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Resumo

Este estudo teve como objetivos: (1) verificar a prevalência de alterações 

posturais da coluna vertebral; (2) identificar os hábitos de vida adotados pelos escolares; e 

(3) verificar a relação entre as alterações posturais e os fatores associados. Os 65 escolares 

participantes foram submetidos a uma avaliação postural, que consistiu na palpação de 

pontos anatômicos, registros fotográficos e digitalização no software Digital Image-based 

Postural Assessment (DIPA). Além disso, os escolares responderam a um questionário para 

identificar a presença de dor nas costas e fatores de risco. Para análise estatística foi utilizado 

cálculo das razões de prevalência, por meio de uma análise multivariável, e seus respectivos 

intervalos de confiança de 95% (α=0,05). Os resultados deste estudo demonstraram uma 

elevada prevalência de alterações posturais nos planos sagital e frontal. Verificou-se também 

elevados níveis de hábitos de vida inadequados durante a realização das atividades de 

vida diária. Foram encontradas associações entre alteração da cifose torácica e a postura 

inadequada ao pegar objeto do chão; alteração entre lordose lombar e a presença de dor 

nas costas e a prática de exercício físico; além de associações entre escoliose e o hábito de 

dormir em decúbito ventral e a postura adequada ao pegar objeto do chão.

Palavras-chave: Postura. Comportamento. Saúde do adolescente. Epidemiologia.
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RELATIONSHIP BETWEEN POSTURAL CHANGES 

AND ASSOCIATED FACTORS IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

Abstract

The objectives of this study were: (1) to determine the prevalence of postural 

changes of the spine; (2) to identify the lifestyle adopted by the students; and (3) to assess 

the relationship between postural changes and associated factors. The 65 students who 

participated were submitted to a postural assessment, which consisted in palpation of 

anatomical landmarks, digital photographs and postural analysis using Digital Image-based 

Postural Assessment (DIPA). Moreover, the students answered a questionnaire to identify 

the presence of back pain and assess risk factors. To statistical analysis, the prevalence ratios 

were calculated by multivariate analysis, and their respective 95% confidence intervals 

(α=0.05). Results demonstrated a high prevalence of postural changes in sagital and frontal 

planes. Despite this, high levels of inadequate postures were found in students daily activities. 

Associations were found between altered thoracic kyphosis and incorrect posture to get the 

object from the floor; altered lumbar lordosis and back pain and physical exercise. In addition, 

there was association between scoliosis and sleeping on prone position and adequate posture 

to get the object from the floor.

Keywords: Posture. Behavior. Adolescent health. Epidemiology.

RELACIÓN ENTRE CAMBIOS POSTURALES Y FACTORES 

ASOCIADOS EN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA

Resumen

Este estudio tuvo como objetivos: (1) determinar la prevalencia de alteraciones 

posturales de la columna vertebral; (2) identificar los hábitos de vida adoptados por los 

estudiantes; y (3) evaluar si existe una relación entre los cambios posturales y factores 

asociados. Los 65 estudiantes se sometieron a una evaluación postural, que consistía en la 

palpación de los puntos de referencia anatómicos, registros fotográficos y digitalización 

en el software DIPA (Digital Image-based Postural Assessment). Además, los estudiantes 

respondieron a un cuestionario para identificar la presencia de dolor de espalda y factores de 

riesgo. Para el análisis estadístico fue utilizado el cálculo de razones de prevalencia, por medio 

de un análisis multivariable y de sus respectivos intervalos de confianza del 95% (α=0,05). 
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Los resultados de este estudio demostraron una alta prevalencia de los cambios posturales en 

el plano sagital y frontal. También se encontró un alto nivel de hábitos de vida inadecuados 

durante la realización de las actividades de la vida diaria. Fueron encontradas asociaciones 

entre alteración de la cifosis torácica con la postura inadecuada al recoger objeto del suelo, 

alteración de la lordosis lumbar con la presencia de dolor de espalda y con la práctica de 

ejercicio físico. Además de asociaciones entre escoliosis y el hábito de dormir en decúbito 

ventral y con la postura adecuada al recoger objeto del suelo.

Palabras clave: Postura. Conducta. Salud del adolescente. Epidemiología.

INTRODUÇÃO

A literatura tem descrito que o desenvolvimento de alterações posturais é 

influenciado por diversos fatores de risco, tais como: índice de massa corporal (IMC), estatura, 

crescimento acelerado durante a puberdade, fatores sociais (escolaridade, rede de ensino 

frequentada), falta de informações sobre as alterações posturais e sedentarismo. No entanto, 

hábitos comportamentais e posturais inadequados estão sendo considerados os principais 

fatores predisponentes.1,2 

A ocorrência das diversas alterações posturais decorrentes de fatores associados 

aos maus hábitos de vida diária encontra-se disseminada por toda a população em geral, 

mas, também, vem se manifestando em grandes proporções na infância e na adolescência.3 

O surgimento desses problemas na população de estudantes é preocupante, principalmente 

pelas consequências geradas por eles. A exemplo disso, Siivola et al.4 demonstraram que existe 

uma relação importante entre os diversos problemas posturais e o aparecimento de dor nas 

costas em jovens, afirmando, ainda, que sua causa pode ter origem multifatorial. Exemplos de 

hábitos de vida praticados por estudantes, tais como utilizar mochilas pesadas, transportá-las 

de modo assimétrico, longo tempo e postura inadequada durante a posição sentada,4 

utilização de mobílias inadequadas, assistir por muito tempo televisão,5 dormir menos de sete 

horas por dia, tabagismo, sobrepeso6 e fatores psicossociais7 foram identificados como fatores 

de risco para o surgimento de problemas posturais e, consequentemente, lombalgias que 

acometem essa população.

A prevalência de alterações posturais em escolares vem sendo fortemente 

registrada na literatura, inclusive no Brasil. Santos et al.8 observaram que cerca de 20% dos 

escolares da cidade de Jaguariúna, São Paulo, apresentaram alterações posturais. Detsch et al.2 

demonstraram uma prevalência de 66% de alterações posturais laterais e de 70% para as 
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anteroposteriores nos escolares de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Maia et al.9 verificaram 

que dos 46 escolares de João Pessoa, Paraíba, analisados, 32 foram classificados como 

portadores de alterações severas. E, para finalizar, Döhnert e Tomasi10 verificaram que 45,5% 

dos escolares de Pelotas, Rio Grande do Sul, apresentaram escoliose.

Diante dessas elevadas prevalências de alterações posturais em escolares e da 

carência na literatura de estudos que tenham como objetivo verificar a relação existente entre 

as alterações posturais e os fatores associados, entende-se pertinente o desenvolvimento de 

estudos visando a compreensão dessa associação, em especial no público de escolares do 

ensino fundamental. Investigações desse tipo são relevantes pelo fato de que seus resultados 

podem possibilitar o direcionamento do trabalho educacional e preventivo para essa 

população. Sendo assim, este estudo teve como objetivos verificar, na população de escolares, 

a prevalência de alterações posturais da coluna vertebral e os hábitos de vida relacionados à 

postura. Complementarmente, o estudo também teve por objetivo verificar a relação entre as 

alterações posturais e fatores associados em escolares do Ensino Fundamental de uma escola 

da cidade de Teutônia, Rio Grande do Sul.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório realizado nos meses de setembro 

e outubro de 2011. O tamanho da amostra foi calculado com base no tamanho da população 

de escolares de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental de Teutônia, Rio Grande do Sul 

(n=1597), com nível de confiança de 95% e erro amostral de 10%. Desse modo, a partir 

dessas informações verificou-se que a amostra deveria conter 60 escolares.

Foi realizado um sorteio simples entre as 11 escolas do município de Teutônia, 

Rio Grande do Sul, para escolha da escola participante do presente estudo. Desse modo, 

prevendo-se perdas amostrais, foram convidados a participar do presente estudo 70 escolares 

dessa escola, sendo que a amostra deste estudo foi composta por 65 escolares. Este estudo foi 

aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob 

número 19832 e respeitou a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

PROCEDIMENTO DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS

Os indivíduos foram submetidos a dois procedimentos de avaliação: 

(1) avaliação postural estática por fotogrametria e (2) questionário autoaplicável. A avaliação 

postural consistiu na palpação de pontos anatômicos de referência (PAs), colocação de 

marcadores reflexivos sobre os PAs, registros fotográficos digitais e digitalização dos pontos em 
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um software de avaliação da postura. Todo o protocolo de avaliação postural foi realizado 

por um único avaliador, sendo cada indivíduo avaliado uma vez. Para a avaliação, os escolares 

deveriam estar vestindo roupa de banho, de pés descalços e, se fosse o caso, estar com os 

cabelos devidamente presos. 

A preparação da sala ocorreu mediante a padronização do local onde 

ocorreriam os registros fotográficos. Para isso, foi utilizada uma câmera digital Sony (Sony 

Brasil Ltda., Modelo Ciber-shot, 12.1 Mega Pixels, 8x optical zoom, Brasil), acoplada a um 

tripé com altura de 0,95 m e distante horizontalmente 2,80 m do indivíduo. 

Após a preparação da sala, para a avaliação postural estática foram demarcados, 

com marcadores reflexivos, os seguintes PAs: no plano sagital, o lóbulo da orelha, o acrômio, 

a cicatriz umbilical, a espinha ilíaca posterossuperior (EIPS), a espinha ilíaca anterossuperior 

(EIAS), o trocânter maior do fêmur, o côndilo lateral do joelho, a fossa anterior ao maléolo 

externo e os processos espinhosos das vértebras C7, T6, L4 e S2; já no plano frontal, os PAs 

correspondem aos acrômios, aos ângulos inferiores das escápulas, à EIPS e aos calcanhares, 

sendo todos esses demarcados bilateralmente, além dos processos espinhosos das vértebras 

C7, T2, T4, T6, T8, T10, T12, L2, L4 e S2. Os PAs no plano sagital e no plano frontal estão 

ilustrados nas Figuras 1A e 1B, respectivamente.11

Figura 1 – Pontos anatômicos de referência no plano sagital direito (A), planos 
anatômicos de referência no plano de frontal (B)

(A) (B)
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Os registros fotográficos foram realizados com o indivíduo em ortostase, em 

dois planos diferentes: (1) no plano sagital, na posição de perfil direito, para avaliação das 

alterações anteroposteriores; e (2) no plano frontal, na posição de costas, para avaliação 

das alterações laterolaterais.

Para aquisição das imagens fotográficas foi necessário determinar um sistema 

global bidimensional de coordenadas no qual o eixo das abscissas correspondia à referência 

da horizontalidade e o eixo das ordenadas, à referência da verticalidade.12 Um fio de prumo 

foi posicionado dentro do campo de visão do registro fotográfico da situação 1, a uma 

distância da câmera correspondente à linha média do corpo. Para a referência vertical foram 

utilizados dois marcadores reflexivos, presos ao fio de prumo, distantes entre si 1,00 m. 

A razão de aspecto da câmera foi previamente verificada e confirmada como sendo igual 

a 1. A referência horizontal foi, dessa forma, assumida com sendo perpendicular ao fio de 

prumo. Para o registro fotográfico da situação 2, o indivíduo era posicionado de forma que 

os marcadores posteriores ficassem aproximadamente no mesmo plano do fio de prumo, 

mantendo, assim, a mesma distância da câmera aos pontos e ao fio de prumo. Em ambas as 

situações o zoom da imagem não era alterado.12

Após os registros fotográficos, as imagens foram transferidas para um 

computador (Notebook Sony, HD 500GB, 4GB RAM), onde foram digitalizadas e analisadas 

por um software livre de avaliação da postura, nomeado de DIPA (Digital Image-based 

Postural Assessment),12 o qual fornece informações quantitativas da postura do indivíduo 

nos planos sagital e frontal, além da classificação dessa postura segundo critérios existentes 

na literatura.13,14 Uma vez que esses referenciais teóricos subsidiavam o software, após a 

digitalização das imagens, o software DIPA automaticamente fornece as informações e os 

resultados sobre a postura de cada avaliado. 

No plano sagital, foram avaliadas as regiões torácica e lombar da coluna 

vertebral. Para ambas haviam três possibilidades de resultado: coluna normal, curvatura 

aumentada (hipercifose torácica e hiperlordose lombar) e curvatura diminuída (retificação 

das curvaturas). No plano frontal, por sua vez, foi avaliada a presença ou não de escoliose, 

podendo obter-se as classificações de coluna normal, escoliose torácica, escoliose lombar ou 

escoliose em S.10 

O software DIPA foi utilizado conforme recomendado por Furlanetto 

et al.11 em estudo no qual o mesmo fora desenvolvido e submetido à verificação de sua 

reprodutibilidade intra-avaliador, tendo sido encontradas correlações fortes e significativas 

para a totalidade das variáveis estudadas. Além disso, esse mesmo software foi submetido ao 
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procedimento de validação, sendo obtidas correlações significativas com o valor de Cobb da 

região torácica (r=0,75; p<0,001) e lombar (r=0,76; p=0,007).12

O questionário autoaplicável utilizado foi desenvolvido por Noll et al.15 

Esse questionário, denominado Back Pain and Body Posture Evaluation Instrument (BackPEI), 

é válido e reprodutível, constituído por 21 questões fechadas e possui uma versão para cada 

sexo. O BackPEI visa identificar a presença de dor nas costas nos últimos três meses e avalia 

fatores de risco demográficos (idade e sexo) e comportamentais (nível de exercício físico e 

prática competitiva de exercício físico; horas diárias assistindo à televisão e utilizando o 

computador; horas diárias de sono e hábito de ler e/ou estudar na cama; postura para dormir, 

sentar na cadeira para escrever, sentar na cadeira para conversar, utilizar o computador e ao 

pegar objeto do solo; meio de transporte utilizado para transportar o material escolar e modo 

de transporte da mochila escolar).

Os dados foram analisados utilizando o Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 18.0, a partir de estatística descritiva e do cálculo das razões de prevalência 

(RP) e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). As RP foram calculadas por 

meio de uma análise multivariada realizada a partir do modelo de regressão de Poisson, 

com variância robusta (α=0,05). A variável dependente foi a alteração postural, tanto no 

plano sagital (curvatura torácica e lombar) como no frontal. Para todas as analises, a variável 

dependente foi classificada em “normal” ou “com alteração postural”, sendo, nessa segunda 

categoria, agrupadas todas as alterações posturais. As variáveis independentes foram os fatores 

de risco (dor nas costas, questões demográficas e comportamentais).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra foi composta por 65 escolares, sendo 37 (56,9%) escolares do sexo 

masculino e 28 (43,1%) do sexo feminino. Ao estratificar os escolares por idade, obtivemos 

10 escolares (15,5%) na faixa etária de 11 anos; 14 (21,5%) na faixa etária de 12 anos; 18 

(27,7%) na faixa etária de 13 anos; 14 (21,5%) na faixa etária de 14 anos; 8 (12,3%) na faixa 

etária de 15 anos; e apenas 1 escolar (1,5%) na faixa etária de 16 anos. 

Os resultados demonstram que 66,2% (n=43) dos escolares apresentavam 

alteração postural na cifose torácica e 49,2% (n=32) na lordose lombar, além disso, 63,1% 

(n=41) apresentavam algum tipo de escoliose. As Tabelas 1 e 2 apresentam detalhadamente 

os resultados referentes às alterações posturais para cada sexo. 

Esses resultados são semelhantes aos resultados de Detsch et al.,2 os quais 

também demonstraram alta prevalência de alterações posturais nos planos sagital (70%) 



286

e frontal (66%). Com prevalência superior às encontradas no presente estudo, Santos 

et al.8 observaram alterações posturais em 98% dos escolares de 1ª à 4ª série do Ensino 

Fundamental. Do mesmo modo, outros estudos têm igualmente encontrado alta prevalência 

de hipercifose torácica, de hiperlordose lombar e de escoliose em escolares.1,16

Todos esses resultados indicam, consistentemente, a existência de elevada 

prevalência de alterações posturais, tanto no plano sagital quanto no plano frontal, no público 

infantil. Não obstante, é importante ressaltar que as alterações observadas na coluna vertebral 

das crianças, especialmente no plano sagital, como por exemplo a hiperlordose lombar, podem 

ser decorrentes do processo natural de adaptação postural que ocorre durante a infância.17

Já no que diz respeito às alterações na coluna vertebral no plano frontal, a elevada 

prevalência encontrada pode estar associada ao fato de que, embora o corpo humano não 

seja totalmente simétrico, as metodologias de análise postural, como a fotogrametria, buscam 

a simetria bilateral do corpo e, por isso, as assimetrias no plano frontal não são consideradas 

normais. No entanto, o método padrão ouro de avaliação da coluna vertebral tem preconizado 

que curvaturas menores que 10° Cobb estão dentro da faixa de normalidade.18

 Assim, entende-se que o presente estudo apresenta uma limitação no que tange 

aos limites utilizados no plano frontal para a adequada caracterização de assimetria corporal, 

já que o protocolo DIPA considera qualquer grau de assimetria como uma alteração postural. 

A B

Coluna  
lombar

Masculino Feminino Total Coluna 
torácica

Masculino Feminino Total
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Lordose normal 20 (54,1) 13 (46,4) 33 (50,8) Cifose Normal 11 (29,7) 11 (39,3) 22 (33,8)
Hiperlordose 16 (43,2) 14 (50) 30 (46,2) Hipercifose 9 (24,3) 17 (60,7) 26 (40)
Retificação 1 (2,7) 1 (3,6) 2 (3) Retificação 17 (45,9) 0 (0) 17 (26,2)
Total 37 (100) 28 (100) 65 (100) Total 37 (100) 28 (100) 65 (100)

Tabela 1 – Prevalência de alterações posturais no plano sagital, na coluna lombar (A) e 
coluna torácica (B)

Presença de escoliose
Masculino Feminino Total

n (%) n (%) n (%)
Postura normal 13 (35,1) 11 (39,3) 24 (36,9)
Escoliose dorsal 18 (48,7) 10 (35,7) 28 (43,1)
Escoliose lombar 3 (8,1) 4 (14,3) 7 (10,8)
Escoliose em S 3 (8,1) 3 (10,7) 6 (9,2)
Total 37 (100) 28 (100) 65 (100)

Tabela 2 – Prevalência de alterações posturais (escoliose) no plano frontal na coluna vertebral 
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Considerando o exposto, parece eminente a necessidade da condução de investigações 

científicas com o objetivo de definir limites de referência para as assimetrias laterais da coluna 

vertebral, ao realizar a avaliação utilizando a fotogrametria.

A partir da análise dos resultados, não foram observadas diferenças significativas 

entre os sexos no que tange à prevalência de alterações posturais nos planos sagital e 

frontal. Apesar disso, cabe ressaltar que os percentuais de escolares que apresentavam 

alguma alteração postural mantiveram-se elevados em ambos os sexos e nos dois planos 

avaliados. Correa et al.,3 ao avaliarem também escolares do Ensino Fundamental, verificaram 

um percentual maior de alterações posturais nas meninas (86%), quando comparadas 

aos meninos (73%). Entretanto, mesmo havendo essa diferença entre os sexos, ambos 

apresentaram-se extremamente elevados.

Em relação aos hábitos de vida, foi possível observar que 95,5% dos escolares 

praticavam atividade física. Desses, 59,7% o fazia três ou mais dias na semana e 56,5% 

praticavam de forma competitiva (Tabelas 3 e 4). Além disso, apenas 30,8 e 40% assistiam 

televisão e utilizavam o computador quatro ou mais horas por dia, respectivamente 

(Tabelas 3 e 4). Esses resultados indicam que os escolares avaliados apresentavam hábitos 

de vida ativa, o que pode ser considerado como uma característica favorável. Isso porque há 

relatos indicando associação entre dor nas costas e sedentarismo, que pode ser devido ao 

estresse mecânico da inatividade resultante da manutenção de uma postura inadequada por 

um período prolongado.5,19

Em relação ao transporte do material escolar, no presente estudo todos os 

sujeitos avaliados utilizavam mochila escolar de duas alças, sendo que 70,8% a transportavam 

de maneira simétrica, com apoio sobre os dois ombros (Tabelas 3 e 4). Outros estudos 

também verificaram que a grande maioria dos avaliados utilizavam a mochila com duas 

alças para o transporte do material escolar.20,21 Entretanto, a literatura apresenta estudos, 

também realizados com escolares, com resultados divergentes, como por exemplo, o estudo 

de Detsch et al.2, no qual foi observado que 44,3% dos estudantes transportavam a mochila 

escolar de modo inadequado. Igualmente, no estudo de Korovessis et al.22, foi observado que 

55% dos avaliados transportavam a mochila com apenas uma alça, e além disso, a assimetria 

apresentou associação com o aumento da dor lombar. 

Os resultados do presente estudo demonstraram também que 52,3% dos 

escolares relatavam dormir de 8 a 9 horas por noite, sendo que 69,2% dos escolares referiram 

dormir em decúbito lateral ou dorsal (Tabelas 3 e 4). Percebe-se com isso que, em sua 

maioria, os escolares avaliados apresentam suficiente tempo de sono e adequada postura ao 
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Variáveis n (%)
Cifose torácica Lordose lombar

Alteração
n (%)

χ2a RP
 (IC95%)

Alteração
n (%)

χ2a RP
 (IC95%)

Sexo (n=65)
Masculino 37 (56,9) 26 (70,3) 0,425 1 17 (45,9) 0,541 1
Feminino 28 (43,1) 17 (60,7) 0,94 (0,8–1,08) 15 (53,6) 1,05 (0,89–1,23)

Prática de exercício físico 
(n=65)

Não 3 (4,5) 2 (66,7) 0,985 1 0 (0) 0,001* 1
Sim 62 (95,5) 41 (66,1) 0,99 (0,71–1,38) 32 (51,6) 1,51 (1,39–1,64)

Frequência semanal de 
exercício físico (n=62)b

1 a 2 dias por semana 25 (40,3) 17 (68)
0,797

1 16 (64)
0,097

1
3 dias ou mais por 
semana

37 (59,7) 24 (64,9) 0,98 (0,85–1,13) 16 (43,2) 0,87 (0,74–1,02)

Prática competitiva de 
exercício físico (n=62)b

Sim 35 (56,5) 21 (60) 0,234 1 20 (57,1) 0,687 1
Não 27 (43,5) 20 (74,1) 1,08 (0,94–1,25) 12 (44,4) 0,91 (0,77–1,08)

Tempo assistindo 
televisão por dia (n=65)

0 a 3 horas 45 (69,2) 29 (64,4) 0,655 1 19 (42,2) 0,073 1
4 ou mais horas 20 (30,8) 14 (70) 1,03 (0,89–1,19) 13 (65) 1,16 (0,98–1,36)

Tempo utilizando o 
computador por dia 
(n=65)

0 a 3 horas 39 (60) 25 (64,1) 0,665 1 19 (48,7) 0,919 1
4 ou mais horas 26 (40) 18 (69,2) 1,03 (0,89–1,18) 13 (50) 1,01 (0,85–1,19)

Tempo de sono por noite 
(n=65)

8 a 9 horas 34 (52,3) 21 (61,8)
0,431

1 13 (38,2)
0,057

1
Tempo inferior ou 
superior

31 (47,7) 22 (71) 1,05 (0,92–1,21) 19 (61,3) 1,16 (0,99–1,36)

Ler e/ou estudar na cama 
(n=65)

Não 12 (18,5) 8 (66,7) 0,967 1 5 (41,7) 0,565 1
Sim 53 (81,5) 35 (66) 0,99 (0,83–1,19) 27 (50,9) 1,06 (0,85–1,32)

Postura para dormir 
(n=65)

Decúbito dorsal e 
lateral

45 (69,2) 29 (64,4) 0,655 1 22 (48,9) 0,934 1

Decúbito ventral 20 (16,7) 14 (70) 1,03 (0,89–1,19) 10 (50) 1,01 (0,85–1,21)
Postura sentada para 
escrever (n=65)

Adequada 4 (6,2) 2 (50) 0,524 1 2 (50) 0,975 1
Inadequada 61 (93,8) 41 (67,2) 1,11(0,79–1,55) 30 (49,2) 0,99 (0,71–1,39) 

Postura sentada em um 
banco (n=65)

Adequada 6 (9,2) 3 (50) 0,426 1 2 (33,3) 0,413 1
Inadequada 59 (90,8) 40 (67,8) 1,11 (0,84–1,47) 30 (50,8) 1,13 (0,84–1,52)

Postura sentada para 
utilizar o computador 
(n=65)

Adequada 11 (16,9) 7 (63,6) 0,849 1 4 (36,4) 0,351 1
Inadequada 54 (83,1) 36 (66,7) 1,01 (0,84–1,23) 28 (51,9) 1,11 (0,88–1,39)

Postura para pegar 
objeto do chão (n=65)

Adequada 2 (3,1) 0 (0)
0,001*

1 1 (50)
0,982

1
Inadequada 63 (96,9) 43 (68,3) 1,68 (1,57–1,81) 31 (49,2) 0,99 (0,62–1,59)

Continua...

Tabela 3 – Resultados de associação e razões de prevalência para a variável 
dependente (alteração postural no plano sagital) e para as variáveis independentes (dor 
nas costas, questões demográficas e comportamentais)
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dormir. Auvinen et al.23 demonstraram que a quantidade insuficiente e a baixa qualidade do 

sono aumentam o risco de dor lombar, e, dessa forma, esses autores recomendam um tempo 

de sono de oito a nove horas por dia.

Quando os escolares foram questionados sobre a postura adotada ao pegar 

um objeto do solo, 96,9% referiram utilizar postura inadequada, não utilizando a flexão 

dos joelhos para se aproximar do solo, nem mesmo aproximando o objeto ao corpo a fim 

de minimizar a força necessária para o levantamento da carga. Além disso, ao analisar 

posturas sentadas, 93,8% das crianças referiram adotar postura inadequada para escrever e 

90,8% adotavam postura inadequada ao sentar em um banco (Tabelas 3 e 4). É importante 

salientar que crianças, durante a vida escolar, permanecem sentadas em média quatro a 

cinco horas por dia, tanto para escrever como para utilizar o computador. Dessa forma, 

a realização dessa tarefa de maneira mais ergonômica é fundamental, já que essa postura é 

mantida por um longo período.

Na literatura, no que tange à avaliação da postura sentada, foram encontrados 

resultados que concordam com os obtidos no presente estudo. No estudo de Detsch et al.,2 

89,9% dos escolares avaliados apresentavam uma maneira inadequada de sentar-se durante o 

período escolar e 92,6% referiam sentar-se de maneira inadequada para assistir televisão.

Tabela 3 – Continuação

Variáveis n (%)
Cifose torácica Lordose lombar

Alteração
n (%)

χ2a RP
 (IC95%)

Alteração
n (%)

χ2a RP
 (IC95%)

Meio de transporte do 
material escolar (n=65)

Mochila escolar de 
duas alças

65 (100)

– –Outro meio de 
transporte (pasta, 
bolsa e outros)

–

Modo de transporte da 
mochila escolar (n=65)

Adequado (alças 
simétricas sobre os 
ombros)

46 (70,8) 33 (71,7)
0,162

1 20 (43,5)
0,131

1

Inadequado (modo 
não simétrico)

19 (29,2) 10 (52,6) 0,88 (0,75–1,04) 12 (63,2) 1,13 (0,96–1,34)

Dor nas costas (n=65)
Não 35 (53,8) 25 (71,4)

0,334
1 13 (37,1)

0,031*
1

Sim 30 (469,2) 18 (60) 0,93 (0,81–1,07) 19 (63,3) 1,19 (1,01–1,39)

RP: razão de prevalência; IC95%: intervalo de confiança de 95%; aanálise multivariada de cada variável no modelo; 
bsomente para os escolares os quais a variável se aplica; *associação estatística significativa da variável no modelo (p<0,05).
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Variáveis n (%)
Escoliose

n (%)
χ2a RP

(IC95%)

 Sexo (n=65)
 Masculino 37 (56,9) 26 (70,3)

0,172
1

 Feminino 28 (43,1) 15 (53,6) 0,91 (0,77–1,04)
 Prática de exercício físico (n=65)  

 Não 3 (4,5) 1 (33,3)
0,311

1
 Sim 62 (95,5) 40 (64,5) 1,23 (0,82–1,85)

 Frequência semanal de exercício físico (n=62)b

 1 a 2 dias por semana 25 (40,3) 14 (56)
0,258

1
 3 dias ou mais por semana 37 (59,7) 26 (70,3) 1,09 (0,93–1,27)

 Prática competitiva de exercício físico (n=62)b

 Sim 35 (56,5) 21 (60)
0,391

1
 Não 27 (43,5) 19 (70,4) 1,06 (0,92–1,22)

 Tempo assistindo televisão por dia (n=65)
 0 a 3 horas 45 (69,2) 31 (68,9)

0,163
1

 4 ou mais horas 20 (30,8) 10 (50) 0,88 (0,75–1,04)
 Tempo utilizando o computador por dia (n=65)

 0 a 3 horas 39 (60) 23 (59)
0,391

1
 4 ou mais horas 26 (40) 18 (69,2) 1,06 (0,92–1,22)

 Tempo de sono por noite (n=65)
 8 a 9 horas 34 (52,3) 21 (61,8)

0,818
1

 Tempo inferior ou superior 31 (47,7) 20 (64,5) 1,01 (0,88–1,17)
 Ler e/ou estudar na cama (n=65)

 Não 12 (18,5) 9 (75)
0,292

1
 Sim 53 (81,5) 32 (60,4) 0,91(0,77 a 1,07)

 Postura para dormir (n=65)
 Decúbito dorsal e lateral 45 (69,2) 24 (53,3)

0,04*
1

 Decúbito ventral 20 (16,7) 17 (85) 1,21 (1,06–1,37)
 Postura sentada para escrever (n=65)

 Adequada 4 (6,2) 2 (50)
0,603

1
 Inadequada 61 (93,8) 39 (63,9) 1,09 (0,78–1,52)

 Postura sentada em um banco (n=65)
 Adequada 6 (9,2) 2 (33,3)

0,141
1

 Inadequada 59 (90,8) 39 (66,1) 1,24 (0,93–1,66)
 Postura sentada para utilizar o computador (n=65)

 Adequada 11 (16,9) 6 (54,5)
0,539

1
 Inadequada 54 (83,1) 35 (64,8) 1,06 (0,86–1,31)

 Postura para pegar objeto do chão (n=65)
 Adequada 2 (3,1) 2 (100)

0,001*
1

 Inadequada 63 (96,9) 39 (61,9) 0,81 (0,75–0,87)
 Meio de transporte do material escolar (n=65)

 Mochila escolar de duas alças 65 (100)
 Outro meio de transporte (pasta, bolsa e outros) –

 Modo de transporte da mochila escolar (n=65)
 Adequado (alças simétricas sobre os ombros) 46 (70,8) 32 (69,6)

0,109
1

 Inadequado (modo não simétrico) 19 (29,2) 10 (47,4) 0,86 (0,73–1,03)
 Dor nas costas (n=65)

 Não 35 (53,8) 21 (60)
0,577

1
 Sim 30 (46,2) 20 (66,7) 1,04 (0,91–1,21)

Tabela 4 – Resultados de associação e razões de prevalência para a variável 
dependente (alteração postural no plano frontal: escoliose) e para as variáveis 
independentes (dor nas costas, questões demográficas e comportamentais)

RP: razão de prevalência; IC95%: intervalo de confiança de 95%; aanálise multivariada de cada variável no modelo; 
bsomente para os escolares os quais a variável se aplica; *associação estatística significativa da variável no modelo (p<0,05).
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Ainda, com o propósito de verificar a relação entre as alterações posturais e os 

fatores associados no público de escolares, foi realizada uma análise multivariada, tanto para o 

plano sagital quanto para o plano frontal (Tabelas 3 e 4, respectivamente).

A partir dessa análise, no plano sagital encontramos associação da alteração 

de cifose torácica apenas com a postura inadequada ao pegar objeto do chão, a qual se 

caracteriza pela não manutenção das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, elevação do 

objeto com o mesmo afastado do corpo e sem flexão de quadril e joelhos.24 Nos casos com 

execução da técnica de agachamento com flexão de joelhos e quadril, e mínima flexão do 

tronco, as forças de cisalhamento na coluna vertebral e o estresse resultante aos ligamentos 

são aproximadamente 50 e 75% inferiores à técnica sem agachamento, respectivamente.25 

Dessa forma, nossos dados reforçam a importância de executar de forma adequada o 

movimento de pegar objeto do solo. 

Ainda no que se refere ao plano sagital, a alteração de lordose lombar foi 

associada à presença de dor nas costas. Na literatura a associação entre dor e alteração 

postural apresenta resultados divergentes. Alguns estudos encontraram associação entre 

hipercifose torácica e dor nas costas, sem, no entanto, obter associação significativa com a 

alteração de lordose lombar.26,27 Diversos fatores têm sido associados à dor nas costas, como 

por exemplo, o sexo feminino,19 aumento da idade,5 assistir por muito tempo televisão,5 

entre outros. Como observado, a literatura apresenta resultados abrangentes sobre os fatores 

associados à dor nas costas, isso porque se sabe que a dor nas costas em jovens tem causa 

multifatorial, não havendo consenso sobre os principais contribuintes.28

Além disso, apesar de termos encontrado hábitos de vida ativos na amostra 

estudada, obtivemos uma associação significativa entre a prática de exercício físico e 

a alteração da lordose lombar. Acredita-se que a prática de atividade física pode ser 

tanto um fator de proteção quanto de risco para as alterações posturais. Possivelmente, 

fatores como o tipo de modalidade praticada, o volume de treino semanal, o tempo de 

prática da modalidade e a qualidade do gesto motor influenciam no tipo de resposta 

musculoesquelética. No entanto, no nosso estudo esses aspectos não foram investigados, 

limitando possíveis análises mais aprofundadas sobre essa questão. 

Já no plano frontal, o hábito de dormir em decúbito ventral apresentou 

associação com a presença de escoliose. Divergindo desse achado, Vasconcelos et al.26 

encontraram que o decúbito ventral foi a posição adotada ao dormir que gerou maior 

incidência de alterações posturais no plano sagital, mas não encontraram associação 

significativa com a escoliose. A alteração postural no plano sagital comumente associada ao 
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hábito inadequado de dormir em decúbito ventral é a hiperlordose lombar, fato que pode 

ser justificado pela sobrecarga imposta por essa postura nessa região corporal, causando o 

aumento da curvatura.29 De fato, a associação entre postura inadequada ao dormir e escoliose 

não parece ter uma explicação lógica, devendo ser ainda investigada em novos estudos.

Outro achado inesperado do presente estudo foi a associação significativa entre 

a postura adequada ao pegar objeto do chão e a presença de escoliose. Aparentemente, o 

ato de pegar um objeto do chão de maneira adequada remete a uma distribuição simétrica 

de carga em ambos os lados do corpo, justamente o oposto do que se espera em uma 

postura escoliótica, onde a distribuição de carga é unilateral. Uma possível explicação para 

esse achado poderia estar vinculada à prática de exercício físico, mas como já dito, a falta de 

conhecimento sobre o tipo de modalidade praticada não nos permite fazer inferências sobre 

essa relação. Ainda, a transversalidade do presente estudo caracteriza também uma limitação 

para analisar essa associação da escoliose com a postura adequada de pegar objeto do chão, 

pois entendemos que um acompanhamento longitudinal desses escolares permitiria uma 

melhor compreensão desse resultado. 

Os demais hábitos posturais, como as posturas sentadas, o meio e modo do 

transporte da mochila, e ler e estudar na cama, não apresentaram associação com a escoliose. 

Do mesmo modo, as alterações posturais do plano sagital não apresentaram associação com 

as posturas sentadas, meio e modo do transporte da mochila, e ler e estudar na cama. Além 

disso, as alterações posturais no plano sagital também não apresentaram associação com 

a postura ao dormir. Detsch et al.2 também não encontraram associação significativa entre 

alterações posturais laterais e frontais e as posturas sentadas e ao transportar a mochila escolar, 

encontrando apenas um aumento de prevalência das alterações posturais laterais nas alunas 

que assistiam televisão por mais de dez horas semanais, resultado divergente ao obtido no 

presente estudo. Uma possível explicação para isso pode ser a característica fisicamente ativa 

da amostra avaliada, na qual apenas 30,8% dos escolares apresentavam o hábito de assistir 

televisão quatro ou mais horas por dia.

Cabe novamente ressaltar que o delineamento transversal do presente estudo 

caracteriza-se como uma importante limitação para a investigação desses fatores de risco, pois 

não permite o acompanhamento das alterações posturais ao longo do tempo. Entendemos, 

portanto, que a possibilidade de estabelecer uma relação causa-efeito entre as variáveis 

estudadas fica muito limitada.

Em suma, os resultados demonstram um quadro preocupante no que se refere 

às alterações posturais e aos hábitos de vida inadequados entre os escolares do Ensino 
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Fundamental. Não obstante, partindo do pressuposto de que ao realizar a identificação 

precoce das alterações posturais torna-se possível a realização de ações de caráter preventivo 

dentro do ambiente escolar, tais como escolas posturais30 e ainda de encaminhamentos para 

tratamentos, quando isso for necessário, entende-se que os resultados do presente estudo 

podem possibilitar o direcionamento do trabalho educacional e preventivo para a população 

estudada. Além disso, entende-se que o desenvolvimento de mais estudos dessa natureza, 

em diferentes regiões e com caráter longitudinal, possibilitarão a compreensão dos fatores 

associados ao desenvolvimento de alterações posturais e poderão ser utilizados para subsidiar 

ações que beneficiem os escolares em geral.

CONCLUSÃO

Conclui-se que existe uma elevada prevalência de alterações posturais nos 

planos sagital (66,2% na cifose torácica e 49,2% na lordose lombar) e frontal (63,1% com 

escoliose) nos escolares de 11 a 16 anos de idade, da cidade de Teutônia, Rio Grande do 

Sul. Além disso, em relação aos hábitos de vida, os escolares apresentaram características 

de vida ativa, sendo que 95,5% praticavam atividade física; todos os estudantes utilizavam 

mochila escolar de duas alças; 96,9% referiram utilizar postura inadequada ao pegar um 

objeto do solo; 93,8% referiram adotar postura inadequada para escrever e 90,8% adotavam 

postura inadequada ao sentar em um banco. No plano sagital, foram encontradas associações 

significativas entre a alteração da cifose torácica e a postura inadequada ao pegar objeto do 

chão; alteração da lordose lombar e a presença de dor nas costas e a prática de exercício 

físico. No plano frontal, foram encontradas associações significativas entre a escoliose e o 

hábito de dormir em decúbito ventral e a postura adequada ao pegar objeto do chão.
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