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Resultados

Portanto, pelas evidências encontradas conclui-se que os

diferentes PSSE são eficazes na correção da deformidade trazendo

benefícios a nível físico e psicológico, sendo o método de Schroth o

mais estudado e utilizado devido sua eficiência no tratamento da

escoliose e seus efeitos terapêuticos à curto prazo.

Conclusão

Foi realizada uma revisão da literatura sobre ensaios clínicos,

com buscas nos bancos de dados eletrônicos PEDro, PubMed e

SciELO. Como critério de seleção, as buscas se concentraram em

publicações dos últimos dez anos (2009 - 2019), com o idioma em

inglês e português e, para cada base de dados foram utilizados

diferentes descritores. Na PEDro e PubMed adotou-se descritores

em inglês, como: “exercise+scoliosis”, “scoliosis+treatment”,

“adolescent+idiopathic+scoliosis’’, “Fisioterapia, Escoliose

Idiopática” e “Cinesioterapia Escoliose”. Os estudos selecionados

tiveram sua qualidade metodológica avaliada pela Escala

metodológica Physiotherapy Evidence Database (PEDro), contendo

seus 11 critérios.
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Foram identificados e selecionados 6 estudos que possuíam alta

qualidade metodológica alcançando pontuação média de 7,16 e que

aplicaram diferentes exercícios específicos de fisioterapia para escoliose

(PSSE) com um maior número de evidências sobre os exercícios do

método de Schroth.

Os estudos encontrados demonstraram a eficácia da cinesioterapia no

tratamento da EIA com benefícios a nível funcional na correção da

deformidade, como fortalecimento muscular, melhora da capacidade

respiratória e consequentemente melhora da qualidade de vida dos

pacientes, porém devido a variações no tamanho da amostra,

intensidade e frequências de exercícios, é difícil determinar o método

mais eficiente de tratamento.

1 Han J, Xu, Q, Yang Y, Yao Z, Zang C. Evaluationofqualityoflife and 

riskfactorsaffectingqualityoflife in adolescentidiopathic Scoliosis. 

Intractable&RareDiseases Research 2015; 4(1):12-16.

2 Negrini S, Donzelli S, Aulisa AG, CzaprowskiD, Schreiber S, Mauroy JC, et al. 

2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and 

rehabilitationtreatmentofidiopathicscoliosisduringgrowth. Scoliosis 13, 3 

(2018).https://doi:10.1186/s13013-017-0145-8.

3Konieczny M, Senyut H, Krauspe 

R.Epidemiologyofadolescentidiopathicscoliosis. J ChildOrthop 2013; 7(1):3-9.

Identificar e analisar os diferentes métodos cinesioterapêuticos no

tratamento da EIA.

Objetivo 

As evidências do tratamento com cinesioterapia direcionada para

Escoliose Idiopática do Adolescente (EIA) continuam a surgir e

relatam a eficácia da terapia por exercícios na correção da

deformidade torcional causada pela escoliose.

ECR Resultados Conclusão Nota

Kumar et al., 2017 [9] Após seis meses de acompanhamento

em todos os testes de função pulmonar

ocorreram alterações significativas (p

<0,01), com exceção do volume de reserva

expiratório e da capacidade inspiratória

com alteração média maior no grupo

experimental do que no grupo controle.

Houve uma diferença no ângulo de Cobb(p

<0,01),com maior alteração sendo

verificada no grupo experimental do que

no grupo controle.

Um programa especial de exercícios

respiratórios, de fortalecimento da coluna

vertebral e autocorreção ativa, aliado aos

exercícios orientados à tarefas com base na

ergonomia foi mais efetivo do que o

protocolo de exercícios utilizados no grupo

controle, com melhora no ângulo de Cobb

e nas funções pulmonares.
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Schreiber et al., 2015 [10] Os pesquisadores verificaram que os

exercícios de Schroth em conjunto com o

atendimento melhorou os escores de dor do

*SRS-22r e a resistência dos músculos das

costas após três meses, e os escores de

autoimagem após seis meses. O método

Schroth não teve efeitos significativos em

outros resultados.

De acordo com os resultados os

exercícios de Schroth adicionados ao

padrão de tratamento se mostrou mais

eficaz que um padrão de atendimento

sozinho (observação e órtese) na

diminuição da dor, melhora da autoimagem

e ganho de resistência dos mm das costas

durante uma intervenção de seis meses.
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Langensiepen et al., 2017

[12]

38 meninas terminaram o estudo,

comparando os dados no grupo sWBV

20% melhoraram na curva principal, 75%

estabilizaram e 5% deterioraram-se,

enquanto que no grupo controle 0%

melhorou na curva principal, 89%

estabilizaram e 11% deterioraram-se.

O tratamento com *PSSE de Schroth

domiciliar em uma plataforma sWBV

durante seis meses neutralizou a progressão

da escoliose medida pelo ângulo de Cobb

em meninas com EIA.
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Manticone et al., 2014 [8] Nos 80 meses que durou a pesquisa, a

deformidade da coluna vertebral melhorou

em 69% dos pacientes do grupo

experimental, em 8% piorou e em 23% se

manteve estável. No grupo controle, 6%

melhoraram, 39% pioraram e 55%

permaneceram estáveis.

Exercícios de reabilitação ativa

orientados à tarefas realizados até a

maturidade esqueléticademonstrou ser mais

eficaz do que exercícios tradicionais na

redução da deformidade da coluna

vertebral e melhora da qualidade de vida

relacionada à saúde (QVRS)em

adolescentes com *EIA suave.
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Diab, 2012 [7] Este estudo demonstra que o grupo

que recebeu um programa de exercícios de

correção da cabeça para a frente, além do

tratamento tradicional mostrou uma maior

melhora do que o grupo que recebeu só o

tratamento tradicional com exercícios de

alongamento e fortalecimento, no ângulo

da cabeça para a frente.

Os pesquisadores concluíram que a

correção da disfunção biomecânica,

especialmente em termos de postura da

cabeça para a frente é essencial no

tratamento de *EIA.
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Kuru et al., 2015 [11] O método deSchrothsupervisionado

proporcionou melhoras superiores aos

grupos de exercícios domiciliar e controle

na redução do ângulo de Cobb, diminuição

do ângulo de rotação do tronco e da altura

da corcunda no grupo de

Schrothsupervisionado e aumento dos

mesmos nos grupos em casa e controle e

melhora na assimetria da cintura.

Um protocolo de *PSSEde Schroth

individualizados e bem delineados

executados sob supervisão do

fisioterapeuta na clínica, se mostrou

superior ao programa de exercícios em

casa ou nenhum tratamento.
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