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Resumo  

 

A coluna vertebral é considerada um suporte forte central do corpo humano, porém 

flexível que suporta a cabeça e o tronco, quando ocorre um desvio nesse suporte 

chamamos de escoliose. A presente pesquisa é uma revisão literária e teve como 

objetivo buscar informações relativas ao tratamento fisioterápico com o método de 

Reeducação Postural Global- RPG empregados com a finalidade é corrigir problemas 

de postura através de técnicas específicas de alongamento do tecido muscular em 

adolescentes. Foram utilizadas as bases de dados, Medline, Scielo e Google. Na 

discussão e resultados foi demonstrado que o método tem o potencial de auxiliar na 

flexibilidade, coordenação motora e musculatura estática associada aos exercícios de 

RPG. Esse método é exclusivamente manual e ajuda de forma significativa  a tratar 

pacientes que apresentam escoliose. Diante de tais fatos chegou-se a conclusão que 

o método RPG é uma alternativa eficiente para os pacientes com escoliose em 

tratamento fisioterápico. 

 

Palavras Chaves: Escoliose, RPG, fisioterápico 

1-Introdução: 

A presente pesquisa apresenta uma revisão bibliográfica que relata sobre a 

escoliose na vida do adolescente em fase de crescimento, como também a importância 

do tratamento fisioterápico por meio do método RPG. Essa patologia atinge um grande 
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número de pessoas em função dos erros posturais, que começa ainda na infância e 

gera conseqüência ao longo da vida do ser humano e na maioria das vezes quando 

chega a idade adulta ela torna irreversível devido a situação óssea do paciente1. 

O tratamento desta patologia vai desde a medicina tradicional ao tratamento 

fisioterapeutico do qual esta pesquisa vai se limitar a discorrer além de mostrar a 

importância que o método de RPG possui no tratamento como a reeducação postural, 

além de combater à dor trabalha diretamente a musculatura estática do paciente., 

procurando estimular músculos, tendões e ligamentos para que seu funcionamento 

volte ao estado fisiológico normal1.  

Neste sentido este artigo tem por objetivo geral verificar a eficácia do tratamento 

com o uso do método de RPG em pacientes com escoliose na bibliografia pesquisada, 

além de especificamente, estudar a anatomia da coluna, identificar as alterações 

funcionais decorrentes da escoliose através da avaliação postural, as funções da 

musculatura, a fim de promover um excelente tratamento para cada paciente; verificar 

as vantagens e desvantagens da utilização do método no tratamento da escoliose. 

Desta a presente pesquisa apresenta o RPG como uma alternativa no tratamento 

fisioterapêutico, principalmente em adolescentes. 

  

2- Fundamentação Teórica 

 

2.1- Formação da coluna vertebral 

 

A coluna vertebral é formada por 33 vértebras e possui suas próprias curvaturas 

é desenvolvida desde a fase infantil, na maioria das vezes por maus hábitos. A coluna 

é dividida em quatro partes e cada uma dessas partes determina o numero de 

vértebras. Elas podem ser classificadas como lordose cervical com 7 vértebras, cifose 

torácica com 12, lordose lombar com 5 e cifose sacrococcígea com suas 5 vértebras, 

formando o sacro e quatro fundidas, formando o cóccix.1 

A coluna considerada normal tem uma forma reta e a coluna comprometida com 

a escoliose tem a curvatura em formato de um C ou S. Na fase de adolescência é muito 

comum a quantidade de jovem que acabam acentuando a curvatura torácica muitas 

vezes por vergonha do próprio corpo, ou por puro modismo o que conseqüentemente 
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gera o que se chama de corcunda, onde a parte superior da coluna enverga-se para 

frente  e se os desvios forem laterais passam a ser chamada de escoliose por ser um 

desvio considerado tridimensional ou seja o exame detector desta patologia apresenta 

a coluna com torções para os lados e para frente ou para trás.1 

Envolvendo a coluna encontram-se os músculos maiores e mais superficiais que 

vão produzir movimentos globais da coluna. Estes músculos quando encurtados 

causam uma força compressiva sobre os discos. A postura corporal é definida como 

uma posição mantida com características involuntárias de um organismo em perfeita 

harmonia e que exige força antigravitacional com a capacidade de passar de um estado 

de repouso para um estado de movimento2. Neste sentido que o corpo humano exige 

mais esforço dos músculos2. 

 

2.2- Função da musculatura: 

 

 A musculatura humana é formada por dois grupos de músculos os dinâmicos 

que são responsáveis pela movimentação do corpo e os estáticos que são 

responsáveis para manter o corpo ereto. Este artigo se limitará a fazer um breve 

apanhado da função da musculatura estática2.  

Os músculos estáticos, os músculos da postura enfrentam o terrível efeito da 

gravidade e por essa mesma razão, estes músculos existentes no nosso corpo estão 

em constante atividade. Eles são os grandes responsáveis para manter o corpo em seu 

equilíbrio ou postura como também garantem a manutenção correta das posições dos 

ossos e articulações2. 

 

2.3- A escoliose 

 

As pesquisas relacionadas a pessoas com desvios posturais revelam que tem 

aumentado muito nas ultimas décadas casos principalmente em adolescente em fase 

escolar e esses efeitos funcionais causam alterações nas curvaturas normais da coluna 

vertebral, tornando-as mais vulneráveis às tensões mecânicas e traumas2.  

Os desvios posturais são comuns devido à ação de agentes estressores e 

externos do cotidiano. A escoliose é uma doença que tem se tornado freqüente em 

atendimentos ortopédico, doença que vem acometendo principalmente os 
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adolescentes em fase de crescimento, muitas vezes por carregar excesso de peso e 

sentar com uma má postura o que compromete a coluna e se não tratada essa doença 

gera uma deformidade na muito grande e consequentemente alguns desconfortos 

como a dor e principalmente altera sua forma estética. No entanto, para manter a 

postura adequada e músculos flexíveis é importante fazer diariamente uma série de 

exercícios, sobretudo alongamentos que vão ajudar principalmente este adolescente 

com escoliose a ter mais qualidade de vida2.  

A má postura adotada durante a vida, começando pela infância, é considerada 

como modelo imperfeito integrado ao dia-a-dia. Entende-se por postura, uma atitude 

basicamente ereta, estabilizada ativamente por mecanismos que restabelecem 

automaticamente a orientação do corpo quando há perturbações. No entanto a 

presente pesquisa faz uma revisão literária para discorrer sobre a importância do 

Método RPG na reeducação postural em adolescentes com escoliose e tem como 

principal objetivo relatar a idéia de autores que discorrem sobre a eficácia deste método 

no tratamento da escoliose por meio da reeducação postural. 3 

A escoliose É uma doença progressiva e existem causas diferentes para o 

aparecimento dela, por isso, ela é classificada em quatro tipos sendo que a congênita, 

quando a pessoa nasce com a má formação, sindrômica, em que é associada a outras 

doenças, neuromusculares, que provém de doenças neurológicas, musculares, e 

idiopática, com causa desconhecida. Em estudos pesquisados encontraram-se dados 

que a idiopática tem uma prevalência muito grande e nem sempre pode se encontrar a 

causa e entre as idiopáticas a mais comum é no adolescente em fase de crescimento 

nesta fase há um risco muito grande de progressão da doença por diversos fatores 

como a má postura, as mochilas escolares com excesso de peso e outros.3   

É nessa fase que a escoliose pode acentuar devido o crescimento do corpo, a 

parte óssea do adolescente começa a amadurecer nessa fase, por isso a importância 

dos pais estarem atentos para qualquer sinal de deformidade na coluna, pois, a 

escoliose é uma doença silenciosa que se torna perceptível quando a curva de desvio 

progride significadamente, essa prevalência da escoliose nesta fase é mais comum nas 

meninas e na maioria das vezes requer um tratamento com certa urgência, caso 

contrario há a necessidade do uso de coletes e até de procedimento cirúrgico, isso 

quando estiver em fase avançada, pois a deformidade não responderá ao tipo de 

tratamento convencional.4 
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2.4-Tratamento fisioterapeutico: 

 

Um tratamento fisioterápico é muito importante porque ele leva em consideração 

os diversos fatores como faixa etária, flexibilidade, etiologia e etc. Pode-se dizer que a 

fisioterapia está entre os tratamentos que são considerados não invasivos, um 

tratamento até então pouco recomendado pelos especialistas em ortopedia, mas um 

tratamento inovador com um grande potencial de vantagem para a melhoria do paciente 

com essa patologia.4 

No tratamento fisioterápico o profissional direciona os exercícios a serem 

desenvolvidos com o propósito de melhorar principalmente a postura desse paciente, 

que por ser adolescente a probabilidade é muito grande para a melhora significativa 

dos sintomas. Os adolescentes têm grandes chances de reverter esse quadro, devido 

à fase de crescimento, pois a aplicação dos exercícios do método de RPG fortalece a 

musculatura e melhora a dor causada pela escoliose proveniente da curvatura 

existente. Sabe-se que a reabilitação por meio da fisioterapia quando mais cedo for 

desenvolvido, melhor resultado será obtido, pois os exercícios corrigem os desvios e 

fortalece a coluna, sem precisar futuramente o uso de intervenções cirúrgicas como o 

uso do colete corretivo.5 

Durante o tratamento o método mostra de forma efetiva, pois, ajudam ao 

paciente a manter a curvatura natural da coluna, possibilitando a reeducação postural, 

a flexibilidade, coordenação motora e aumento da força muscular deste adolescente 

em fase de crescimento para que quando chegar à idade adulta não sobrecarregue a 

coluna com sérios desvios ósseos. 5 

 

2.5-O método de Reeducação Postural Global 

 

Esse método de reeducação postural foi criado pelo fisioterapeuta Phillipe 

Souchard, na França nos meados de 1980, portanto não é um método muito antigo, 

mas bem conhecido nas clinicas de fisioterapia por trabalhar a correção postural no 

paciente 5. 
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        O presente método se fundamenta em três princípios já reconhecidos que é a 

Individualidade: ninguém sofre da mesma forma, cada pessoa é única e reage de 

maneira diferente, não sendo indicado nenhum tratamento padrão por sintoma ou 

idade; causalidade: onde a verdadeira causa do problema pode estar distante do seu 

sintoma, não devendo se tratar apenas o local da dor; globalidade: tratamento do corpo 

humano como um todo5. 

O RPG é considerado uma técnica manual que consiste em tratar o paciente de 

acordo com suas necessidades através do alongamento dos músculos, e pode ser 

aplicado em todos os tipos de patologias e de problemas que causam dor e sintomas 

de doenças como problemas respiratórios, traumatismos, reumatismos, problemas de 

má postura, problemas morfológicos, dentre outros no paciente6.  

O método beneficia ainda o paciente no fortalecimento do tônus postural, da 

eliminação de tensões acumuladas por patologia ou por estress do dia a dia, do alívio 

de problemas pulmonares entre outros. Quanto ao tratamento de alinhamento postural 

por meio do método RPG são orientadas por um fisioterapeuta, através de um 

tratamento individual e não tem restrições de idade, sendo indicado a pessoas de 

qualquer faixa etária e tem como base seis técnicas específicas para trabalhar a 

musculatura estática e para o correto alinhamento postural6.  

Na correção dos problemas causados pela má postura o método utiliza de 

exercícios com a finalidade de criar um novo padrão postural. A musculatura estática 

tem uma responsabilidade muito grande atribuída a ela e por isso são continuamente 

solicitados para manter a posição ereta do corpo. Para se entender melhor o significado 

de fisioterapia de RPG, é necessário também entender o significado de reeducação, 

pois é através dela que se concretiza a proposta da fisioterapia de RPG6.  

 

3-Metodologia 

 

Este estudo é uma revisão de literatura sobre o tema a importância do método 

RPG em adolescentes com escoliose. A pesquisa foi realizada no período de julho a 

agosto de 2017 utilizando as bases de dados Medline, Scielo e Google, assim como 

livros, revista e artigos do Google acadêmico que possuem essa temática aqui 

trabalhada, publicados entre os anos de 2000 a 2017, todas as fontes de pesquisas em 

busca de artigos relacionados ao tratamento fisioterapêutico para a escoliose foram em 
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língua portuguesa. Considerando que o objetivo principal do trabalho foi analisar o 

efeito do tratamento com o método RPG no tratamento de alinhamento postural em 

adolescentes para amenizar as consequências sintomáticas da escoliose e trabalhar a 

reeducação postural. Foram excluídos os artigos que abordavam cirurgias e também o 

uso de coletes ou outras formas de intervenções que não fossem fisioterápicas, alem 

de encontradas muitas literaturas, entre elas boa parte não tinham teor acadêmico 

suficiente para embasar a referida pesquisa. 

 Para esta pesquisas foram encontradas 25 literaturas que tratavam o método 

RPG no tratamento da escoliose, sendo que 16 foram utilizadas para embasamento 

teórico, quanto ao aspecto de inclusão das obras se deu pela proximidade da linha de 

pensamento deste artigo com seus respectivos autores.  

 

4- Resultados e Discussão 

 

4.1- Resultados: Em uma postura normal a coluna vertebral em vista posterior 

se apresenta em linha reta, quando há um desvio lateral é definido como escoliose, que 

leva a deformidades vertebrais. 7 A escoliose caracteriza-se em “C” ou “S”, sendo 

classificada de acordo com a localização de sua curvatura nas regiões cervicotorácica, 

torácica, toracolombar ou lombar. Vários fatores podem implicar na alteração da 

postura, como idiopáticos, congênitos, neuromusculares, antálgicos e posturais 7  

Na revisão literária chegou-se ao resultado de que a escoliose é uma das 

principais ocorrências ortopédicas entre crianças e adolescentes principalmente nos 

primeiros anos escolares, quando o comportamento postural da criança é o grande 

responsável pelos vícios posturais adquiridos, tendo como considerações a evolução 

da sua postura ereta, suas condições anatômicas, sua coluna vertebral e as relações 

estabelecidas com o seu meio 8.  

Na adolescência é a fase onde o ser humano está mais irreverente, que não 

mede consequência do que faz e do que é prejudicial a sua saúde, essa fase acentua 

ainda mais a curvatura da escoliose, devido à má postura na hora do sentar o 

arremesso de peso sem cuidados necessários, além dos maus hábitos do cotidiano 

durante todo o seu desenvolvimento, principalmente no período escolar e isso pode 

influenciar ainda mais a progressão da doença 8.  
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O tratamento da escoliose por meio do tratamento fisioterápico com o método 

RPG consiste em exercícios que servirão principalmente para prevenir o avanço da 

deformidade e reeducar o adolescente quanto a sua postura, pois no caso da escoliose 

estruturada ela tem o potencial de progredir justamente durante os anos de 

desenvolvimento ósseo do ser humano que se dá na fase de crescimento, pré-

adolescência e adolescência9.  

Para um tratamento com sucesso é bom que a escoliose seja detectada quando 

precoce, pois desta forma a fisioterapia por meio do RPG tem um potencial grande para 

tratar a musculatura estática, ajudando a tratar as conseqüências da má postura o mais 

cedo possível, evitando que os ossos da coluna se enrijeçam ou ajudando para que 

não acelere sua progressão no tratamento da escoliose. O tratamento aqui proposto 

deve ser realizado com o acompanhamento intensivo, as sessões devem ser semanais 

na clínica, mas o profissional deve estender uma seqüência de exercícios diários para 

que o paciente realize em casa9.  

 Os resultados da presente revisão de literatura demonstram que, os artigos 

científicos encontrados apresentam estudos de casos que mostram a eficácia da 

utilização do método RPG em adolescentes com escoliose. Observou-se que o 

tratamento fisioterápico dispõe de diferentes métodos para o tratamento da patologia, 

mas que o RPG é um método menos evasivo e que o paciente faz com total segurança 

devido ao resultado obtido em pouco tempo de tratamento, apresenta de forma mais 

rápida que outros métodos uma resposta positiva ao tratamento10. 

 

4.2- Discussão: A coluna vertebral é o ponto fundamental do nosso sistema músculo-

esquelético, a partir desse ponto é que todos os aparelhos e sistemas do nosso corpo 

se organizam, tanto que ela é base para o nosso corpo é que se pode observar em um 

embrião em formação a coluna é a primeira estrutura que é formada, ou seja ela é 

responsável direta e indiretamente do bom funcionamento de todo o corpo humano 10.  

Entretanto, os artigos encontrados demonstram a efetividade de diferentes 

métodos usada no tratamento fisioterápico, em diversas variáveis analisadas para o 

tratamento da escoliose. A fisioterapia, por meio do método RPG, tem por objetivo 

minimizar principalmente as dores por meio do alongamento dos músculos estáticos e  

do alongamento global , prevenir e evitar sua progressão e ajudar na reeducação 

postural em adolescentes. Sabe-se que, independente da forma, da fase do 
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aparecimento e do tipo da escoliose, observa-se desequilíbrio musculoesquelético com 

deformidade visível, déficit de conscientização postural e dor progressiva aos indivíduos 

11. A conduta terapêutica deve ser específica respeitando as condições anormais como: 

tipo de curvatura, etiologia, idade do paciente, gravidade e os sintomas12. 

          O propósito deste estudo foi avaliar a interferência do método RPG na dor de um 

individuo com escoliose utilizando uma série de exercícios para o tratamento 

dependendo do grau da doença. Outro fator que se observou diante das literaturas 

estudadas é que nas duas últimas décadas, ocorreu um aumento na popularidade do 

método RPG nas clinicas e, conseqüentemente, no número de adeptos desta prática 

por  ser um método simples, eficaz e que não tem contra indicação13. Os autores aqui 

escolhidos concordam de forma unânime que os principais objetivos desse método é a 

melhoria da postura e alongamento, mas também podemos contar com o aumento de 

força, maior controle muscular, melhora da capacidade respiratória, aumento da 

flexibilidade, tonifica e define a musculatura estática, ajuda na correção da postura, 

entre outros, desta forma se mostram bem documentados em diversos livros sobre o 

assunto14.  

 Segundo os estudos já realizados e idéias de autores pesquisados os resultados 

do método RPG no que compete ao tratamento de desvios posturais têm sido 

satisfatórios14. A postura correta como o “alinhamento do corpo com eficiências 

fisiológicas e biomecânicas máximas, o que minimiza os estresses e as sobrecargas 

sofridas ao sistema de apoio pelos efeitos da gravidade de forma estática 15,. De acordo 

com o posicionamento corporal em relação à linha de gravidade, a postura pode ser 

classificada como adequada ou inadequada 16. Muitos autores concordam que o 

presente método está tendo ótimos resultados devido ao foco em alongamento, 

mobilização, flexibilidade e estabilização da coluna, pois trabalha o corpo como um todo 

de forma global, desenvolvendo a estabilidade corporal necessária para uma vida mais 

saudável, principalmente quando realizado em pacientes na fase da adolescência . Por 

tanto os resultados mais preciso foi de que o  método consiste em ajustamentos na 

postura para reorganização dos segmentos do corpo humano, permitindo a 

reorganização e o reequilíbrio dos músculos que firmam a postura 16. 

 

5-Conclusão  
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O presente estudo demonstrou a eficácia da técnica de Reeducação Postural 

Global houve melhora significativa da flexibilidade muscular e um alinhamento postural, 

que é o foco deste trabalho. Portanto, observou-se uma necessidade de estudos futuros 

relacionados ao Método RPG com maior enfoque fisioterapêutico e com instrumentos 

avaliativos que tragam maior fidedignidade aos resultados. 

Como conclusão, os dados presentes neste artigo confirmaram que o Método 

RPG pode melhorar significativamente flexibilidade e a postura, afetando positivamente 

o desempenho dos pacientes com escoliose, principalmente nos adolescentes que 

estão em fase de crescimento, mas faz-se necessário maior número de pesquisas 

sobre o RPG, nas mais diversas áreas da reabilitação e com maiores número de 

amostras para que possam ter diversidades para embasamento científico em novas 

pesquisas com esta temática. 
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