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C. Picault e C. Salanova, renomados ortopedistas franceses, dizem sobre o tratamento

da escoliose: "...para um jovem colega interessado em estudar a escoliose, seria impossível,

referindo-se à literatura, decidir por um tratamento coerente... o que esperar da pesquisa fun-

damental? Nada de imediato. As triagens sistemáticas foram abandonadas. As indicações te-

rapêuticas não estão codificadas. A avaliação dos resultados não está sistematizada... O que fazer

para remediar esta desordem?"

Escrito para médicos ortopedistas, a idéia central do artigo pode bem nos causar

estranheza mas, grosso modo, ela é, também aos fisioterapeutas, a pura expressão da realidade.

De que maneira tratamos a escoliose? Quando iniciar e quando parar? As avaliações e

os resultados são confiáveis? O colete...ih, o colete, o que pensamos? A fisioterapia na escoliose

e – por extensão – em todas as patologias da coluna vertebral está em qual patamar?

O NEPE – através desta revista e da excelente companhia da Associação Quero-Quero

– pretende iniciar a construção de alicerces sólidos para tornar científica nossa procura por um

melhor tratamento fisioterápico da coluna vertebral. Não nos cabe inibir as iniciativas e os trata-

mentos feitos por colegas, mas nos compete separar crença e realidade.

O Brasil – há cerca de duas décadas – enveredou pelo caminho das técnicas. Triunfo

absoluto! Profissionais competentes dotados de uma manualidade e jogo de cintura próprios do

brasileiro, mas que, geração após geração, deixaram o conhecimento da história natural das

doenças em segundo plano. Este deveria ser, agora, o novo investimento. Retomar nossas técni-

cas e colocá-las no eixo da ciência, provando-as em função da história natural das doenças.

Os interesses são numerosos e o marketing está por toda parte. O NEPE não os rene-

ga, mas fará de tudo para manter este espaço isento, colocando-o à disposição dos colegas inte-

ressados em elevar o conteúdo de nossa discussão. Assim, convidamos os fisioterapeutas a escre-

ver, discutir e confrontar.

Os participantes do último congresso GKTS (Groupe Kinésithérapique de Travail sur

la Scoliose et le Rachis) em São Paulo puderam provar desta diversidade e da competência cien-

tífica de seus membros. É possível brilhar sendo humilde e instigante. O NEPE é fruto de alguns

anos do meu convívio com o GKTS e o mínimo a ser feito é tentar reproduzir as qualidades de

um grupo sólido.

Alvissareiro é verificar que em terra tão gentil tantos colegas tenham a mesma disposição.

Celso Luís Dias     

Diretor do NEPE-Br     
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PRINCÍPIOS E TÉCNICA DE REEDUCAÇÃO TRIDIMENSIONAL 
DA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DEBUTANTE

MIRAMAND, Yvan
Kinésithérapeute em Aix-Marseille

França

Palavras-chave: escoliose idiopática, tratamento, fisioterapia

RESUMO
O autor propõe uma técnica de tratamento da escoliose idiopática, não importando sua localização ou forma, mas com grau de Risser

inferior a 2 e angulação limite de 20º (Cobb) para sua aplicação.
O autor baseia sua técnica no que considera ser a causa da escoliose: uma extensão segmentária provocada por uma retração das partes

moles posteriores. Assim, considera que, se as curvaturas fisiológicas sagitais forem mantidas, elas podem assegurar a estabilidade raquidiana.
Desta forma, a busca do enrolamento axial torna-se uma obsessão para o sucesso do tratamento fisioterápico.

ABSTRACT
The author reports a technique for the treatment of idiophatic scoliosis. However, it must be a Risser scoliosis inferior to 2 and

with an angulation limit of 20˚ (Cobb), although this technique can be applied to any localization and form. The author considers a seg-
mental extension caused by a retraction of the posterior soft parts as being the cause for the scoliosis.
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Creio que é necessário, inicialmente, identificar o campo
de aplicação desta técnica. Ela se endereça unicamente às escolio-
ses idiopáticas, qualquer que seja sua localização. Todavia, a idade
do escoliótico e a angulação da escoliose devem ser particularmente
levadas em consideração.

Em relação à idade, o limite superior deve ser de 13 anos de
idade óssea nas meninas, com Risser 1 correspondendo à idade da
menarca. Explicaremos isto posteriormente.

A angulação não deve exceder 20˚ de ângulo de Cobb.
O título deste artigo utiliza um termo chamado "escoliose

debutante". Este termo parece-me preferível àquele de escoliose leve ou
menor, pois, qualquer que seja seu potencial evolutivo, a escoliose
começa sempre "debutante", de onde advém o interesse de uma desco-
berta precoce e de aspectos preventivos, pelo médico de família ou pelo
médico escolar. Desde o início, é necessário tratar a escoliose (se qui-
sermos ter o máximo de eficácia) e não esperar que ela tenha feito a
prova de sua evolução.

BIOMECÂNICA DA ESCOLIOSE
Vários autores fizeram referência ao aspecto tridimensional

da escoliose. Citaremos Sommerville (11), em 1952, e nosso colega
Perdriolle (9), em 1979, que demonstrou o mecanismo da escoliose
torácica. Bardot (1) descreveu com precisão o processo. O elemento
desencadeante é uma rigidez segmentar em extensão, inicialmente
localizada a um ou dois segmentos móveis. Esta rigidez em extensão
cria uma instabilidade anterior vertebral pois, a partir do tripé estável
formado pelas duas apófises articulares posteriormente e pelos corpos
à frente, passamos a um sistema bipodal instável, em conseqüência da
rigidez em extensão. Este desaferrolhamento vertebral permite uma
inclinação lateral. Tanto isto é verdade em mecânica que quando temos
dois componentes (extensão segmentar e rotação), temos forçosa-
mente uma resultante (inclinação lateral). Este é o mecanismo seg-
mentar a que todos os autores citados referem.

De minha parte, subscrevo inteiramente suas conclusões.

ORIGEM DA RIGIDEZ
Esta rigidez a que nos referimos não é aquela causada por

partes ósseas duras, pois, neste caso, teríamos confirmações radiológi-
cas e nós não estaríamos mais no plano das escolioses congênitas. Esta
rigidez é, então, causada somente pelas partes moles posteriores: elas
podem ser também musculares, capsulares, ligamentares ou
aponeuróticas, e, talvez, todas ao mesmo tempo. O resultado é um fenô-
meno de "tenodese".

Por que elas estão retraídas? Este é um outro problema que,
de fato, esconde todo o segredo da escoliose idiopática. Responder a
esta questão equivale a descobrir o processo patogênico da escoliose e
eu, para isto, não tenho pretensão nem competência. Mas este proces-
so advém certamente de origem superior (neurofisiológico?).

Esta "tenodese", termo utilizado por Bardot (1), significa um
verdadeiro assincronismo entre o crescimento anterior dos corpos ver-
tebrais que se encontram em descarga relativa e, sobretudo, pela re-
tração posterior que, por seu efeito de "tenodese", torna-se uma ver-
dadeira corda no arco raquidiano. Este é o primeiro elemento bio-
mecânico fundamental para o fisioterapeuta.

A deformação óssea estrutural é somente a conseqüência de
uma retração das partes moles posteriores que incide sobre o fenô-
meno crescimento (Delpech).

O segundo ponto da biomecânica que nos chama atenção
é a repercussão dessa rigidez em extensão, não somente sobre os
elementos segmentares iniciais, mas sobre a coluna em seu conjun-
to. É necessário, portanto, ter um conceito global quando falamos
de um indivíduo.

Se a origem é localizada, a repercussão é global. Do ponto de
vista raquidiano, um único mecanismo existe, mas, do ponto de vista
clínico, ele se traduz por, no mínimo, três possibilidades:

No nível torácico, com a rigidez em extensão iniciada em um
ou dois elementos (T6-T7), o ápice da convexidade posterior estende-
se por cima e por baixo para atingir 5 a 7 vértebras torácicas. Isto induz
um empilhamento vertebral que, neste nível, se traduz por uma
diminuição ou desaparecimento da cifose fisiológica (da mesma forma,
uma torção  vertebral exacerba a diminuição da curva sagital). Por últi-
mo, a tenodese posterior, responsável pela extensão primitiva advinda
da rotação, passa do plano sagital ao plano frontal e fixa a inclinação
lateral, criada pela extensão e pela rotação.  Esta tenodese torna-se o
eixo raquidiano do escoliótico.

No nível lombar, a rigidez em extensão começa freqüente-
mente em L2-L3, ápice da concavidade posterior. Ela atinge 3 a 5 vérte-
bras. Isto acarreta um bloqueio vertebral limitado pela lordose fisio-
lógica, levando rapidamente a um empilhamento posterior. Da mesma
forma, a rigidez em extensão induz a rotação que permite evitar o
empilhamento posterior e que acarreta uma diminuição da curva fisio-
lógica e até mesmo seu desaparecimento. Por fim, a tenodese posterior
causada pela rotação passa do plano sagital a um plano frontal e fixa a
inclinação lateral criada automaticamente pela extensão e pela rotação.

Como no plano torácico, a tenodese torna-se o eixo mecâni-
co virtual do escoliótico.

O sistema biomecânico das curvas em S ou das escolioses
primárias com curvas compensatórias (que terminam sempre por se
estruturalizarem) é a síntese dos argumentos evocados anteriormente.

A tenodese posterior estende-se a um máximo de elementos
segmentares, o que nos faz concluir que ela é o caminho mais curto
entre o occipital e o sacro. Ela tornou-se o eixo mecânico do esquema
corporal do escoliótico. É um pivô em volta do qual se organiza fre-
qüentemente uma escoliose torácica direita e uma lombar esquerda.

Aliás, são duas curvas diferentes ou uma só curva que se
organiza ao redor de um eixo central?
• Com uma coluna lombar para trás deste eixo.
• Uma coluna torácica à frente deste eixo.
• Uma zona neutra de mudança de direção que está completamente

fechada pela mudança de plano.
Para resumir este aspecto biomecânico da escoliose,

diria que toda curvatura patológica no plano frontal pode evoluir
somente se há diminuição das curvas no plano sagital.  Dimeglio A.
(3) fala de "calendário neuro-fisiológico das curvas" do plano sa-
gital da coluna. Não estou longe de acreditar que, quando as cur-
vas fisiológicas não vão ao encontro do "calendário neurofisiológi-
co" por uma razão que atinge certamente à "programação" no mais
alto nível, seu retardo prepara o terreno das curvaturas de substi-
tuição que infelizmente elaboram-se no plano frontal.

Faço esta longa digressão biomecânica, geralmente admissí-
vel, porque, na minha opinião, ninguém, com exceção de Cotrel e
Dubousset, tirou conclusões práticas.

Resumindo, o que acontece? Há uma tenodese posterior que
criou um empilhamento, uma extensão segmentária e, sobretudo, um
desaparecimento das curvas sagitais. Este é o primeiro fator.
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O segundo fator refere-se ao crescimento que é máximo ao
nível do tronco entre 10 e 13 anos nas meninas e entre 12 a 15 anos
nos meninos. Há um assincronismo, termo usado por Bardot, ou um
dessincronismo, termo de Dimeglio, entre o crescimento posterior e o
crescimento anterior, entre a concavidade e a convexidade.

Estou convencido de que se a recíproca é verdadeira,
ao estirar estas partes moles posteriores, poderemos recriar as
curvas fisiológicas sagitais, bem como reprogramar um sincro-
nismo do crescimento.

Toda forma de reforço muscular pode somente aumentar as
compressões, aumentando, assim, as assimetrias de crescimento. É  evi-
dente que a eficácia do tratamento depende da sua precocidade.

EXAME DO ESCOLIÓTICO
(1) Exame Estático

Não pretendo retomar a este ponto que todos conhece-
mos. No entanto, devo insistir sobre a análise do perfil: a escoliose
apresenta-se em dorso plano. A diminuição e o desaparecimento das
curvas sagitais devem sempre ser notadas com cuidado. A tendência
à diminuição das flechas sagitais é um verdadeiro sinal de alarme do
agravamento do paciente.

(2) Exame Dinâmico
Colocação em evidência da rigidez em extensão:

Esta rigidez corresponde sempre ao ápice da escoliose. No
caso da escoliose isolada, ela é colocada em evidência por uma simples
flexão ativa da coluna da criança, traduzindo-se por um aplainamento
com diminuição ou desaparecimento das apófises espinhosas.

No caso de escolioses em S, existem 3 zonas de rigidez: no
alto, na região torácica; embaixo, na região lombar e entre estas duas
zonas, na região que corresponde à troca de direção das duas curva-
turas. Nas escolioses de angulação avançada, não é raro que estas 3
zonas reúnam-se, criando uma coluna rígida.

Movimentos de rotação e inclinação
Estes movimentos aparecem em disarmonia no plano de

eleição específica à escoliose; levamos em conta que eles são har-
moniosos, uns em relação aos outros: não há lado rígido convexo,
ou flexível côncavo, não mais em rotação que em inclinação, mas
uma zona escoliótica globalmente rígida. As conclusões desses
exames estáticos e dinâmicos corroboram inteiramente as cons-
tatações biomecânicas.

Na estática, temos a diminuição ou desaparecimento das cur-
vas do plano sagital. Na dinâmica, deparamo-nos com uma rigidez seg-
mentar que torna impossível toda flexão anterior na região da esco-
liose, que marca bem a presença de uma retração das partes moles pos-
teriores. Em relação aos movimentos, assistimos a um enrijecimento
harmonioso da região escoliótica no seu plano de eleição.

O escoliótico pode ser flexível, mas sua escoliose é
sempre rígida.

O TRATAMENTO FISIOTERÁPICO
Princípios

Se fizermos a síntese das constatações biomecânicas e
clínicas, seremos levados, de maneira lógica, a dizer que a retração
posterior das partes moles da coluna acarreta uma extensão seg-

mentária. Esta extensão que é um movimento não mais fisiológico,
mas patológico, cria um empilhamento vertebral, fonte da instabi-
lidade raquidiana. Esta instabilidade provoca uma rotação da colu-
na sobre ela mesma, o que induz automaticamente uma inclinação
lateral e uma diminuição das curvas sagitais.

Nosso princípio será, então, a recuperação do comprimento
fisiológico das partes moles posteriores da coluna.

Objetivo
Recriar as curvaturas fisiológicas sagitais que são a

garantia da estabilidade raquidiana, reduzindo, assim, a esco-
liose debutante.

A técnica propriamente dita
O campo de aplicação endereça-se às escolioses idiopáticas, quaisquer
que sejam sua localização e sua forma, e às escolioses com Risser
inferior a 2+. Com efeito, se o crescimento é um fator agravante da
escoliose, ele pode tornar-se o fator resolutivo, se bem dirigido e
bem canalizado. Para poder endireitar uma escoliose, é necessário
que ela tenha um crescimento significativo. Após Risser 3, sendo o
restante do crescimento insuficiente, como fez notar Dimeglio (3),
deveremos nos endereçar não mais a um tratamento corretivo, mas
sobretudo a um tratamento estabilizador.

A angulação:
20º parece ser o limite superior, pois, ultrapassado este ângulo, as mo-
dificações mecânicas ao nível da coluna são tais que a maioria dos exer-
cícios corretivos que empreendermos voltam-se contra nós. Não é
razoável pretender corrigir, somente com fisioterapia, uma escoliose
que ultrapassou 20º, sobretudo quando se sabe que, para além de 30º,
ela continua a evoluir por sua própria conta na idade adulta. Se qui-
sermos ser críticos sobre a eficácia de nossos tratamentos, devemos,
também, saber nos autocensurar.

Metodologia:
Esta técnica endereça-se à parte estrutural da escoliose. Ela terá sido
precedida, por sessões de tomada de consciência, pois o escoliótico
ignora sua escoliose. Ensinamos a criança a fazer uma análise de seu
próprio corpo. Da mesma forma, devemos trabalhar aspectos da edu-
cação postural pois, nas escolioses debutantes há uma grande parte da
atitude escoliótica totalmente recuperável por uma educação postural
que é essencialmente proprioceptiva. Além disso, a reeducação em esti-
ramento ou flexibilização do plano posterior, não somente raquidiana,
mas de todo o indivíduo. Para poder canalizar o crescimento, é
necessário diminuir as compressões globais sobre essa coluna, dimin-
uindo notadamente o efeito de tenodose das partes moles posteriores.
Para isso, temos uma metodologia que se apoia sobre 6 princípios que
vamos estudar sucessivamente.

PRIMEIRO PRINCÍPIO
Reeducação segmentar seletiva

A extensão segmentar é o ponto de partida localizado da
escoliose. Devemos ser precisos nestas unidades segmentares. Para
isto, é necessário um trabalho seletivo. Aperfeiçoei um conjunto de
posições de referência que não é limitado, pois creio que há outras tan-
tas posições de partida.

Com objetivo didático, consideremos 2 grupos de exercícios:
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Mãos – joelhos:  T12-T10
Aqui as mãos estão sob as cristas poplíteas com os dois cotovelos
dirigindo-se ao solo de maneira simétrica.

Mãos – meia coxa: T9–T7
As mãos da criança seguram na metade posterior da coxa. O nariz tende
a dirigir-se para o abdome. A mão anterior do fisioterapeuta encontra-
se no nível do processo xifóide e a mão posterior sobre as vértebras.

Mãos-raízes das coxas: T6-T4
Idem ao precedente.
A mão anterior do fisioterapeuta está no nível esternal e a mão posteri-
or sobre a apófise espinhosa da vértebra em questão. A criança tenta
levar seu nariz em direção à apófise xifóide.

OS EXERCÍCIOS FEITOS PELOS MMSS 
E O TRONCO.

Mãos – pés: L5 -L4

A criança deve estar sentada, com o seguinte posicionamento: pés con-
tra um espaldar e em dorsiflexão; maléolos internos em contato; joe-
lhos esticados e juntos com patelas ao zênite; bacia em retroversão má-
xima; enrolamento completo da coluna e da cabeça; queixo em direção
ao púbis.

As mãos devem agarrar os dedos e a criança se coloca em
tensão máxima, contraindo os abdominais. A respiração deve ser nor-
mal. A tensão em retropulsão raquidiana é constante e regular. O
fisioterapeuta mantém contato com as apófises espinhosas, de maneira
a controlar e, ao mesmo tempo, fazer uma ligeira contra-pressão para
solicitar uma reação da criança. A outra mão é colocada sobre a parte
anterior do tronco (aqui abdominal baixo) para guiar o esforço poste-
rior da criança. Deve-se vigiar o estiramento máximo de todo o plano
posterior, dos dedos ao occipito. O máximo de retropulsão deve corres-
ponder ao vértice da escoliose, aqui L5-L4.

Mãos – tornozelos:  L3-L2
As mesmas precauções serão tomadas como no caso precedente. A
retropulsão faz-se mais alta.

Mãos – panturrilhas: L2-L1
Idem
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Mãos- nuca: T3-T2
Aqui, a mão anterior do fisioterapeuta fica sobre o manúbrio. A criança
tenta levar seu nariz em direção ao esterno.

EXERCÍCIOS PELOS MMII
Neste caso, a criança fica em supino com suas mãos agar-

rando a parte mais baixa do espaldar.

Mãos – pés: L5-L4
A criança encontra-se com o tronco e os MMII paralelos, a cabeça na
direção das coxas, os pés em flexão dorsal, os tornozelos unidos e os
joelhos esticados e juntos.

Ela faz tração nas coxas no sentido de reduzir a distância coluna lom-
bar – solo. O fisioterapeuta a guia com uma mão sobre a apófise espi-
nhosa do vértice da cifose e da escoliose. A outra mão, neste caso, deve
estar sobre o abdome. A retropulsão é normal, a tensão é constante e
regular. Para continuar esta série de exercícios, é suficiente fazer subir
os pés, barra após barra, de maneira a varrer toda a coluna com uma
ação de retropulsão máxima no lugar onde a coluna deixa o solo.
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Devemos notar que esta retropulsão deve ser feita de maneira
precisa e no plano de eleição da escoliose e, progressivamente, com
tendência a retornar ao plano de referência sagital. No início, os exer-
cícios não são sempre executáveis plenamente. É necessário aceitar
algumas compensações para reduzi-las progressivamente. As diferentes
posições são adaptáveis em função das variações morfológicas das cri-
anças, e é evidente que todos esses exercícios não serão realizados sis-
tematicamente sobre a criança. De fato, dois ou três exercícios, os mais
adaptados à escoliose e à morfologia da criança, serão propostos.

SEGUNDO PRINCÍPIO
Princípio da globalidade

A escoliose interessa somente a 3, 5 ou 7 segmentos verte-
brais, mas ela faz parte de um conjunto que se chama coluna vertebral.
A coluna é, por si só, uma parte do plano posterior. Este plano, por sua
vez, é somente uma parte do escoliótico. Querer tratar a escoliose sem
tratar o escoliótico é um logro. Isto não é absolutamente um conceito
filosófico, mas uma realidade prática. Se nos contentamos em tratar a
zona escoliótica, podemos muito bem obter uma pseudocorreção, mas
esta não será duradoura, pois irá produzir compensações na coluna
vertebral.

Assim que relaxamos a correção, a compensação retorna ao
seu lugar de origem. Desta forma, não corrigiremos a deformação, mas
tão somente faremos uma transferência desta deformação.

Se concentrarmos nosso controle somente na coluna, isto
também será insuficiente, pois a compensação vai fixar-se normalmente
nos MMSS ou nos MMII. A noção de globalidade corresponde a uma
noção de "TUDO OU NADA":  ou você corrige tudo ao mesmo tempo ou
você não corrige nada. Tomemos um exemplo simples:

Uma criança com escoliose lombar esquerda na posição de
mãos-pés ou mãos-meio-panturrilhas com estiramento das partes mo-
les posteriores lombares. Se o terapeuta não prestar atenção, pode
ocorrer um dorso côncavo ou, mais freqüentemente, uma projeção de
cabeça. Assim, não corrigimos o comprimento global da coluna e con-
tribuímos para as retrações torácicas ou cervicais. A solução seria colo-
car em posição longa a coluna dorsal e cervical. Da mesma forma, não há
vantagens se se permite uma flexão do joelho ou um eqüino do pé, ou
mesmo um cavo da abóbada plantar.

Se toleramos uma compensação da rigidez em extensão lom-
bar por uma transferência de retração, não modificamos globalmente o
comprimento do plano posterior, sendo, portanto, ineficazes. A noção
de globalidade corresponde a uma necessidade mecânica. Esta globali-
dade se faz com uma noção de seletividade. Não há nada aqui de anti-
anatômico, ao contrário, há uma complementaridade.

Nota:
É evidente que, no início, a criança não pode realizar o exer-

cício na totalidade. As correções devem ser moderadas no início, mas
elas devem ser feitas em todos os níveis, pois, se se permite um "esque-
ma" compensador, não poderemos mais fazê-lo desaparecer.

TERCEIRO PRINCÍPIO
Princípio da tridimensionalidade

Como observado, partimos de uma correção seletiva. Esta
correção seletiva inclui-se numa visão globalista sobre um único plano,
o que é insuficiente para a escoliose, doença tridimensional. A globali-
dade, por sua vez, deve tornar-se tridimensional.

Com efeito, se trabalharmos somente sobre o plano sagital,
deixaremos duas possibilidades dimensionais à tenodese de tomar a
corda do arco, no sentido mecânico do termo. A corda é sempre a dis-
tância mais curta entre as duas extremidades de um arco. Obteremos,
então, uma única maneira que ilustra o estiramento tão procurado.
Vimos em biomecânica que, quando temos dois componentes, temos
uma resultante.

Isto é também verdade na reeducação da escoliose. Se não
controlarmos ao menos dois planos, teremos sempre uma resultante
que, além de impedir todo o alongamento real, facilitará o agravamento.

Tomemos um exemplo prático com a mesma criança prece-
dente, com sua escoliose lombar esquerda, no exercício em enrola-
mento mãos-pés L4-L5.  Num primeiro momento, corrigimos a totali-
dade das compensações sagitais.

No plano frontal, no nível da bacia, teremos uma anteversão
da bacia direita e uma retroversão da bacia esquerda, por causa dos
possantes ligamentos lombares que reúnem L4-L5 às cristas ilíacas.
Para simplificar, consideremos somente o lado direito: os isquiotibiais
direito, pelo fato da anteversão, são mais curtos. Precedentemente,
reduzimos o flexo do joelho, mas, se não prestarmos atenção, veremos
aparecer um varo ou valgo de joelhos, conforme a cadeia interna ou
externa esteja mais ou menos retraída. No calcâneo, a retração dos
isquiotibiais condiciona a retração dos gêmeos e veremos aparecer, da
mesma maneira, um calcâneo varo ou valgo, que fará voltar o equino
corrigido precedentemente em função de um tendão de Aquiles mais
curto. No ante-pé, a posição do calcâneo condiciona os flexores plan-
tares e, sobretudo, a aponeurose plantar, precipitando uma evolução
em direção a um pé cavo ou a um pé chato.

Apresentamos a complexidade da reeducação em estiramen-
to global tridimensional. Assim, todas as compensações possíveis devem
ser prevenidas e reduzidas, caso contrário seremos inúteis.

No plano horizontal, na bacia, temos a rotação. A anteversão
da bacia direita provoca uma rotação interna do fêmur direito para asse-
gurar a cobertura correta da cabeça do fêmur. A rotação interna do fêmur
provoca uma retração do bíceps longo, do isquiotibial externo e do poplí-
teo, acarretando uma rotação externa da perna (talvez pudéssemos
procurar aqui a causa de várias síndromes patelares nos escolióticos). A
rotação externa deste segmento recua o maléolo externo. O maléolo
interno avança, levando à diminuição do ângulo talo-calcâneo, o que
acarreta a formação de um pé cavo. No que se refere às correções da
escoliose propriamente dita, devemos começar nossos exercícios no
plano de eleição da escoliose e, progressivamente, realizar esses exercí-
cios sobre de-rotações e inclinações. Em relação ao MIE, é evidente que
as compensações que encontrarmos estarão condicionadas pela retro-
versão da bacia esquerda.

Eis, sistematicamente, o que é necessário controlar para
poder falar de reeducação tridimensional. É evidente que tomamos um
caso teórico, mas todas as possibilidades devem ser encaradas.

QUARTO PRINCÍPIO
Princípio do trabalho em cadeia cinética fechada

Esta forma de trabalho parece-me a mais adaptada ao pro-
blema da escoliose, doença da "estática".  Isto por pelo menos 4 razões:
1. O trabalho em cadeia cinética fechada induz automaticamente a um

trabalho isométrico; a busca do estiramento da tenodese posterior
é mais um equilíbrio das tensões nos 3 planos do espaço do que
uma conquista de movimento.
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(1) Mecânica:
A inspiração no nível torácico e, por repercussão, em todos os
níveis raquidianos traduz-se por uma extensão segmentária. Além
disso, todos os músculos inspiratórios são lordosantes.

(2) Fisiológica:
É sobre a expiração que há uma relativa eutonia dos músculos
raquidianos posteriores. É necessário então aproveitar esse rela-
xamento para tentar ganhar comprimento posterior.
Em princípio, os exercícios são mantidos, em média, durante 15 a
20 ciclos respiratórios.

*Sobre a inspiração, a criança deve tentar ao máximo a retro-
pulsação da coluna, caracterizando a fase ativa, mas é sobre a fase de expi-
ração que ele deve manter os ganhos obtidos e esta fase é preponderante,
pois, sem ela, teríamos um fenômeno de “vai e vem”, sem ganho real. É
necessário, durante os diferentes ciclos, que a tensão seja rigorosamente
regular, sem nenhum "soco". Não é raro que, ao fim da expiração, a cri-
ança tenha tendência a relaxar. Atenção ao efeito "bumerangue".  

CONCLUSÃO
Estes princípios de reeducação são fundamentais, devendo

ser respeitados desde o início da progressão. Eles não apresentam ne-
nhum problema de integração para a criança. Essa reeducação tridi-
mensional é muito diferente na sua finalidade daquelas mais freqüente-
mente encontradas nas outras formas de reeducação. Com efeito, ten-
demos, nem mais nem menos, a transformar a escoliose evolutiva em
escoliose resolutiva.

Se a tradução mecânica de escoliose tem como "primum
movens" uma extensão segmentária provocada por uma retração das
partes moles posteriores, é lógico pensar que uma reeducação adapta-
da possa estirar esta tenodese, e por isso mesmo, evitar a extensão seg-
mentar.

Se as curvaturas fisiológicas sagitais são mantidas, elas asse-
guram a estabilidade raquidiana.

Esta estabilidade induz a duas conseqüências, uma transmis-
são das compressões raquidianas harmoniosas, o que tem como
corolário um crescimento harmonioso, segundo a lei de Delpech, e um
não aparecimento ou um desaparecimento das curvas patológicas do
plano frontal.

Esta cinesioterapia tridimensional sobre a escoliose debu-
tante, para ser eficaz, deve endereçar-se a escolioses inferiores a 20º e
em período pubertário. Neste período, a fisioterapia é a parte principal
do tratamento da escoliose.

Devemos sempre lembrar que reeducar uma escoliose apa-
relhada ou operada parece mais valorizante ou mais brilhante para
alguns. Que erro! Em lugar de ser o "carro-chefe", ela torna-se uma
simples coadjuvante, necessária, mas somente uma adjuvante, ocorren-
do somente por um fracasso da fisioterapia.

2. A energia global gasta pela criança no momento do exercício per-
manece quando estamos em cadeira fechada. "O circuito está
fechado" e, assim, não temos desperdício de energia.

3. Em função deste circuito fechado, as compensações necessaria-
mente criadas pelo organismo vão permanentemente ser caçadas
por outras compensações à medida que o exercício progride, em-
bora nenhuma compensação fixar-se-á de maneira duradoura.

4. Da mesma forma, a cadeia cinética fechada permite melhor con-
trole das correções obtidas. Durante uma ginástica mais dinâmica,
corremos o risco de compensações não reveladas no início e que
tornam-se definitivas em seguida, embora saibamos que estas são
mais agradáveis para a criança.

QUINTO PRINCÍPIO
Princípio da reeducação postural e proprioceptiva

A escoliose é um problema postural com uma inadequada
integração proprioceptiva do esquema corporal.

Em relação à postura, o estiramento a ser realizado é lento e
profundo. 

Além dos diferentes ligamentos raquidianos, supra-espinho-
so, infra-espinhoso, amarelo, inter apofisário, inter transversário e co-
mum posterior, devemos nos endereçar igualmente aos músculos pro-
fundos da coluna, que são, essencialmente o epi-espinhal, o inter-espi-
nhal, o inter-transversal e, sobretudo, o transverso-espinhal.

Seu ritmo fisiológico é lento, o tempo de latência é longo e o
limiar de fadiga é alto. É necessário realizar os exercícios e mantê-los
por muito tempo, sem desencadear os "reflexos de estiramento", alon-
gando sem traumatizar. A tensão deve ser constante, regular e indolor,
mas sempre no limite.

Em relação à propriocepção, é lugar comum dizer que o
escoliótico ignora sua escoliose. É necessário que, nestes alongamen-
tos, a criança sinta aparecer a tensão no nível da escoliose, que é sem-
pre a zona que se manifesta por último.

No início, as percepções são fugazes, difíceis e imprecisas. À
medida que se inicia a reeducação, é necessário que as "tensões da
zona escoliótica" tornem-se cada vez mais evidentes.

No início, essas percepções serão assimétricas e é por exer-
cícios seletivos de de-rotação ou de contra-inclinação que deveremos
torná-las simétricas.

Em conclusão, para o que é da propriocepção, é necessário
primeiramente pôr em evidência as tensões do estiramento na zona
escoliótica, para então fazer com que estas tensões de assimetria tor-
nem-se simétricas graças à reeducação tridimensional.

SEXTO PRINCÍPIO
O tempo forte respiratório é a expiração.
Suas razões para isto são:
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A CLÍNICA E O TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DA HÉRNIA DISCAL LOMBAR
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SUMÁRIO
Os autores, a partir da clínica e de achados radiográficos, propõem princípios de tratamento fisioterápico nos casos de hérnia discal lom-

bar. Salientam que não há provas sobre métodos ou técnicas conservadoras mais eficientes que outros no tratamento desta patologia, em função da
ausência de pesquisas comprovatórias.

Por outro lado, ressaltam a importância da fisioterapia como tratamento básico das hérnias lombares, uma vez que o número de casos
com indicação cirúrgica é bastante reduzido se comparado aos que necessitarão de tratamento conservador.

ABSTRACT
The authors make considerations about the basis of physical therapy treatment in cases of lumbar herniated disk. They think that

none of the conservative methods or techniques can be so efficient in the treatment of such pathology. Nevertheless, there are no researches
to support this. On the other hand, they consider physical therapy as the basic treatment for lumbar disk hernias as there is a considerable
reduction in the number of cases with surgery indication if compared to the ones which call for conservative treatments.
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O crescente número de casos de herniação discal lombar
entre a população brasileira fez aumentar a preocupação dos fisiote-
rapeutas em relação ao tratamento desta patologia.

Se, por um lado, não podemos ainda falar de métodos ou téc-
nicas mais eficientes no tratamento fisioterápico, uma vez que a história
natural da doença é benigna e, sendo assim, os resultados podem ser
confundidos com a própria evolução natural, podemos, por outro lado,
verificar como as causas/conseqüências biomecânicas da hérnia lom-
bar podem ser trabalhadas e, eventualmente, prevenidas.

Clinicamente, a perda dos mecanismos de contenção sobre o
núcleo pulposo, estrutura de consistência gelatinosa revestida pelo
annulus fibrosus, pode levar a uma compressão das raízes nervosas
adjacentes. Na coluna lombar, esta compressão manifesta-se clinica-
mente como uma dor ciática. A ciatalgia tem como característica uma
distribuição que respeita os dermátomos lombares.

Cerca de 95% das hérnias de disco lombar paramedianas
são devidas a compressões das raízes L5 e S1. São típicas do paciente
na faixa etária dos 30 aos 60 anos e têm uma história natural bem co-
nhecida: geralmente são recorrentes e as crises tendem a durar em
média 2 a 3 meses. Na maior parte dos casos, são hérnias de bom
prognóstico e raramente necessitam de tratamento cirúrgico.

As únicas indicações definidas para cirurgia nas crises agu-
das são a síndrome da cauda eqüina e o surgimento de déficit neu-
rológico rapidamente progressivo. Crises refratárias ao tratamento
clínico por mais de 4 meses também podem ser indicativas da necessi-
dade de tratamento cirúrgico.

As hérnias foraminais, mais, raras, freqüentemente acome-
tem pacientes acima dos 60 anos.  São mais comuns as compressões de
L4-L5 (60% dos casos) e L3-L4 (30% dos casos). Em apenas 10% dos
casos há comprometimento de L5-S1. Costumam responder pior ao
tratamento clínico e mais freqüentemente necessitam de tratamento
cirúrgico.

A apresentação clínica clássica é a de dor irradiada para a
perna – face posterior, no trajeto do nervo ciático nas hérnias L4-L5-S1;
face anterior da coxa nas hérnias L2-L3-L4 (as hérnias de L1 são
extremamente raras). A dor piora quando o paciente está sentado ou
em pé e melhora quando deitado. Geralmente há uma piora aguda da
dor às manobras do tipo Valsalva (tosse, evacuações, espirros).

Ao exame físico, teremos o clássico sinal de Lasègue, que,
pela grande variação de técnicas de realização, vem sendo denominado
na literatura como SRL test (Straight Leg Raising). Neste teste, o estira-
mento das raízes nervosas da face posterior da perna provoca dor aguda
e lancinante. As raízes anteriores podem ser testadas com a hiperexten-
são do joelho sobre a coxa (femural stretch test ou reverse SRL).

O exame de escolha para a confirmação de uma suspeita
clínica de hérnia discal é a Ressonância Nuclear Magnética (RNM).
Entretanto, deve-se ter em mente de que cerca de 20% dos indivíduos
assintomáticos na faixa dos 40 aos 60 anos podem ter imagens de pro-
tusão discal na RNM.

Com base na imagem obtida na RNM, as hérnias discais
podem ser classificadas de acordo com a gravidade da lesão do disco.
Assim, podemos ter apenas uma degeneração discal, com hérnias de
Schmorl (invaginação de caráter degenerativo do disco para o interior
do corpo vertebral). Quando o nucleus pulposus rompe parcialmente
as fibras internas do annulus, mas permanece contido pelas fibras mais
externas do mesmo, temos uma protusão discal.

Em um grau mais avançado, fala-se em extrusão discal

contida, em que o nucleus pulposus herniado rompe completamente as
fibras do annulus fibrosus mas mantém íntegro o ligamento longitudinal
posterior (PLL). Caso haja progressão do disco além dos limites do PLL,
fala-se em extrusão discal não-contida e, caso um fragmento do disco
se separe completamente, temos um seqüestro ou hérnia seqüestrada.

O tratamento clínico da hérnia lombar consiste em repouso
por aproximadamente 72 horas, analgésicos e anti-inflamatórios (hor-
monais ou não-hormonais), eventualmente associados a relaxantes
musculares, se houver contratura paravertebral associada. O uso de
anti-inflamatórios é recomendado na fase aguda, em função de estudos
que mostram a presença de uma zona de edema entre o disco e a raiz
comprometida. A acupuntura pode ser útil para uma analgesia eficaz.

As diferentes técnicas de terapia manual têm grande impor-
tância para a melhora sintomática dos pacientes, contribuindo para um
efetivo alongamento da musculatura lombar.  Entretanto, nenhum estu-
do prospectivo e randomizado demonstrou a eficácia de qualquer
destas técnicas. A manipulação quiroprática é contra-indicada nos
casos onde há evidência de déficit neurológico, mas pode ser útil nos
casos onde uma protusão está associada a um complexo osteofitário ou
a uma intensa contratura da musculatura paravertebral. O retorno pro-
gressivo às atividades físicas tem sido estimulado pelos trabalhos publi-
cados recentemente.

O tratamento cirúrgico, indicado na minoria dos casos (2 a
4% dos pacientes), está associado a grandes índices de recidiva.
Estudos recentes demonstram que em 3 anos, os resultados dos trata-
mentos conservador e cirúrgico são superponíveis.

Quando indicada, a cirurgia pode ser aberta, consistindo de
uma laminectomia com ou sem discectomia associada. A discectomia
pode ser realizada também por via percutânea e existem inúmeras téc-
nicas que incluem a quimionucleólise com papaína e a discectomia por
via artroscópica (microdiscectomia).

Para finalizar, deve-se ter em conta que:
1. A hérnia discal lombar clássica (L5-S1, paramediana, do adulto – 30

a 60 anos) é uma doença comum – cerca de 1% da população geral
por ano – cerca de 2.800.000 casos por ano nos estados Unidos.

2. Cerca de 90% dos pacientes melhoram com o tratamento clínico em
3 meses (qualquer que ele seja).

3. Apenas 2-4% dos casos têm indicação cirúrgica.
4. A ressonância magnética é o exame de escolha, mas 20% dos indiví-

duos normais podem ter protusões. Assim, deve-se tratar o paciente
e não a imagem.

5. Da mesma forma, não é raro verificar pacientes herniados que,
pouco a pouco vão refletindo melhora das dores e, em novo exame
de ressonância magnética, ainda apresentam quadro semelhante ao
inicial, sugerindo que, em alguns casos, a dor provém da chamada
interface inflamatória.

Em 1998, Dias e col., analisaram a angulação sagital de 38
pacientes (idade entre 19 e 64 anos), com diagnóstico definido de hér-
nia discal lombar por ressonância magnética e compararam a radio-
grafia de perfil destes pacientes com a média do adulto jovem apresen-
tada por Stagnara P.  A distribuição topográfica era de 71% de hérnias
L5-S1, 18% de hérnias L4-L5, 11% em L3-L4, 3% L2-L3 e nenhuma no
andar L1-L2.

Os resultados mostraram uma diminuição importante dos
ângulos medidos no plano sagital lombar nos pacientes com hérnia dis-
cal quando comparados ao grupo de adultos jovens normais, conforme
pode ser verificado no quadro abaixo. Da mesma forma, um aumento na
angulação do platô sacral também foi verificado.
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A decoaptação geral, bem como as trações axiais por
cima ou por baixo, feitas através de variadas técnicas de “pom-
pagens” manuais são extremamente úteis neste período e nos
subseqüentes. 

Da mesma forma, a utilização do períneo na função de
elemento facilitador da região sacro-ilíaca, como descreve
Denys-Struyf G, pode minimizar o posicionamento em horizon-
talização sacral, comum nos pacientes herniados, a partir de
movimentos e modelagens manuais simples.

Após um breve período de repouso, definido pela equipe
médica em função das condições clínicas do paciente e da possibilidade
de suportar a dor na realização de movimentos, o tratamento fisiote-
rápico deve ter início.  Alguns autores – como R. Sohier – consideram
inaceitável tratar as hérnias de disco com o repouso. De toda forma,
conforme já explicitado, não há pesquisa comparativa entre as várias
técnicas fisioterápicas existentes.

O tratamento deve visar, na fase aguda, a analgesia do pa-
ciente. Assim, aberturas manuais objetivando a liberação do espaço
lesado bem como a utilização da eletroterapia são importantes.
Tratamento em piscina terapêutica costuma oferecer resultados satis-
fatórios, pela minimização da ação da gravidade. Todavia, a utilização
deste recurso, bem como o da eletroterapia, não faz parte deste artigo. 

Sohier R. preconiza, após testes de avaliação, a correção da
convergência facetária contra-lateral à lesão, nos espaços L5-S1 e
L4-L5, como princípio básico de tratamento.

DIAS (hérnia) STAGNARA (standard)
L1 – L2 + 1,9˚ + 0,5˚
L2 – L3 - 4,8º - 5,6º
L3 – L4 - 8,7º - 11,5º
L4 – L5 - 18,2º - 22,1º

DIAS (hérnia) STAGNARA (standard)
L1 – L5 - 29,2º - 41,8º

Angulação segmentar (em graus): - lordose e + cifose:
DIAS (hérnia) STAGNARA (standard)

Promontório
sacral 51º 30 – 40º

Desta forma, re-lordosar a coluna lombar, bem como
diminuir a angulação do platô sacral, devem fazer parte dos princípios
de tratamento.

Outro princípio de
tratamento importante refere-se
à melhora da qualidade do
movimento de inclinação anteri-
or do tronco. Trata-se, de movi-
mento realizado milhões de ve-
zes durante nossa vida e, eviden-
temente, ele não pode ser supri-
mido. Por outro lado, a rea-
prendizagem deste movimento,
assim como a utilização de ou-
tras articulações pode melhorar
o funcionamento global, bem
como prevenir futuras lesões.
Desta forma, flexibilizar as arti-
culações de "dobradiça", como
tornozelos, joelhos e quadris é
fundamental para diminuir a
necessidade de flexão anterior
da coluna lombar, movimento
conhecido como responsável
pelo mecanismo causal das hér-
nias lombares.
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Em uma fase mais avançada, após a diminuição das dores
do paciente, os objetivos passam a ser a re-lordose do paciente, bem
como o aumento da sustentação muscular da região. A re-lordose
pode ser feita em decúbito ou em pé e o método de RPG mostra-se
interessante neste sentido, sobretudo se o terapeuta evita a horizon-
talização do sacro durante as posturas de tratamento. Da mesma
forma, os alongamentos da parte posterior dos MMII, glúteos, pelvi-
trocanterianos e tensor da fáscia lata, realizados analítica ou global-
mente, devem evitar a retroversão ilíaca, assim como respeitar os
limites de dor do paciente.  

Concomitante a isto, o fortalecimento abdominal é impor-
tante mas este deve ser realizado de maneira criteriosa, sem acarretar
a de-lordose lombar e a retroversão ilíaca. Vários exercícios estão à dis-
posição dos fisioterapeutas para tonificar o espaço costo-ilíaco sem
prejudicar a região lombar.  

Sohier R. insiste sobre o que ele chama de estudo da pre-
dominância funcional do indivíduo e como ela contribui ao apareci-
mento das derrapagens articulares e, conseqüentemente, das patolo-
gias.  Assim, modificar este padrão funcional pode ser alcançado, uti-
lizando trabalho proprioceptivo em planos estáveis ou instáveis.

A reaprendizagem dos pontos de apoio e de movimento para
situações do cotidiano é fundamental. O “sentar sobre os ísquios” não
deve ser negligenciado, assim como reduzir o esforço feito pela coluna
lombar ao levantar-se, transferindo-o sobretudo ao quadríceps.

CONCLUSÃO
Este texto não tem a pretensão de encerrar discussão sobre

o tratamento fisioterápico da hérnia discal lombar nem tampouco de
promover soberania entre as diversas técnicas fisioterápicas. Compete,

entretanto, ao profissional selecionar, entre suas técnicas de preferên-
cia, as manobras ou exercícios que se adequem aos princípios e obje-
tivos de tratamento do paciente com hérnia lombar, embasados pela bio
e pela patomecânica.
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MENSURAÇÃO DA  ANGULAÇÃO FRONTAL
(MÉTODO DE COBB):

O ângulo de Cobb é um ângulo de referência para medição da angulação frontal da escoliose. Sua utiliza-

ção é indicada pela SRS (Scoliosis Research Society). O método mede a inclinação frontal da escoliose

em graus. Há necessidade de uma radiografia de incidência A-P. O procedimento a ser realizado é:

•  Traça-se o eixo de referência, entre a apófise espinhosa de

C7 e a mediatriz entre os pontos mais altos das cristas 

ilíacas.

•  Marca-se a vértebra do vértice, que é a mais afastada em

relação a este eixo de referência.

•  Traça-se uma linha sobre o bordo superior da vértebra

limite superior (VLS). A vértebra limite superior é a vérte-

bra, acima da vértebra do vértice, mais inclinada em

relação à horizontal.

•  Traça-se uma linha por sobre o bordo inferior da vértebra

limite inferior (VLI). A vértebra limite inferior é a vértebra,

abaixo da vértebra do vértice, mais inclinada em relação à

horizontal.

•  O ângulo destas linhas confluentes é anotado e este é o

ângulo frontal da escoliose, segundo Cobb. Obs: Por

questão de espaço, costuma-se utilizar recurso geométri-

co, conforme exposto na figura.

Caso haja dificuldade em definir as vértebras limite superior e inferior, utiliza-se o

recurso de traçar todas as retas que tangenciem os platôs vertebrais. A inversão da aber-

tura das retas define a VLS e a VLI.

Ex: a partir da vértebra do vértice, traçam-se retas tangentes aos platôs de todas as

vértebras acima. Podemos observar uma abertura no lado convexo da curva, na região

da vértebra do vértice. Prosseguimos a observação até que notemos um paralelismo

entre as retas. A vertebra imediatamente acima é a VLS.

O mesmo procedimento deve ser feito para a VLI, com a diferença de que, após o

paralelismo, é a vértebra imediatamente abaixo que recebe a denominação de VLI.

Vários estudos questionam a validade e a precisão do ângulo de Cobb. Há pesquisas

que mostram, por exemplo, que a mensuração pode variar até 5º em função do calibre

do lápis usado na marcação ou da troca do observador.

De toda forma, o mais importante na utilização de padrões objetivos é a sua com-

paração em datas diferentes.

Assim, mantidas as mesmas vértebras e as mesmas condições da tomada do clichê

radiográfico, deve importar ao fisioterapeuta a tendência da evolução do paciente (se

favorável ou desfavorável e em que grau).
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Eixo de
Referência

entre a apófise espinhosa
de C7 e a mediatriz entre
os pontos mais altos das

cristas ilíacas

Obs.: não importa
se as cristas ilíacas não estão

alinhadas.

Vértebra
do Vértice

refere-se à vértebra mais
afastada em relação a
este eixo de referência

VLS

VLI

40˚

L1

T12

T6

T9

L4

L2

40˚

Vértebra Limite
Superior Torácica

Vértebra Limite 
Superior Lombar

Vértebra do
Vértice Torácica

Vértebra do
Vértice Lombar

Vértebra Limite
Inferior Lombar

Vértebra Limite
Inferior Torácica

retas tangentes aos platôs
de todas as vértebras acima

e abaixo.
Após o paralelismo,

a vértebra imediatamente
acima é a VLS e,

no andar abaixo, é a VLI.

O ângulo das retas confluentes que tangenciam
a VLS e a VLI é o ângulo frontal da escoliose,

segundo Cobb.
Recurso geométrico pode ser utilizado,
como exemplificado na região torácica.

.

.
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA ESCOLA,
FACE A ALTERAÇÕES POSTURAIS.
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orientadora de iniciação à pesquisa científica do curso de Fisioterapia 

Palavras-chave: prevenção, diagnóstico precoce, postura

RESUMO
A coluna vertebral é um dos principais motivos de queixa dos problemas ortopédicos. O sedentarismo e a falta de atitudes posturais cor-

retas são causas quase sempre presentes. A hipercifose, a hiperlordose, e principalmente a escoliose do tipo idiopática são afecções que se inici-
am bem cedo, sendo suceptíveis em crianças e adolescentes, por apresentarem estruturas ósseas ainda em desenvolvimento. Os sintomas iniciais
são mínimos ou mesmo ausentes, o que faz com que em muitos casos a escoliose potencial seja diagnosticada por acaso ou mesmo não seja
descoberta até que já esteja instalada de forma grave e deformante. Baseados neste fato, é que justificamos a importância da aplicação de um pro-
grama de diagnóstico e intervenção precoce das alterações posturais através de assistência fisioterapêutica dentro das escolas. Em função de uma
intensa pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo em 3 distintas escolas de Fortaleza, foi realizada avaliação específica em 100 crianças do
sexo masculino e feminino, na faixa etária de 10 a 12 anos, onde comprovamos alto índice de alterações posturais, especialmente a escoliose, com-
prometimento muscular, falta de esclarecimento e educação sobre o assunto, além de ausência de tratamento específico na prática de atividades
físicas. O estudo pretende a implantação de um serviço de fisioterapia dentro das escolas, a fim de acrescentar melhor qualidade de vida a essas
crianças, favorecer o prognóstico em adultos, aplicando os benefícios da medicina preventiva e inclusive ampliar o campo de atuação fisioterapêutica.

ABSTRACT
The vertebral spine is one of the main reasons of the orthopedic problems. The sedentary life and incorrect postures are almost

always present. The CYPHOSE, LORDOSIS and especially the SCOLIOSE of idiopathic kind are affections that start too early and they have 
preference for children and teenagers because they have bone structure in development yet. The first symptoms are tiny or absent for this
the diagnosis is very difficult in the initial phase and more frequently does when there are serious modifications. Based in this fact we jus-
tify the importance of the precoucis diagnosis and intervention to fight the postural disorders though physical therapy in school. Through of
a review bibliographic and a practical research where were visited 3 different schools in Fortaleza city, we did a specific 
evaluation in 100 children, 50% boys and 50% girl, where was detected elevated index of postural alterations, specially in escoliose, and
absenting information about the problems. Our study intends to create a physical therapy service inside schools for to increase 
quality of life, to improve the prognostics in adults applying the benefit of the preventive medicine and amplify the performance of the physi-
cal therapy.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, no mundo em que vivemos, o aparelho locomo-

tor tem sofrido sérias conseqüências em função do progresso cultural
e tecnológico. É o ônus que pagamos pela modernidade.

Infelizmente, na nossa realidade, observamos crianças conti-
das em  apartamentos de espaço físico restrito, imobilizados na frente
de uma televisão, ou fixados no mundo dos computadores.

A coluna vertebral é uma das estruturas que mais sofre as
conseqüências do sedentarismo e da má postura; considerando o tônus
muscular um dos responsáveis pela manutenção de uma postura cor-
reta, é evidente que sua alteração trará conseqüências posturais e
psíquicas. Wallon diz: "O tônus é o tecido de que são feitas as atitudes".

As alterações sofridas pela coluna são três: hipercifose,
hiperlordose e escoliose, sendo esta a mais freqüente de todas e prin-
cipal motivo de nossos estudos.

A escoliose refere-se a um desvio lateral da coluna no plano
frontal, que traz conseqüências maléficas ao eixo postural do indivíduo,
como assimetrias corporais e alteração de tônus, podendo chegar até
severas deformações com comprometimento cárdio-pulmonar.

O aspecto anormal da criança é a causa mais comum para a
suspeita  de escoliose: roupas que não caem bem, ombro mais alto que
o outro e, de uma maneira geral, os péssimos hábitos posturais são
sinais predeterminantes, porém quase nunca considerados pela própria
criança, ou mesmo despercebidos pelos pais.

Os professores, em virtude do grande tempo de contato com
a criança, podem melhor observá-la, sendo, em alguns casos, os pró-
prios detectores das alterações posturais. Alguns problemas podem ser
descobertos nos testes seletivos para a prática de atividades físicas, de
onde são excluídos quando o desvio é acentuado.

Trata-se de mais uma conseqüência de nossa "vida moder-
na",  em que as escolas passaram a exercer cada vez mais influência na
formação da personalidade e desenvolvimento intelectual, contribuin-
do, inclusive, para a integridade física de nossas crianças.

Assim, vemos a escola como mais um local de atuação para
o fisioterapeuta, onde possam ser desenvolvidos  e aplicados os recur-
sos disponíveis em nossa ciência, como informação, prevenção, diag-
nóstico precoce, terapêutica específica, etc., a fim de combater o
aparecimento e evolução das alterações posturais.

2. CASUÍSTICA E MÉTODO
Para a realização deste trabalho, utilizamos pesquisa biblio-

gráfica e avaliação específica para alterações posturais. Foram avaliadas
100 crianças, das quais 50 meninos e 50 meninas, na faixa etária entre
10 e 12 anos, de 3 diferentes escolas de Fortaleza. As escolas colabo-
radoras foram: o Centro de Estudos Salomé Bastos, o Educandário
Antônio Corrêia Lima e o Colégio Santo Inácio.

Na avaliação física foi usada uma ficha de avaliação indivi-
dual, fita métrica e simetrógrafo. Em primeiro lugar, foi explicado às
crianças o por quê da avaliação e como seria feita. Em seguida, com as
crianças em trajes mínimos, foram marcadas as apófises espinhosas, o
ângulo inferior das escápulas e a crista ilíaca ântero-superior, para ana-
lisarmos a simetria destes pontos. Com os pés juntos e na posição AP,
observamos a simetria e o nivelamento dos maléolos, joelhos, quadris,
triângulo de Tales, ombro e lateralização da cabeça. Com a criança de
perfil, são observadas as curvaturas fisiológicas normais ou patológicas,
o abdômen, o alinhamento da cabeça com o ombro, joelho e maléolo
externo, através de uma linha imaginária. Todas essas alterações são
observadas com a criança à frente do simetrógrafo e a última posição a

ser analisada é em PA, onde vemos o desvio da coluna vertebral, o nive-
lamento das pregas glúteas, da interlinha articular do joelho e escápulas.

Após a inspeção, verificamos a altura e a condição muscular
de membros inferiores, paravertebrais e abdominais. Também é per-
guntado à criança se ela pratica alguma atividade física e se já fez algu-
ma vez a avaliação postural.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os dados obtidos foi constatado um alto

índice de alterações posturais. Do total de 100 crianças avaliadas, de-
tectamos em 84 delas algum tipo de alteração, e somente 16 crianças
apresentaram postura totalmente inalterada.

Nos gráficos a seguir, demonstraremos detalhadamente os
resultados de nossa pesquisa.

GRÁFICOS

GRÁFICO-1 - INCIDÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTURAIS  ENTRE AS 100
CRIANÇAS AVALIADAS ENTRE 10 E 12 ANOS. 

Comentário: O gráfico mostra que a grande maioria dos alunos avalia-
dos apresentou algum tipo de desvio de postura.

GRÁFICO-2 - DISTRIBUIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DETECTADAS,
DE ACORDO COM O SEXO

Comentário: Neste gráfico podemos observar uma pequena prevalência
dos desvios no sexo masculino(44%) em relação ao feminino (40%).

apresentam
altera o postural

n o apresentaram
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GRÁFICO-5 - DISTRIBUIÇÃO DAS ALTERAÇÕES POSTURAIS 
REGISTRADAS NO SEXO MASCULINO, DE ACORDO COM O TIPO.      

Comentário: Entre os meninos, tivemos a escoliose em 11 casos, segui-
dos pela lordoescoliose, lordose, cifose, e cifoescoliose, respectiva-
mente. As assimetrias também surgiram em 6 casos. 

GRÁFICO-6 - DISTRIBUIÇÃO DAS ALTERAÇÕES POSTURAIS 
REGISTRADAS NO SEXO FEMININO, DE ACORDO 
COM O TIPO.

Comentário: Entre as meninas, tivemos a escoliose em 14 casos, segui-
dos pela lordoescoliose, lordose, cifose e cifoescoliose, respectiva-
mente. As assimetrias também surgiram em 9 casos.

GRÁFICO-3 - DISTRIBUIÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS ALTERAÇÕES 
POSTURAIS DETECTADAS NAS CRIANÇAS, DE ACORDO
COM O TIPO.

Comentário: O gráfico demonstra que a escoliose, com 29%, foi o prin-
cipal desvio encontrado, seguido pela lordoescoliose, com 21%. Em
menor escala surgem lordose, cifose e cifoescoliose. Registramos alte-
rações não-classificadas como desvio postural propriamente dito, como
assimetrias corporais (cabeça, ombro, cristas ilíacas, e/ou joelhos), em
18%.  

GRÁFICO-4 - DISTRIBUIÇÃO DAS ESCOLIOSES DE ACORDO COM A
SUA DENOMINAÇÃO.

Comentário: A escoliose foi a alteração mais encontrada entre os alunos
e o gráfico demonstra que este desvio apresentou preferência para o
lado direito (destro), representando 56% das escolioses. 
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GRÁFICO-7 - AMOSTRA DOS ALUNOS QUE HAVIAM SIDO SUBMETIDOS
A  UMA AVALIAÇÃO ESPECÍFICA PARA A DETECÇÃO DE
PROBLEMAS  DE  COLUNA ANTERIORMENTE.  

Comentário: Registramos apenas 1 caso em que a criança havia, anteri-
ormente, sido submetida a uma avaliação ou exame da coluna. Algumas
foram submetidas ao exame biométrico convencional, realizado no iní-
cio do ano letivo, portanto não considerado como avaliação específica. 

4. CONCLUSÃO
Após análise dos resultados obtidos nesta pesquisa, constatamos

que as alterações posturais são fatos significativamente presentes entre as
crianças de 10 a 12 anos. Os desvios posturais apresentam altos índices,
representados, principalmente, pela escoliose idiopática não estrutural.

As escolas não apresentaram nenhum serviço de prevenção e
orientação sobre o assunto e a maioria das crianças nunca realizou um
exame específico para a avaliação da postura.

Diante destes fatos, concluímos pela necessidade de implan-

tação de um serviço de fisioterapia dentro das escolas, onde possa ser
desenvolvido programa de diagnóstico e intervenção precoce, com
serviço de orientação de atividades físicas corretivas dos desvios, avalia-
ções periódicas com acompanhamento e esclarecimento da importân-
cia de bons hábitos posturais.

O nosso objetivo é suplementar o papel da escola na sociedade e
oferecer os benefícios da fisioterapia para a melhoria da qualidade de vida.
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O NEPE-BR comenta:
O artigo enviado traz um dos aspectos mais importantes

em relação ao cuidado que deveríamos ter com a escoliose: a pre-
venção. Sensibilizar, organizar e demonstrar a necessidade da
detecção precoce em crianças com escoliose no sentido de melhorar
a eficácia do tratamento fisioterápico e, eventualmente, ortopédico.

Todavia, com o consentimento dos autores, o NEPE-Br gos-
taria de utilizar o artigo para evidenciar alguns aspectos importantes. 

O texto incorre num erro inicial ao definir a escoliose
como desvio lateral da coluna.  René Perdriolle, em 1979, provou a
existência de desvios nos três planos do espaço. Assim, a definição
atual seria a de que a escoliose é um desvio tridimensional da colu-
na vertebral causada por um movimento de torção. É fato que o
desvio lateral é evidenciado, sobretudo nas atitudes escolióticas,
mas não podemos, nas escolioses estruturais, defini-la como sendo
um desvio em um só plano. 

Em relação à nomenclatura utilizada, não devemos uti-
lizar "destra" ou "sinistra" mas, simplesmente, direita e esquerda,
além da localização da curva.  Assim, os termos corretos devem ser,
por exemplo, escoliose torácica direita ou escoliose tóraco-lombar
esquerda.

Embora o procedimento de avaliação tenha sido descrito,
o artigo não esclarece de que forma é dado o diagnóstico de esco-
liose, lordose, cifose, lordo-escoliose e cifo-escoliose. Em função
disto, uma das questões a ser discutida neste artigo é a diferença

entre atitude escoliótica e escoliose. Uma assimetria ou alteração
postural clínica pode não configurar uma escoliose verdadeira. O
fato dos autores terem encontrado 55% de escolioses (29% escolio-
ses, 21% lordo-escolioses e 5% cifo-escolioses) nos leva a crer que
tenha havido algum erro no DIAGNÓSTICO de escoliose pois os va-
lores estão muito além do percentual básico de prevalência de qual-
quer literatura. Considerando que a avaliação clínica foi realizada
corretamente, podemos considerar como resultado um alto índice
de ASSIMETRIAS mas não exatamente de verdadeiras escolioses. 

À lordose, por exemplo, falta a descrição do critério pelo
qual ela foi considerada como tal. O texto não informa como ela foi
detectada, se na observação visual, na distância comparativa ao
eixo occipital, no simetrógrafo ou de outra forma.

É importante que não confundamos assimetria postural
com a patologia em si.  De toda forma, de posse destas assimetrias
ou alterações, o fisioterapeuta deveria prosseguir na conduta, o que
se traduz por encaminhar estas crianças a um exame minucioso,
além de oferecer tratamento adequado.  Assim, a implantação de
serviço fisioterápico na escola – a conclusão deste artigo – faz-se
não só necessária como é fundamental se o país deseja aproximar-
se de um status de país desenvolvido.  

Iniciativas como a das autoras devem ser louvadas como
um dos itens mais importantes do trabalho preventivo e terapêuti-
co feitos pelos fisioterapeutas.

Cartas ou comentários podem ser endereçados à revista ou 
diretamente ao autor: tavaresrochelle@zipmail.com.br
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Nesta seção, o texto inicial refere-se ao resumo do artigo e, em segui-
da, em itálico, os comentários do comitê científico da revista “Coluna
Fisioterápica”.

Artigo: "A fisioterapia na espondilolistese"
Autor: M. CIULLA
Revista: "Résonances Européennes du Rachis"
Número: 28
Ano: 2001
Título original: "La Kinésithérapie dans le spondylolisthésis"
Língua original: francês

M. Ciulla, em seu artigo sobre a fisioterapia nas espondilolis-
teses, verifica como o tratamento fisioterápico nesta patologia evoluiu
nos últimos anos. Segundo o autor, a espondilolistese não pode ser con-
siderada somente como uma alteração local da coluna lombar. Da
mesma forma, sugere que há necessidade de estudo particular das
alterações da posição ântero-posterior da coluna lombar e da bacia.
Segundo sua conduta, a fisioterapia deveria, então, objetivar a redução
da hiperlordose, bem como melhorar o trofismo da musculatura
abdominal, cuja ação neutralizadora das solicitações biomecânicas
responsáveis pelo deslizamento vertebral é alvo de estudo.

Reduzir a hiperlordose, a nosso ver, segue princípio lógico
no sentido de diminuir o vetor deslizamento, sobretudo nos casos
L5-S1, os mais comuns. O ingrato, no caso, seria manter esta cor-
reção. Para isto, o trabalho abdominal encaixa-se bem. Infelizmen-
te, muitos profissionais da área de saúde banalizaram o fortaleci-
mento abdominal, ora se esquecendo das compensações desagra-
dáveis, ora superestimando as possíveis conseqüências da utiliza-
ção destes músculos.

Artigo: "A simetria das mamas em 
meninas normais e escolióticas"
Autores: John A SEVASTIK, Helena NORMELLI, Gudrun LJUNG e Anna-
Maria JÖNSSON-SÖDERSTRÖM
Revista: "Spine"
Volume 11  Número 07  
Ano: 1986
Título original: "The symmetry of the breasts in normal and scoliotic
girls"
Língua original: inglês

Os autores estudaram visualmente a assimetria mamária em
três séries de meninas escolióticas e em três grupos controles. Um total
de 285 escolióticas e 486 meninas normais foram avaliadas em relação
ao tamanho das mamas. Este estudo foi realizado no Instituto
Karolinska do Hospital Universitária Huddinge, na Suécia. Os resultados
mostraram que as mamas das meninas escolióticas eram significativa-
mente maiores visualmente que as dos grupos controle. Além disto,
entre as meninas do grupo escoliose, os autores encontraram a mama
esquerda maior em relação à direita. Por outro lado, não foi evidencia-
da diferença significativa na freqüência da assimetria em relação à
topografia da curva (torácica direita versus outros tipos) nem em
relação ao ângulo de Cobb (angulação até 35˚ versus angulação maior
que 35˚).

Estudos antropométricos em pacientes com escoliose têm
evidenciado diferenças significativas em relação à média da popu-
lação normal. Diferenças no tamanho dos membros superiores,
sobretudo nos braços, como mostrou Burwell (1977), além de ou-
tras pesquisas, levam-nos a refletir sobre a asssimetria global apre-
sentada pela criança com escoliose. Todavia, remete-nos à dis-
cussão de causa-conseqüência. Afinal, trata-se de uma causa ou
apenas mais uma conseqüência do desequilíbrio neuro-propriocep-
tivo ou congênere?

Neste caso, ao ler o texto, parecia-nos lógico que a gibosi-
dade posterior direita causaria rotação de tronco global e acar-
retaria a gibosidade anterior no tórax esquerdo, levando a
impressão visual de uma mama (esquerda) maior que a outra.
Porém, o fato dos autores não encontrarem relação significativa em
relação à topografia da curva deixa uma questão a ser melhor
pesquisada, uma vez que é sabido que as glândulas mamárias tam-
bém apresentam crescimento assimétrico durante a puberdade,
normalmente igualando-se ao final dela. Os autores indicam que,
infelizmente, este estudo não confirma esta tendência.  

De toda forma, no exame clínico de pediatras, ginecolo-
gistas e fisioterapeutas, sugerimos, em caso de assimetrias evi-
dentes, pesquisar a relação entre esta assimetria e uma eventual
escoliose.

Artigo: "Progressão da escoliose após a
maturação óssea em adultos instituciona-
lizados com paralisia cerebral"
Autores: John G. THOMETZ e Sheldon R. SIMON
Revista: "The Journal of Bone and Joint Surgery"
Volume 70-A  Número 09  
Ano: 1968
Título original: "Progression of scoliosis after skeletal maturity in insti-
tutionalized adults who have cerebral palsy"
Língua original: inglês

Os autores selecionaram 51 pacientes institucionalizados
com paralisia cerebral e escoliose. O estudo foi realizado na Wrentham
State School em Massachusetts, que é uma instituição para pacientes
deficientes mentais e deficientes físicos graves.

De um total de 900 pacientes, foram selecionados 51 dossiês,
que foram acompanhados no mínimo 4 anos (média de 16,3 anos)
após o final da maturação óssea.  

Os resultados mostram um índice de progressão da curva de
0,8˚/ano nas escolioses com ângulo de Cobb de até 50˚ e de 1,4˚/ano
nas curvas acima deste valor. Os pacientes com as curvas mais avan-
çadas na época da maturação óssea eram, sobretudo, quadriplégicos
espásticos, com curvas tóraco-lombares ou lombares e, funcional-
mente, permaneciam dependentes no leito.

Os dados existentes sobre paralisia cerebral e escoliose,
infelizmente, são reduzidos, especialmente após a maturação óssea.
É comum, em nosso país, ortopedistas e neurologistas curvarem-se
ao problema da escoliose na paralisia cerebral como "há pouco a
fazer", reduzindo o tratamento à indicação cirúrgica.

Concordamos e discordamos. Realmente, a "malignidade"
existente nas escolioses de caráter neurológico é assustadora. Por
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lombar em função do aumento de massa corporal da mãe. Alguns
autores sugerem que o risco de progressão da escoliose não é mo-
dificada pela gravidez e que estas escolioses evoluiriam com a mu-
lher grávida ou não.

Os especialistas deparam-se com um problema adicional
que se refere a não conveniência de tirar radiografias na gravidez.
Assim, a semiologia deve ser refinada para que eventuais pioras da
curva sejam detectadas clinicamente. 

GKTS

XXX CONGRESSO GKTS – 2002
LYON – FRANÇA

Trinta anos depois, o congresso retorna à cidade de Lyon...

22 e 23 de março de 2002
Tema principal: Lombalgia – Escoliose

Idioma oficial: francês
Organização: Daniel Boussard, GKTS e Centre des Massues

http: //www.cmcr-massues.com 
e-mail: paramedical@cmcr-massues.com

INFORME-SE COMO PARTICIPAR PELO
TELEFONE (11) 3675-2522, COM SÔNIA

outro lado, com a melhora, ainda que dependente do poder sócio-
econômico, das condições de posicionamento (cadeira de rodas
adaptáveis, almofadas de contenção, coletes mais específicos, etc.),
abre-se uma possibilidade de reduzir a piora destas curvaturas.

Samilson (1973) salienta que a incidência de escoliose na
paralisia cerebral é de 25% e subiria para 39% nos casos onde os
pacientes encontram-se dependentes no leito. Isto mostra que,
mesmo não impedindo o aparecimento da curva, o fato de investir
no posicionamento destas crianças poderia minimizar o problema,
sobretudo se acompanhado de fisioterapia adequada.

Artigo: "Escoliose e gravidez"
Autores: Randal R. BETZ, William P. BUNNELL, Elizabeth LAMBRECHT-
MULIER e G. Dean MacEWEN
Revista: "The Journal of Bone and Joint Surgery"
Volume 69-A Número 1
Ano: 1987
Título original: "Scoliosis and Pregnancy"
Língua original: inglês

Os autores estudaram os efeitos da gravidez em pacientes que
tiveram escoliose idiopática sob o aspecto do risco de progressão da
curva. O estudo foi realizado a partir de dossiês de pacientes do Ins-
tituto Alfred I. du Pont, em Wilmington, Estados Unidos. Foram sele-
cionadas 355 mulheres que já haviam alcançado a maturidade óssea
(Risser 4 ou mais) e divididas em dois grupos. 175 mulheres que já
haviam tido ao menos uma gravidez (grupo A) e 180 mulheres que
nunca tinham estado grávidas (grupo B). Os efeitos da escoliose na
gravidez e no nascimento foram avaliados nas mulheres do grupo A e os
resultados mostram que a gravidez não aumenta o risco de progressão
da curva escoliótica nas pacientes cuja angulação não é severa. Os
autores concluem que a gravidez não aumenta o risco de progressão da
escoliose e este não é afetado pela idade da paciente no momento da
primeira gestação, nem pelo número de gravidezes e tampouco pela
condição de estabilidade da curva antes da gravidez. A gravidez não
teria efeito adverso na coluna vertebral nas pacientes que já haviam
sofrido cirurgia para correção da escoliose, assim como não há efeito
negativo nas curvas leves e moderadas. A incidência de nascimento por
cesarianas ou problemas de nascimento nas crianças não é maior em
relação à população não-escoliótica. A incidência e severidade da dor
nas costas durante a gestação parece ser ligeiramente maior nas
pacientes escolióticas que não haviam feito cirurgia.

Este parece ser um assunto polêmico. É comum escutar-
mos de nossos pacientes escolióticos o relato dos médicos (ortope-
distas e ginecologistas) de que, em caso de gravidez, a curva deverá
piorar.

Este estudo, felizmente, não nos sugere isto. Por outro
lado, há vários outros trabalhos que verificam a tendência de piora
da curva. Nachemson (1985) sugere que somente as mulheres que
ficam grávidas após a idade de 24 anos teriam diminuido seu risco
de progressão da curva. Keim (1982) sugere que a curva escoliótica
progride de 6º a 8º em cada gestação. Blount e Mellecamp (1980)
estudaram dez pacientes e verificaram progressão da curva durante
a gestação, sugerindo que a estabilidade da curva antes da gravidez
era fator fundamental para o risco escoliótico.

O que é fato é a provável ocorrência de dor na coluna
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A revista "Coluna Fisioterápica" solicita aos interessados em

publicar artigos na revista que sigam os seguintes procedimentos comuns:

TEMAS:

Os temas dos artigos devem estar relacionados à coluna vertebral. Eles

podem ser de qualquer disciplina da área de saúde, mas a ênfase será

dada a artigos da fisioterapia da escoliose. Os artigos devem, preferen-

cialmente, relatar, direta ou indiretamente, práticas terapêuticas.

CATEGORIAS:

Os artigos podem ser divididos nas seguintes categorias:

PESQUISA ORIGINAL: refere-se a artigos não publicados em outras

revistas. Devem ser divididos em: introdução, material e métodos, re-

sultados, discussão, conclusões e bibliografia. Máximo de 10 páginas

digitadas em fonte 10, tipo Times New Roman, com até 50 referências

bibliográficas.  Não há limite – em cada edição da revista – para publi-

cação de artigos nesta categoria.

REVISÃO: refere-se a artigo original que compreenda revisão crítica de

assunto relevante à discussão profissional e deve conter extensa e

exaustiva seção de referências. Máximo de 10 páginas digitadas em

fonte 10, tipo Times New Roman, com até 100 referências bibliográfi-

cas.  Somente um artigo nesta categoria será publicado em cada edição

da revista.

CASO(s) CLÍNICO(s): refere-se à apresentação de um ou mais casos

clínicos de interesse particular da fisioterapia. Os artigos devem ser

divididos em: introdução, avaliação clínica, procedimentos de trata-

mento, discussão, conclusão e bibliografia. Máximo de 6 páginas digi-

tadas em fonte 10, tipo Times New Roman, com até 10 referências bi-

bliográficas. Fotos de radiografia e de paciente(s) são aceitas, mantidas

as condições éticas de apresentação (máximo de 10 fotos, inclusas nas

6 páginas disponíveis).

A descrição deve conter, no mínimo e obrigatoriamente, os

seguintes dados: ângulo de Cobb frontal e sagital (inicial e final), rota-

ção (inicial e final por Nash-Moe, Cobb, Perdriolle ou Raimondi). No

máximo dois artigos nesta categoria serão publicados em cada edição

da revista.

TRABALHOS PRÁTICOS: referem-se a trabalhos (técnicas e/ou méto-

dos fisioterápicos) que incluam formas de avaliação ou tratamentos

originais realizados preliminarmente, sem necessariamente conteúdo

conclusivo. Devem ser divididos em: introdução, premissas teóricas,

apresentação da técnica, resultados (se houver), discussão, conclusões

e bibliografia. Máximo de 6 páginas digitadas em fonte 10, tipo Times

New Roman, com até 10 referências bibliográficas. Fotos de radiografia

e de paciente(s) são aceitas, mantidas as condições éticas de apresen-

tação (máximo de 10 fotos, inclusas nas 6 páginas disponíveis). No

máximo dois artigos nesta categoria serão publicados em cada edição

da revista.

AULAS DIDÁTICAS: referem-se a trabalhos originais ou clássicos que

contribuam à formação ou revisão de temas relativos à coluna vertebral.

COMENTÁRIOS: podem ser enviadas à redação da revista com no

máximo 1/4 de página digitada em fonte 10, tipo Times New Roman, e

contendo até 3 referências bibliográficas. Refere-se a comentários de

artigos já publicados. Máximo de 10 comentários por edição.

CARTAS: podem ser enviadas à redação da revista com no máximo 1/4

de página digitada em fonte 10, tipo Times New Roman, e contendo até

3 referências bibliográficas. Refere-se a questões endereçadas ao editor

ou autor(es) em particular. Estas últimas serão encaminhadas e a res-

posta não é garantida. Máximo de 10 cartas por edição (dependente do

espaço destinado e do tamanho total das cartas e das respostas).

PUBLICIDADE

Publicidade de cursos, técnicas e métodos serão aceitas em espaço

reservado para publicidade, sendo cobrada taxa de divulgação. A revista

não necessariamente referenda ou indica as técnicas ou métodos do

espaço publicitário.

AGENDA

Refere-se ao espaço destinado na revista para divulgação gratuita de

cursos e congressos relacionados à coluna vertebral. A divulgação dos

mesmos seguirá critério de seleção dos editores.

INSTRUÇÕES GERAIS

O recebimento do artigo será confirmado ao autor e a resposta, positi-

va ou negativa, será dada num prazo máximo de 90 dias. Uma vez o arti-

go aceito, serão devolvidos aos autores para eventuais correções orto-

gráficas. Se, em prazo máximo de 10 dias não for efetuada, o comitê de

redação da revista providenciará estas correções.

CONFECÇÃO DO ARTIGO

Os artigos devem ser escritos em português, em folha tamanho A4 (210

x 297 mm), fonte Times New Roman 10, com margens de, no mínimo,

20 mm. Deve conter título, sumário, abstract (em inglês), palavras-

chave, texto, agradecimentos (se houver), referências e anexos (fotos,

figuras, gráficos, tabelas, etc.) com respectivas legendas.

O título do artigo deve ser seguido pelo(s) nome(s) do(s)
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autor(es), com sobrenome por extenso em letra maiúscula, primeiro

nome e inicial do meio em letra maiúscula/minúscula.

Artigos com até 5 autores devem conter o nome de todos os

integrantes. Acima de 5 autores, devem conter o nome dos três pri-

meiros (seguindo critério hierárquico próprio), adicionando e col.

A bibliografia deve seguir padrão, conforme exemplificado a

seguir:

Artigos de revista:

BARROS, Renato e VELASCO, Jorge R.

Estudo comparativo do tratamento fisioterápico nas espondilolisteses

Rev Bras Fisiot 1999; 2 : 92-98

Referência em Livro:

UCHOA, Mário M.

A escoliose na paralisia cerebral

2a ed. Miranda Edições, 1997: 210

Capítulo em Livro:

MEDEIROS, Fábio e col.

Propriedades elásticas do músculo grande dorsal nas escolioses

torácicas

Em: BORGES, Laís C. e col. – A biomecânica muscular na escoliose.

Miranda Edições, 1995: 129-148
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Este espaço é dedicado a cursos, eventos e congressos relacionados à coluna vertebral. A divulgação segue critérios de seleção interna e
depende do espaço gráfico disponível.

O NEPE-Br e a revista "Coluna Fisioterápica" não se responsabilizam pelo conteúdo destes eventos.

XXXVI CONGRESSO ANUAL DA SRS – SCOLIOSIS RESEARCH SOCIETY
19 a 22 de setembro de 2001
Cleveland – Ohio – Estados Unidos
Tema central: Escoliose – tratamento ortopédico e cirúrgico
Programção por temas: espondiloliste – escoliose congênita – escoliose idiopática – ciência básica – biomecânica da coluna vertebral – deformi-
dade do adulto – genética da escoliose – escoliose idiopática do adolescente – colete para escoliose – métodos de diagnóstico – história natural –
escoliose e distrofia muscular – cifose
Organizador: SRS
Contatos: www.srs.org     

(1) 847 698 1627       
(1) 847 823 0536
hanson@aaos.org

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DA SIRER – SOCIETE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET 
D’ETUDE SUR LE RACHIS
23 e 24 de Novembro de 2001
Toulouse – França
Tema central: Evolução, 20 a 30 anos depois, de pacientes sem tratamento, após tratamento ortopédico e após cirurgia
Organizadores: C. Salanova e Ch. Picault
Idioma oficial: inglês
Contatos: christian.salanova@wanadoo.fr - 

charles.picault@wanadoo.fr
sirer@inetech.fr 
tel. 0472348806 ou fax 0472337515

I CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA DA ESCOLIOSE
26 e 27 de abril de 2002
Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Rio de Janeiro - Brasil
Tema central: o tratamento fisioterápico da escoliose idiopática no Brasil
Idioma oficial: português
Organização: NEPE-Br e BIOMEC – Centro de Estudos em Biomecânica
Contatos: (11) 283-1157 – (11) 3675-2522 com Sônia 

(21) 287-7370 com Márcia ou Diana

CONGRESSO DO IRSSD - INTERNATIONAL RESEARCH SOCIETY OF SPINAL DEFORMITIES
24 a 27 de maio de 2002
Local: Atenas – Grécia
Temas centrais: escoliose – genética crescimento espinhal – epidemiologia – patogênese e patomecanismo – sinais de progressão – análise bio-
mecânica em 3-D – princípios conservadores e cirúrgicos de tratamento – efeitos dos coletes na caixa torácica – cifose 
Idioma oficial: inglês
Organização: City Congress Organisers
Contatos: citycongress@yahoo.com

tel.: 301 756-2256 ou 301 756-2257
fax: 301 756-2258
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XXX CONGRESSO INTERNACIONAL DO GKTS (GROUPE KINÉSITHÉRAPIQUE DE TRAVAIL SUR LA
SCOLIOSE ET LE RACHIS)
Local: Lyon – França
22 e 23 de março de 2002
Tema principal: Lombalgia – Escoliose
Idioma oficial: francês
Organização: Daniel Boussard, GKTS e Centre des Massues
Contatos: http://www.cmcr-massues.com e e-mail paramedical@cmcr-massues.com

CURSOS:

ESCOLIOSE:PARÂMETROS CLÍNICOS E RADIOLÓGICOS.BIOMECÂNICA E TRATAMENTO FISIOTERÁPICO
Ministrantes: Drs. Celso Luís Dias e João Miranda Aires
Local: Ribeirão Preto – SP
Datas: 28 e 29 de setembro de 2001 (Módulo I) e 26 e 27 de outubro (Módulo II)
Programação: Definição de escoliose - Tentativas de explicação etiológica - Idade de aparecimento - Diferenças entre atitude escoliótica e esco-
liose estrutural - Topografia das curvaturas - Avaliação  radiográfica e clínica - Risco escoliótico - Biomecânica  articular - Biomecânica muscular
- Tratamento fisioterápico (prático) - Tratamento ortopédico (indicação de coletes)
Organização: Dr. Renato Daher
Contatos: (16) 6231944 ou renatodaher@uol.com.br

ESCOLIOSE:TRATAMENTO FISIOTERÁPICO
Ministrantes: Drs. Celso Luís Dias e João Miranda Aires
Local: Porto Alegre – RS
Data: 5 e 6 de outubro de 2001
Programação: Aspectos relevantes da história natural da escoliose para o tratamento fisioterápico - Elaboração de prognóstico pela clínica -
Elaboração de prognóstico pelo RX - Tendências biomecânicas nas escolioses em S, torácicas, tóraco-lombares e lombares - Mensuração clínica
específica: gibosidade, flechas clínicas frontais e sagitais, eixo occipital, desequilíbrio lateral/ântero-posterior e redutibilidade - Princípios básicos
dos coletes  - Tratamento fisioterápico analítico e global das diferentes topografias da escoliose.
Organização: Dr. Marcel Krimberg
Contatos: (51) 33351167 ou krimb@conex.com.br

100 EXERCÍCIOS PARA A ESCOLIOSE IDIOPÁTICA
Ministrantes: Drs. Celso Luís Dias e João Miranda Aires
Local: São Paulo capital – SP
Datas: 24 de novembro de 2001
Programação: Estudo da linha de gravidade e sua ação nos pacientes com escoliose – 100 exercícios para escoliose idiopática divididos em: mo-
delagens – estímulos sensoriais corretivos – exercícios com bola – rolo – tábua de equilíbrio – elástico – bastão – almofadas – respiração – alonga-
mento – fortalecimento – posturas.
Organização: NEPE-Br
Contatos: (11) 36752522 com Sônia ou no dcp.queroque@uol.com.br
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CENTRE DES MASSUES
LYON

ONDE É?
Lyon é a terceira maior cidade da França, situada a 
sudoeste de Paris.  
O endereço do centro é 92, rue Edmond Locard, 
código postal 69322.
Está localizado na região oeste da cidade.

COMO CHEGAR?
Partindo do Brasil, os vôos São Paulo-Lyon fazem 
necessariamente escalas nas capitais européias.  
O trajeto mais simples e curto é fazê-lo via Paris.  
O vôo Paris-Lyon dura 1 hora. Outra boa opção, via Paris, 
é tomar o TGV (trem de alta velocidade) que leva 2 horas para 
percorrer os cerca de 400 quilômetros entre as duas cidades 
e têm saídas de hora em hora da Gare de Lyon, em Paris.
Em Lyon, você pode desembarcar na estação Perrache 
(mais próxima do Centro) ou na Gare Part-Dieu 
(mais distante), dependendo da localização de seu hotel.

COMO É A CIDADE DE LYON?
Lyon é uma cidade belíssima, cortada por dois rios 
e com excelente transporte público. 

ONDE FICAR EM LYON?
Há opções para todos os bolsos. Se você pretende fazer 
um estágio, a opção mais barata é entrar em contato 
com o Centre des Massues e solicitar o telefone 
de pessoas que alugam quartos perto do Centro.  
Também há boas opções econômicas perto da 
estação Perrache, embora os habitantes costumem dizer 
que esta região é um pouco perigosa à noite.  
(até lembrarmos que moramos no Brasil...)

COMO CHEGAR AO CENTRE DES MASSUES?
As linhas de metrô cortam toda a cidade, embora a melhor opção 
para chegar ao Centre des Massues seja por ônibus 
(a linha 72 passa em frente ao Centro).  
Da estação de trem Part-Dieu, o trajeto dura 35 minutos 
pelas linhas 26 e 46 de ônibus. Da estação Perrache, 
são 15 minutos pela linha 46.

COMO PROCEDER PARA REALIZAR UM
ESTÁGIO NO CENTRO?
Você deve entrar em contato por fax (++ 21 33 0472384849) 
ou por carta (ver endereço acima), a M. Jean Paul VALERO, chefe de
serviço da fisioterapia, solicitando estágio conforme sua disponibili-
dade de tempo. Os estágios são gratuitos, não remunerados e, 
normalmente, variam de 1 a 4 semanas.  
É fundamental dominar a língua francesa (embora o simpático
gesseiro Armand Carvalho fale português...).  Para estudantes, é
necessário enviar um plano de estágio e fazer um seguro-saúde. 
Para profissionais, basta um seguro-saúde.
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O ESTÁGIO É PAGO?
Não. Os estágios são gratuitos, embora o custo da estadia em 
Lyon e do seguro-viagem seja de responsabilidade do estagiário.

SE EU QUISER ENCAMINHAR UM PACIENTE 
BRASILEIRO AO CENTRO, COMO DEVO 
PROCEDER?
Há duas possibilidades. Consultar-se no Brasil com um médico 
que deve fazer o diagnóstico, endereçando-o ao médico-chefe do
Centro, atualmente Dr. J. C. Bernard.
A outra é marcar consulta diretamente com os médicos do Centro.

COMO É O FUNCIONAMENTO 
GERAL DO CENTRO?
Há duas grandes divisões. O Grand Massues e o Petit Massues.  
Neste último, acontece o estágio de escoliose. Normalmente, os 
pacientes que necessitam de coletes passam um período de 3 dias, 
no mínimo, para avaliação, confecção, fabricação e teste do colete.  
Ao mesmo tempo, são encaminhados à fisioterapia para aprendizado 
do protocolo de tratamento fisioterápico.  
Há também, pacientes pré e pós-operatórios.

QUAL A EXPERIÊNCIA DO CENTRE DES 
MASSUES NO TRATAMENTO DA ESCOLIOSE?
O Centro tem 40 anos de funcionamento.  
A cidade de Lyon e o Centre des Massues são 
referências mundiais no tratamento da escoliose.

O TRATAMENTO É GRATUITO?
Não.

QUANTO CUSTA UM TRATAMENTO 
NO CENTRO?
Evidentemente, isto dependerá do diagnóstico e da conduta.  
De toda forma, para se ter uma idéia, um colete custa 
aproximadamente 5000 FF (cerca de R$ 1.600,00), um dia de 
fisioterapia para pacientes com coletes custa 1500 FF 
(cerca de R$ 500,00) 
e um dia de fisioterapia para pacientes de pós-operatório 
chega a 3000 FF 
(cerca de R$ 1.000,00).

QUAIS COLETES SÃO FEITOS NO CENTRO?
O Centro confecciona o colete Olympe, Michel, Stagnara, Milwaukee, 
Milwaukee anti-cifose e, recentemente, o colete Carbono.

COMO POSSO SABER MAIS SOBRE O CENTRE
DES MASSUES?
Uma boa forma é entrar no site do centro 
http://www.cmcr-massues.com 
Para enviar um e-mail: paramedical@cmcr-massues.com
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FISIOTERAPIA E ESPORTE

Eliane V. Guadix Teixeira*

Todo atleta desperta no fisioterapeuta um sentimento duplo

de admiração e preocupação.

A admiração vem da capacidade que o atleta possui em trans-

formar controles fisiologicamente sofisticados em um "dom". Os gestos

coordenados, rápidos, potentes e precisos fluem naturalmente. É a

Inteligência Motora que só alguns podem alcançar e o fisioterapeuta,

apaixonado pela biomecânica, enche seus olhos de prazer ao admirá-los.

A preocupação surge quando observamos que máquinas de

movimentos tão perfeitas apresentam uma vida útil cada vez menor, e

atletas maravilhosos, após dez anos de carreira, são incapazes de andar

pela praia sem dor. Isso nos faz refletir sobre como tem sido conserva-

do o "dom" dos atletas, principalmente dos profissionais. Conservar

esta qualidade significa buscar um equilíbrio entre a estreita linha que

separa a "máxima performance" da lesão.

Como aparecem as lesões?

Algumas lesões não deixam dúvidas sobre suas origens. Um

choque direto, uma queda inevitável são fatalidades que, em princípio,

não poderiam ser evitadas. Outras lesões vão se formando aos poucos

e quase sempre se originam num predomínio funcional do atleta.

Um maratonista, por exemplo, que corre com os pés (ou um

dos pés) muito fechados, fará um apoio predominante no bordo exter-

no do calcanhar, passando pelos outros apoios plantares de forma mais

rápida. Este tipo de apoio plantar caracteriza uma marcha com forte

impacto do calcanhar no solo e a primeira lesão que poderá ocorrer é

a inflamação do Tendão de Aquiles (tendinite). Se este padrão não for

corrigido, apesar do uso de um tênis apropriado para diminuir o

impacto, este atleta terá sempre um problema com seu Aquiles. Outras

lesões decorrentes deste apoio também poderão surgir. Os joelhos

serão as grandes vítimas, por estarem localizados entre as articulações

dos pés e coxofemurais, sofrerão influências diretas da falta de alter-

nância no apoio plantar e do excesso da rotação interna da coxofe-

mural, que determina a marcha com os pés fechados. Portanto, esse

predomínio funcional gera micro-subluxações articulares, alterando a

forma de contração dos músculos e solicitando os ligamentos indevida-

mente, que com a repetição da função, principalmente em sobrecarga,

criam lesões. O mesmo exemplo poderia ser dado invertendo o modo

de pisar: pessoas que correm com os pés muito abertos, apoiando-se

mais no bordo interno do antepé, terão outros tipos de lesões.

Tratar a lesão é importante, mas precisamos pesquisar a

causa mecânica da patologia para evitar novas lesões.

Previna suas lesões:

1. Reze toda noite para que nenhuma fatalidade lhe ocorra.

2. Identifique o seu predomínio funcional e tente minimizá-lo: isso

poderá ser feito com ajuda de um profissional da área através da

avaliação postural, articular e muscular.

3. Faça sempre um aquecimento antes de iniciar seu esporte. O aque-

cimento tem por objetivo aumentar o aporte sangüíneo e os controles

neurológicos das regiões do corpo que serão solicitadas. Ele deve ser

feito com ritmo e deve imitar de forma menos intensa os movimen-

tos que o esporte a ser praticado exija. Lembre-se: aquecer não é

alongar. Para o sistema neurológico, alongar um músculo pode ser

interpretado que ele deve relaxar e, antes de uma atividade física, a

última coisa que se quer é que o músculo relaxe: isso é para depois

do banho. O atleta disciplinado, que se alonga freqüentemente após

o esporte, não terá necessidade de alongar-se antes da prática

esportiva. 

4. Faça seu esporte concentrado: esta é a melhor hora de observar seus

predomínios funcionais e de procurar melhorar a sua técnica. Estar

concentrado no gesto também é uma forma de evitar as lesões.

5. Alongue-se depois do esporte; não há necessidade de ser imediata-

mente após, pois há quem acredite que o melhor aproveitamento do

alongamento é conquistado com o músculo frio. Você poderá fazer

esporte pela manhã e alongar-se à noite, em casa; o importante é que

se dedique ao alongamento. O alongamento é necessário porque um

músculo muito contraído poderá, paradoxalmente, tornar-se fraco.

Quando falamos em alongar não significa esticar um músculo além

do seu comprimento normal: isto poderia acarretar uma distensão.

Alongar é devolver ao músculo o seu comprimento fisiológico,

porque é nesta condição que ele tem a sua melhor capacidade de

contração, de coordenação e de suportar estiramentos sem romper

fibras. O alongamento deve abordar todas as cadeias musculares,

dando-se ênfase aos grupos mais encurtados, variando de pessoa

para pessoa. O que ocorre, quase sempre, é que as pessoas alongam

muito os músculos posteriores dos membros inferiores e esquecem

de outros mais importantes como, por exemplo, do grupo que estão

os glúteos.

Existem várias técnicas de alongamento, sendo as mais efi-

cazes aquelas que consideram os músculos organizados em "cadeias

musculares": desta forma, as compensações são evitadas e as tensões

se dissipam pelas cadeias. No Brasil, uma das técnicas mais conheci-

das é a Reeducação Postural Global (RPG), oriunda da técnica

francesa Mézières. Outra técnica globalizante é a das Cadeias Mus-

culares G.D.S., que, além de alongar, trabalha a coordenação dos

gestos e tonifica (acorda) as cadeias em desvantagem. Algumas téc-

nicas de massagem também se propõem a devolver o comprimento

normal dos músculos, como é o caso do Rolfing. Todas estas técni-
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cas podem trazer benefícios, desde que sejam adequadas à necessi-

dade individual.

6. Procure um profissional que seja capaz de fazer uma avaliação arti-

cular específica, identificando riscos de lesões periarticulares e de

artroses, que se relacionam com o predomínio funcional. Dentre as

técnicas capazes de realizar estas análises e oferecer tratamento estão

a Fisioterapia Analítica de R. Sohier , Quiropraxia e Osteopatia.

Dicas:

Não pratique um único esporte; isto reforça ainda mais o

predomínio funcional. O poli-atleta não carrega consigo o estigma de

"corpo de nadador", "corpo de ginasta" ou "corpo de maratonista",

porque estas denominações baseiam-se em posturas e gestos viciados,

que estão a um passo das lesões.

Tente identificar a causa de sua queixa, o momento em que

ela aparece, a postura adotada quando ela alivia: aprenda a se observar,

buscando o seu próprio diagnóstico. Desta forma, quando você procu-

rar a ajuda de um especialista, este seu envolvimento facilitará o trata-

mento.

Aprenda a Escutar o Seu Corpo:

Isto é Estar Vivo.

Cartas ou comentários podem ser endereçados à revista ou direta-
mente à autora:

*Eliane V. Guadix Teixeira é fisioterapeuta, formada pela

Universidade de São Paulo em 1990, com cursos de especialização

em: Reeducação Postural Global (RPG) - Souchard e curso superi-

or de RPG no esporte, Cadeias Musculares GDS. Fisioterapia

Analítica - conceito Sohier.

R. Teodoro Sampaio, 352 - conj. 128

São Paulo, Capital - Brasil

Cep: 05406-000 

Tel.: 3083-5243 / Fax: 3082-6980          

e-mail: mzulian@iconet.com.br
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No próximo número de "COLUNA FISIOTERÁPICA":

A EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA NAS ESCOLIOSES 
DE PEQUENA ANGULAÇÃO – ESTUDO ESTATÍSTICO

MOLLON, G. RODOT, J.C.
França

REEDUCAÇÃO POSTURAL EM PISCINA TERAPÊUTICA 
PARA PACIENTES COM ESCOLIOSE IDIOPÁTICA

MAHAUDENS, Philippe
Bélgica

CIFOSE TORÁCICA:TRATAMENTO FISIOTERÁPICO
DIAS, Celso

Brasil

AULA-REVISÃO:A MENSURAÇÃO DA ROTAÇÃO NAS ESCOLIOSES

SÉRIE CENTROS MUNDIAIS DE TRATAMENTO DA ESCOLIOSE:
CENTRO KATHARINA SCHROTH

Bad Sobernheim – Alemanha
AACD 

São Paulo – Brasil

AGENDA

LEMOS E COMENTAMOS:

"O COLETE DE BOSTON NO TRATAMENTO DA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA:
RESULTADOS EM 295 PACIENTES"

EMAN, J. B.

"TRATAMENTO CONSERVADOR DA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA 
POR ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DE SUPERFÍCIE"

MCCOULLOUGH, N. C.

"FLEXIBILIDADE DA ESCOLIOSE: O QUE ISTO SIGNIFICA? 
ESTA TERMINOLOGIA É APROPRIADA?"

DUVAL-BEAUPÈRE, G.

"A RELAÇÃO ENTRE PÉ CAVO E ESCOLIOSE IDIOPÁTICA"
CARPINTERO, P. E COL.
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A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL QUERO-QUERO DE
REABILITAÇÃO MOTORA E EDUCAÇÃO ESPECIAL é uma entidade
sem fins lucrativos, que vem prestando há mais de 21 anos atendimento
pedagógico e terapêutico para crianças, adolescentes e adultos portadores
de deficiência física, distúrbios neuromotores e outras sintomatologias
afins, oferecendo também apoio a seus familiares. Por meio do seu
Departamento de Cursos e Pesquisas, tem como meta descobrir novas
possibilidades e divulgar seus trabalhos, apresentando-se como referência
científica, metodológica e técnica, dentro da sociedade.

Neste ano de 2001, a Quero-Quero inaugurou uma nova unidade
em Carapicuiba – SP, onde funcionam, além do tratamento citado na sede
paulistana, os departamentos de ortopedia, estimulação precoce e estimu-
lação sensorial.

O QUE É O NEPE- BR
Durante o ano de 2001, foi criado o NEPE-BR (NÚCLEO DE ES-

TUDO E PESQUISA DA ESCOLIOSE - BRASIL). Este núcleo surgiu da
necessidade de agregar profissionais da fisioterapia ao redor da discussão e da
pesquisa científica do tratamento da escoliose. Trata-se de entidade privada
com objetivo de produzir conhecimento científico e divulgá-lo a seus associados.

O NEPE-Br começa com um padrinho de peso: o GKTS (Groupe
Kinésithérapique de Travail sur la Scoliose et le Rachis), entidade forma-
da há quase 30 anos e que congrega profissionais de renome de grandes
centros europeus. Aproveitamos a realização do XXIX Congresso Inter-
nacional do GKTS, em São Paulo, para apresentar nossos objetivos:  

1. divulgar trabalhos científicos relacionados à escoliose.
2. estabelecer critérios objetivos de avaliação e interpretação de resulta-

dos no tratamento da escoliose.
3. valorizar iniciativas relacionadas à prevenção e ao tratamento da escoliose.
4. divulgar eventos e cursos relacionados à escoliose.
5. criar e incentivar mecanismos de atuação de profissionais em

órgãos públicos.
6. defender a melhora da qualidade de ensino do tema escoliose e demais

desvios posturais nas universidades.
7. promover - através de cursos e pesquisas - melhora da capacidade

profissional em relação à prevenção e tratamento da escoliose.
8. editar boletim bimestral sobre as atividades do NEPE-Br.
9. organizar Congresso anual sobre  escoliose.

ASSINE A REVISTA "COLUNA FISIOTERÁPICA"
Entre em contato no telefone (11) 36752522, com Sônia, para obter informações para assinatura desta revista.

Venha conhecer a Quero-Quero!

Unidade São Paulo: R. Poconé, 720 - Sumaré
01254-040 São Paulo - Capital
Telefax (11) 36752522 
e-mail queroque@uol.com.br

Unidade Carapicuiba: R. Dr. Elizeu Guilherme, 433 – Vila Caldas
06315-010 Carapicuiba – SP  
Telefax (11) 41842312
e-mail queroque2@uol.com.br

DR. MARIO LUCIO UCHOA ANDRADE
DIRETOR EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO QUERO-QUERO

Departamento de Cursos e Pesquisas

10. organizar uma semana nacional de difusão da escoliose.
11. editar a revista "COLUNA FISIOTERÁPICA", de caráter trimestral, que

trará artigos sobre a coluna vertebral e, em especial, a escoliose, valo-
rizando a qualidade gráfica e científica.

12. organizar e manter atualizado o site www.escoliose.fst.br

Associar-se ao NEPE-Br significa: 
1. receber desconto nos cursos e palestras organizados pelo NEPE-Br
2. receber desconto na compra da revista "Coluna Fisioterápica", bem como

nos materiais técnicos editados pelo NEPE-Br.
3. ter acesso – no site www.escoliose.fst.br – às discussões fechadas do

NEPE-Br.

O custo para associar-se ao NEPE-Br é de R$ 60,00 (sessenta
reais), com vencimento no mês de março/2002.  Este valor cobre nossas
despesas com secretaria, correio e contabilidade. O NEPE-Br tem sede exe-
cutiva provisória à R. Peixoto Gomide 996, cj 110, Cerqueira César, São Paulo
Capital, CEP 01409-090, telefax (11) 283 1157 e e-mail celsopri@uol.com.br

Associe-se ao NEPE-Br. Para isto, entre em contato no telefone (11)
3675-2522, com Sônia.

DR. CELSO LUÍS DIAS
DIRETOR DO NEPE – BR
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