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RESUMO
Objetivo: analisar o efeito da técnica Isostretching no ganho de flexibilidade e no alinhamento da coluna vertebral em
pacientes com escoliose. Métodos: Foram avaliados 10 pacientes de ambos os sexos, com idades entre 18 e 27 anos
com relato de escoliose. Estes foram submetidos a uma avaliação com dados pessoais, exame físico incluindo coleta de
dados antropométricos, teste de flexibilidade index-chão e avaliação biofotogramétrica através do software de avaliação
postural SAPO. Esses pacientes foram tratados pelo método Isostretching e após 10 sessões de tratamento foi realizada
reavaliação utilizando os mesmos critérios. Resultados: Ganho de flexibilidade comprovada pelo teste de index-chão,
cuja a média era de 14,7 cm e passou a 7,9 cm. Pela avaliação biofotogramétrica da curvatura da coluna vertebral
obtivemos resultados positivos, no qual o alinhamento ideal deve ter angulação de 180 ° entre a vértebras C7 e L5. A
média de angulação dos pacientes avaliados era de 175,8° e após o tratamento a média desse ângulo caiu para 178,6°,
com redução média de 2,8°, demonstrando a eficácia do tratamento em relação ao alinhamento da coluna vertebral. É
possível constatar a melhora no alinhamento da coluna vertebral com o tratamento através do Isostrething, e o ganho de
flexibilidade da cadeia muscular posterior.
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1 INTRODUÇÃO

A  escoliose  é  caracterizada  por  desvio  tridimensional  da  coluna  vertebral,  e  apesar  de
observarmos  um  desvio  lateral  da  coluna,  a  deformidade  está  presente  nos  três  planos  de
alinhamento da estrutura esquelética (LIANZA, 2015). De acordo com Santos et al. (2012), ocorre
extensão,  inclinação  lateral  e  rotação  das  vértebras  em direção  a  convexidade  da  curva  e  as
costelas também acompanham o movimento, gerando uma caixa torácica mais estreita desse lado.

A escoliose pode ser congênita ou adquirida e resultar de uma doença ou lesão. Algumas
causas  envolvem  alterações  na  estrutura  óssea,  problemas  neuromusculares  que  afetam
diretamente  a  musculatura  do  tronco,  outras  ainda  estão  relacionadas  à  discrepância  entre  os
membros  inferiores  ou  ao  comprometimento  da  visão  ou  audição  (KENDALL;  McCREAY;
PROVANCE, 2007).

A curvatura da escoliose pode ser em C, quando apresenta apenas uma curvatura para direita
ou para esquerda, nas vértebras torácicas ou lombares; ou em S quando tem uma curvatura torácica
à direita e lombar à esquerda, ou vice-versa (MAGEE, 2005).

Além do desvio postural, a escoliose vai acarretar uma série de outras complicações como o
encurtamento dos músculos da concavidade da curva, sobrecarga, rigidez muscular e compressão
de raízes nervosas adjacentes gerando dor ao indivíduo. Outras alterações podem se desenvolver,
como uma redução da amplitude de movimento articular,  diminuição da flexibilidade e fraqueza
muscular (MAGEE, 2005).

 Para a avaliação postural e análise das alterações posturais, a biofotogrametria vem sendo
muito utilizada por fornecer uma avaliação padronizada, quantitativa e criteriosa, podendo realizar
mensurações de posição, comprimento, ângulos e alinhamento corporal. Um desses instrumentos
de avaliação biofotogramétrica é o  Software de Avaliação Postural  SAPO, que consiste  em um
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programa de computador gratuito que pode ser utilizado profissionais da saúde (SANTOS et al.,
2012). 

De acordo com Lunes et al.  (2010) o tratamento conservador da escoliose envolve várias
técnicas,  dentre  elas  uso  de  colete,  Osteopatia,  Reeducação  Postural  Global  (RPG),  Pilates  e
Isostretching,  porém na  literatura  há  poucos  relatos  que  se  referem aos  resultados  obtidos  no
tratamento fisioterapêutico nessa patologia. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a eficácia do método Isostretching no tratamento da
escoliose utilizando teste de flexibilidade e a biofotogrametria para análise postural.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A  pesquisa  contou  com  a  participação  de  10  voluntários  de  ambos  os  sexos,  foram
selecionados  os  pacientes  que  procuraram a Clínica  de  Fisioterapia  do  Centro  Universitário  de
Maringá- UNICESUMAR com relato de escoliose e idade entre 18 e 27 anos.

A  avaliação dos pacientes  contou  com coleta  de  dados pessoais,  exame físico  incluindo
dados antropométricos, teste de flexibilidade de index-chão e registo fotográfico com demarcações
no corpo necessárias para análise biofotogramétrica. As demarcações corporais foram feitas na vista
posterior  nos  seguintes  pontos:  processo  espinhoso  da  sétima  vértebra  cervical  (C7),  processo
espinhoso da quinta vértebra torácica (T5) e processo espinhoso da quinta vértebra lombar (L5).
Para análise foi realizada a medida de ângulo raso entre a C7 e L5 com intersecção medial na T5,
considerando que para haver um alinhamento da coluna vertebral esse ângulo deve ser 180º.

Para a realização do teste de flexibilidade index-chão o paciente inicia posição ortostática e
realiza uma flexão anterior de tronco, com extensão dos membros superiores até o maior alcance, a
medida é feita entre o 3° dedo e o solo com uma fita métrica. O padrão considerado normal é de que
esta distância seja no máximo de 10 cm. Indivíduos com distância maior podem ser considerados
com flexibilidade diminuída em cadeia muscular posterior.

Após  a  avaliação  e  mensuração  dos  dados  iniciou-se  o  tratamento  com  o  método
Isostretching por 10 sessões realizadas 2 vezes na semana, cada sessão com duração de 50 a 60
minutos.  Esta  técnica  global  consiste  na  realização  de  posturas  que  objetivam  manter  o
posicionamento vertebral de engrandecimento, favorecem o alongamento simultâneo dos músculos
posteriores da coluna e membros e, ao mesmo tempo, mantem os paravertebrais profundos com
uma  tonicidade  que  favorece  a  manutenção  da  postura  correta  adquirida.  É  uma  técnica  que
consiste em exercícios isométricos e excêntricos. 

A evolução da postura do Isostretching foi  de acordo com a capacidade do paciente em
manter o alinhamento e as posições necessárias iniciando com posturas fáceis e aumento do grau
de dificuldade, sempre contraindo os músculos do assoalho pélvico, abdominais e glúteos, buscando
uma  retificação  global  da  coluna,  ântero  versão  da  pelve  e  associando  a  respiração  lenta  e
controlada.

Após o término do tratamento os pacientes foram reavaliados em relação à flexibilidade e ao
alinhamento da coluna vertebral, utilizando os mesmos critérios iniciais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para análise da flexibilidade da cadeia posterior de tronco foi realizado o teste de index-chão.
Os resultados estão apresentados no gráfico 1.
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Gráfico 1: Avaliação da flexibilidade por meio do teste índex-chão.

Através  da  realização  desse  teste  pudemos  constatar  que  houve  ganho  de  flexibilidade,
conforme  observamos  no  gráfico  através  da  redução  geral  da  distância  alcançada  por  cada
indivíduo. 

Antes do tratamento a média era de 14,7 cm de distância do terceiro dedo ao chão, com o
pior resultado de 26 cm e o melhor de 0 cm.

 Na reavaliação depois do tratamento, cinco pacientes tiveram a distância reduzida para 0,
sendo  que  todos  apresentaram  uma  redução  na  distância  alcançada  com  uma  média  após  o
tratamento de 7,9 cm.  A média de redução foi de – 6,8 cm. 

Considerando que a distância máxima do 3° dedo ao solo deve ser de 10 cm, houve melhora
significativa  levando  em  conta  que  a  média  geral  obtida  encontra-se  dentro  do  padrão  de
normalidade da flexibilidade da cadeia muscular posterior.

De acordo com Lunes et al. (2010) uma das formas de maior eficácia para avaliação postural
é  a  análise  quantitativa,  pois  os  desvios  podem ser  numericamente  quantificados  facilitando  a
mensuração dos resultados e acompanhamento de sua progressão. Visto isso, avaliamos o ângulo
de escoliose e desta forma podemos apresentar os resultados através do gráfico 2.
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Gráfico 2: Ângulo de escoliose
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Nesse parâmetro de avaliação obtivemos um resultado positivo, no qual todos os pacientes
apresentaram melhora na curvatura escoliótica. O alinhamento ideal deve ter angulação de 180 °
entre a sétima vértebra cervical e a quinta vértebra lombar, com uma intersecção na quinta vértebra
torácica. 

Dos 10 pacientes avaliados, 9 apresentaram uma redução do ângulo da coluna vertebral para
a direita, com uma angulação menor que 180° que indica curvatura com a concavidade a direita.
Apenas 1 paciente apresentou redução do ângulo a esquerda tendo esse apresentado a angulação
de 186,8°.

A média de angulação antes do tratamento era de 175,8°. Após o tratamento a média desse
ângulo caiu para 178,6°, com redução média de 2,8°, demonstrando a eficácia do tratamento em
relação ao alinhamento da coluna vertebral.

Segundo Camelo et al. (2015), o SAPO é o software mais utilizado em estudos, sendo uma
alternativa  confiável  e  válida  para  realização  de  medidas  angulares  quando  comparado  a
goniometria. 

Os  autores  Raso  et  al.  (2009);  também encontraram melhora  da  flexibilidade  da  coluna
cervical  e  lombar  utilizando a técnica  Isostretching,  porém neste  estudo foi  realizado um maior
número de sessões, com isso podemos evidenciar que 10 sessões são suficientes para obter um
resultado positivo no ganho de flexibilidade.

Em um estudo realizado por Borghi, Antonini e Facci (2008) utilizaram a mesma técnica para
tratamento da escoliose, porém em um número menor de sessões, ao final do estudo puderam
demonstrar que,  pacientes que apresentavam escoliose torácica à direita obtiveram alinhamento
total da coluna vertebral, sendo avaliados através de radiografias. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o objetivo proposto podemos afirmar que por  meio do tratamento com o
Isostreching foi possível obter uma melhora na flexibilidade da cadeia muscular posterior, e uma
melhora no alinhamento da coluna vertebral parâmetro este, comprovado através de uma avaliação
biofotogramétrica de cada paciente.
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