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ESCOLIOSE

A Coluna Vertebral protege a medula 
espinhal, parte integrante do sistema 
nervoso.

 É fundamental para a forma e funcio-
nalidade do ser humano.                                                     

É constituída por um conjunto de pe-
quenos ossos, vértebras, alinhados com 
a ajuda de ligamentos e músculos. Estes 
contribuem para a postura erecta e parti-
cipam na mobilidade da coluna.

Escoliose

Termo de origem grega que significa 
“curvatura”. 

Esta entidade clínica pode ser definida 
como: curvatura lateral e rotacional da 
coluna, medindo mais de 10º, segundo o 
método de Cobb.

É a deformidade mais comum da co-
luna. Mais frequentemente, é detectada 
durante o período de crescimento rá-
pido (dos 10 aos 15 anos) embora o possa 
ser em qualquer idade. 

Vários autores (Scoliosis Research Society) 
indicam uma prevalência de 10% na popu-
lação adolescente, sendo as meninas mais 
afectadas (da ordem de 4/1). A causa especí-
fica não é encontrada em mais de 80% dos 
casos, sendo denominada de:

Escoliose idiopática (E.I.)
Manifesta-se por uma assimetria to-

rácica ou abdominal. Em situação de 
suspeição, deverá consultar-se médico 
vocacionado (pediatra, fisiatra ou orto-
pedista). O diagnóstico é clínico e confir-
mado por exames radiológicos. 

A maioria das curvaturas é ligeira e 
apenas requer monitorização médica. 
Raramente (0,2% a 0,5% dos casos), podem 
progredir com repercussão no bom funcio-
namento cardíaco, pulmonar ou neuroló-
gico, se não tratadas. Nalgumas poderão 
estar indicados cinesiterapia e o uso de 
ortótese (colete) para contrariar o agrava-
mento e eventualmente em casos raros e 
seleccionados  poderá ser necessária a in-
tervenção cirúrgica.

Ao ser planeado o tratamento do ado-
lescente, serão considerados fatores 
como: graus e localização da curvatura, 
evolução da curvatura, maturação óssea, 
fase de crescimento, existência de sinto-
mas associados idade e género.

O diagnóstico de E.I. é estabelecido 
depois de despistadas outras causas 
como escolioses congénitas, doenças 
neuromusculares e doenças do tecido 
conjuntivo.

Pensar  em  Escoliose …

Se existe

n Familiar com Escoliose conhecida

Se observa

n Desalinhamento dos ombros

n Assimetria das ancas

n Deformação do tórax

n Gibosidade

A ingestão de produtos lácteos 
afecta a escoliose?

Não, a escoliose não surge devido à 
falta de cálcio.

O meu filho está sempre mal sen-
tado. Foi essa a causa?

Não, a má postura não causa esco-
liose, mas pode ser reflexo de um des-
vio da coluna.

O tabaco interfere com a evolução 
da escoliose?

Não, embora esteja relacionado com 
vários problemas de saúde incluindo 
doenças respiratórias e oncológicas.

A escoliose dói?
As queixas de dor num adolescente 

com escoliose devem ser investigadas 
pelo seu médico. Muitos adolescen-
tes têm dor com a prática desportiva 
devido à fraqueza dos músculos ab-
dominais e lombares e à flexibilidade 
diminuída.

O meu irmão tem escoliose. Devo  
ficar preocupado?

As deformidades da coluna não 
são contagiosas. Existe uma incidên-
cia maior de escoliose (cerca de 20%) 
nas famílias com mais elementos já 
diagnosticados.

Como posso evitar a escoliose?
Por enquanto, não são conhecidas 

formas de prevenção. Ter uma alimen-

Resposta às Questões que gostaria de colocar

tação equilibrada, peso adequado 
e praticar atividade física é sempre 
aconselhável.

Que actividade física é aconselhada?
Na Escoliose Idiopática é aconse-

lhada a realização de qualquer activi-
dade física ou desporto desde que não 
desencadeie sintomatologia, no en-
tanto algumas restrições e conselhos 
podem ser dados em cada caso pelo 
seu médico.

Porque é que ninguém reparou que 
eu tinha escoliose antes?

Na maioria dos casos, a escoliose 
surge apenas  no período de cresci-
mento mais rápido, portanto não pode-
ria ter sido detetada anteriormente.

O colete vai endireitar a coluna?
O “colete” vai tentar evitar a progres-

são da curvatura. O seu uso deve ser 
acompanhado de reeducação vertebral  
e/ou atividade desportiva.

A curvatura poderá desaparecer?
A fisioterapia  embora possa trazer 

algum alívio de sintomas ou benefício 
físico não anula a curvatura.

A capacidade para ter um bebé 
pode ser afetada?

Não. Não parece existir relação entre 
a escoliose, dificuldades durante a gra-
videz, parto prematuro ou problemas 
durante o parto


