
A principal característica da escoliose é a presença de
uma curvatura lateral no plano tridimensional do
movimento (esquerda/direita, frente/costas e ao redor do
próprio eixo pela rotação de uma vértebra) o que lhe
confere a aparência de um C (uma só curvatura) ou de um
S (mais de uma curvatura).

A condição não decorre de maus hábitos posturais. Ao
contrário. É a curva da coluna própria da escoliose que,
em muitas situações, é responsável pela má postura, já
que esse tipo de desvio pode provocar alterações no
corpo todo.

Basicamente, a escoliose pode ser classificada em
estrutural ou funcional (não estrutural). Nas estruturais, a
deformidade óssea está correlacionada com um problema
congênito ou adquirido, que afeta diretamente
determinado segmento da coluna e, na maioria dos casos,
é irreversível.

Nas funcionais, a estrutura óssea permanece preservada.
As curvaturas surgem como manifestação secundária
para compensar os desajustes causados por um distúrbio
em outra parte do corpo, como o crescimento assimétrico
das pernas, por exemplo. Em geral, as curvas funcionais
são flexíveis e podem ser corrigidas com tratamento.

Muitas vezes, a escoliose nem é perceptível, tornando-se
notável, apenas, quando a curva progride
significativamente.

Os sinais físicos mais comuns, e que podem indicar a
patologia são:

ombros ou quadris, nitidamente, assimétricos; cintura
desigual; corpo inclinado para o lado, resultante do
encurvamento da coluna vertebral lateralmente (o desvio
em forma de “S”); uma perna que pode parecer menor do
que a outra; clavícula com intensa proeminência; dores
nas costas; fadiga na coluna vertebral após tempo
prolongado sentado ou em pé.

São divididas em três tipos principais: 

ESCOLIOSE IDIOPATICA: é a mais frequente na 
população  especialmente em adolescentes, o risco de 
progressão da curva é maior , pois a taxa de crescimento 
do  corpo é mais rápida, sua causa é desconhecida.  

ESCOLIOSE CONGENITA: é a escoliose de nascença; 
caracterizada por problema de formação  das vertebras ou 
fusão de costelas durante o desenvolvimento do feto ou 
recém nascidos. 

ESCOLIOSE NEUROMUSCULAR: a causa pode envolver 
fraqueza muscular ou mesmo paralisia em decorrência de 
doenças.
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