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DEFORMIDADES BIOMECÂNICAS DA 

ESCOLIOSE

ESCOLIOSE CLÁSSICA EM “S”

-80% torácicas D e lombares E.

-Rotação das vértebras para convexidade (corpos 

para convexidade e espinhosas para concavidade)

-Horizontalização das costelas da concavidade e 

verticalização das vértebras da convexidade.

-Protração/elevação/rotação superior da escápula 

D.

-Retração/depressão/rotação inferior da escápula 

E.

-Anteversão/elevação/rotação para E do ilíaco D.

-Retroversão/elevação em menor grau/rotação 

para E do Ilíaco E.

-Retificação do plano sagital para escolioses 

evolutivas. 

-Horizontalização sacral

-Contra-curvaturas cervicais.

-Variação para o esqueleto apendicular.



A linha demarcada em

vermelho representa a

escoliose típica em “S” com

convexidade torácica à direita

e Lombar à esquerda.

A linha laranja representa a

báscula do quadril para direita



ORIGEM DA ESCOLIOSE

*A ESCOLIOSE DE ADAPTAÇÃO

*AS ESCOLIOSES CONGÊNITAS

*AS ESCOLIOSES ANTÁLGICAS / ATITUDES ESCOLIÓTICAS

Escoliose Antálgica: “falsa escoliose”.

Atitude Escoliótica: sem causa dolorosa aparente. 

OS: Muitas vezes quando procedemos à correção deste tipo de 

escoliose, a colocação em tensão global revela-nos quase sempre uma 

dor, ocultada eficazmente graças a essa inclinação lateral. É lógico, 

então, agrupar a atitude escoliótica e a escoliose antálgica.

*AS ESCOLIOSES ESSENCIAIS OU IDIOPÁTICAS

Sem causa imediatamente aparente, eles apresentam o problema de saber se 

trata-se de uma patologia em si ou de uma sintomatologia. Tem origem 

hereditária multifatorial.



MÚSCULOS RESPONSÁVEIS

Podemos dizer que os músculos mais axiais são particularmente póstero-

flexores; os mais laterais, sobretudo láteroflexores; e os mais horizontais, 

rotadores .



MÚSCULOS PÓSTERO-FLEXORES



São eles:

-Massa Comum: Conjunto de músculos da região lombar que 

compreende o transversoespinhal, o longo do tórax e o iliocostal Lombar.



-Espinhal do tórax. 



-Interespinhais.



- O transverso espinhal em seu conjunto.



-Multifido (Menos rotadores e mais Lateroflexores) (F.11E)

-Semiespinhal ( Mais póstero-flexores que lateroflexores ou 

rotadores).

*A esquerda o Multifido

*A direita  o Semiespinhal



MÚSCULOS LÁTERO-FLEXORES:



São eles:

-Intertransversários 



-Longo do tórax.



-Iliocostal 



-Quadrado Lombar.







MÚSCULOS ROTADORES:

O equilíbrio em rotação (eixo longitudinal) é assegurado pela 

tensão recíproca dos músculos rotador curto e longo do 

transverso espinhal, que são mais horizontais.

*A ESQUERDA: ROTADOR CURTO DO 

TRANSVERSOESPINHAL.

*A DIREITA: ROTADOR LONGO DA 

REGIÃO TORÁCICA



Transversoespinhal:

-Músculo essencialmente rotador

-A retração do transverso espinhal, de um lado inclina a vértebra deste 

lado (sobretudo o multifido) e gira o processo espinhoso para a 

concavidade ( sobretudo os rotadores) . O Transverso espinhoso é, 

portanto responsável por essa posição particular dos processos 

espinhosos na região lombar e torácica nas patologia escoliótica.





*Rotadores curtos: São essencialmente rotadores ( 

Sobretudo na região torácica, onde são mais horizontais).

*Rotadores Longos:São rotadores, ligeiramente latero 

flexores e póstero flexores



OS PRINCÍPIOS

- A escoliose é uma deformação estática, macroscópica, bi 

ou tridimensional da coluna vertebral (lordose, latero-flexão, 

rotação).

-É provocada por retração assimétrica dos músculos da 

estática (o nosso trabalho será identificar e tratar estes 

músculos).

- A escoliose essencial (idiopática) apresenta sempre uma 

lordose dorsal.



-Os processos espinhosos:

*Lombar e dorsal

*Cervical (C2 a C7)

(C1 e C2) Pode apresentar uma última 

contracurvatura (olhar horiz.)

- A escoliose respeita a hegemonia estática (olhar horizontal), e é 

indolor. Isto devido aos mecanismos de adaptação e de defesa. 

Cada escoliose apresenta uma ou várias causas. Sendo que a(s) 

causa (s) pode (m) chegar de qualquer parte do aparelho músculo-

esquelético.



Responsabilidade:

-No nível dorsal

-No nível Lombar

- Durante o período de crescimento a escoliose tende a 

piorar, sendo nas meninas o pico de crescimento vai até os 

12 anos e nos meninos até os 14 anos( Isso significa que 

acabou o crescimento nesta época, então a RPG, deverá 

ser realizada até o fim deste pico de crescimento (Sabemos 

com radiografia da mão esquerda)



A ESCOLHA DAS POSTURAS

SERÁ UTILIZADO O QUADRO TRADICIONAL DE 

AVALIAÇÃO.

*Foto Geral

*Interrogatório

*Exame da Retração

*Teste



-Na ausência de dor: o problema morfológico será prioritário.

-As posturas em descarga :

-As posturas em carga 

*Os dois tipos de postura será sempre necessário.

São mais eficazes para a escoliose:

-Lombar (Músculo Íleo-Psoas)

-Dorsal (Músculo Multifido).

-Posturas mais utilizadas em Abertura do ACF:

-Posturas mais utilizadas em Fechamento do ACF:



ESCOLIOSE E ESCOLHA DAS POSTURAS

-Nos casos das escolioses essenciais, com lordose dorsal:

-Para as atitudes escolióticas com cifose dorsal: 

INTERROGATÓRIO

A escoliose em geral é uma macrodeformação indolor.

Em caso de dor, sintoma ou impossibilidade proceder com o 

interrogatório de costume.



EXAME DAS RETRAÇÕES

-Não existe escoliose sem a participação dos espinhais, 

portanto devemos assinalar a linha 3.

-Nos casos de atitude escoliótica, com cifose dorsal :

-Nas escolioses lombares temos a ação conjunta dos 

músculos: Íleo-psoas e espinhais:

-Durante o exame devemos entender qual é a curva mais 

importante, o que justificará uma maior ação terapêutica.

-Devemos descobrir onde devemos insistir mais, qual das 

fisiologias necessita de um maior esforço terapêutico: 

delordose, delatero flexação ou derrotação.

-Não esquecer todos os outros problemas observados 

durante o exame, que poderão estar ou não ligados a 

escoliose como causa ou conseqüência.



TESTE

-É fundamental que seja feita perfeitamente, ou seja, 

devemos reaproximar o indivíduo á perfeição nas diferentes 

famílias de postura e verificar se:

3 Cruzes: Dor , sintoma ou impossibilidade.

2 Cruzes: Grandes compensações.

1 Cruz: Pequenas compensações.

-comportamento ilógico (+++) 

-O teste na posição sentada: MMII

-O teste na posição em pé no centro:influência da abertura 

dos braços na escoliose.



-A roda da bicicleta torna mais evidente a aparição da 

gibosidade (assinalar limite superior e superior).

PS: ESCOLIOSE DIAFRAGMÁTICA: Quando se observa 

uma lordose em bipedestação e durante a roda da 

bicicleta esta sumir será uma escoliose diafragmática, 

neste caso a grande postura será de ACF-BF.





MARCAÇÃO DOS CALÇOS

Alguns pontos devem ser assinalados com um pincel 

anatômico sobre o corpo do paciente, antes de começar a 

sessão (Este procedimento repete a cada sessão):

1 – A curva dorsal:

- Maior insistência 

-Assinalar no nível do tórax  

-Maior insistência manual na delateroflexão. 

-Para achar o ponto:Devemos ir para o ápice da curva

- Devemos ir testando os pontos próximos





2- A gibosidade: Solicitar a flexão anterior (Roda da bicicleta!) 

Só utilizamos calços em pequenas gibosidades, em grandes 

gibosidades a própria gibosidade já dará o efeito.





QUANTO AO EFEITO

O calço dorsal:

-Grande efeito em ambas as rãs.

-Deverá ser mantido do início ao fim da postura.

O calço lombar:

-Será  somente na postura de rã no ar



3- Os calços irão sempre na convexidade, ou seja no lado 

da gibosidade. Na gibosidade dorsal deverá ser colocado o 

calço maior e na lombar o calço menor. 



ESCOLHA DOS CALÇOS

1-A derrotação vertebral:

-Os calços negativos (Após pompage assimétrica) 

-Quando retirar?



A escolha do número de calços:

-No lado da convexidade da escoliose lombar: espinha ilíaca 

mais posteriorizada.

-Correção desta posteriorização 



A

B



Marcação da vértebra mais rodada: Devemos demarcar com 

um esparadrapo, o nível lombar da vértebra mais rodada (RX 

ou palpada).



2- Delateroflexão em pé:

- Calço (S) sob o pé (Todo o pé) no lado da convexidade lombar.

- Devem ser retirados progressivamente no final de cada 

seqüência.



A escolha do número de calços: Solicitamos ao paciente para 

elevar o calcanhar do lado da convexidade lombar buscando 

o alinhamento da curva lombar e pélvico. 



3-Delateroflexão Sentado:

Devem ser colocados na região isquiática, no lado da 

convexidade, buscando o alinhamento  da curva lombar e 

pélvico.



A AVALIAÇÃO DA ESCOLIOSE

- A avaliação de uma escoliose se fará em função de três 

critérios:

1/3 Radiológico (Antes e depois)

1/3 Funcional (São os testes: gibosidade, flexibilidade, 

compensações)

1/3 Estético ( Fotos antes e depois).

* O segundo e terceiro critério são fundamentais sob o plano 

psicológico.

- Será uma obrigação do terapeuta, solicitar no início do 

tratamento radiografias (perfil e PA panorâmicas) recentes.

- Estas devem ser solicitadas sob certas condições:

*Pés em posição fisiológica a 30 graus, calcanhares unidos.

*Olhar horizontal.

*Ao final de uma expiração normal.



- Cada período de tratamento (24 sessões): Novas Radiografias

-O ângulo de COBB deverá ser refeito, considerando as (mesmas 

vértebras) 

- A escoliose cervical deverá ser avaliada.

-Cada vez que for possível, a rotação vertebral deverá ser medida 

- Durante o período de crescimento, cada radiografia deverá 

discriminar a altura do paciente, seja em pé como também 

sentado e a idade óssea (Teste de Risser).

- A avaliação funcional será estabelecida segundo os critérios da 

R.P.G. A pessoa deverá ser capaz de fazer a flexão, rotação e 

delateroflexão no sentido oposto de cada curva.



ÂNGULO DE COBB ( LIPPMAN-COBB)

- Definição:O ângulo de Cobb é obtido pela intersecção da 

reta que passa pelo platô superior da vértebra limite superior 

e pela reta que passa pelo platô  inferior da vértebra limite 

inferior. O ângulo assim determinado é medido com o 

transferidor, seja diretamente, se a intersecção das duas 

retas é obtida sobre o RX, seja indiretamente depois de 

traçadas perpendiculares ás retas acima citadas.



- Vértebra limite inferior: É a vértebra que em relação á 

suprajacente está completamente dentro da curva (Total 

paralelismo das superfícies articulares).

- Vértebra limite superior: É a vértebra que em relação à 

subjacente está em total paralelismo.



-Como fazer:

Margem de erro: até 5 graus.



MENSURAÇÃO DAS ROTAÇÕES

- Devemos mensurar a distância entre o processo espinhoso 

e o bordo lateral para determinar o grau de rotação. A menor 

distância indicará a rotação vertebral.



TESTE DE RISSER

Este teste é utilizado para saber a idade óssea.

* Podemos confundir 0 com 5.



0- O indivíduo não está em fase de crescimento 7 a 10 anos (O 

crescimento começa aos 12 anos). 

1e 2- Vemos um aumento da ossificação.

3- Ciclo de ossificação completa, porém sem fusão.

4- Início da ossificaçaõ (fusão de dentro para fora).

5- Ossificação completa. 0

2

1

3

4 5



FATORES DE AGRAVAÇÃO

IDADE DO PACIENTE: 

IMPORTÂNCIA DA ANGULAÇÃO: 

A PUBERDADE: (Meninas 12 anos, meninos 14 anos)

PICO DE CRESCIMENTO: É o chamado de estirão.

RISSER: O maior risco evolutivo situa-se até o Risser 1, 

diminuindo após o Risser 2.e

CAUSA IRREVERSSÍVEL: Vértebra em cunha, ilíaco anormal, 

etc.

ESCOLIOSE LOMBAR: É a escoliose sujeita de duas retrações 

musculares

ROTAÇÃO (EM PARTICULAR NO NÍVEL LOMBAR):



TRATAMENTO DA ESCOLIOSE

A-AS POSTURAS:

1- As duas posturas que serão realizadas durante a sessão 

de RPG serão determinadas sempre pelo quadro de avaliação 

(Pelo menos duas).

2- Convém fazer uma postura sem carga (maior 

manualidade), e uma postura em carga (maior 

proprioceptividade)



B- AS POMPAGES

Posturas em decúbito.       DORSAL: É a primeira a ser realizada.

A B C

D E F



LOMBAR: Calços positivos e negativos.
A B

C D



Postura com carga: Sentada

A B

C



C- A TRAÇÃO AXIAL

-Isso é essencial e indispensável. Os músculos da estática 

são 90% longitudinais, logo devemos exercer uma tração 

axial de 90%, qualquer que seja a importância do desvio 

lateral.

-Quando trabalhamos com posturas em decúbito, todas as 

pompagens (dorsal, lombar e da nuca) deverão ser 

prolongadas no tempo, para chegar a um efeito de 

decoaptação.



D-PILOTAGEM DO TÓRAX.

A pilotagem da expiração se faz necessário desde o início, 

porque condiciona a manutenção ativa das correções.

*TEMPO 1: 

*TEMPO 2:



E- A CORREÇÃO DA ESCOLIOSE E A PILOTAGEM DO 

CENTRO

- Consiste em alinhar cada curva, em tração axial, 

progressivamente, e cada vez mais global.

-A progressão consiste em corrigir a escoliose, aceitando 

todas as facilitações no início da sessão.

- A manutenção das correções será feita: Passivamente por 

ação manual do terapeuta; ativa através da contração setorial 

dos músculos abdominais.

- A correção das compensações no nível dos membros, deve 

ser feita homeopaticamente, sem jamais permitir as 

compensações de retornar ao centro (Coluna vertebral).

- A busca da (s) causa (s) é essencial e requer uma vigilância 

constante durante a sessão, já que tudo pode estar coligado.



F- MANOBRAS REALIZADAS (DURANTE A POSTURA).

- MANOBRA DE DERROTAÇÃO VERTEBRAL



-ISOMÉTRICO DE QUADRADO LOMBAR: 



FORA DA POSTURA

Ps: Manobras realizadas baseando-se em uma escoliose clássica 

em S ( Convexidade dorsal D, convexidade lombar E ).

*MODELAGEM ESCÁPULA-GRADIL COSTAL D 

(CONVEXIDADE DORSAL D):

Posição inicial: Decúbito lateral E.

Descrição do exercício: Terapeuta faz, inicialmente de forma 

passiva, movimento combinado de retração/ depressão / rotação 

inferior da escápula E com rotação do tronco para E no sentido 

da redução da gibosidade.

Gradativamente, solicita ao paciente realizar o movimento de 

maneira ativa-assistida, e por fim, de maneira ativa sem ajuda do 

terapeuta.

Objetivo específico: Aprendizagem das correções da 

escápula/gradil costal D.





*MODELAGEM GRADIL COSTAL-BACIA D (CONCAVIDADE 

LOMBAR D):

Posição inicial: Decúbito lateral E.

Descrição do exercício: Terapeuta faz, inicialmente de forma 

passiva, movimento combinado, no ilíaco D, de depressão / 

retroversão /rotação da bacia para D com rotação de tronco 

para E no sentido de redução da gibosidade.

Gradativamente, solicita ao paciente realizar o movimento de 

maneira ativa-assistida e, por fim de maneira ativa sem ajuda 

do terapeuta.

Objetivo específico: Aprendizagem das correções do gradil 

costal / bacia.





*MODELAGEM ESCÁPULA GRADIL-COSTAL E 

(CONCAVIDADE DORSAL E):

Posição inicial: Decúbito lateral D com colocação de apoio 

ou “rolinho”, sob a coluna torácica do paciente (opcional).

Descrição do exercício: Terapeuta faz inicialmente de forma 

passiva, movimento  combinado, na escápula E, de protração 

/elevação / rotação superior com rotação de tronco para E no 

sentido da criação do desenho normal das costelas.

Gradativamente, solicita ao paciente realizar o  movimento de 

maneira ativa-assistida e, por fim, de maneira ativa sem ajuda 

do terapeuta.

Objetivo específico: Aprendizagem das correções da 

escápula/gradil  costal E.





*MODELAGEM GRADIL COSTAL-BACIA E (CONVEXIDADE 

LOMBAR E):

Posição inicial: Decúbito lateral D.

Descrição do exercício: Terapeuta faz inicialmente de forma 

passiva, movimento combinado, no ilíaco e, de 

depressão/anteversão/rotação da bacia para D com rotação 

de tronco para E no sentido de recolocar as costelas para 

trás.

Gradativamente solicita ao paciente realizar o movimento de 

maneira ativa-assistida e, por fim, de maneira ativa sem ajuda 

do terapeuta.

Objetivo específico: aprendizagem das correções do gradil 

costal/bacia.




