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1. INTRODUÇÃO 

 

Antes do período Hípocrático, o tratamento das deformidades 

vertebrais já era reconhecidamente problemático. Foi Hipócrates* que 

descreveu a escoliose e a separou de maneira clara das infeções e 

neoplasias da coluna vertebral. Não mencionou a cifose, porém 

estabeleceu que as curvas sagitais poderiam variar em amplos limites, 

dependendo dos hábitos e profissões. 

Com o descobrimento dos Raios X em 1895 por ROENTGEN 

(citado por BLOUNT & MOE em 1976), seu uso em radiografias e 

juntamente com os estudos  anátomo-patológicos no inicio do século XX, 

as varias lesões vertebrais puderam ser reconhecidas e diferenciadas, 

esclarecendo melhor as varias formas de lesões e desvios vertebrais. 

Foram desenvolvidos vários dispositivos na tentativa de correção 

destas deformidades como a couraça de PARÉ em 1582.  

SAYRE (1877) usou as ataduras gessadas e abriu novas 

perspectivas de tratamento, mas ainda era de difícil realização e os 

resultados frustrantes. 

Em 1914, com o início do tratamento cirúrgico das deformidades 

vertebrais pelo método de HIBBS, de êxito crescente e contrapondo-se 

aos tratamentos à base de exercícios e órteses; de resultados 

decepcionantes, o uso destas ultimas foi cada vez menos considerado. 

No entanto, as órteses ainda eram desenvolvidas, como a de 

WILDBERGER em 1885, que apresentava alguma semelhança com as 

usadas até hoje. 

A correção ativa das deformidades por meio do colete foi testado 

por SPITZ*, e consistia em uma órtese que apresentava uma saliência 

pontiaguda da região mentoniana e do occipício, de forma que ao evitá-

las, o paciente se estendia ativamente. 

 

* PARÉ .  A ;  Opera  Ambrosii  Parei .  Paris , Apud Jacobum Du-Puis ,1582, Apud Blount-Moe 

‘’ÉL CORSE DE MILWAUKEE’’’  Ed. Panamericana 1976. 
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O aumento da cifose fisiológica torácica chamado de dorso curvo 

juvenil é talvez deformidade menos valorizada em crianças e 

adolescentes. Freqüentemente observadas por pais e profissionais da 

área de saúde são rotuladas como " má postura" e negligenciado o 

tratamento. 

HOLGER SCHEUERMANN (1920) foi o primeiro a relatar as 

manifestações radiográficas do dorso curvo juvenil, descrevendo a 

deformidade como causada por encunheamento anterior do corpo 

vertebral devido a necrose do núcleo secundário do mesmo.  

A "DOENÇA DE SCHEUERMANN" foi definida como sendo uma 

afeção na qual existia um exagero da cifose durante a puberdade, 

causado pelo encunheamento anterior de uma ou mais vértebras. 

SORENSEN (1964) e BRADFORD (1977) sugeriram que o termo 

"DOENÇA DE SCHEUERMANN" fosse aplicado aos casos que 

apresentavam 3 vértebras adjacentes com mais de 5° COBB d e 

angulação. 

Adotamos o termo “DORSO CURVO JUVENIL” para todos os 

casos com mais de 40° COBB de curvatura cifótica torácica, qu e se 

enquadram na classificação de BRADFORD (1977) como; cifose postural 

e doença de Scheuermann. 

O Colete de Milwaukee desenvolvido por BLOUNT (1945) foi 

inicialmente aplicado como órtese pós-operatória para estabilização da 

coluna poliomielítica em substituição ao gesso, pela vantagem de não 

comprimir o tórax, já com limitação de expansibilidade. Observou-se que 

o aparelho provocava uma diminuição da cifose fisiológica na região 

torácica, sendo consequentemente indicado para os casos de Dorso 

Curvo. 

De inicio, pesado e desconfortável, o colete foi sendo alvo de 

constantes evoluções e revisões, até chegar a sua forma atual por volta 

de 1975. 

O objetivo do trabalho será o de realizar uma revisão da literatura 

quanto à patologia e tratamento, e a proposição de um protocolo a para 
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uso de colete de Milwaukee em pacientes com aumento da cifose 

fisiológica. O autor, observando a freqüência desta patologia, apresenta 

este estudo, visando simplificar as indicações para o uso desta órtese. Ao 

se iniciar o tratamento com o colete de Milwaukee em casos de aumento 

da cifose fisiológica, tem-se como objetivos:  

1- interromper a progressão da deformidade e  

2- ganhar correção permanente antes do término do crescimento. 
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2- LITERATURA 

 

SCHANZ (1911), foi o primeiro a descrever a deformidade 

vertebral de acentuação da cifose torácica, que a intitulou "Cifose do 

Aprendiz" ou "Cifoses Musculares", pois a considerava como uma 

deficiência muscular. 

 

SCHEUERMANN (1920) em seu clássico trabalho "Kyphosis 

dorsalis juvenilis", estabeleceu as características principais desta 

patologia, após acompanhar 105 crianças com acentuação da cifose 

torácica. Citou que esta deformidade ocorria entre a idade de 15 a 17 

anos e afetava quase exclusivamente o sexo masculino. Referia, como 

fator de agravamento da lesão, o período de aumento de crescimento 

associado a trabalho pesado. No quadro clínico observou músculos bem 

desenvolvidos, boa mobilidade vertebral exceto no ápice da cifose, uma 

lordose lombar compensatória e o tronco discretamente projetado para 

frente. Como sinal radiográfico típico descreveu as 3 vértebras 

encunhadas no ápice da cifose. Em sua opinião estas alterações eram 

similares às descritas por Calvé e Perthes; portanto imaginaram uma 

necrose avascular do anel apofisário, e a rotulou como "Osteocondritis 

deformans juvenilis dorsi". Afirmava que não havia tratamento para esta 

afeção, visto que o tratamento com aparelho gessado e colete era 

insatisfatório. Recomendava apenas repouso na cama para alívio da dor. 

 

SCHMORL (1930) citou as herniações de material discal dentro 

do corpo vertebral como causa da deformidade; perfurações sobre a 

placa terminal da vértebra, resultariam em perda de altura do disco e 

alteração da ossificação endocondral, decorrentes de danos à placa, 

resultando em diminuição na altura da porção anterior do corpo vertebral. 

 

LAMBRINUDI (1934) referia fatores mecânicos para explicar a 

deformidade, citava a posição ortostática e o encurtamento do ligamento 

longitudinal anterior, como causadores da deformidade. 
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FLETCHER (1947) estudando encunheamento vertebral em 575 

radiografias de veteranos da II Guerra Mundial com idade entre 20 e 40 

anos, que haviam se submetido a exame radiográfico devido à dor lombar 

ou a presença de corpo estranho, demonstrou em uma tabela valores de 

encunheamento vertebral considerados normais. Referiu-se à 

deformidade de acentuação da cifose torácica como "Epifisite do corpo 

vertebral". 

 

DAMERON & GULLEDGE (1953) examinando 1000 recrutas 

encontraram 83 com cifose dorsal significativa. Referiam-se à cifose do 

adolescente como deformidade bastante comum na coluna torácica. 

Citaram critérios radiográficos para diagnosticar a cifose do adolescente, 

tais como; encunheamento anterior, aumento do diâmetro das vértebras e 

irregularidades nas superfícies vertebrais. Preconizava tratamento com 

aparelho gessado e coletes sem especificar o tipo de órtese. 

 

OUTLAND & SNEDDEN(1955) revisando 100 casos de cifose 

dorsal juvenil preconizaram um tratamento que visava melhorar a dor e a 

postura. Os pacientes eram inicialmente submetidos a exercícios 

posturais e alongamento em aparelhos até "o ponto de máxima 

tolerância”, alternados com mesa de hiperextensão. Em seguida eram 

submetidos a uma série de aparelhos gessados antigravitacionais, 

(RISSER, 1953), que reduziam a lordose, retraiam o abdômen e 

elevavam o tórax. Após esta fase eram usados coletes de celulóide 

corretivos. Concluíram que os resultados foram desapontadores em 

relação a correção mensurável, mas o alivio da dor e a melhora estética 

foram gratificantes para o médico e o paciente 
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FERGUSON (1956) sugeriu que o encunheamento era devido a 

persistência do ducto vascular anterior, que atuaria como fator 

predisponente à deformidade do corpo da vértebra. Citava que este canal 

geralmente fechava com 5 ou 6 anos, e o seu não fechamento 

enfraqueceria a coluna anterior da vértebra. 

 

BLOUNT, SCHMIDT, BIDWELL (1958) fizeram a primeira 

comunicação, sobre o colete de Milwaukee, e neste período esta órtese já 

se encontrava melhorada e mais simplificada, 

 

BADO (1964), partindo do suposto que a causa do dorso curvo 

era devido a uma retração dos músculos isquiotibiais, propôs exercícios 

específicos de alongamento e correção ativa da deformidade. 

 

STAGNARA, PELOUX, FAUCHET (1966) preconizaram um 

tratamento com objetivo de aliviar as zonas cartilaginosas da região 

anterior do corpo vertebral da pressão excessiva, que consistia em 

utilização de colete gessado de quinze a noventa dias, seguido de uso de 

órtese durante um a dois anos e meio. Inicialmente a correção era 

conseguida através da confecção de coletes gessados confeccionados 

em dois tempos: retificação da lordose e a seguir da correção da cifose. 

Seguia o uso de órtese bivalvada associada a exercícios corretivos. 

Analisando e revisando cem pacientes tratados por este método, 

relataram uma melhora de 50% da medida da cifose patológica inicial. 

 

BRADFORD, MOE, MONTALVO, WINTER (1974), em clássico 

trabalho, mostraram a experiência de 223 pacientes com Doença de 

Scheuermann e Dorso Curvo postural (77 do sexo masculino, 146 do 

sexo feminino), tratados com colete de Milwaukee no "Twin Cities 

Scoliosis Center". Dividiram os pacientes em dois grupos: cifose com 

encunheamento vertebral, e cifose sem encunheamento vertebral - Em 

168 pacientes do primeiro grupo encontraram 43 com história familiar da 
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doença de Scheuermann e 19 com história de escoliose. Em 

aproximadamente metade dos casos detectaram encurtamento de 

músculos isquiotibiais, peitorais ou  psoas. Trataram alguns pacientes dos 

dois grupos apenas com exercícios, e conseguiram em média 13 graus 

COBB de correção no primeiro grupo e 17 graus COBB nos pacientes do 

segundo grupo. Concluíram, que com o tratamento com colete, a cifose 

melhorou em 40%, o encunheamento em 41%, e a lordose em 36%. 

Citou ainda que cifoses em graus superiores a 65 graus, maturidade 

esquelética e encunheamento vertebral maiores que 10 graus COBB 

eram fatores que limitavam a correção com o colete de Milwaukee. Neste 

trabalho os autores consideraram cifoses, 35 graus COBB em crianças, 

como anormais. 

 

BRADFORD & MOE (1975), examinaram material histológico de 

dois pacientes portadores de doença de Scheuermann, que foram 

submetidos a fusão torácica anterior. Relataram placas terminais 

irregulares ao microscópio, e não existia necrose avascular no núcleo 

secundário. O disco vertebral se mostrou normal ao exame. 

 

BRADFORD, BROWN, MOE, WINTER, JOWSEY (1976) 

analisando 12 pacientes com doença Scheuermann indagaram se a 

doença de Scheuermann não seria uma forma leve de osteoporose 

juvenil, em virtude de semelhanças clínicas e radiográficas entre estas 

afeções. Notaram que uma dieta deficiente de cálcio era um achado 

comum nestes pacientes, além de elevação da fosfatase alcalina e 

aumento na reabsorção óssea detectada em um paciente. 

 

DENISCHI, MEDREA, ANTONESCU, ROVENTA, GORUN (1976) 

estabeleceram alguns critérios para tratamento com colete gessado, em 

dois estágios, em casos de doença de Scheuermann. Os critérios se 

baseavam em: grau da cifose, mobilidade da coluna, deformidade 

vertebral e idade óssea. Em casos de cifose ao redor de 40 graus COBB, 
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curvas flexíveis e detectadas antes do final do crescimento, preconizavam 

cinesioterapia, e em casos mais graves indicavam tratamento ortopédico. 

 

BLOUNT & MOE (1976) relataram aspectos técnicos para 

confecção correta do colete de Milwaukee em pacientes com dorso curvo, 

enfatizando a ação de correção passiva em 3 pontos sobre a coluna 

vertebral, a saber; o anel cervical, o apoio posterior sobre o ápice da 

cifose e o cesto pélvico. Enfatizaram também a realização de exercícios 

específicos para serem realizados com e sem colete, tais como 

alongamento de peitorais e isquiotibiais, e, fortalecimento de abdominais 

e paravertebrais, entre outros. 

 

WHITE, PANJABI, THOMAS (1977) relataram conceitos 

biomecânicos nas deformidades cifóticas. Enfatizaram que na cifose 

torácica, os elementos posteriores resistem a força de pressão, e os 

elementos anteriores resistem a compressão. Qualquer desequilíbrio 

neste sentido acarretará cifose patológica. Referindo-se ao colete de 

Milwaukee no tratamento destas deformidades, descreveram a somação 

de forças axiais trabalhando em conjunto com forças compressoras 

atuando sobre a coluna torácica. 

 

BRADFORD (1977) publicou uma classificação geral para as 

cifoses, e definiu como normal as cifoses situadas na faixa de 20 a 40 

graus COBB, em crianças e adolescentes. Salientou como limite do 

encunheamento do corpo vertebral (nas vértebras apicais torácicas) o 

limite máximo de 5 graus. Esta classificação dividiu as cifoses em 

postural, Scheuermann, congênita, paralítica, mielomeningocele, 

traumática, inflamatória, pós-cirurgica, pós-irradiação, metabólica, 

displásica e tumoral.  

 

WINTER & CARLSON (1977) sugeriram que em casos de 

escoliose torácica com cifoses maiores de 40 graus COBB, a almofada 
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pressora deveria ser posicionada mais posteriormente para exercer um 

efeito corretivo à esta deformidade. 

 

HALAL, GLEDHILL, FRASER (1978) estudando 5 famílias 

portadoras de doença de Scheuermann, sugeriram serem estas familias 

portadores de um gene autossômico dominante com alta penetrância e 

variada expressividade. 

 

APTER, MOREIN, MUNITZ, TYANO, MAOZ, WIJSENBEEK 

(1978) analisaram possíveis seqüelas psicológicas em 38 jovens 

submetidas ao uso de colete de Milwaukee e concluíram que a maioria 

respondeu satisfatoriamente ao tratamento, após um período inicial de 

difícil aceitação, e que apenas poucos caso necessitam de uma 

intervenção psiquiátrica 

 

FON, PITT, THIES (1980)  realizaram um estudo de medição da 

cifose, em 316 radiografias de tórax de pessoas consideradas normais. 

As idades variaram de 2 a 77 anos, sendo 159 do sexo masculino e 157 

do sexo feminino. Obtiveram que o grau de cifose aumenta com a idade, 

e é maior no sexo feminino que no masculino.    

 

BJERSAND (1980) publicou um caso de doença de 

Scheuermann em gêmeos idênticos, apresentando uma discreta cifose 

lombar associada a pinçamento discal e herniação no corpo vertebral. 

Este dado reforçava a hipótese de hereditariedade da doença. 

 

BRADFORD, MOE, AHMED, WINTER, LONSTEIN (1980) 

preconizavam tratamento cirúrgico na doença de Scheuerrnann, apenas 

para pacientes sem potencial de crescimento, portando deformidade 

significativa, pacientes com dor, sem melhora com tratamento 

conservador, ou com paraparesia espástica secundária a deformidade. 
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MONTGOMERY & ERWIN (1981), analisaram 62 pacientes com 

Doença de Scheuermann, que foram tratados com colete de Milwaukee. 

O tempo médio de uso do colete foi de 18 meses com uma média de 62 

graus COBB de cifose, no início do tratamento, e de 41graus COBB no 

final dele. O seguimento de mais de 18 meses após o término do 

tratamento, revelou uma média de 15 graus de correção. O 

encunheamento melhorou de 7,9 graus para 6,8 graus. Revelaram que, 

para uma correção permanente o encunheamento deve melhorar para 

aproximadamente 5 graus . Citaram que houve uma rejeição ao uso do 

colete de 11 pacientes dos 62 iniciais. 

 

FISK & BAIGENT (1981) estudando 20 pacientes jovens com 

lombalgia, notaram  que 85% deles apresentavam sinais de doença de 

Scheuermann e encurtamento de isquiotibiais. Preconizaram exercícios 

de alongamento de isquiotibiais, como forma de prevenção, em crianças 

consideradas de risco. 

 

ASCANI, BORELLI, LAROSA, MONTANARO, TURTURRO 

(1982) citaram pacientes portadores de Scheuermann como sendo mais 

altos que a média, e com idade óssea adiantada em relação à 

cronológica. Relatou também níveis aumentados de hormônio de 

crescimento nestes pacientes. 

 

PROPST-PROCTOR & BLECK (1983) realizaram estudos 

radiográficos retrospectivos, com medição da cifose e lordose, em 104 

crianças consideradas normais. A cifose foi medida com a obtenção do 

ângulo de interseção entre as vértebras T5 e T12. A cifose média 

encontrada foi de 27 graus, com a variação de 21 a 33 graus. 

WILLNER (1984) estudando os efeitos do colete de Boston nas 

curvas sagitais e frontais, relatou uma correção média de 26% nas 

cifoses de pacientes com escoliose idiopática, em exames radiográficos 

com o referido colete.  
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SKOGLAND, STEEN, TRYGSTAD (1985) estudaram 

prospectivamente  62 crianças e adolescentes do sexo feminino,  de 

idade entre 09 e 18 anos, que procuraram pediatras devido a 

apresentarem  alta estatura. Deste total 11 meninas eram portadoras de 

doença de Schuermann. Concluíram que a incidência de escoliose e 

doença de Scheuermann neste grupo é maior que na população geral 

 

RAEDER (1987) realizou um estudo retrospectivo em 31 

pacientes portadores de doença de Scheuermann, que se submeteram a 

tratamento com colete tipo Gschwend. Indicava este colete em casos em 

que não respondiam a tratamento com fisioterapia intensiva. Em um 

período de 24 meses de seguimento após a retirada do colete, observou 

uma correção permanente da cifose, de 18 graus em  71% dos pacientes. 

Em 22%  deles houve uma progressão de 7 graus COBB. Não observou 

melhora do encunheamento vertebral. Concluiu que o colete de 

Gschwend pode promover uma correção permanente da cifose, se 

iniciado cedo, e durante um período de 1,5 a 2 anos. 

 

SACHS, BRADFORD, WINTER, LONSTEIN, MOE, WILLSON 

(1987) publicaram uma a análise de 120 pacientes que usaram colete de 

Milwaukee e foram acompanhados durante no mínimo 5 anos. A idade 

média de início de  tratamento foi de 12 anos e 5 meses, e a idade média 

de final de tratamento foi de 16 anos e 1 mês . O tempo médio de uso do 

colete foi de 32 meses (14 meses de uso integral e 18 meses de uso 

parcial). Concluíram que uma certa perda de correção ocorre com a 

evolução, porém o resultado final mostrou uma melhora em 69% dos 

pacientes. Afirmaram ser o colete um método eficaz de, tratamento, 

enquanto que uma cifose maior de 74 graus COBB está associada a 

resultados insatisfatórios. 

 

LOPEZ, BURKE, LEVINE, SCHNEIDER (1988) estudaram 10 

pacientes com doença de Scheuermann, idade média de 16 anos 

angulação media de 64 graus. Após estudos densitométricos concluíram 
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haver uma associação entre osteoporose e Scheuermann. Elaboraram, 

algumas teorias para explicar tal achado; desuso devido a dor, fatores 

nutricionais, genéticos ou metabólicos ou um atraso na mineração óssea 

causado a um rápido crescimento. Referiram que todos os achados 

radiográficos podem ser explicados apenas pela osteoporose. Nódulos de 

Schmorl, encunheamento por compressão e aumento da cifose, são 

encontrados com freqüência em osteoporóticos. 

 

FINDLAY, CONNER, CONNOR (1988) apresentaram uma família, 

que apresentava doença de Scheuermann em 3 gerações, concluíram 

que existia uma herança autossômica dominante pelo menos em famílias 

com estas características.  

 

GILSANZ, GIBBENS, CARLSON, KING (1989) examinaram a 

densidade óssea, através de tomografia computadorizada quantitativa, de 

vértebras lombares de 20 adolescentes entre 12 a 18 anos com doença 

de Scheuermann. Estas densidades foram comparadas com outras, de 

jovens da mesma idade, normais, que haviam se submetidos ao mesmo 

exame devido a traumatismo. Concluíram que a densidade óssea 

trabecular dos pacientes com Scheuermann não apresentava diferença 

significante ao grupo controle, inclusive em relação ao peso, altura ou 

superfície corporal. 

 

LOWE  (1990) em trabalho de revisão de conceitos em dorso 

curvo, citou uma incidência na população que variou de 0,4 a 8,0  por 

cento, sem predileção por sexo. O diagnóstico é feito pelo exame clínico, 

e confirmado radiologicamente, com a visibilização de pelo menos 3 

vértebras com mais de 5 graus de encunheamento anterior. A etiologia 

permanece desconhecida. Quando a deformidade é diagnosticada antes 

da maturidade esquelética, pode ser tratada de maneira eficaz com uso 

de órtese. No caso de deformidade acentuada com mais de 74 graus 

COBB, e acompanhada de dor, o tratamento cirúrgico é o indicado.  
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FARSETTI, TUDISCO, ATERINI, IPPOLITO (1991) realizaram 

trabalho de acompanhamento médio de 19 anos de 12 pacientes com 

cifose juvenil, e 8 pacientes com cifóse idiopática tratados entre 1958 e 

1978. A idade média destes pacientes na época da revisão, era de 33 

anos. Todos os pacientes, menos um, foram tratados com colete gessado 

seguido de colete de plástico. No final do tratamento houve uma melhora 

de 30% da graduação inicial, porém na avaliação final da curvatura 

ocorreu uma piora da curva original, principalmente nos casos de cifose 

idiopática. Apesar deste aspecto, apenas 2 pacientes apresentavam 

dores significativas na coluna vertebral. 

 

WINTER (1991) em trabalho citando as varias formas de cifose, 

mencionou a oitava vértebra torácica, como submetida ao maior momento 

de força, e, consequentemente sujeita a maior deformação. Referiu a 

doença de Scheuermann, como condição bastante comum, e como 

tratamento de escolha, o colete de Milwaukee, com excelentes 

resultados. Para aqueles pacientes com a deformidade na  região tóraco-

lombar, 10% do total, indicava colete toraco-lombo-sacro. Apenas  

indicava tratamento cirúrgico a pacientes no final da adolescência e 

adultos jovens com dor associada a deformidade significativa.  

 

SCOLES, DIGIOVANI, VARGO, BAUZA, JELLEMA (1991) 

examinaram 1.384 colunas tóraco-lombares provenientes de esqueletos 

da coleção Hamann-Todd do museu de História Natural de Cleveland. 

Deste total, 103 colunas com características de doença de Scheuermann 

foram analisadas, e comparadas com estudos histológicos do corpo 

vertebral de 2 pacientes esqueleticamente imaturos submetidos à cirurgia 

de via anterior. Afirmaram que não existia evidência de osteoporose no 

material da coleção, e o material de biópsia cirúrgica sugeria uma 

desorganização da ossificação endocondral. Concluíram que estes 

achados contribuem para a teoria mecânica da doença, na qual o 

aumento da pressão causaria alterações na ossificação endocondral na 
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parte anterior do corpo vertebral, causando todas as alterações 

histológicas, radiológicas e clínicas da citada patologia. 

 

McKENZIE & SILLENCE (1992) estudaram geneticamente 12 

pacientes com doença de Scheuermann; encontraram 7 pacientes com 

caráter familiar e padrão autossômico dominante. Citaram casos de 

alterações radiográficas idênticas em gêmeos monozigóticos, e 

transmissão em 3 gerações sugerem hereditariedade nesta patologia.  

 

SOMHEGYI & RATKO (1993) salientaram a importância do 

alongamento dos músculos isquiotibiais em portadores de doença de 

Scheuermann, para prevenção da lombalgia nestes pacientes.  

 

MURRAY, WEINSTEIN, SPRATT (1993) publicaram o artigo 

intitulado "História Natural da Doença de Scheuermann" no qual 

analisaram 67 pacientes com cifose média de 71 graus COBB, que foram 

seguidos por um período médio de 32 anos. Após responderem 

questionários, e serem examinados clínica e radiograficamente, 

chegaram a algumas conclusões, comparados com o grupo controle. 

Apresentam dor lombar mais intensa, menor amplitude de movimento, e 

menor força na extensão do tronco. Não encontraram diferenças 

significativas quanto a nível de educação, falta ao trabalho, atividades 

recreativas, ou uso de medicamentos para a dor na coluna vertebral. Em 

pacientes com cifoses menores de 100 graus COBB a função pulmonar 

se mostrou normal. Os pacientes mostravam pouca preocupação com 

sua aparência.   

 

McLAIN & KAROL (1994) em trabalho de revisão de literatura 

reafirmaram a eficácia do com colete de Milwaukee na doença de 

Scheuermann e na cifose postural. Citaram que em três situações o 

tratamento é ineficaz: encunheamento vertebral maior que 10 graus 

COBB, cifose inicial maior que 65 graus, início do tratamento após a 

apófise do ilíaco se fechar.  
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KOLESSAR, STOLLSTEIMER, BETZ (1996) analisaram o valor 

da mensuração da cifose torácica usando as vértebras T5 e TI 2. As 

radiografias laterais foram efetuadas com o paciente na posição 

ortostática e com os braços elevados horizontalmente ao solo. O autor 

submeteu as radiografias a duas medições, uma seguindo-se o método 

de angulação entre as vértebras  T5 e T12 , e outra medição pelo método 

de COBB. Forma consideradas como cifose anormal aquelas com 

angulação maior que 45 graus COBB. Encontraram diferenças 

significativas nas medições e sugerem sempre vizibilizar  toda a coluna 

torácica em casos de suspeita de cifose aumentada.  

 

PLATERO, LUNA, PEDRAZA (1997) analisaram 212 pacientes 

portadores de cifose juvenil. Dividiram os pacientes em 4 grupos: Grupo I 

- Programa de exercícios, Grupo II - Colete corretivo, Grupo III - Gesso 

corretivo, seguido de colete de manutenção, Grupo IV - Exercícios 

seguidos de colete corretivo. Concluíram que, os melhores resultados 

foram obtidos nos pacientes do grupo III, e que exercícios podem ser um 

bom meio de tratamento se prescritos corretamente.  

 

WONG & EVANS (1998) realizaram um estudo e avaliação 

biomecânica do uso do colete de Milwaukee em pacientes portadores de 

cifoescoliose. Recomendaram, para pacientes com mais de 40 graus 

COBB de cifose, o uso mais posterior da almofada corretora torácica, em 

virtude da ação lordotisante do colete. Por outro lado, em casos de 

curvaturas menores de 20 graus Cobb de cifose, esta almofada deveria 

estar localizada mais anteriormente ao local normalmente usado.  
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3- MATERIAL E MÉTODO 

 

PROTOCOLO 

 

1. Identificação 

 

Deverão ser anotados; número de ordem, iniciais do paciente, 

origem, sexo, cor, idade em anos e meses 

 

2.Anamnese 

 

Queixa de deformidade consistindo em aumento da cifose 

fisiológica, duração da deformidade, presença ou não de dor, prática de 

exercícios físicos, início da monarca (sexo feminino), outras patologias 

associadas. Existência de antecedentes familiares semelhantes. 

 

3.Exame Físico 

 

3.1-Estático (posição ortostática) 

 
Visibilisação do aumento ou não da cifose torácica, e mensuração 

clinica pelo método de STAGNARA (1966), que consiste na soma das 

distâncias da primeira espinhosa torácica e do ápice da lordose lombar ao 

fio de prumo colocado sobre o ápice da cifose. A soma destas distâncias 

foi considerada normal se a mesma estiver dentro dos limites de 55 a 100 

mm. A presença de sulco infra mamário, ombros e cabeça anteriorizados 

se estiverem presentes, também deverão ser anotadas. Verificar a 

presença de manchas ou estigmas cutâneos, e outras deformidades 

esqueléticas, se houverem.  

 

3.2-Dinâmico 

Verificação de correção total, parcial ou nula da deformidade. 

Realiza-se a manobra que consiste na flexão da coluna lombar, com o 

paciente em posição ortostática, seguida de solicitação de extensão 
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apenas da coluna torácica, na tentativa de reduzir a cifose (manobra do 

“mergulho”). Avaliação de existência de encurtamento do músculo 

isquiotibial e músculo peitoral. Palpação das apófises espinhosas e 

musculatura paravertebral anotando a presença de dor. Alterações de 

marcha,  

 

4- Exame Radiográfico 

 

4.1- Medição da cifose  

 

Deverão ser tomadas radiografias da coluna torácica e lombar 

nas posições de frente e perfil, em posição ortostática. Estando o 

paciente submetido a incidência lateral, os membros superiores deverão 

permanecer horizontalmente, isto é, paralelos ao solo. A medição da 

curvatura cifótica será realizada, na radiografia em perfil, de acordo com o 

método de COBB, que consiste no ângulo formado pela interseção das 

linhas que passam pelas vértebras proximal e distal, mais inclinadas para 

a cifose. Consideraremos como normais as cifoses com graduação até 40 

graus COBB, (FON) 1980 (BRADFORD) 1987, (KOLESSAR) 1996, as 

curvaturas torácicas acima destes níveis serão consideradas como 

indicação de tratamento com colete de Milwaukee. A radiografia na 

posição de frente fornecerá a apreciação de deformidades escolióticas 

associadas. 

  

4.2- Medição do encunheamento vertebral 

 

A medição do encunheamento vertebral das vértebras do ápice 

da cifose, será realizada obtendo-se o grau da interseção das linhas da 

superfície superior e inferior da referida vértebra. O encunheamento 

vertebral deverá ser de no máximo 10°como tolerância a o uso do colete. 

FLETCHER (1947) publicou outro método de medição de 

encunheamento, que, porém, não se tornou consolidado. 
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4.3- Flexibilidade da cifose 

 

Realiza-se este estudo radiográfico colocando-se o paciente em 

posição de decúbito dorsal, com um coxim de espuma de alta densidade 

posicionado no ápice da cifose torácica, de maneira a permitir o máximo 

de correção possível da deformidade. Se o valor obtido nesta 

mensuração, estiver dentro dos parâmetros de angulação normais, a 

deformidade será considerada flexível. 

 

 

4.4- Maturidade esquelética  

 

A avaliação da maturidade esquelética será de acordo com o 

método de Risser (1936), que consiste na graduação da excursão de 

ossificação da apófise do osso ilíaco, que se processa de lateral para 

medialmente. São divididos em 6 estágios (de 0 a 5), sendo que o estágio 

1 (um) geralmente aparece no início da adolescência, e o último estágio ( 

5) já na completa maturidade esquelética. Para efeito de uso do colete de 

Milwaukee para tratamento das cifoses, serão inseridos pacientes de 

Risser 0 a 4. 

 

4.5- Topografia 

 

A deformidade cifótica deverá se localizar em região de coluna 

torácica, com ápice da curva ao nível de T6 até T10. 
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5. Etiologia  

  

 

5.1- Doença de Scheuermann 

  

Deformidade vertebral caracterizada por; aumento da cifose 

fisiológica, encunheamento vertebral maior que 5° nas v értebras do ápice 

da curvatura, irregularidade das superfícies vertebrais, hérnia de Schmorl 

e pinçamento discal, SCHEUERMANN (1920), SCHMORL (1930) 

DAMERON (1953) BRADFORD (1977). 

 

 

5.2- Cifose Postural 

 

A cifose chamada postural, é o aumento da cifose fisiológica sem outras 

alterações anatômicas ou radiográficas, (BRADFORD) 1977, geralmente 

acompanhada de ombros e cabeça projetados para frente. É comum em 

pacientes altos, tímidos, ou com aumento do volume mamário. 

 

 

6.-Receptividade do paciente 

 

Aceitação, pelo paciente e familiares, do uso do colete e de suas 

normas, tais como: tempo de uso, retirada programada, revisões 

periódicas.  
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MÉTODO DE USO 

 

1.- O colete de Milwaukee 

 

O uso de aparelhos, órteses das mais variadas formas, e 

aparatos de tração, sempre foram usados sem grande sucesso no 

decorrer dos séculos, na tentativa de tratamento não cirúrgico das 

deformidades vertebrais. Uma nova era se abriu em meados da década 

de 1940 com BLOUNT, desenvolvendo sua órtese cérvico-tóraco-lombo-

sacra, chamada de colete de Milwaukee. Apesar de ainda haver certa 

incredulidade e ceticismo em relação ao uso de órteses no tratamento 

dos desvios vertebrais, este colete permanece como um recurso eficiente 

e consistente no tratamento não-cirurgico das cifoses e escolioses. 

 

O colete de Milwaukee clássico consiste de um cesto pélvico que 

mantém fixa a bacia reduzindo a lordose lombar e impedindo sua rotação. 

Duas barras posteriores e uma barra anterior, que promovem a ligação do 

anel cervical com o cesto pélvico, e são usadas também para a colocação 

dos apoios e almofadas corretivas. Em relação a deformidade cifótica, 

estes apoios deverão ser colocados posteriormente, isto é, no ápice da 

cifose. 

 

 O princípio básico deste colete consiste em se controlar e fixar a 

lordose lombar, pressionar o ápice da deformidade e o abdômen, e 

aplicar uma tração longitudinal através do anel cervical (principio dos “três 

pontos”). A cabeça do paciente é posicionada contra os apoios occipitais, 

com a ajuda da moldagem anterior do colete. Este posicionamento 

permite que se promova uma tração longitudinal sobre a coluna vertebral, 

que associada a colocação de apoio sobre a deformidade, resultem em 

correção destas curvaturas. 

 Numerosas órteses mais baixas já foram desenvolvidas para 

melhorar o conforto e a estética do colete, porém o princípio de correção 
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ativa não se obtém quando se retira o anel cervical. O colete no decorrer 

dos anos foi sendo modificado, até chegar a sua forma atual ao redor de 

1973.  

  

2.- Tempo diário de uso 

 

O uso do colete devera ser diário durante 22 horas ininterruptas, 

as 2 horas restantes serão utilizadas para banho, e atividades físicas. 

Durante as duas primeiras semanas com o colete, o paciente poderá 

diminuir esta carga horária para se adaptar ao colete. 

 

3.- Avaliação trimestral 

 

O paciente será avaliado, clinicamente a cada 3 meses. Se 

houver dúvida quanto a eficácia do colete, deverão ser tomadas 

radiografias de perfil, com o colete, para comparação com as radiografias 

iniciais ao tratamento. Serão solicitadas ao técnico responsável as 

modificações que se fizerem necessárias.  

 

4.-Exercícios 

 

O paciente será estimulado a praticar exercícios de auto-correção 

da cifose enquanto o mesmo estiver com o colete. A prática de esportes 

também é desejável nos períodos de retirada do aparelho. 

 

5.- Apoio psicológico 

 

Na presença de alterações de conduta tais como: afastamento de 

colegas, irritabilidade e agressividade durante o uso do colete, o paciente 

deverá ser encaminhado para tratamento psicológico de apoio. 

 

6.- Retirada do colete 
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Após verificar-se clinicamente a correção da deformidade, 

deverão ser tomadas radiografias laterais da coluna torácica, estando o 

paciente sem colete durante um pré-determinado período de horas. A 

retirada do colete deverá ser gradativa de acordo com a graduação de 

Cobb da cifose, obtida após o paciente permanecer 8, 12, 16 ou 24 horas 

sem o colete. Outro critério de retirada do colete será na presença de 

sinal de Risser 5, ou seja, na presença de maturidade esquelética já 

consolidada. 

 

7.-Pós-tratamento 

 

Quando do término do tratamento com o colete, o paciente será 

orientado para a realização diária de exercícios específicos de 

manutenção da correção, e solicitado a controle semestral durante 1 ano.  
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RESULTADOS 

 

DEFORMIDADE CIFOTICA TORACICA 

FICHA CLINICA 

 

PROTOCOLO 

AVALIAÇÃO INICIAL 

N.de ordem_________________                     Data     ----/ ---/ ---- 

 

1-Identificação  

 

Nome__________________________________________________ 

Sexo_____________ Idade______________ Cor_______________ 

 

2. Anamnese 

 

Queixa: Dor / Deformidade                           

Antec.Pessoais______________________________________________

_____________________________________________________ 

 Antec.Famil.____________ 

 

3.  Ex.Fisico : 

             

Mensuraçào______cm.(Stagnara)       Flexibilidade : presente/ausente 

 

Encurtamento : Isquiotibial/ Peitoral         Altura:_______cm. 

 

Dor/ Localização________ 

 

 

 

 

 



 30

4.   Ex. Radiográfico 

 

Cifose/graus(Cobb) ______          Encunheamento vertebral/graus______ 

 

Flexibilidade/%______              Maturidade Esquel./Risser:  0  1  2  3  4  5    

 

Limites da cifose/vértebra prox. e distal_______ 

 

  

5.   Etiologia 

 

Doença de Scheuermann                        Cifose postural 

 

 

                                                                                                                                           

6. Seguimento Ambulatorial (trimestral) 

   

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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7. Avaliação Final 

 

N. de ordem    ______ 

  

Tempo de uso/meses   _________ 

 

Cifose/graus(Cobb) final  ________ 

 

Maturidade Esquel./ Risser final ____________  

 

Intercorrências/ Comentários  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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5- DISCUSSÃO 

 

O aumento da cifose fisiológica na coluna torácica, seja devido a 

doença de Scheuermann ou como cifose postural, é uma patologia, em 

determinadas ocasiões, pouco valorizada. No total das deformidades 

cifóticas, as duas acima citadas correspondem a 90% das causas de cifose 

do adolescente (PLATERO et al., 1997). 

 

Sua freqüência é relativamente alta variando de 0,4 a 8% (LOWE, 

1990) na população em geral. 

 

Apesar da grande quantidade de pacientes portadores de cifose 

postural que procuram tratamento médico, praticamente não existem 

publicações  destacando ou valorizando esta deformidade. 

  

 Por outro lado muito se tem escrito sobre a doença de 

Scheuermann, e teorias tem sido aventadas para sua etiologia, tais como 

deficiência muscular (SCHANZ, 1911), necrose avascular do núcleo 

secundário de ossificação (SCHEUERMANN, 1920) herniações de material 

discal sobre a placa terminal da vértebra, enfraquecendo-a e permitindo seu 

encunheamento (SCHMORL, 1930), fatores mecânicos como encurtamento 

do ligamento longitudinal anterior (LAMBRINUDI, 1934), osteoporose 

determinando as alterações vertebrais (BRADFORD,1975 ; BRADFORD, 

1976 ,FINDLAY et al., 1988, LOPEZ et al, 1988) , persistência do ducto 

vascular anterior (FERGUSON, 1956) e mais recentemente como devida a 

fatores hereditários,  gene autossômico dominante com alta penetrância e 

variada expressividade  (HALAL , 1978, McKENZIE , 1992). 

 

A deformidade se manifesta geralmente no início da adolescência. É 

caracterizada por alguns dos seguintes sinais e sintomas; aumento da 

curvatura fisiológica da cifose torácica, ombros e cabeça projetados para a 

frente, presença de sulco infra mamário, encurtamento de musculatura 
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isquiotibial (BADO, 1964), dor lombar e diminuição da amplitude de 

movimento de extensão do tronco (MURRAY , 1993) 

 

Existe uma grande variedade, e uma certa confusão na terminologia 

referente a estas deformidades. PLATERO em 1997 usou a denominação de 

Cifose Juvenil para abranger tanto doença de Scheuermann como cifose 

postural, FARSETTI em 1991 usou a denominação de Cifose juvenil como 

sinônimo de doença de Scheuermann. 

 

Cremos que a classificação de BRADFORD em 1977 é a mais 

concisa e completa, e foi adotada como parâmetro para este trabalho, 

quando optamos pelos termos “cifose postural” e “doença de Scheuermann”. 

 

Numerosas formas de tratamento já foram relatadas para tratamento 

desta deformidade, desde aparelhos gessados, e coletes, alternados com 

exercícios corretivos (DAMERON, 1956)  (STAGNARA et al., 1966), correção 

ativa da deformidade associada a alongamento dos músculos isquiotibiais 

(BADO, 1964) colete tipo Boston (WILLNER , 1984). A primeira comunicação 

sobre o colete de Milwaukee foi feita em 1958 por BLOUNT e colaboradores, 

porem este colete já vinha sendo usado há alguns anos, e quando desta 

publicação já se encontrava mais confortável e eficaz. 

 

A partir desta data, e já com o conhecimento da atuação deste colete 

não somente sobre as escolioses como também sobre as cifoses, iniciou-se 

o tratamento das deformidades cifóticas com colete de Milwaukee. 

 

Trabalhos clássicos sobre a eficácia do uso do colete de Milwaukee 

em pacientes com aumento da cifose torácica já foram relatados 

(BRADFORD et al., 1974, SACHS  et al., 1987), com resultados satisfatórios. 

Apesar de aparentemente consolidada a eficácia do colete, ainda existe 

questionamento sobre sua real capacidade de manter, durante os anos, os 

níveis de correção adquiridos quando do término do tratamento. FARSETTI 

em 1991 descreveu que após uma correção inicial media de 30% nas curvas 
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cifóticas tratadas com colete de gesso seguido de colete plástico, houve uma 

posterior piora da cifose, com perda total da correção. 

 

Após estas considerações propomos um protocolo de tratamento 

com colete de Milwaukee para os pacientes portadores de doença de 

Scheuermann e dorso curvo postural. Tal iniciativa decorreu da observação 

da eficácia desta órtese durante os tratamentos realizados pelo autor em 

pacientes portadores de deformidades cifóticas. 

 

A escolha do colete de Milwaukee, para tratamento das 

deformidades cifóticas se deve a boa penetração que o mesmo apresenta 

em nosso meio. 

 

Além do colete de Milwaukee, existem poucas opções alternativas de 

tratamento com órteses, para tratamento destas deformidades de coluna 

torácica, tais como o colete gessado de Risser (RISSER 1936)  também 

chamado de “ colete antigravitacional ”  , que apresentam a desvantagem de 

serem mais pesados e desconfortáveis  , além de exigirem trocas periódicas . 

Também foram descritos tratamentos com alternância de colete gessado 

com órtese, ou com exercícios chamados “corretivos”(OUTLAND 1955,  

STAGNARA,  1966; FARSETTI, 1991; PLATERO, 1997) com resultados 

satisfatórios, porém a nosso ver, pouco práticos. Outras órteses menos 

conhecidas em nosso meio também foram descritas com bons resultados 

corretivos (RAEDER,  1987). 

 

O colete de Milwaukee quando usado para correção de deformidades 

cifóticas torácicas tem apresentado ao longo dos anos, resultados 

gratificastes quanto a melhora da correção da referida patologia, (BLOUNT,  

1958; BRADFORD, 1974; MONTGOMERY, 1981; BRADFORD, 1987). 

  

A observação, na prática diária com o colete de Milwaukee, tem 

mostrado certa resistência a seu uso por parte de adolescentes, que 

compõem a totalidade de seus usuários. APTER (1978) constatou a sua 
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difícil aceitação inicial, porém sem seqüelas psicológicas. Cremos que um 

suporte psicológico de apoio, é salutar quando existir objeçòes dos pacientes 

ao seu uso. MONTGOMERY (1981) salientou a difícil aceitação do colete 

principalmente em pacientes do sexo feminino. 

  

A elaboração de uma ficha clínica protocolar visa uniformizar as 

informações e divulgar o método de tratamento preconizado, para futuras 

observações de eficácia de tratamento. 

 

Na identificação dos pacientes levamos em consideração o nome, 

sexo, idade e grupo étnico. Quanto ao sexo, SCHEUERMANN (1920) 

afirmava ser, a doença que leva seu nome, uma afeção quase exclusiva do 

sexo masculino, já BRADFORD (1974) estudando doença de Scheuermann 

e dorso curvo postural, mostrava uma proporção maior de pacientes do sexo 

feminino numa proporção de 2:1. FON (1980)  demonstrou, em seus estudos 

em pacientes normais, aumento da cifose em pacientes do sexo feminino e 

também aumento da cifose proporcional a idade. Em relação a etnia, não 

foram encontrados relatos de predominância de uma ou outra raça. Na 

anamnese, assinalamos os dois grupos de queixa como dor e /ou 

deformidade. SCHEUERMANN (1921) já salientava o caráter doloroso desta 

deformidade. MURRAY (1993) mostrou que pacientes com doença de 

Scheuermann, apresentavam maior incidência de dor lombar, que a 

população normal, porém pouca preocupação com a aparência. Apesar disto, 

a nosso ver, a queixa estética destes indivíduos é a principal causa para 

procura de tratamento. 

 

Na pesquisa de antecedentes pessoais a procura de antecedentes 

traumáticos, metabólicos ou congênitos deverá ser feita, visto que na 

presença de qualquer um destes aspectos, estará o paciente excluído do 

estudo, devendo o mesmo ser tratado em sua doença de base, juntamente 

com a sua deformidade. 

Antecedentes pessoais foi incluído na ficha clínica, devido a 

inúmeros estudos que mostram o caráter familiar do aumento da cifose 
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torácica, tais como BRADFORD (1974) mostrando a grande incidência 

familiar na doença de Scheuermann, HALAL (1978), BJERSAND (1980), 

FINDLAY (1988), McKENZIE (1992), também salientaram uma herança 

genética para a doença de Scheuermann. 

 

Em relação ao exame físico, valorizamos a medida clínica da 

deformidade cifótica preconizada por STAGNARA em 1966, que nos 

fornecerá um dado de avaliação clinica mensurável, além da mensuração 

radiográfica. Na revisão da literatura não encontramos trabalhos, ou autores, 

que usassem este método de avaliação clínica, que nos parece bastante útil 

e interessante na avaliação do paciente. 

 

Na seqüência do exame físico, a medição da altura do paciente a ser 

examinado, deverá ser tomada, este dado é importante visto que alguns 

autores relacionam o dorso curvo com aumento da estatura média (ASCANI, 

1982; SKOGLAND, 1985). Outros autores, porém, não relacionam a altura 

com o aumento da cifose torácica, como GILSANZ (1989). 

 

A presença de flexibilidade ou não da curva cifótica nos fornecerá um 

dado importante em relação a duração e prognóstico de tratamento 

(DENISCHI, 1976). Nos casos de cifose postural deveremos encontrar uma 

flexibilidade maior em relação aos casos de doença de Scheuermann 

(LOWE,1990). 

 

A avaliação da existência ou não de encurtamento de músculos 

isquiotibiais e peitorais deverá ser avaliada, este dado é valorizado  como 

causa desta deformidade por BADO (1964) , e citado  freqüentemente nos 

relatos sobre doença de Scheuermann e cifose postural (BRADFORD,1974; 

FISK ,1981). Alguns autores porém não associam qualquer relação entre 

encurtamento de isquiotibiais e deformidade (MURRAY, 1993). 

Finalizando a avaliação física, argüiremos sobre a presença ou não  

de dor vertebral, a mesma deverá ser anotada e sua localização 

especificada. A presença de dor lombar é freqüentemente citada na 
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literatura, (OUTLAND, 1955; BRADFORD,1980; WINTER, 1991;  MURRAY, 

1993), em outros estudos, no entanto, certos autores não detectaram  

relação entre dor lombar e aumento da cifose fisiológica, ( FARSETTI, 1991). 

 

Dando seqüência a avaliação observaremos o exame radiográfico. 

Inicialmente procede-se a medição da angulação da cifose seguindo-se o 

método de COBB, de aceitação universal. Poucos trabalhos usam outro 

método de medição, (PROPST-PROCTOR ,1983), porém KOLESSAR (1996) 

demonstrou a confiabilidade do método de COBB. Consideraremos como 

cifose normal aquela situada entre 20 a 40 graus COBB, como preconizado 

pela “Scoliosis Research Society”, (BRADFORD,1977; WHITE, 1977; LOWE, 

1990). Alguns autores como FON (1980) e KOLLESSAR (1996), consideram 

normais as cifoses medidas até 45 graus COBB. 

 

A medida do encunheamento vertebral das vértebras do ápice da 

cifose, se ultrapassada de 10 graus, deverá ser excluída do protocolo, visto 

que a sua estruturação não permitiria uma correção satisfatória da 

deformidade com o uso do colete de Milwaukee, (BRADFORD, 1974; 

MCLAIN, 1994). 

 

Em relação ao estudo da flexibilidade, consideraremos como curvas 

flexíveis aquelas que ao teste de correção atingirem os limites da cifose 

fisiológica, isto é, entre 20 a 40 graus COBB. A ausência de flexibilidade não 

excluirá o paciente do tratamento. Este dado será melhor avaliado de sua 

importância com o decorrer do estudo. Na literatura, STAGNARA (1966) 

destacou as formas elásticas e rígidas desta deformidade, sem porém 

valorizá-las em relação a tratamento, BRADFORD (1974) não notou grande 

relação entre o grau de flexibilidade inicial e o resultado final. LOWE (1990) 

citou serem as cifoses posturais totalmente flexíveis ao teste de 

hiperestensão, ao contrário do que ocorre na doença de Scheuermann. 

  

 A maturidade esquelética deverá ser avaliada pelo método de 

RISSER (1936). Os pacientes que ainda apresentarem imaturidade 
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esquelética, isto é sinal de RISSER de 0 a 4 , deverão ser selecionados para 

tratamento com colete de Milwaukee, (DENISCHI, 1976; MCLAIN, 1994). 

  

 A deformidade cifótica deverá estar localizada em nível de 

coluna torácica com ápice da curva localizado entre T6 a T10, pois cremos 

que as cifoses muito baixas, como as tóraco-lombares não responderiam 

bem ao uso do colete de Milwaukee, MURRAY (1993) classificou as 

deformidades com ápice entre T1e T8 como “cefálicas”, e as situadas entre 

T9 e T12 como “caudais”. SACHS (1987) encontrou o ápice da cifose entre 

T7e T8 na maioria dos casos de doença de Scheuermann. 

 

 Duas patologias serão inseridas no tratamento, a doença de 

Scheuermann e a cifose postural, classificação que segue a recomendada 

pela “ Scoliosis Resarch Society’’ (WINTER, 1991). Na literatura praticamente 

não existem trabalhos referentes ao tratamento com colete de Milwaukee 

para cifoses de outras etiologias, tais como  congênita, traumática, etc. 

 

 O colete deverá ser confeccionado por profissional competente 

seguindo-se as orientações básicas preconizadas por (BLOUNT, 1976; 

WINTER, 1977), com criteriosa confecção de molde gessado prévio e 

reduzindo-se a lordose lombar de modo a conseguir uma efetiva atuação 

corretiva sobre a cifose torácica, (MCLAIN, 1994). O colete de Milwaukee, 

apesar de ser usado há 50 anos, ainda hoje é motivo de interesse e estudos 

biomecânicos (WONG, 1998). O acompanhamento ambulatorial será feito 

trimestralmente com a avaliação do posicionamento do colete e da evolução 

da correção da deformidade. Geralmente se consegue uma boa avaliação da 

eficácia do tratamento apenas com a observação clinica; do contrário, se 

”tomam” radiografias de coluna torácica em perfil estando o paciente  com o 

colete.  

 

Um suporte psicológico poderá ser necessário em alguns pacientes 

decorrente do fato de serem adolescentes, período de mudanças de 

comportamento, condição esta associada ao constrangimento quanto ao uso 
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da órtese. São relatados na literatura, resistência ao uso do colete de 

Milwaukee, em alguns pacientes (APTER, 1978; MONTGOMERY, 1981). 

 

A retirada do colete deverá ser efetuada gradativamente, quando da 

presença de correção da deformidade, ou na presença de maturidade 

esquelética já consolidada, avaliada pelo sinal de RISSER . 
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6 – RESUMO/ ABSTRACTS   

 

 

O autor elaborou uma revisão bibliográfica da literatura mundial  

em relação a duas das patologias que causam um aumento da cifose 

fisiológica ,a saber; doença de Scheuermann e o dorso curvo postural, 

enquadrados neste trabalho com a denominação de “Dorso Curvo 

Juvenil” . Definiu como patológicas as curvas cifóticas torácicas com 

graduação COBB acima de 40 graus. 

 

É salientada a importância e freqüência desta patologia, em 

contraste com as poucas publicações dando ênfase ao tratamento 

conservador desta deformidade. 

 

Em relação ao colete de Milwaukee proposto para o tratamento, 

faz referencias a aspectos técnicos quanto a sua elaboração, e ao uso do 

colete. 

 

Elabora uma ficha clinica e um protocolo para tratamento com o 

uso de colete de Milwaukee, onde estão inseridos os aspectos mais 

importantes para o tratamento do Dorso Curvo Juvenil. 
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ABSTRACTS 

 

The author elaborated a bibliographic review of the world 

literature  related to the two of the pathologies that cause an increase of 

physiological kyphosis, that are , Scheuermann’s disease and postural 

kyphosis , called in this work  ‘’Juvenile Khyphosis’’. It was defined as 

abnormal  the vertebral deformities higher than 40 COBB degrees of 

kyphosis . 

 

The importance and frequency of this pathology is mencioned, in 

contrast to the few publications indicating conservative treatment  of this 

deformity. 

 

Regarding to  the Milwaukee brace  proposed to the treatment, 

the author makes considerations about  technical aspects for its 

manufacturation and  applications 

 

The author elaborated a  clinical record sheet and a  protocol  for 

the Milwaukee’s brace use , where the most relevant  aspects of the 

Juvenile Kyphosis treatment are mentioned  

 

 

. 
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8- Anexos 
 

Carta de Informação ao Paciente 
  

Projeto de Pesquisa: “Protocolo Para Tratamento  
das Deformidades Cifoticas da Coluna Torácica 

com Colete de Milwaukee” 
 

Autor: Dr. Alberto Emanuel Lauandos Jacob--- CEP 600/99 
 

Prezado Sr.(a)______________________,responsável  pelo menor;  
 

__________________________ 
 
 

O objetivo desta carta é convidá-lo a participar deste protocolo denominado 
“Protocolo para tratamento das deformidades cifóticas da coluna torácica com 
colete de Milwaukee”. Este protocolo faz parte da Tese de mestrado do Dr.Alberto 
Emanuel Lauandos Jacob, que realiza-se na Universidade Federal de São Paulo/ 
Escola Paulista de Medicina, na  cidade de São Paulo. 

 O menor é portador de uma deformidade em coluna torácica que necessita 
de uma padronização de tratamento, para que os resultados finais sejam os 
melhores possíveis. 

Ele deverá usar um colete confeccionado em plástico e alumínio, que se 
estende da bacia até a região do pescoço durante aproximadamente 22 horas por 
dia, com o objetivo de se corrigir a deformidade que o mesmo apresenta na 
coluna. Este aparelho no inicio causa um certo desconforto, porém em alguns dias 
ele se torna suportável. Este tratamento visa causar uma melhora da sua postura e 
diminuir a possibilidade de apresentar dor na coluna vertebral. 

O Sr.(a) responsável, ou o paciente devem sentir-se à vontade para elucidar 
qualquer dúvida sobre o tratamento, seus riscos ,benefícios , bem como, a 
evolução do mesmo .Também é direito do responsável ou do paciente retirar seu 
consentimento do estudo em qualquer fase do tratamento, não havendo qualquer 
prejuízo à continuidade do seu atendimento. Durante a evolução do estudo, os 
resultados preliminares estarão à disposição dos pacientes e responsáveis, mesmo 
que tais resultados influenciem a vontade dos mesmos em não continuar no 
estudo. 

A identificação do paciente será mantida em absoluto sigilo. 
Em casos de resultados insatisfatórios causados diretamente pela pesquisa, a 

Instituição compromete-se no tratamento do paciente e da indenização legal a  que 
tiver direito. Os gastos adicionais que porventura o investigado tiver, serão 
absorvidos pelo orçamento da pesquisa.     
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 Projeto de Pesquisa: ”PROTOCOLO PARA 

TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CIFÓTICAS 

DA COLUNA TORÁCICA COM COLETE DE 

MILWAUKEE”. 

 
Autor : Dr. Alberto Emanuel Lauandos Jacob – CEP 600/99 

 
 
 
 

Termo de Consentimento 
 
 
 

Eu,______________________________, li atentamente a carta de 
informação a mim entregue . Não tenho dúvida sobre a pesquisa, e 
também estou ciente dos riscos e benefícios do procedimento a ser 
realizado para o tratamento de minha deformidade. 
 
Portanto, eu, ou meu representante legal assino este termo, 
concordando com a realização. 
 
Deste procedimento, podendo desistir a qualquer momento, sem 
prejuízo a meu atendimento nesta Instituição. 
   
 
 
Data________________         Local______________ 
 
 
 
Paciente______________________ 
 
 
Testemunha__________________________ 
 
 
Dr.______________________________________________  


