S

Pré

Pós

Z. M. S. T

Pré

Pós

ABSTRACT
Considering two common sense evidence – the growing search for physical
activities and the number of cases of postural shunting line, the effects of body
building had been observed in individuals of the female gender with ages between 15
and 29 with confirmed diagnosis of structural scoliosis varying from 10 to 40 degree
angle de Cobb. Began from the anamnese, the detailed postural evaluation and the
computerized through the Software Da Vinci version 3.0 (Micromed biotechnology
Ltda), using a back-front position with delimited points: the right and left Tales´ angle
measured in centimeters; shoulder level measured in degrees. The participants
carried through three weekly sessions of body building with corporal global strength
work and stretching before and after the workouts, for one hour during four months.
Exercises were included to stretch the side of the concave of the primary curve and
all the workouts with exercise machines that over load the spinal column were
excluded. The second computerized postural analyses was achieved after four
months of body building, obtaining results that showed improvement compared to the
first one, from an individual point of view. From the 19 participants 18 showed
improvement in the shoulder area and the shoulder leveling, achieved zero degree
and 13 (68,5%) equaled the distance between the left and right olecrano comparing
the distance diferences before and after body building treinment. Amongst the 19
participants, 13 (68, 5%) described some kind of pain in the first evaluation, having 2
reveling pain in the spine, 9 (47, 4%) in the lumbar, 4 (21%) with other kinds of pain
associated or not with pains in the spinal column and 2 (10, 6%) in the cervical
column. After four months of observed exercises, an expressive result was obtained.

From 19 participants, 6 (31, 6%) showed less pains, having 7 (36, 9%) not having
anymore pains. The present study concluded that training programs and the selection
of exercise machines should be adequate to the biological necessities and the
individual morphofunctional restrictions for better long term results, therefore
preventing future injuries. Body building exercises has a positive influence on the
postural shunting lines (structural scoliosis); the participants a significant improvement
on posture in comparison to the shoulder levels and a decrease in the diference found
in the right Tales’ angle in comparison to the left Tales’ angle before and after
treinment.
Key words: escoliosis, posture, body building

