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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO POR MEIO DO MÉTODO GINÁSTICA 
HOLÍSTICA PARA HIPERCIFOSE TORÁCICA: ESTUDO DE CASO 

 

Larisse Elizabeth de Souza Dias 

 

RESUMO 

A Hipercifose torácica é uma deformidade ântero-posterior da coluna vertebral 

que pode acometer indivíduos na fase de crescimento devido aos mais 

variados aspectos, como: psicológicos, traumáticos, congênitos, tecnológicos e 

de hábitos adquiridos. A fisioterapia contribui através da redução dos danos 

causados por esta deformidade. Objetivo: Analisar os efeitos do tratamento 

fisioterapêutico com o método Ginástica Holística para a Hipercifose Torácica. 

Metodologia: Estudo de caso realizado de 08 de outubro de 2019 a 03 de junho 

de 2019, realizou-se 30 intervenções fisioterapêuticas uma vez por semana por 

30 minutos e orientando a realizações domiciliar de exercícios específicos do 

método e analisados os seguintes desfechos: a postura na posição estática, o 

ângulo de Cobb da região torácica, a motricidade ativa da região lombar, a 

mobilidade articular geral ativa, a força de preensão manual, a distância mão-

cabeça, a distância dedo-chão. Resultado: O tratamento fisioterapêutico 

baseado no método, obteve uma redução de 10 graus na hipercifose. 

Conclusão: Desta forma conclui-se que o tratamento foi efetivo para a 

disfunção apresentada. 

Palavras-chave: Hipercifose Torácica; Tratamento; Fisioterapia 

 

1- INTRODUÇÃO 

A adolescência é definida como um período biopsicossocial que 

compreende, segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS (1965), a 

segunda década da vida, ou seja, dos 10 aos 20 anos. Esse também é o 

critério adotado pelo Ministério da Saúde do Brasil (Brasil, 2007a) e pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (Brasil, 2007b). Para o 



Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o período vai dos 12 aos 18 anos 

(Brasil, 2007).  

O corpo sofre grandes transformações, há um pico de crescimento muito 

rápido e que muitas vezes não há equilíbrio total entre os sistemas ósseo e 

muscular, e o corpo necessita de tempo para se adaptar a essas alterações. 

Devido a isso, são encontradas variações posturais, principalmente nesse 

período. Esses desarranjos entre músculos e ossos podem causar alguns tipos 

de desvios posturais que podem ou não persistir na vida adulta, se não forem 

detectados e tratados o mais breve possível e de maneira correta. Nas 

meninas essas mudanças começam por volta dos 11 anos, já nos meninos 

essas alterações ocorrem um pouco mais tarde, por volta dos 14 anos. 

(FALSARELLA et al., 2008, ROCHELLE; BARROS FILHO; ARRUDA, 2008, 

SANTOS et al., 2009) 

É na adolescência que as posturas habituais começam a sofrer 

alterações estruturais no esqueleto e no tecido mole. Devido a isso, faz-se 

necessário a investigação do que leva os adolescentes a adotarem posturas 

inadequadas. Vários são os fatores que levam aos desalinhamentos posturais. 

(REGO; SCARTONI, 2008, SANTOS et al., 2009).  

Em relação aos métodos de reeducação postural e flexibilidade, a 

Ginástica Holística ocupa um lugar de destaque como prática de educação 

corporal, que pode atuar na melhora da postura e flexibilidade de crianças e 

adultos. A Ginástica Holística atua em três níveis: pedagógico, preventivo e 

terapêutico. (EHRENFRIED,1991) 

2- REVISÃO DE LITERATURA 

2.1- Adolescente 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), artigo 2° da Lei n°8.069 

de 13 de Julho de 1990, define como criança o indivíduo com idade até 12 

anos incompletos; e como adolescente, o indivíduo com idade entre 12 e 18 

anos.  



A Organização Mundial da Saúde (OMS), define como adolescente o 

indivíduo entre 10 e 19 anos; e pela Organização das Nações Unidas (ONU), o 

indivíduo entre 15 e 24 anos, sendo este último usado principalmente para fins 

estatísticos e políticos (EISENSTEIN, 2005). 

Segundo Ossucci (2008), a adolescência tem como característica o 

crescimento físico, a vulnerabilidade para deficiências nutricionais, e também é 

um período de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas na vida 

adulta. 

Santos et al. (2005), afirmam que o que diferencia e marca de maneira 

grandiosa a passagem da fase da infância para a adolescência é a puberdade, 

que significa um período de transformações biológicas e surgimento de 

caracteres sexuais que se diferenciam de formas distintas. Puberdade vem do 

latim pubertate que significa sinal de pêlos, penugem, barba, que representam 

a fase de maturação biológica que perdura durante a adolescência. Para os 

meninos, geralmente entre 12 e 14 anos, a grande marca aparece com o 

surgimento de pelos (nas axilas, no púbis e peitoral), aumento do pênis e do 

volume dos testículos, e mudança da voz. Já no organismo feminino ocorre 

geralmente entre 10 e 13 anos de idade, que tem como grande marco a 

menarca, ou seja, a primeira menstruação. Além disso, há mudanças que 

ocorrem no corpo, como o desenvolvimento das mamas, ciclo menstrual, 

acúmulo de gordura nas regiões das nádegas, quadris e coxas, além do 

aparecimento de pelos na região do púbis e axila. 

 

2.2-Coluna Vertebral  

A coluna vertebral, que se estende da base do crânio e vai até a pelve, é 

composta por 33 ossos irregulares sobrepostos, chamados de vértebras, 

aumentam em tamanho de cima para baixo. As vértebras estão divididas em 

cinco regiões: cervical (7 vértebras), torácica ou dorsal (12 vértebras), lombar 

(5 vértebras), sacro (5 vértebras) e cóccix (3 ou 4 vértebras) (KNOPLICH apud 

NASCIMENTO, 2005, MOURA; FONSECA; PAIXÃO, 2009). 



“A coluna vertebral tem três funções mecânicas bem definidas: é o eixo 

de suporte do corpo; protege a medula e as raízes nervosas; é o eixo de 

movimentação do corpo” (KNOPLICH, 1985 apud NASCIMENTO, 2005). 

A coluna vertebral compõe o eixo ósseo corporal, situada na linha media 

dorsal, possui a resistência de um pilar de sustentação, capaz de amortecer e 

conduzir o peso corporal pelo meio da articulação sacro-ilíaca, para os ossos 

do quadril; além de oferecer mobilidade e proteger a medula espinhal. 

(DÂNGELO; FATTINI, 2000). 

A coluna vertebral pré- sacral do homem mede aproximadamente 70 cm 

e 60 cm na mulher, sendo os discos intervertebrais responsáveis por 25% do 

comprimento da coluna até os vinte cinco anos a coluna continua a crescer e 

começa a diminui na velhice, devido à diminuição na altura dos discos e dos 

corpos vertebrais, com o passar dos anos, o núcleo pulposo perde a 

competência de reter água, diminuindo sua altura e tende a se tornar 

fibrocartilagíneo. (DÂNGELO; FATTINI, 2000; KAPANDJI, 2008). 

2.3-Alterações Musculo esqueléticas e Desvios Posturais 

A coluna vertebral possui quatro curvaturas fisiológicas a curvatura 

cervical, lombar, torácica, e sacral, dispostas umas sobre as outras e quando 

saudáveis trabalham em harmonia. Essas curvaturas denominadas fisiológicas 

podem sofrer alterações e se tornarem anormais. (FIORELLI et al., 2014).  

A coluna tem curvaturas no sentido ântero-posterior, imprescindíveis à 

conservação do equilíbrio e da postura humana. (DELIBERATO, 2007).  

Em uma vista lateral, a coluna exibe quatro curvaturas consideradas 

fisiológicas, lordose cervical e lombar, cifose torácica e sacral. (VERDERI, 

2008). Quando há aumento da curvatura na região torácica e pélvica 

denomina-se hipercifose, quando o aumento é na região cervical e lombar 

denomina-se hiperlordose. (SIZÍNIO et al., 2003). 

2.3.1-Hipercifose  



É o aumento da curvatura da região dorsal, observada em vista lateral 

da coluna, considerado um fator patológico. Esse aumento promove alterações 

anatômicas, tornando o dorso curvo, com gibosidade posterior, encurtamento 

vertebral e ainda um déficit respiratório devido à redução da capacidade de 

sustentação da coluna vertebral e diminuição da capacidade de expansão 

torácica. Na hipercifose, observa-se a cintura escapular projetada à frente, com 

o deslocamento das escápulas para baixo e para frente, e a cabeça é projetada 

à frente da linha da gravidade (FUGIVARA FILHO, 2005). 

O mesmo autor citado anteriormente afirma que na adolescência, é 

muito comum observar a cifose postural devido à maus hábitos no sentar, 

andar, estudar e até mesmo ao ficar em pé. Meninos com maior estatura, 

muitas vezes adotam uma postura cifótica para esconder sua altura e não se 

destacar entre os colegas. Essa cifose, que inicialmente é hábito postural, se 

não orientada e corrigida a tempo, poderá se tornar estrutural. Além da região 

dorsal, a cifose pode localizar-se na região dorso-torácica e toracolombar. Em 

adolescentes, observa-se uma prevalência maior da cifose toracolombar, onde 

o indivíduo não possui ombros redondos, e sim as costas redondas. 

Quando a aumento da cifose, ocorre diminuição dos movimentos das 

articulações intervertebrais e consequente rigidez, sendo considerado como um 

fator ressaltante nas alterações musculoesqueléticas a nível torácico. 

(DÂNGELO; FATTINI, 2000).  

Segundo Verderi (2008) a hipercifose é o aumento da curvatura na 

região dorsal, podendo ser redutível ou flexível, normalmente aparece em 

consequência do aumento do ângulo da lordose lombar, na tentativa de manter 

a estabilização da coluna vertebral, quando ocorre deslocamento do centro de 

gravidade. 

De acordo com Magee, 2002 existem quatro tipos de hipercifose:  

1. Dorso curvo, na qual o paciente apresenta uma longa curva 

arredondada;  



2. Cifose tóracolombar, frequentemente apresenta o tronco flexionado 

para frente e diminuição da curva lombar;  

3. Corcunda ou Giba, na qual existe uma angulação posterior acentuada 

localizada na coluna torácica, costas chatas, o paciente apresenta diminuição 

da inclinação pélvica para 20° e uma coluna lombar móvel;  

4. Corcunda de Viúva, que é frequentemente observada em pacientes 

mais velhos, especialmente mulheres, sendo comumente causada pela 

osteoporose, na qual os corpos vertebrais torácicos começam a degenerar e 

apresentar um encunhamento na direção anterior, acarretando a cifose. 

2.4-Hábitos dos adolescentes  

Durante a adolescência, há evidências de que a atividade física traz 

benefícios associados à saúde esquelética (conteúdo mineral e densidade 

óssea), ao controle da pressão sanguínea e da obesidade. A prática de 

atividade física na adolescência aparece como um dos fatores determinantes 

de um estilo de vida ativo na vida adulta, portanto é fundamental uma atenção 

especial à isso neste período da vida (TENÓRIO et al., 2010).  

As iniciativas para estimular a prática de atividades físicas devem 

considerar as preferências quanto ao tipo de atividade, que variam entre 

homens e mulheres (AZEVEDO JR; ARAÚJO; PEREIRA, 2006).  

É muito importante que os adolescentes sejam bem estimulados, pois 

com a modernidade eles possuem muitas facilidades e atrativos que levam a 

uma vida sedentária, como os jogos eletrônicos, computadores, a própria 

televisão, etc. Neste período da vida, os adolescentes passam boa parte do 

tempo na escola, e naturalmente a maior parte deste tempo na posição 

sentada (GUEDES; GRONDIN, 2002). 

Segundo Ramos; Titonelli (1998), as atividades do dia a dia, como, 

assistir T.V, comer, sentar para estudar, em frente ao computador, trocar de 

roupas, tudo isso, por mais simples que pareça, requer uma atenção muito 

especial, quando o assunto é a melhora da postura. 



De acordo com Braccialli (1998), na adolescência os indivíduos estão 

expostos a transformações rápidas, não apenas de cunho biológico, mas 

também social e emocional. E uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos 

adolescentes é a aceitação do corpo, pois eles tentam corresponder aos 

padrões de beleza impostos pela sociedade. 

De acordo com Silva et al. (2010), a sociedade incorporou um estilo de 

vida sedentário e um consumo alimentar de baixa qualidade e pouco nutritivo, 

rico em lipídeos e açúcares, e pobre em fibras, frutas e hortaliças. A evolução 

do estado nutricional dos brasileiros indica um aumento nos casos de 

sobrepeso, principalmente em crianças e adolescentes escolares de baixa 

renda. 

2.5-Postura 

Atualmente as alterações posturais têm sido consideradas como um 

problema sério de saúde pública, apresentando uma grande incidência sobre a 

população, gerando incapacidade temporária, definitiva e sociais, formando 

uma grave doença crônico-degenerativa. (BRACCIALLI; VILARTA, 2000). 

Para Kendall et al., (1995) uma postura imprópria acarretará em 

desequilíbrios musculares e articulares, podendo ainda levar a processos de 

compensação, deformidades, lesões, dores e distúrbios nervosos, viscerais, 

articulares, musculares, circulatórios e ósseos. 

Problemas posturais que podem ocorrer em crianças e adolescentes que 

tem início no período de crescimento compõem fator de risco a disfunções 

vertebrais irreversíveis na fase adulta. Os desvios posturais relacionados às 

mas posturas aparecem comumente na fase da adolescência e pré-

adolescência, devido ao período do estirão de crescimento. (MARTELLI e 

TRAEBERT, 2004). 

Não há posturas ideais, e sim inúmeras posturas normais, cada 

indivíduo possui a postura de acordo com suas características. (MELLO, 1986; 

SOUZA JUNIOR et al., 2011). 



A adolescência é um período onde a coluna vertebral sofre alterações 

repentinas e desordenadas do corpo, que exacerbam ou promovem o 

aparecimento de alterações posturais. (CONTRI; PETRUCELLI; PEREA, 

2009).  

Padrões posturais adequados na vida adulta são influenciados pelos 

hábitos posturais na infância, que é o momento de maior importância para o 

desenvolvimento musculoesquelético, tendo maior expectativa de prevenção. 

(MARTELLI; TRAEBERT, 2004). 

2.6-Atuação da Fisioterapia  

  Também conhecido como profissional da postura, o fisioterapeuta cada 

vez mais é procurado por pessoas com problemas posturais. (DELIBERATO, 

2007).  

De acordo com Xhardez, 2000 a Cinesioterapia é definida como sendo 

um meio de tratamento através do movimento. Para um tratamento adequado, 

a cinesioterapia pode ser aplicada de forma associada a outra técnica para 

corrigir as alterações posturais. Podem ser realizados exercícios de 

estiramento e de autocrescimento, exercícios respiratórios intensivos, 

exercícios ativos resistidos para que haja um fortalecimento dos músculos 

enfraquecidos que levam a uma má postura. 

A fisioterapia por meio de um programa preventivo pode evitar 

alterações posturais, orientando quanto à postura ideal. Se iniciada na infância 

a prevenção pode diminuir a incidência de adultos com desvios posturais. 

(NICOLINO, 2007). 

A postura apropriada durante a infância ou sua correção precoce permite 

padrões posturais corretos na fase adulta, pois é nessa faze que ocorra maior 

probabilidade de cuidado e tratamento nas alterações da coluna vertebral. 

(MARTELLI; TRAEBERT, 2004). 

A fisioterapia no alinhamento postural tem como objetivo melhorar a 

qualidade de vida do paciente, pois é importante para o bem-estar geral a 



conservação de uma postura adequada, a assistência fisioterapêutica além de 

tratar os fatores que levam a alterações posturais, pode incluir orientações no 

alinhamento do corpo em atividades rotineiras. (DELIBERATO, 2007).  

Para o sucesso de um programa preventivo se faz necessário um 

trabalho educativo que enfatize a postura corporal da criança e adolescentes, 

levando em conta a biomecânica da coluna vertebral e as atividades e posturas 

adotadas pelos indivíduos. (BRACCIALLI; VILARTA, 2000). 

De acordo com a Associação Brasileira de Ginastica Holística 

(ABGH,1997) o Método Ehrenfried - Ginástica Holística é método dinâmico de 

reeducação postural e ganho de consciência corporal, fundamentado dentro de 

um profundo conhecimento de anatomia, biomecânica e fisiologia, visa 

melhorar todas as funções corporais, de modo que músculos, articulações, 

sistema nervoso e respiratório trabalhem harmoniosamente em conjunto.  

A palavra Holística é um neologismo do Grego HOLOS, que se relaciona 

com o todo. Este método é utilizado como um tratamento conservador, que 

analisa as possíveis causas das patologias posturais e atua em três níveis: 

terapêutico, preventivo e pedagógico. No nível pedagógico e preventivo atua 

por meio de sensibilização e tomada de consciência, podendo levar o sujeito a 

melhor utilização do seu potencial perceptivo, sensorial e motor. No nível 

terapêutico, são tratados problemas concretos como contraturas musculares, 

dores, redução na flexibilidade, artroses, hipotonias, má postura, entre outros. 

A Ginástica Holística se baseia não só no equilíbrio das estruturas ósseas, mas 

também no equilíbrio da musculatura e no equilíbrio das duas metades do 

corpo (direita e esquerda) para obtenção de um alinhamento postural. 

(EHRENFRIED, 1991). 

3- METODOLOGIA  

O presente estudo trata-se de um estudo de caso de um adolescente de 

15 anos com diagnóstico nosológico de Hipercifose, no qual foi elaborado um 

plano de tratamento fisioterapêutico utilizando o método Ginástica Holística e 

com base na literatura científica atualizada. 



Foi encaminhado para consulta Fisioterapêutica, pelo médico 

especialista em Coluna Dr. Rodrigo Boechat (CRM 20072) o paciente A.H.M. 

com diagnóstico nosológico de Hipercifose (CID M40.0) de 70º graus com 

indicação futura de cirurgia, confirmado o diagnóstico com exame 

complementar de Raio X. 

A consulta físico-funcional foi realizada no dia 08 de outubro de 2019, às 

13:00 horas, na Clínica de Fraturas Hauer no setor de Fisioterapia, situado à 

Rua Miguel Poholink, 114 – Hauer em Curitiba/Pr. Para as análises do perfil 

físico-funcional realizaram-se os seguintes exames fisioterapêuticos: Inspeção 

visual para postura estática, ângulo de Cobb da curvatura da região torácica  

motricidade ativa da coluna lombar, mobilidade articular geral ativa, força de 

preensão manual por dinamometria, distância mão - cabeça, distância dedo -

chão.   

Os materiais utilizados na consulta para coleta de dados foram:  

 Ficha de avaliação padronizada com os dados pessoais, 

anamnese, dados antropométricos, informações relevantes, 

sintomas e queixas, exames aplicados. 

 Para a análise da postura estática, utilizou-se um painel 

semitografo de parede – Fisiobras e espelho. 

 Para avaliação do peso corporal, utilizou-se uma balança digital 

(WISO – W912, China) com capacidade para 180kg.  

 Para a medição da estatura, utilizou-se um estadiometro de 

parede compacto WISO - E210, China com campo de medição de 

0 a 210cm. 

 Para Ângulo de Cobb, utilizou-se negatoscópio e régua de acrílico 

de 30 cm.  

 Para as medidas de motricidade lombar, utilizou-se um 

goniômetro de acrílico. 

 Para as medidas de mobilidade articular ativa e distância dedo-

chão utilizou-se fita métrica de 150 cm 

 Para a medida mão cabeça, utilizou-se régua de acrílico de 30 cm 



 Para a força de preensão manual, utilizou-se um dinamômetro de 

preensão manual marca Camry 

Para as intervenções de fisioterapia foram utilizados os seguintes 

materiais:  

 Tatame em borracha  

 Tapete / Colchonete em EVA,  

 Bolas de borrachas de diferentes tamanhos  

 Rolo de macarrão de madeira,  

 Tijolo de madeira,  

 Bastões / Cabos de madeiras (2 cm de diâmetros por 1 metro 

e/ou 2 metros de comprimento) 

 Faixa de tecido,  

 Tubo de PVC (1,0 metro por 10cm de diâmetros). 

 Saco de alpiste / bolinha de gude (30cm por 200cm) 

FIGURA 1- MATERIAIS DO MÉTODO 

 

FONTE: Associação Brasileira de Ginástica Holística- ABGH (1997). 

Como determina a resolução 370 do COFFITO – Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, os diagnósticos e seus parâmetros de 

deficiências e disfunções encontrados, foram equiparados de acordo com a CIF 

– Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (OMS, 

2003), determinando as quantificações, qualificações e codificações. 

 



FIGURA 2 – CLASSIFICAÇÃO DA CIF 

 

FONTE: Lucas, RWC (2015) 

3.1- EXAME FÍSICO – FUNCIONAL 

a) INSPEÇÃO VISUAL  

O exame foi realizado em posição ortostática nas posições: anterior, 

posterior, lateral direita e lateral esquerda. O paciente posiciona-se na frente do 

simetografo de parede. Após a análise, o paciente é posicionado na frente do 

espelho onde visualiza e recebe explicações sobre as alterações encontradas. 

Referenciado pelo fio de prumo que verifica o quão distante esta da postura 

padrão. 

b) ÂNGULO DE COBB:  

Através de um aparelho de negatoscópio e da imagem de raio x, o 

ângulo de Cobb da Cifose é calculado das linhas perperdiculares da coluna 

torácica. Uma linha estende através da placa terminal superior do corpo 

vertebral, marcando o começo da curva torácica e da placa terminal do ângulo 

inferior do corpo, marcando o final da curva torácica.  Uma cifose normal varia 

de 20 a 50º quando avaliada pelo método radiográfico de Cobb pela referência 

de Willner,1981. 

 

 

 



FIGURA 3 – ÂNGULO DE COBB 

 
FONTE: Autor (2019) 

 

c) MOTRICIDADE ATIVA DA COLUNA LOMBAR 

Os Limites Articulares por Movimentos Ativos – A amplitude (em graus) 

de cada movimento (físico-funcional) foi mensurada com o auxílio de um 

goniômetro, referenciado por Marques (2003), exigindo um alinhamento 

postural na posição em pé para flexão, extensão e inclinação lateral evitando 

desta forma a substituição ou compensação por outros movimentos. Já os 

movimentos de rotação foram avaliados em posição sentada. Realizou-se a 

mensuração goniométrica para cada movimento funcional (normal) ativo da 

coluna lombar. 

FIGURA 4 – GONIOMETRIA LOMBAR 

 

FONTE: Marques (2003). 

 

d) MOBILIDADE ARTICULAR GERAL ATIVA –  

Referenciada por Yamamoto (2009), verificou-se no plano Sagital e 

Plano Horizontal. O teste prático para o primeiro plano é o clássico teste de 

“sentar e alcançar”, que pode ser realizado de forma adaptada ou com a 

utilização do Banco de Wells.   



O diagnóstico pode ser quantitativo pelos centímetros deficitários à 

direita ou à esquerda em relação a uma referência (maléolo medial), ou único 

em uma régua representada ou outro método comparativo.  

FIGURA 5 – SENTAR E ALCANÇAR 

 
FONTE: Lucas, RWC (2015) 

Para o segundo plano existem o mais importante é saber como está a 

mobilidade de torção do tronco a partir da coluna lombar. O diagnóstico será 

determinado como positivo ou negativo à direita e à esquerda.  

FIGURA 6 – ROTAÇÃO HORIZONTAL 

 

FONTE: Lucas, RWC (2015) 
 

e) FORÇA GERAL ATIVA POR PREENSAO MANUAL – 

DINAMOMETRIA 

A dinamometria é todo processo que envolva a verificação de uma força 

feita por pressão ou compressão de um segmento que possua carga. Utiliza - 

se como instrumentação a dinamometria, que é a medida de força isométrica, 

que envolve o emprego de força sobre um objeto imóvel. O músculo se contrai, 

permanecendo sob tensão constante por um curto intervalo de tempo, 

normalmente esse tempo é em torno de 10 segundos, o que seria o suficiente 

para poder verificar os valores e o momento que existiu mais força. 



A força de preensão manual não é utilizada somente para medir a força 

da mão, mas é aplicada para avaliar a força total do corpo. É importante que o 

equipamento utilizado possua tabela de normalidade, e que o protocolo de 

execução da análise seja validado.  

Para a justificatuva da coleta, utilizando o dinamometro manual  modelo 

Electonico da marca Camry EH101, através do protocolo de ASTH – American 

Society of Hand Terapists (SATM), referenciado por ACHE DIAS(2010). O 

paciente realizou 3 repetições bilaterais por 8 segundo com intervalo de 30 

segundos cada e prevalecendo o valor mais alto e a média bilateral. A 

normalidade é referenciada por Hepping (2015) pela, conforme figura abaixo: 

FIGURA 7 – VALORES DE DINAMOMETRIA DE PRENSÃO MANUAL 

FONTE: Hepping et al, 2015 

 

f) DISTÂNCIA MÃO CABEÇA 

A distância mão cabeça é uma medida que foi desenvolvida pela 

fisioterapeuta Doutora Patrícia Lacombe, utilizado para quantificar a 



anteriorização da cabeça na posição ortostática. Solicita-se ao paciente 

permanecer na postura ortostática, pés paralelos e olhar no horizonte com a 

face paralela a parede à frente. O fisioterapeuta posiciona o antebraço na 

região dorsal do paciente (entre as escápulas, na linha de T8) com a palma da 

mão voltada para o paciente e os dedos da mão apontados para o teto (sem 

permitir flexão, extensão ou desvios ulnar ou radial da articulação do punho). 

Mede-se com uma régua qual a distância existente no espaço entre a palma da 

mão do fisioterapeuta e a região occipital do paciente. Os valores de referência 

são de zero a três centímetros. 

FIGURA 8 – MEDIDA DISTÂNCIA MÃO CABEÇA 

  

FONTE: Autor (2019) 

g) DISTÂNCIA DEDO-CHÃO 

O teste foi aplicado de acordo com Magnusson (1997), foi solicitado a 

manter os joelhos completamente estendidos e flexionar o tronco em direção 

ao chão, com os braços e a cabeça relaxados. O momento final da flexão era 

indicado por uma sensação de tensão muscular que causasse grande 

desconforto nos isquiostibiais, neste momento, é realizada a medida do 3 dedo 

em relação ao chão. O indivíduo que consegue atingir uma distância inferior a 

10 cm com relação ao chão e o toque no chão é classificado como flexibilidade 

normal, e acima dos 10 cm de distância do chão é classificado como 

flexibilidade reduzida. A distância dos dedos do chão (em cm) foi medida com 

uma fita métrica. Considerou-se a medida do lado esquerdo, e tomou-se o 

cuidado de orientar a manter os joelhos estendidos. 



FIGURA 9 – TESTE DEDO CHÃO 

 
FONTE: Hoppenfield (1999). 

 

3.2– Intervenções Fisioterapêuticas 

Realizou-se trinta intervenções fisioterapêuticas, uma vez por semana 

pelo período de trinta minutos, associado à orientação domiciliares e posturais 

para a continuidade dos movimentos aplicados em casa, porém as orientações 

não foram contabilizadas como intervenções.  

O método utilizado no tratamento é a Ginástica Holística - Método 

Ehrenfried, que possui os seguintes princípios: atua na causa da dor tanto em 

casos agudos como crônicos, visando autonomia do paciente com o trabalho 

de consciência corporal através de orientações domiciliares e 

consequentemente reeducação postural. Nas condutas foram utilizados 

somente movimentos do método que trabalha relaxamento, alongamento, 

mobilidade, força muscular, equilíbrio e respiração.  

FIGURA 10 – METODO GINÁSTICA HOLÍSTICA 

 



 

FONTE: Autor (2019) 

 

3.2.1- Prescrição Clínica do Exercício 
 

Nas intervenções foram abordados os seguintes aspectos: o 

relaxamento, a respiração, a mobilidade articular, o alongamento e a 

tonificação muscular. A Ginástica Holística abrange uma variedade de mais de 

800 movimentos somados a habilidades motoras. Em cada intervenção foram 

realizados cerca de 5 a 8 movimentos, todos diferentes. 

Em relação à dinâmica de todas as intervenções, os movimentos eram 

realizados em diversas posições: deitado, sentado ou em pé, com objetivo de 

estimular o corpo todo. O relaxamento ativo era outro objetivo do exercício, 

podendo ser realizado através de movimentos, massagens específicas ou 

sensibilização da pele com a ajuda de materiais específicos. Os movimentos de 

alongamento, flexibilidade e de reeducação postural são todos associados à 

respiração. Nas sessões foram realizados os movimentos de equilíbrio, 

movimentos mais tônicos, envolvendo a flexibilidade e a força muscular. A 

prescrição dos exercícios ocorreram conforme abaixo: 

 

 

 



TABELA1- PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

3.2.2 – Periodização 

A periodização teve base de evolução, conforme abaixo: 

 

4 RESULTADOS 

4.1- Diagnósticos das disfunções antes do tratamento 

a) INSPEÇÃO VISUAL – No exame físico apresentou desequilíbrios no 

Sistema Músculo esquelético, gerando alterações em sua postura. Todas essas 

alterações colaboram para o uso inadequado da estrutura corporal, foram 

observadas as seguintes alterações posturais: Pés planos, joelhos valgos com 

rotação interna, pelve em retroversão com inclinação a esquerda, hipercifose 

dorsal, dorso recaído sobre a lombar, escapulas abduzidas, ombro esquerdo 

elevado e projetado para frente, cabeça projetada para frente. Através do fio de 

prumo e possível observar as alterações, conforme abaixo: 
 
 
 



FIGURA 11 – FIO DE PRUMO 
 

   
FONTE: Autor (2019). 

 
b) ÂNGULO DE COBB – Os valores encontrados foram conforme 

tabela e imagens abaixo: 

 
TABELA 2 – DIAGNOSTICO DE DISFUNÇÃO 

 

VALOR 
NORMAL 

VALOR 
ENCONTRADO 

Déficit 
encontrado em 

% 

Grau pela 
CIF/2003 

Qualificador pela 
CIF/2003 

50 º 70 º 100% 4 Completa 

FIGURA 12 – CIFOSE TORACICA 

 

FONTE: AUTOR (2019) 



c) MOTRICIDADE ATIVA DA COLUNA LOMBAR: código de 

codificação é b7101.2 e os valores encontrados foram: 

TABELA 3 – DIAGNOSTICO DE DISFUNÇÃO 
 

Padrão de 
Movimento 

Amplitude 
Normal 

Amplitude 
Encontrada 

Déficit 
encontrado 
em % 

Grau pela 
CIF/2003 

Qualificador 
pela CIF/2003 

FLEXÃO 

 

0º- 95º 

 

0 - 70º 26% 2 Moderada 

EXTENSÃO 0º-35º 0 - 30º 29% 2 Moderada 

FLEXÃO 

LATERAL 

DIREITA 

0º-40º 0-30º 25% 0 Moderada 

FLEXÃO 

LATERAL 

ESQUERDA 

0º- 40º 0-40º 0% 0 Nenhuma 

ROTAÇÃO 

ESQUERDA 

0º-35º 0-20º 43% 2 Moderada 

ROTAÇÃO 

DIREITA 

0º-35º 0-25º 29% 2 Moderada 

d) MOBILIDADE ARTICULAR GERAL ATIVA: A distância da linha 

interarticular do joelho ao maléolo lateral foi de 43 centímetros, o 

código de codificação é b7101.2 

TABELA 4 – DIAGNOSTICO DE DISFUNÇÃO 
 

VALOR 
NORMAL 

VALOR 
ENCONTRADO 

Déficit 
encontrado em % 

Grau pela 
CIF/2003 

Qualificador pela 
CIF/2003 

0 cm 22 cm 32,4% 2 Moderada 

 

e) FORÇA GERAL ATIVA POR PREENSAO MANUAL ATRAVÉS DA 

DINAMOMETRIA: o código de codificação é b7300.2 e os valores 

encontrados foram: 



TABELA 5 – DIAGNOSTICO DE DISFUNÇÃO 
 

VALOR NORMAL VALOR 
ENCONTRADO 

Déficit 
encontrado 

em % 

Grau pela 
CIF/2003 

Qualificador pela 
CIF/2003 

24 – 62 Kgf 20,8 Kgf 100% 4 Completa 

 

f) DISTÂNCIA MÃO CABEÇA: Os valores encontrados foram: 
 

TABELA 6 – DIAGNOSTICO DE DISFUNÇÃO 
 

VALOR 
NORMAL 

VALOR 
ENCONTRADO 

Déficit 
encontrado em % 

Grau pela 
CIF/2003 

Qualificador pela 
CIF/2003 

0-3 cm 20 cm 100% 4 Completa 

 

g) DISTÂNCIA DEDO - CHÃO: código de codificação é b7101.4. Os 
valores encontrados foram: 
 

TABELA 6 – DIAGNOSTICO DE DISFUNÇÃO 
 

VALOR 
NORMAL 

VALOR 
ENCONTRADO 

Déficit 
encontrado em % 

Grau pela 
CIF/2003 

Qualificador pela 
CIF/2003 

0 cm 22 cm 100% 4 Completa 

 

4.2 – Evolução 

Os parâmetros de evolução da melhora com o tratamento fisioterapêtico 

foram quantificando e qualificando, de acordo com a CIF – Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (OMS, 2003), conforme 

abaixo: 
FIGURA 13 – EVOLUÇÃO PELA CIF 

 

 
FONTE: LUCAS, RWC (2015) 



a) INSPEÇÃO VISUAL: O apresentou melhora na sua postura conforme 

abaixo. 
FIGURA 14 – EVOLUÇÃO FIO DE PRUMO 

 

 

 

 

 
FONTE: Autor (2019) 

 
b) ÂNGULO DE COBB:  
 

Apresentou uma evolução de 40% - ÓTIMA 
 



 

FIGURA 16 – ÂNGULO DE COBB 

 
FONTE: Autor (2019) 

 

c) MOTRICIDADE ATIVA DA COLUNA LOMBAR: código de 

codificação é b7101.3 e apresentou uma evolução conforme 

abaixo: 

Padrão de 
Movimento 

Amplitude 
Antes 

Amplitude 
Após 

Evolução 
encontrado 
em % 

Grau pela 
CIF/2003 

Qualificador 
pela CIF/2003 

FLEXÃO 

 

70º 

 

90º 80% 3 Ótima 

EXTENSÃO 30º 33º 60% 3 Ótima 

FLEXÃO 

LATERAL 

DIREITA 

30º 35º 50% 3 Ótima 



FLEXÃO 

LATERAL 

ESQUERDA 

0º- 40º 0-40º 0% 0 Nenhuma 

ROTAÇÃO 

ESQUERDA 

20º 32º 80% 3 Ótima 

ROTAÇÃO 

DIREITA 

25º 33º 80% 3 Ótima 

 

d) MOBILIDADE ARTICULAR GERAL ATIVA:  
 

Apresentou uma evolução de 100% - COMPLETA 

 
FIGURA 17 – MOBILIDADE ARTICULAR GERAL 

 
FONTE: Autor (2019) 

 

e) FORÇA GERAL ATIVA POR PREENSAO MANUAL – 
DINAMOMETRIA:   

 
Apresentou uma evolução de 30% - MODERADA 

 

 

 

 



f) DISTÂNCIA MÃO CABEÇA: 
 

Apresentou uma evolução de 85% - ÓTIMA 
 

 
FIGURA 18 – DISTÂNCIA MÃO CABEÇA 

 
FONTE: Autor (2019) 

 

g) DISTÂNCIA DEDO-CHÃO 
 

Apresentou uma evolução de 100% - COMPLETA 

 
FIGURA 18 – DISTÂNCIA MÃO CABEÇA 

 
FONTE: Autor (2019) 

 

 



Os resultados obtidos foram a melhora de: 40% no ângulo de cobb e 

redução de 10° graus na hipercifose, 50% e 60% nos movimentos de extensão 

e flexão lateral a direita e de 80% nos movimentos de flexão e rotação bilateral 

na região lombar, 100% mobilidade articular ativa, 30% na força de preensão 

manual por dinamometria, 85% no teste de distância mão-cabeça, 100% no 

teste de dedo chão, de acordo com a a CIF – Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (OMS, 2003). 

5 DISCUSSÃO 

Após a realização do tratamento fisioterapêutico, ocorreu a modificação 

na postura estática e no fio de prumo, promovendo um melhor alinhamento e 

condição postural. De acordo com os resultados apresentados, podemos 

observar melhora estatisticamente significante em variáveis em todas as 

medidas após a intervenção com a Ginástica Holística 

Os movimentos de alongamento propiciam o acréscimo do número de 

sarcômeros e o aumento no comprimento da estrutura muscular 

proporcionando equilíbrio articular, alinhamento postural preciso e ganhos de 

flexibilidade (ALENCAR, 2010). Os movimentos de alongamento realizados nas 

intervenções de Ginástica Holística proporcionaram melhora na postura e no 

alinhamento vertebral. 

Segundo Wale (1983), A postura dá ênfase ao alinhamento da cabeça, 

pescoço, ombro, tronco, pélvis e membros. Este alinhamento se apresenta 

correto quando imaginamos um fio de prumo descendo da parte lateral da 

cabeça, orelha, ombro, quadril e joelho, até o maléolo externo. Após a 

aplicação dos exercícios, houve alteração no alinhamento do fio de prumo. 

O alongamento da coluna dorsal gera um aumento dos seus espaços 

intervertebrais facilitando a movimentação das vértebras no plano sagital, 

frontal e transversal até que eventuais desvios se transformem novamente na 

curvatura fisiológica. Isso faz com que aumente a flexibilidade da caixa torácica 

potencializado a respiração. (EHRENFRIED, 1991).  Os exercicíos reduziram a 

hipercifose de 70° para 60°. 



Kendall, Mc Creary e Provence (1995), afirmam que os desequilíbrios na 

postura são os responsáveis por diversas alterações no tecido conjuntivo, 

muscular, articular, podendo chegar a causar dores e deformidades. Para 

esses autores o objetivo principal da prevenção e/ou reeducação postural é o 

equilíbrio de grupos musculares oponentes. Ressaltam que o equilíbrio 

muscular envolve a restauração, ao mesmo tempo, da força normal e do 

comprimento normal.  Ocorreu uma melhora no ângulo de Cobb e uma 

diminuição da hipercifose. 

Kendall, Mc Creary e Provence (1995), descrevem o teste de “sentar e 

alcançar” o padrão de normalidade é quando o indivíduo consegue tocar as 

pontas dos dedos da mão nos dedos dos pés. Esses autores também 

consideram normal que os jovens com idades entre 10 e 14 anos não 

consigam tocar os dedos dos pés. Após o tratamento o adolescente realiza o 

teste dentro do padrão de normalidade. 

Willard e Nicholson (1934) relatam melhora da mobilidade e diminuição 

das deformidades com exercícios, alongamentos e massagem. Em nosso 

estudo ocorreu melhora da mobilidade articular geral e específica - lombar.  

Magee (2005) considera que alteração postural é qualquer posição que 

aumente o estresse sobre as articulações. Quando um indivíduo possui 

músculos fortes e flexíveis, posturas defeituosas não afetam as articulações, 

pois o indivíduo consegue alterar a posição das mesmas prontamente, de 

forma que os estresses não se tornam excessivos. Ocorreu melhora no teste 

distância mão-cabeça. 

Para Kapandji (1980), o raio x é a forma de medida mais precisa da 

amplitude da coluna vertebral nos movimentos de flexão-extensão e inclinação 

lateral. Para este autor alguns testes clínicos podem medir de forma mais 

simplificada a flexão da coluna lombar. Um deles é aquele que o sujeito se 

posiciona em pé com os joelhos estendidos e realiza a flexão do tronco para 

frente. A medida se faz pela distância em centímetros dos dedos até o solo. Na 

aplicação dos exercícios, ocorreu melhora no exame e no teste dedo chão. 



O reequilíbrio muscular é mais um dos recursos utilizado no método que 

consiste em uma série de exercícios visando à harmonia entre o corpo e a 

mente, a melhora da consciência corporal por trabalhar o corpo como um todo. 

Estes exercícios favorecem o trabalho dos músculos estabilizadores, 

promovendo a eliminação da tensão excessiva em determinados grupos 

musculares, evitando as compensações por consequência dos desequilíbrios 

(MUSCOLINO; CIPRIANI, 2004). 

Os exercícios físicos se mostram muito eficazes no tratamento da 

hipercifose torácica, pois se sabe que o fortalecimento dos músculos 

extensores da coluna pode diminuir o ângulo da cifose. Uma pesquisa 

realizada mostrou que exercícios de extensão do tronco melhoraram o ângulo 

da cifose e fortalece os músculos extensores espinhais enfraquecidos, 

melhorando a linha de base e sugerindo que a hipercifose pode ser modificada 

com esses exercícios. (KATZMAN et al., 2010) 

Dentre as opções de exercícios físicos que podem contribuir no 

tratamento da hipercifose torácica, os exercícios respiratórios também são 

bastante eficazes, pois a musculatura responsável pelo aumento e diminuição 

do diâmetro da caixa torácica durante a mecânica respiratória, é capaz de 

interferir na postura. As alterações posturais podem ter relação com a 

diminuição da capacidade da cadeia respiratória. Em relação à hipercifose 

torácica, o tórax é comprimido, levando a uma oxigenação mínima, isso ocorre 

pela falta de ações musculares que por consequência não o suspendem. 

Alterações na caixa torácica, anteriores ou posteriores no plano sagital, 

também podem provocar mudanças na cifose torácica. Um estudo realizado 

com 20 indivíduos mostrou que aqueles que apresentavam anteriorização da 

caixa torácica, também desenvolviam a hipercifose torácica. (VANÌCOLA; 

GUIDA, 2014). 

MagAgno e O’Brien (2006) dizem que exercícios físicos e de 

condicionamento físico são necessários para aqueles com problemas 

posturais. 



O Colégio Americano de Medicina Desportiva ACSM (2007) indica um 

treino personalizado, para intervenção de exercícios mais complexos conforme 

haja adaptação, focados na hipercifose torácica. (Vanicola e Guida, 2014). 

Estudos apontaram que os exercícios resistidos com carga ou utilizando 

o peso corporal melhoram os aspectos posturais, aumentam a força muscular e 

diminuem o ângulo da curvatura torácica. Ambos os estudos promovem 

melhora na expansão da caixa torácica, devido a exercícios de grande 

amplitude, que proporcionam alongamento e fortalecimento 

musculoesquelético, promovendo maior fixação postural. (MIKA, UNNITHAN, 

MIKA, 2005; VANICOLA, GUIDA, 2014; SINAKI et al., 2005) 

Barbosa (2012), afirma que o exercício físico melhora a força muscular, 

o equilíbrio, a agilidade e o condicionamento cardiovascular e as atividades 

aeróbicas são importantes para os indivíduos que apresentam sintomas e 

características das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 

O diafragma divide o tórax do abdome, e portanto, se relaciona com as 

vísceras abdominais, pulmões e pericárdio. As fibras musculares originam-se 

no seu centro frenético e se inserem nas cartilagens costais, na décima 

primeira e décima segunda costelas, no ligamento de união das três ultimas 

costelas, nas vértebras lombares, nos arcos do músculo psoas e do quadrado 

lombar (Kapanji, 2000). Segundo Cesare (2002), a união de todas as cadeias 

musculares ocorre na altura do diafragma. Assim há uma ligação direta deste 

com o alinhamento postural. Isso se deve pela união de todas as cadeias 

musculares ocorrerem na altura do principal músculo respiratório. O método da 

Ginástica Holística considera o pulmão como um escultor interno, capaz de 

modificar a forma da caixa torácica e, portanto, modificar completamente a uma 

estrutura corporal. 

A pelve em uma posição ideal aciona de forma harmônica os grupos 

musculares que se originam ou se inserem nela como os abdominais e o 

perineo (Briggs, 2004.). Os abdominais são obrigados a trabalhar de forma 

correta e possuem inserção tanto no quadril como nas costelas flutuantes, faz 

com que a região torácica inferior entre em movimento. A cintura pélvica, ao 



endireita-se, influencia o sacro a adquirir sua posição correta. A quinta vértebra 

lombar e obrigada a acompanhar a modificação da base sacral e as vértebras 

sobrepostas tendem a segui-las. Assim, a coluna vertebral conquista um 

alinhamento adequado (Ehrenfried, 1991). 

A postura apropriada durante a infância ou sua correção precoce permite 

padrões posturais corretos na fase adulta, pois é nessa fase que ocorra maior 

probabilidade de cuidado e tratamento nas alterações da coluna vertebral. 

(MARTELLI; TRAEBERT, 2004). 

A fisioterapia no alinhamento postural tem como objetivo melhorar a 

qualidade de vida do paciente, pois é importante para o bem estar geral a 

conservação de uma postura adequada, a assistência fisioterapêutica além de 

tratar os fatores que levam a alterações posturais, pode incluir orientações no 

alinhamento do corpo em atividades rotineiras. (DELIBERATO, 2007).  

Para o sucesso de um programa preventivo se faz necessário um 

trabalho educativo que enfatize a postura corporal da criança e adolescentes, 

levando em conta a biomecânica da coluna vertebral e as atividades e posturas 

adotadas pelos indivíduos. (BRACCIALLI; VILARTA, 2000). 

Segundo Ehrenfried (1991), a prática rotineira da Ginástica Holística 

ensina a utilizar o corpo de uma maneira mais funcional, além de mudar 

definitivamente sua forma. Ocorrem transformações físicas e psíquicas. 

Ehrenfried, observava a rapidez com que o corpo humano se adapta e aceita 

condições de melhora motora que lhe são oferecidas, restabelecendose muito 

mais rapidamente do que se deteriorando. O restabelecimento depende do 

tamanho, da gravidade e do tempo de instalação do fator que desejamos 

modificar, juntamente com acolaboração do aluno.  

Em um estudo realizado por Niaradi e Batista et al (2013), a Ginástica 

Holística proporcionou melhora na postura e flexibilidade, e aumento da 

consciência corporal de meninas de 10 a 13 anos.  Mostrou-se como uma das 

modalidades de atividade física efetivas para a prevenção e manutenção da 

postura e flexibilidade dessa população. 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa de exercícios pelo Método Ginástica Holística promoveu a 

redução de 10 graus na curvatura da coluna torácica. Outros benefícios obtidos 

a nível musculoesquelético foram: aumento na mobilidade articulares da região 

lombar, ganho de mobilidade geral, melhora no alinhamento corporal, 

diminuição da distância mão cabeça e melhora no teste dedo chão. 

Existindo resultados positivos nestes parâmetros, ocorreu ainda melhoria 

da força muscular, melhoria da consciência/esquema corporal e melhoria da 

funcionalidade (promoção de um crescimento mais saudável).  

Tendo em vista os dados apresentados, é importante analisar o 

adolescente para elaborar o tratamento mais adequado e, após a intervenção, 

conseguir mensurar as mudanças em decorrência da mesma.  Com o 

crescimento, as alterações posturais são freqüentes, porém, os desvios 

apresentados são mais facilmente corrigidos. 

Sabendo-se dos benefícios que a prática de Ginástica Holística 

proporciona na postura e flexibilidade do adolescente, salienta-se a importância 

dessa atividade, sobretudo nessa população, uma vez que nessa faixa etária a 

alteração postural e diminuição de flexibilidade são problemas possíveis de 

serem revertidos.  A Ginástica Holística diferencia-se de outras atividades 

físicas por apresentar em sua prática o relaxamento ativo, reeducação postural, 

alongamento e tonificação por meio de uma grande diversidade de 

movimentos. 
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