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Resumo 

Introdução: A escoliose é caracterizada por alterações tridimensionais da coluna vertebral, 

onde se tem uma inclinação lateral no plano frontal, juntamente com rotação contralateral no 

plano transversal e retificação no plano sagital. Os escolares constituem-se como um grupo de 

risco para essa deformidade por passarem pela fase de estirão de crescimento, associada a 

outros fatores como longa permanência da postura sentada, suporte de mochilas escolares de 

maneira assimétrica e/ou com excesso de peso do material escolar, uso de calçados 

inapropriados, dentre outros. Considerando a escassa literatura abordando os fatores de risco 

para a escoliose, este estudo tem por objetivo analisar os fatores de risco para a escoliose em 

escolares. Metodologia: A pesquisa foi de caráter observacional, do tipo caso-controle, com 

abordagem quantitativa realizada no município de Santa Cruz/RN. Foi avaliada a presença de 

escoliose, bem como atividade física, prática esportiva competitiva e hábitos posturais, a fim 

de identificar fatores de risco para a escoliose. Foi utilizada a regressão logística múltipla 

condicional e foram estimadas as Odds Ratios (OR) e os respectivos intervalos de confiança 

(95%) da variável desfecho e adotado um nível de significância de 5%. Resultados: 

participaram da pesquisa 78 pares, totalizando 156 escolares, sendo 86 meninas e a média de 

idade de 13,88 anos. Na regressão logística condicional, na análise bivariada a pouca prática 

de atividade física mostrou-se como fator de risco para a escoliose (p=0,041; OR: 2,81; 

IC95%: 1,04-7,57), enquanto que as demais variáveis não apresentaram significância 

estatística. Conclusão: A baixa atividade física apresentou-se como fator de risco para 

escoliose em escolares, podendo indicar a prática de atividade física como fator protetor para 

escoliose. 

 

Palavras-chave: Escoliose. Fatores de Risco. Adolescente 

 

  



Abstract 

Introduction. Scoliosis is characterized by three-dimensional, with deviations in the sagittal, 

coronal, and horizontal planes. School constitute them as a risk group for this deformity by 

going through the growth spurt phase of growth, coupled with other factors such as sitting for 

long periods of time, asymmetric straps on school backpacks and/or backpacks overloaded 

with school supplies, the use of inappropriate footwear, and other factors. Considering the 

limited literature addressing the risk factors for scoliosis, this study aims to analyze the risk 

factors for scoliosis in school. Methodology. This is a case-control study in schoolchildren of 

Santa Cruz a Northeastern city in Brazil. We evaluated the presence of scoliosis, physical 

activity, competitive sports practice and postural habits. In order to identify factors risk with 

scoliosis, were estimated odds ratio (OR) and confidence intervals (95%) were estimated by 

means of conditional multiple logistic regression. A significance level of 5% was used. 

Results.  Seventy-eight pairs participated in the study, totaling 156 students, including 86 

girls and the average age of 13.88 years. In conditional logistic regression, physical activity 

bivariate analysis showed statistical significance (p = 0.041) showing that those who practiced 

little physical activity (irregularly active) have more risk of having scoliosis when compared 

with active children (OR: 2.64; 95% CI: 1.18 to 5.89), however when compared with 

sedentary school there was no statistical significance (p = 0.893). This significance remained 

in the adjusted model, to be set by competitive sports practice and backpack transport. The 

other variables were not statistically significant. Conclusions. Low physical activity is 

presented as a risk factor for scoliosis in school and may indicate a physical activity as a 

protective factor for scoliosis. 

Key words: Scoliosis, Risk Factors, Adolescent 
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1. Introdução 

A posição corporal adotada pelo ser humano é chamada de postura. É por meio das 

estruturas do corpo e da função que o ser humano tenta manter a postura correta, porém nem 

sempre é alcançado êxito, sendo muitas vezes adotados maus hábitos posturais que podem 

levar aos desvios posturais (IUNES et al., 2010; SOUZA JÚNIOR et al., 2011). 

 Há vários fatores de riscos que propiciam alterações na postura, dentre estes se 

destacam a hereditariedade, hábitos posturais inadequados, baixo nível de atividade física, 

sobrepeso e obesidade, dentre outros (SOUZA JÚNIOR et al., 2011). Além disto, o ambiente 

escolar é favorável à adoção de posturas inadequadas pelos escolares, devido à presença de 

fatores de risco como mobiliário escolar inadequado, longa permanência da postura sentada, 

suporte de mochilas escolares de maneira assimétrica e/ou com excesso de peso do material 

escolar, uso de calçados inapropriados, dentre outros (BUENO; RECH, 2013; RODRIGUES; 

YAMADA, 2014). 

Estas condutas de risco em relação à postura, associadas aos períodos de estirão de 

crescimento, contribuem para o aparecimento das alterações posturais instaladas na infância e 

adolescência, principalmente a escoliose (ORTEGA et al., 2014; VIEIRA et al., 2015). 

A prevalência de escoliose no escolar varia em torno de 22% na população brasileira e 

há uma tendência de o problema postural piorar na adolescência e fase adulta, podendo 

resultar em doenças da coluna vertebral e dores lombares, configurando-se hoje como um 

problema de saúde pública, por aumentar os gastos com tratamento, bem como gastos 

previdenciários, tendo em vista o alto número de absenteísmo e aposentadoria por tais fatores 

(FORNAZARI; PEREIRA, 2008; SEDREZ et al., 2015; SILVA et al., 2016). 

Em estudo realizado por Baroni e colaboradores (2015) foi observada a relação inversa 

entre hábitos de dormir de rede e escoliose. As redes são locais de descansos feitos de malha 

ou tecido, suspensos pelas extremidades, muito presente na região nordeste do Brasil, tais 

locais por serem ambientes instáveis podem trabalhar musculatura superficial e profunda da 

coluna, podendo desta forma, ser um fator protetor para a escoliose. 

Em revisão sistemática realizada por Mordecai e Dabke (2012), foi mostrada que 

exercícios físicos podem ser eficazes no tratamento da escoliose por provocar um 

fortalecimento da musculatura da coluna vertebral, podendo desta forma, a prática de 

atividade física regular ser também um fator protetor para escoliose em escolares. 
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   Ao considerarmos que estudos de caráter epidemiológico são os primeiros passos para 

a elaboração de programas de prevenção e promoção da saúde, justifica-se a inclusão de 

rotinas de avaliação postural na escola, uma vez que isso pode fornecer um diagnóstico inicial 

de alterações da coluna vertebral, bem como pelo fato dos escolares constituírem uma 

população com um potencial de risco e pela inconclusividade dos estudos abordando os 

fatores de risco para escoliose.  

 

2. Revisão da Literatura 

2.1. Anátomo-fisiologia da coluna vertebral 

A coluna vertebral é o ponto central do corpo humano, ela é responsável pela 

articulação, de forma a conseguir sustentar o peso corporal permitindo ainda mobilidade de 

suporte para as demais partes do corpo (BERTOLI; HOUGLUM, 2014).   

 A coluna é constituída por 33 vértebras divididas em quatro regiões: cervical, 

composta por sete vértebras; torácica, doze vértebras; lombar, cinco vértebras; sacral, cinco 

vértebras e cóccix com quatro vértebras. Tais vértebras se articulam entre si para realizar os 

movimentos articulares nos três planos, sendo no plano frontal os movimentos de flexão e 

extensão; no sagital flexão lateral e no transversal as rotações (KAPANDJI, 2008; BERTOLI; 

HOUGLUM, 2014).   

 Para a realização destes movimentos, bem como manter a coluna em sustentação, o 

corpo humano necessita de estruturas da coluna vertebral, como ligamentos e músculos e 

estes estão intimamente relacionados com a postura pela qual o ser humano adota durante o 

dia-a-dia (BERTOLI; HOUGLUM, 2014).     

 

2.2. Postura 

O ser humano necessita sempre manter suas estruturas corporais alinhadas para que 

consiga sustentá-lo durante todos os dias. O corpo utiliza de algumas estruturas especificas 

para conseguir a estabilização corporal adequada, dentre as partes que são utilizadas nesta 

estabilização estão os ligamentos que são os estabilizadores estáticos do corpo e, por outro 

lado, encontramos a musculatura, responsável pela estabilização dinâmica do corpo 

(KENDALL, 2007; BERTOLI; HOUGLUM, 2014; KISNER; COLBY, 2015).   
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A postura é um termo bem geral e relacionado com uma posição pela qual o corpo fica 

ou realiza alguma atividade, na qual visa à utilização mínima de energia, também é utilizada 

para a sustentação corporal em uma posição (BARONI et al, 2015). Desta forma, boa postura 

é considerada quando uma pessoa consegue manter a postura durante o dia-a-dia com o 

mínimo de gasto energético, sendo ela algo bem particular, ou seja, que cada pessoa utiliza 

estratégias diferentes para ter uma boa postura (BENINI; KAROLCZAK, 2010; 

RODRIGUES; YAMADA, 2014). 

Por outro lado, a “má postura” é quando uma pessoa não utiliza as estruturas corretas 

para a realização da estabilização corporal, quando há uma sobrecarga em estruturas por 

estarem realizando funções que não são de sua competência. Estas podem estar relacionadas a 

fatores musculares, emocionais e que podem acarretar desvios posturais (BUENO; RECH, 

2013; FERNANDEZ et al., 2015). 

 

2.3. Desvios posturais da coluna vertebral 

As estruturas corporais, sejam elas as articulações ou músculos, somadas ao 

alinhamento corporal, estão diretamente relacionadas com os desvios posturais, sendo as 

principais afecções as hiperlordoses, hipercifoses e escolioses (SEDREZ et al., 2015) 

Do ponto de vista biomecânico, a coluna vertebral possui quatro curvaturas normais, 

sendo duas cifoses (torácica e sacral) e duas lordoses (cervical e lombar) (Figura 1). Destas, as 

curvaturas torácicas e sacrais estão presentes ao nascer, já as lombares e cervicais são 

formadas à medida que adotamos posturas de sustentação, quando a criança começa a sentar e 

ficar em bipedestação (FREIRE, 2008; BERTOLI; HOUGLUM, 2014).   

 

Figura 1 – Vista lateral das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral 
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Fonte: Internet (www.fredericomeirelles.com) 

 

Entretanto, devido aos maus hábitos posturais, como transporte inadequado de 

mochila, sedentarismo, fatores genéticos, dentre outros, estas curvaturas podem se acentuar e 

causar problemas futuros com, por exemplo, a dor ou até o absenteísmo. A acentuação das 

lordoses, sejam elas cervical ou lombar, é chamada de hiperlordose, da mesma forma o 

aumento das curvaturas cervicais e sacral, é denominado hipercifose (FREIRE, 2008). 

 

2.4. Escoliose 

Outro desvio postural que podemos encontrar é a escoliose. Nela, observa-se um 

desvio tridimensional da coluna vertebral, onde se tem uma inclinação lateral no plano frontal, 

juntamente com rotação contralateral no plano transversal e retificação no plano sagital, de 

origem, na grande maioria das vezes, desconhecidas, a qual se tem início, geralmente na 

puberdade, podendo ser classificada em escoliose estrutural e escoliose não estrutural 

(DÖHNERT; TOMASI, 2008; ARAÚJO et al., 2010). 

 

Figura 2 – Vista posterior da coluna vertebral escoliótica 

 

Fonte: Internet (www.fredericomeirelles.com) 

 

Na escoliose não estrutural, sua causa é, geralmente, um trauma, má formação 

congênita, posicionamento ou até compressão de raiz nervosa. Já as do tipo estrutural são 

idiopáticas, neuromusculares ou osteopáticas. Cerca de 70% das escolioses são idiopáticas, ou 

seja, não possuem causas definidas e têm início, geralmente, na fase da adolescência, pois o 
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corpo está passando pela fase chamada de estirão do crescimento, sendo esta a fase na qual as 

curvas tendem a progredir (BONORINO; BORIN; SILVA, 2007; TOLEDO et al., 2011). 

As escolioses do tipo estrutural são casos caracterizados por uma afecção grave e de 

caráter progressivo, acontecendo nela, além da curvatura da coluna uma rotação da mesma, 

manifestada através de uma saliência na região da coluna, a gibosidade, localizada na região 

convexa da coluna (FREIRE, 2008). 

 

2.5. Métodos de avaliação da escoliose 

Os métodos mais utilizados para diagnóstico e acompanhamento do tratamento das 

pessoas com escoliose, tanto aqueles que estão na fase da puberdade quanto os que já 

passaram por esta fase, é por meio de exames radiológicos. Além destes, outros métodos 

como o Teste de Adams e escoliômetro também vêm sendo bastante utilizados, 

principalmente para rastreamento de escoliose (DÖHNERT; TOMASI, 2008). 

O escoliômetro é um instrumento bastante utilizado em prática clínica que quantifica 

de forma confiável o grau de rotação da escoliose, o qual já pode ser encontrado como 

aplicativo para smartphones (PERSSON-BUNKE et al., 2015; YU et al., 2015). Este 

instrumento é bastante utilizado tanto em pesquisa quanto na prática clínica por possuir um 

ponto de corte de encaminhamento do paciente com escoliose para a realização do exame 

radiográfico. Apesar desse valor variar na literatura, tem sido sugerido fortemente o 

encaminhamento a partir de sete graus de rotação da escoliose, entretanto tal instrumento é 

muito pouco utilizado em pesquisas epidemiológicas (PATIAS et al., 2010; PERSSON-

BUNKE et al., 2015).  

O Teste de Adams consiste na flexão anterior de tronco do paciente, movimento que 

gera melhor visualização da gibosidade, observando desta forma o grau de rotação das 

vértebras, característica típica de pacientes com escoliose. O teste é considerado um 

procedimento padrão para a detecção da escoliose, facilmente aplicável, de baixo custo, sem 

necessidade de exposição do paciente a radiações, necessitando de curto tempo para 

aplicação, o que viabiliza a avaliação em grupos maiores (FERREIRA et al., 2010; PATIAS 

et al., 2010). 

A sensibilidade e especificidade do teste de Adams são consideradas boas, variando a 

sensibilidade de 73 a 100% e especificidade de 60 a 99%. Variam principalmente quanto à 

angulação da escoliose, quanto maior angulação maior sensibilidade e especificidade e quanto 
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a localização, sendo a região torácica com melhores valores comparadas com a região lombar 

(PATIAS et al., 2010). 

As análises radiográficas são bastante utilizadas e atualmente ainda continuam sendo 

consideradas o padrão-ouro na detecção da escoliose, por meio do ângulo de Cobb, porém ela 

traz consigo algumas desvantagens, como por exemplo, o custo para a realização e 

acompanhamento são altos, além do mais estará expondo uma pessoa à radiação o que poderia 

causar danos à saúde, principalmente, se pensarmos em crianças e adolescentes que estão em 

fase de crescimento (IUNES et al, 2010). 

 Como citado anteriormente, a escoliose consiste em um desvio tridimensional, e a 

radiografia, por meio do ângulo de Cobb, apesar de ainda ser considerado o teste padrão-ouro 

para diagnóstico da escoliose, já sofre muitas críticas, pelo fato do mesmo avaliar apenas o 

desvio lateral, da mesma maneira de outros testes como o Adams e o escoliômetro, que 

analisam apenas um plano da escoliose, no caso destes últimos testes, o plano rotacional 

(PATIAS et al., 2010). 

 Desta forma, pelas desvantagens encontradas nas radiografias, como alto custo e 

tempo para a realização e exposição do escolar à radiação, os métodos não radiográficos vêm 

sendo considerados a melhor opção de avaliações, acompanhamentos de evoluções e para a 

realização de estudos epidemiológicos. 

 

2.6 Políticas públicas e escoliose 

A constituição federal de 1988 determinou que a saúde como sendo “direito de todos e 

dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visam à redução do 

risco de doença e outros agravos e possibilitando o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das 

ações assistenciais e das atividades preventivas” (Brasil, 1988). Além desta determinação, no 

seu artigo 227, foi dada a garantia de proteção a infância e à adolescência, sendo antes estes 

considerados como propriedade dos pais (Brasil, 2009a). 

Em consonância com tal constituição foi instituído, por meio do decreto nº 6.286 de 

dezembro de 2007, o Programa Saúde na escola (PSE), o qual visa uma integração 

intersentorial entre saúde e educação na perspectiva de aumentar ações específicas para os 

escolares da rede de ensino pública do Brasil (Brasil, 2009b). 
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A escola é vista como um espaço bem místico, no qual se observa a junção de saberes 

entres vários atores na construção de opiniões. Locus no qual pode ser considerado um espaço 

de transição entre o mundo de casa e o mundo de fora, desta forma este espaço é instituinte de 

práticas socioculturais, inclusive comportamentais, o que justifica a inclusão de programas de 

promoção e prevenção dentro do espaço escolar (Brasil, 2009b). 

No município de Xenxerê, Santa Catarina, a câmara de vereadores aprovou um projeto 

que prevê a detecção precoce da escoliose na rede municipal escolar, entretanto tal projeto 

segue de modelo para as esferas estaduais e federais, remindo-se apenas ao nível municipal, 

evidenciando a escassez de politicas públicas voltadas para a escoliose, em especial com a 

população escolar.   

Tendo em vista um alto grau de morbidade relatado na literatura para pacientes 

portadores de escoliose não tratados, torna-se importante à realização de rastreamento no 

âmbito escolar para diagnóstico prévio da patologia para melhor controle de sua progressão e 

implementação de programas de prevenção para a escoliose (LIMA JÚNIOR et al., 2011). 

 

2.7 Escoliose e o escolar 

O ambiente escolar torna a população de crianças e adolescentes como uma potencial 

vulnerabilidade, o que vem resultando em um aumento na prevalência de desvios posturais 

(RODRIGUES; YAMADA, 2014). 

 A Lei de Diretrizes e Bases da educação afirma que todas as crianças devem estar 

matriculadas nas redes de ensino, desta forma cada criança permanecerá por longos períodos 

de tempo, por pelo menos oito anos de sua vida, de forma que adotarão hábitos e padrões de 

sentar-se diferentes ou incorretos, podendo levar a desvios posturais (RODRIGUES; 

YAMADA, 2014). 

Além dos longos períodos sentados, o escolar está imerso em uma situação totalmente 

desfavorável à adoção de padrões posturais saudáveis, como por exemplo, a forma como 

transporta o material, o peso do material, bem como fatores socioeconômicos, tempo de sono, 

tempo à frente da TV ou computadores e a falta de atividade física (BUENO; RECH, 2013) 

Estes últimos fatores citados têm também uma importante contribuição para o 

aumento dos desvios posturais. A mudança nos hábitos comportamentais, como também os 

tipos de brincadeiras contribuem para um maior índice de sedentarismo e um aumento no 
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tempo de permanência da postura sentada e por consequência maior índices de posturas 

viciosas inadequadas (VIEIRA et al., 2015). 

Em estudo realizado por Santo, Guimarães e Galera (2011) em Cuiabá, MT, foi 

observado que a prevalência de escoliose era maior nos escolares que não realizavam 

atividade física, indicando uma possível relação de risco entre a escoliose e o sedentarismo e a 

prática regular de atividade física como fator protetor para escoliose. 

 

2.6. Epidemiologia da escoliose 

Este tipo de deformidade pode surgir em qualquer fase da vida, desde os casos no 

período neonatal, no caso das escolioses congênitas, como também na fase adulta (ORTEGA 

et al., 2014). Entretanto, a grande maioria dos casos de escoliose surge na fase da 

adolescência, pelo fato de tais pessoas encontrarem-se no chamado estirão de crescimento, 

fazendo com que aumentem as chances de surgimento desta patologia, como também se 

caracteriza como a fase mais adequada para qualquer tipo de intervenção (ORTEGA et al., 

2014; VIEIRA et al., 2015). 

A prevalência de escoliose possui variações na literatura, observando as principais 

diferenças encontradas nos estudos é entre países estudados, idade da população e método 

utilizado para diagnóstico da escoliose. 

Em estudo realizado por Chen e colaboradores (2015), realizado na China foi 

analisada a prevalência de escoliose em adultos entre 25 e 64 anos de idade. Foi utilizado o 

ângulo Cobb para confirmação da escoliose com prevalência encontrada de 11,6%, variando 

de acordo com a idade, sendo a população com idade entre 35 e 44 anos com maior 

prevalência (17,6%) e entre 25 e 34 anos os menores valores (8,6%). 

Em estudo de base populacional também realizado na China foi avaliado um total de 

99.695 crianças, na qual foi observada uma prevalência de 5,14% de escoliose nestes 

escolares, no qual foram diagnosticados por meio do teste de Adams, seguido de radiografias 

para a confirmação dos casos positivos no primeiro teste (HENGWEI et al., 2016) 

Com resultados semelhantes, Minghelli, Nunes e Oliveira (2014) avaliaram 966 

estudantes, em Portugal, com idade de 10 a 16 anos, utilizando o escoliômetro, no qual se 

observou uma prevalência de escoliose de 4,2%, sendo esta maior nas meninas e naqueles que 

realizavam atividades posturais incorretas como permanecer na postura ereta e pegar objeto 

no chão de forma inadequada. 
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No México, a prevalência de escoliose aumenta comparada aos resultados 

apresentados na China e em Portugal. Ao serem avaliados 295 escolares mexicanos, por meio 

do Teste de Adams, foi encontrada uma prevalência de escoliose de 14,2% e encontrada uma 

relação significativa com a postura incorreta (p<0,001) e com escolares com idade menor que 

10 anos, comparados com os escolares com faixa etária de 10 a 12 anos (p=0,001) (ORTEGA 

et al., 2014). 

Por outro lado, no Brasil há uma variação muito grande da prevalência de escoliose 

para os escolares. Apesar dessa variação, a maioria dos estudos aqui realizados apresenta uma 

prevalência maior ao ser comparado com os outros países. 

 Baroni e colaboradores (2015) avaliaram 212 escolares com idade entre 7 e 17 anos, 

em um município do nordeste brasileiro, utilizando o Teste de Adams para detecção da 

escoliose e encontraram uma prevalência de 58,1%, sendo a escoliose mais presente em 

mulheres (67,5%) e escolares com idade entre 13 e 15 anos e encontraram ainda uma menor 

prevalência naqueles que dormiam em rede. 

Já no extremo sul do país, foram avaliados 864 estudantes com idade entre 8 e 15 

anos, dos quais 423 eram meninas (49%) e 441 meninos (51%), a avaliação da escoliose foi 

realizada por meio do Teste de Adams e foi encontrada uma prevalência de 33,2% de 

escoliose nos escolares (BUENO; RECH, 2015). 

Como podemos observar nos estudos anteriores, encontra-se na literatura um grande 

arsenal de estudos de caráter observacional, entretanto transversais, os quais se observam 

associações entre o nível de atividade física, hábitos posturais e escoliose, fazendo-se 

necessárias abordagens longitudinais, sejam eles retrospectivos ou prospectivos, entre tais 

fatores para a confirmação ou não da relação de causalidade da escoliose em escolares, tendo 

em vista a inconclusividade de tal relação atualmente (ORTEGA et al., 2014; BUENO; 

RECH, 2015). 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo Geral 

Avaliar os fatores associados à escoliose nos escolares entre 12 e 17 anos de Santa 

Cruz/RN, analisados retrospectivamente no período de 5 anos. 
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3.2. Objetivos Específicos 

a) Analisar os fatores de risco comportamentais e posturais para a escoliose idiopática 

em escolares. 

b) Testar a hipótese que o hábito de dormir de rede e atividade física pode ser um fator 

protetor para a escoliose idiopática em escolares. 

c) Testar a hipótese que prática esportiva competitiva, altas horas de sono e maus hábitos 

posturais são fatores de risco para a escoliose idiopática. 

 

4. Método 

4.1. Descrição do tipo de pesquisa 

A pesquisa foi de caráter observacional, do tipo caso-controle, com abordagem 

quantitativa realizada no município de Santa Cruz/RN. 

4.2. População e amostra do estudo 

A população do estudo foram os escolares com idade entre 12 a 17 anos do município 

de Santa Cruz/RN. O cálculo amostral foi baseado em dados de proporção entre hábitos de 

dormir de rede e escoliose, a partir de dados do estudo de Baroni et al. (2015) estimando uma 

Odds Ratio de 2,5 e um nível de significância de 5%, o que projetou em um total de 156 

participantes, sendo 78 casos e 78 controles, tendo em vista que foi determinada uma relação 

de um controle para cada caso. 

Para a obtenção da amostra, os casos foram escolares que participaram de estudo 

transversal prévio no município de Santa Cruz em 2011 e apresentaram sinal de Adams 

positivo. Os controles foram selecionados a partir do emparelhamento com escolares que 

apresentassem algumas características em comum, tais como gênero, idade e altura. Os casos 

e os controles foram emparelhados caso a caso. 

Os critérios de inclusão da pesquisa foram crianças e adolescentes com idade entre 10 

e 17 anos matriculados no ensino fundamental ou médio de escolas municipais, estaduais e 

privadas, da área urbana ou da rural, do município de Santa Cruz/RN. 

Foram excluídos da pesquisa os indivíduos que tinham sido submetidos a algum 

procedimento cirúrgico corretivo da coluna vertebral antes do processo de coleta de dados, 
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crianças e adolescentes com deficiência física e/ou mental e lesão ortopédica, traumatológica 

e/ou reumatológica que impedissem a manutenção da posição ortostática. 

 

4.3. Descrição, tipo e categoria das variáveis estudadas 

O quadro 1 a seguir apresenta informações sobre a classificação, descrição, tipo e categoria 

de análise das variáveis estudadas:  
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Quadro 1. Descrição e caracterização das variáveis estudadas 

Variável Descrição Tipo Categorias de análise 

Dependente 
Escoliose Escoliose Categórica nominal 1 – Ausente 

2 – Presente  

Independentes 
Sexo Sexo Categórica nominal 1- Masculino 

2- Feminino 

Idade Idade em anos Quantitativa discreta Não se aplica 

Atividade física Nível de atividade física 

do escolar 

Categórica ordinal 1 – Muito 

2 – Ativo  

3 – Irregularmente ativo A 

4 – Irregularmente ativo B 

5 – Sedentário  

Pratica esportiva 

competitiva 

Pratica esportiva 

competitiva 

Categórica nominal 1 – Sim 

2 - Não 

Esporte Qual o esporte que pratica Qualitativa nominal Não se aplica 

Costas ao sentar Posição das costas quando 

adotava a postura sentada 

Categórica nominal 1 – Adequado 

2 – Inadequado  

Nádegas ao 

sentar 

Posição das nádegas 

quando adotava a postura 

sentada 

Categórica nominal 1 – Adequado 

2 – Inadequado  

Pés ao sentar Posição das pés quando 

adotava a postura sentada 

Categórica nominal 1 – Adequado 

2 – Inadequado  

Transporte de 

mochila 

Maneira como o escolar 

transportava mochila 

Categórica nominal 1 – Adequado 

2 – Inadequado  

Pegar objeto no 

chão 

Maneira como o escolar 

pegava um objeto no chão 

Categórica nominal 1 – Adequado 

2 – Inadequado  

Dormir Maneira como o escolar 

dormia 

Categórica nominal 1 – Adequado 

2 – Inadequado  

 

4.4. Procedimentos para obtenção de dados 

Para analisar os fatores de risco foi utilizado instrumento composto pelos seguintes 

itens: identificação do escolar, avaliação postural e características comportamentais e 

posturais. 

 Neste estudo foram considerados como portadores de escoliose aqueles que 

apresentaram o sinal de Adams positivo, a ser descrito posteriormente. 
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4.4.1. Avaliação postural 

Na avaliação postural foram observados o equilíbrio frontal pélvico, equilíbrio sagital 

pélvico e sinal de Adams, sendo realizados na sequência proposta por Santos (2001) e sem 

considerações sobre os possíveis diagnósticos e as inter-relações entre eles. Desta forma, o 

avaliador recebeu o indivíduo, fez a anamnese, examinou o escolar e anotou em uma folha 

esquemática os resultados observados. 

A avaliação postural foi realizada em um espaço reservado da escola, estando o 

escolar do gênero masculino trajando sunga, e biquíni para o gênero feminino.  

A postura que o escolar adotou durante a avaliação postural é a postura ortostática, 

com os pés afastados a uma distância de 7,5cm, braços relaxados ao longo do corpo, membros 

inferiores estendidos e mantendo o olhar no plano horizontal (KENDALL, 2007). 

4.4.1.1. Equilíbrio frontal pélvico 

O avaliador, atrás do paciente, permaneceu sentado ou ajoelhado. As mãos do 

avaliador conservam os polegares dobrados sob as palmas das mãos deixando os demais 

dedos em extensão, alinhados com as palmas. Em seguida o avaliador apoiou as mãos 

firmemente sobre as cristas ilíacas, empurrando-as para baixo. Os olhos do avaliador 

colocam-se na altura das cristas ilíacas do paciente, assim ele pode julgar se o dorso de suas 

mãos encontrava-se ou não no mesmo plano horizontal. Este teste avalia se o escolar 

apresenta um membro mais curto do que o outro, onde uma pequena diferença pode ocorrer 

em função do próprio crescimento (Figura 3). 

 

Figura 3 – Equilíbrio frontal pélvico.  

 

Fonte: Santos (2001) 

Caso houvesse desnível das mãos, foi colocado um calço sob o membro inferior mais 

curto até que as cristas ilíacas estejam alinhadas. Neste caso, os demais testes foram feitos 

sempre com este calço. 
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4.4.1.2. Equilíbrio sagital pélvico 

O avaliador, ao lado do escolar, permaneceu sentado ou ajoelhado; localizou e palpou 

com o dedo indicador paralelo ao solo a espinha ilíaca póstero-inferior (EIPI) do escolar. Na 

sequência, localizou a espinha ilíaca anterossuperior palpando-a também com o outro dedo 

indicador paralelo ao solo ao mesmo tempo em que está palpando a EIPI. Os olhos do 

avaliador permaneceram no mesmo plano dos seus dedos indicadores para poder julgar mais 

facilmente se ambos os indicadores situavam-se na mesma linha horizontal ou se havia 

desequilíbrio (Figura 4). 

Figura 4 – Equilíbrio sagital pélvico 

 

Fonte: Santos (2001) 

 

Se ambos os dedos indicadores estivessem situados em um mesmo plano horizontal, a 

pelve encontrava-se equilibrada. Diferenças de até 1 cm de inclinação à frente na mulher e 1 

cm de inclinação para trás no homem foram toleráveis.  

Se o indicador encontrar-se mais caudal à frente e mais cefálico atrás, a pelve 

encontra-se em anteversão, caracterizando uma hiperlordose. Se o indicador encontrar-se mais 

caudal atrás e mais cefálico à frente, tem-se a pelve em retroversão, caracterizando uma 

retificação da lordose lombar. 

4.4.1.3.  Sinal de Adams 

O avaliador posicionou-se atrás do paciente e solicitou ao escolar que realizasse uma 

flexão anterior do tronco, inclinando a cabeça e deixando os braços caírem em direção ao 

chão. O avaliador colocou os olhos no mesmo nível do tronco e observou a simetria da coluna 

torácica e lombar a fim de identificar a presença de gibosidade (Figura 5). Foi considerada 

gibosidade a presença de convexidade contraposta a um achatamento contralateral. Os 

resultados possíveis para este teste foram: suspeita de escoliose (presença de gibosidade) ou 

ausência de escoliose (ausência de gibosidade) (Baroni et al., 2015). 
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Figura 5 – Teste de Adams 

 

Fonte: Santos (2001) 

 

4.4.2. Hábitos de vida 

Os hábitos de vida foram avaliados a partir das variáveis atividade física ou prática 

esportiva competitiva e hábitos posturais. 

O nível de atividade física foi avaliado como indicador de hábitos de vida ativo ou 

sedentário. Para a avaliação desta variável foi aplicado o Questionário Internacional de 

Atividade Física (IPAQ) versão curta, traduzido e validado para o Brasil (ANEXO A) 

(CRAIG et al., 2003; GUEDES et al., 2005). Este questionário leva em consideração as 

atividades praticadas por pelo menos dez minutos contínuos realizadas na semana anterior por 

relatos de frequência, intensidade e duração e classifica os indivíduos em muito ativos, ativos, 

irregularmente ativos A e B e sedentários. Entretanto, no presente estudo foi levado em 

consideração as atividades realizadas há 5 anos atrás.  

Para a classificação do IPAQ, os indivíduos sedentários são aqueles que não 

realizavam nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos há 5 anos atrás. Já 

os irregularmente ativos-A são os que realizavam atividades por cinco dias na semana ou com 

duração de 150 minutos/semana. Os irregularmente ativos-B são aqueles que não atingiram os 

critérios de recomendação A, quanto à frequência e duração. Os ativos são aqueles que 

realizavam atividades vigorosas em 3 dias ou mais por semana e 20 minutos ou mais por 

sessão, ou atividade física moderada ou caminhada ≥ 5 dias/ semana e ≥ 30 minutos/sessão ou 
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qualquer atividade somada seja igual ou superior a 5 dias na semana e igual ou superior a 150 

minutos por semana. Já os muito ativos são aqueles quer realizavam atividade vigorosa em 5 

dias ou mais por semana e 30 minutos ou mais por sessão ou  atividade vigorosa ≥ 3 dias na 

semana e ≥ 20 minutos por sessão e atividade moderada e/ou caminhada ≥ 5 dias na semana 

e ≥ 30 minutos por sessão. 

 Para a prática esportiva competitiva, foi aplicado um questionamento sobre a 

realização ou não de prática esportiva competitiva, sendo considerada prática esportiva 

competitiva qualquer esporte que seja praticado com intuito de competir com outras pessoas 

em torneios, campeonatos ou eventos esportivos (MILISTETD et al., 2014). Em seguida foi 

questionado sobre qual o esporte que realizava, por quanto tempo realizou e qual o período e a 

frequência da prática esportiva competitiva. 

 

4.4.3. Hábitos posturais 

Para os hábitos, foram avaliadas as atividades pelas quais os escolares passam mais 

tempo realizando estas atividades durante sua infância e adolescência: posição sentada, forma 

de transporte de material escolar, maneira como pega um objeto no chão e hábito de dormir. 

 Para análise destes hábitos posturais foi realizado um recordatório sobre os hábitos 

posturais adotados há cinco anos. O escolar visualizou figuras com diversas posturas, das 

quais ele escolheu a opção pela maneira que ele realizava a postura há 5 anos atrás e não pela 

qual ele considera correta. 

 Para a posição sentada foi avaliada as costas ao sentar, as nádegas e os pés. A maneira 

correta que as costas deveriam está era reta e encostada na cadeira, foi considerada 

inadequada à postura na qual o escolar sentava com de maneira curvada encostada na cadeira 

ou reta longe da cadeira ou curvada longe da cadeira (Figura 6). As nádegas foi considerada 

postura adequada quando permanecia perto da cadeira sem escorregar para frente e 

inadequado aqueles que sentavam afastados da cadeira sem escorregar para frente (Figura 7). 

Já os pés foram considerados adequados quando o escolar alcançava o chão, com os pés retos 

e apoiados no chão e inadequado quando os pés alcançavam o chão com a ponta dos pés ou 

alcançavam o chão, mas ficava sentada na ponta da cadeira ou os pés pendurados (Figura 8) 

(REBOLHO, 2005). 
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Figura 6 – Posição das costas na postura sentada 

 

 

Fonte: Rebolho (2005) 

 

 

Figura 7 – Posição das nádegas na postura sentada 

 

 

Fonte: Rebolho (2005) 

 

 

Figura 8 – Posição dos pés na postura sentada  

 

Fonte: Rebolho (2005) 

 

O transporte do material escolar foi considerado adequado quando transportado nas 

costas com uma alça de cada ombro e inadequado quando transportado nas costas com as duas 

alças em um ombro ou segurando na mão ou à frente com uma alça em cada ombro (Figura 

9). Já pegar objeto no chão foi considerado adequado quando o escolar dobravam os joelhos 

Adequado Inadequado Inadequado Inadequado 

Adequado Inadequado 

Adequado Inadequado Inadequado Inadequado 
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para abaixar-se e pregar o objeto no chão e inadequado quando era realizada a flexão de 

tronco para a realização do movimento (Figura 10) (REBOLHO, 2005). 

 

Figura 9 – Transporte do material escolar 

 

 

Fonte: Rebolho (2005) 

 

 

Figura 10 – Pegar objeto no chão 

 

Fonte: Rebolho (2005) 

 

 

4.5. Processo de treinamento e calibração dos examinadores 

A pesquisa foi realizada por cinco examinadores, sendo um o pesquisador principal, 

fisioterapeuta, mais quatro acadêmicos do curso de fisioterapia do 4º período.  

 Os treinamentos dos examinadores foram realizados na Unidade acadêmica 

especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairi (UFRN/FACISA) por um período de dois meses. Após este período foi 

realizada a calibração, onde se recrutou 30 universitários da unidade, os quais foram avaliados 

pelos cinco examinadores que iriam realizar a pesquisa. Dentre os examinadores, dois foram 

excluídos de realizarem o teste de Adams por terem apresentado valores Kappa inferior a 0,7, 

ficando responsáveis por realizar tais testes apenas os outros três examinadores. 

 

Inadequado Adequado Inadequado 

Inadequado Adequado 
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4.6. Análise dos Dados 

Características demográficas, gênero, idade, atividade física, prática esportiva 

competitiva e hábitos posturais foram descritas por meio de tabulações simples. Na análise 

estatística inferencial foi utilizada a regressão logística condicional e foram estimadas as Odds 

ratio (OR) e os respectivos intervalos de confiança (95%) da variável desfecho e adotado um 

nível de significância de 5% (α < 0,05). 

 

4.7. Aspectos Éticos 

O projeto foi desenvolvido após submissão e aprovação Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL, sob o parecer número 1.327.521 

(ANEXO B). Foram observadas todas as diretrizes e recomendações emanadas da Resolução 

466/12 no que tange ao estudo com seres humanos. Os pesquisadores responsáveis realizaram 

treinamento da equipe de campo, considerando, além das questões técnicas referentes à coleta 

de dados, a atenção especial quanto aos cuidados com a confidencialidade e inviolabilidade 

das informações, a precaução na abordagem de assuntos delicados referentes aos hábitos e 

estilo de vida.  

Ainda que não haja relatos de riscos altos para o desenho de estudo em questão, os 

pesquisadores organizaram o protocolo de coleta de dados de forma que não implique nenhum 

desconforto para os respondentes. Além disso, foram disponibilizados contatos telefônicos 

dos pesquisadores responsáveis e do Comitê de Ética em Pesquisa para comunicação de 

qualquer intercorrência. 

 

5. Resultados 

Participaram da pesquisa 78 pares, ou seja, 156 participantes, que estudavam do sexto 

ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio, com idade variando entre 12 e 17 

anos, matriculados na rede de ensino pública, seja ela municipal ou estadual, do município de 

Santa Cruz/RN. 

 Da amostra estudada 55,1% (86) dos escolares eram meninas, e média de idade de 

13,88 anos. Em relação aos hábitos posturais apenas 19,9% sentavam com as costas bem 

postas na cadeira, 48,7% sentavam sem escorregar os glúteos e 41,7% apoiavam os pés no 
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chão de maneira adequada. O transporte da mochila era realizado de forma correta por 71,2% 

dos escolares, enquanto que apenas 30,1% pegavam objeto no chão de maneira adequada. A 

principal maneira de dormir da amostra era de cama (64,7%), seguida de ambos (28,8%) e 

rede (6,4%) (Tabela 1). 

Quanto ao nível de atividade física 33,3% (52) dos escolares eram ativos, 42,9% (67) 

irregularmente ativos e 23,7% (37) sedentários, sendo a prática esportiva competitiva presente 

em 21,8% (34) dos escolares (Tabela 1). Para esta primeira análise a atividade física foi 

recategorizada, condensando “muito ativo” com “ativo” e “irregularmente ativo A” com 

“irregularmente ativo B”. 

 Dentre os que realizavam alguma prática esportiva competitiva, 25 praticavam futebol 

e/ou futsal, 3 realizavam algum esporte de luta, 2 praticavam natação e 4 praticavam vôlei, 

handebol, basquete e atletismo, sendo um escolar em cada esporte. 
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Tabela 1. Análise descritiva dos escolares participantes da pesquisa. Santa Cruz, RN. 2015. 

Variável n (%) 

Gênero  

     Masculino 70 (44,9) 

     Feminino 86 (55,1) 

Atividade Física   

     Ativo 52 (33,3) 

     Irregularmente ativo  67 (42,9) 

     Sedentário 37 (23,7) 

Prática esportiva competitiva  

     Sim   34 (21,8) 

     Não 122 (78,2) 

Costas ao sentar  

     Adequado   31 (19,9) 

     Inadequado 125 (80,1) 

Nádegas ao sentar  

     Adequado 76 (48,7) 

     Inadequado 80 (51,3) 

Pés ao sentar  

     Adequado 65 (41,7) 

     Inadequado 91 (58,3) 

Transporte de mochila  

     Adequado 111 (71,2) 

     Inadequado   45 (28,8) 

Pegar objeto no chão  

     Adequado   47 (30,1) 

     Inadequado 109 (69,9) 

Dormir  

     Cama 101 (64,7) 

     Rede 10 (6,4) 

     Ambos   45 (28,8) 
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Para identificar a relação entre a escoliose e as variáveis independentes do estudo, os 

hábitos posturais foram dicotomizados em adequados e inadequados; prática esportiva 

competitiva em sim ou não; atividade física foi categorizada em ativos, irregularmente ativos 

e sedentários, assim como a escoliose foi definida como ausente ou presente. Na regressão 

logística condicional, as variáveis prática esportiva competitiva e todos os hábitos posturais 

não apresentaram significância estatística para explicar a escoliose nos escolares (Tabela 2). 

 A atividade física apresentou significância estatística (p=0,016) mostrando que os que 

praticavam pouca atividade física (irregularmente ativos) possuem mais risco de ter escoliose 

ao ser comparado com os escolares ativos (OR: 2,81; IC95%: 1,21-6,49), entretanto ao serem 

comparados com os escolares sedentários não se observou significância estatística (p=0,921). 

Esta significância permaneceu no modelo ajustado, ao ser ajustado por prática esportiva 

competitiva e transporte de mochila, variáveis que apresentaram valor de p menor que 0,25 no 

modelo não ajustado (Tabela 2). 
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Tabela 2. Relação entre o desfecho "Escoliose" e as variáveis independentes do estudo. Santa 

Cruz, RN. 2015. 

  
Escoliose Não-ajustado 

  

Ajustado 

 Ausente Presente 
p-valor OR (IC 95%) p-valor OR (IC 95%) 

    n (%)      n (%) 

Atividade Física  

           Ativo 31 (59,6) 21 (40,4) 

 

1 

 

1 

     Irregularmente Ativo  25 (37,3) 42 (62,7) 0,018 2,64 (1,18-5,89) 0,016 2,81 (1,21-6,49) 

     Sedentário 22 (59,5) 15 (40,5) 0,893 0,94 (0,37-2,38) 0,921 1,05 (0,38-2,90) 

Prática esportiva 

competitiva 

           Não 14 (41,2) 20 (58,8) 

 

1 

 

1 

     Sim 64 (52,5) 58 (47,5) 0,21 1,75 (0,73-4,17) 0,321 1,64 (0,62-4,37) 

Costas ao sentar 

            Adequado 17 (54,8) 14 (45,2) 

 

1 - - 

      Inadequado 61 (48,8) 64 (51,2) 0,565 1,25 (0,58-2,67) - - 

Bumbum ao sentar 

             Adequado 38 (50) 38 (50) 

 

1 - - 

       Inadequado 40 (50) 40 (50) 1 1 (0,52-1,92) - - 

Pés ao sentar 

             Adequado 36 (55,4) 29 (44,6) 

 

1 - - 

       Inadequado 42 (46,2) 49 (53,8) 0,299 1,37 (0,76-2,47) - - 

Transporte de mochila 

              Adequado 52 (46,2) 59 (53,2) 

 

1 

 

1 

        Inadequado 26 (57,8) 19 (42,2) 0,167 0,56 (0,25-1,27) 0,11 0,48 (0,20-1,18) 

Pegar objeto no chão 

               Adequado 22 (46,8) 25 (53,2) 

 

1 - - 

         Inadequado 56 (51,4) 53 (48,6) 0,640 0,86 (0,47-1,60) - - 

Dormir 

               Rede    4 (40,0)   6 (60,0) 

 

1 - - 

         Ambos 24 (53,3) 21 (46,7) 0,483 0,62 (0,17-2,33) - - 

         Cama 50 (49,5) 51 (50,5) 0,583 0,70 (0,19-2,53) - - 

 

Ao observarmos a atividade física recategorizada em cinco categorias (muito ativo, 

ativo, irregularmente ativo A, irregularmente ativo B e sedentário), percebemos que há uma 

tendência na formação de um gradiente de quanto menos atividade física o escolar faz, maior 

a prevalência de escoliose, entretanto o gradiente não se solidifica ao chegarmos nos que não 

praticam nenhum tipo de atividade física, os sedentários (Tabela 3). 
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Tabela 3. Relação entre escoliose e atividade física. Santa Cruz, RN. 2015. 

  Escoliose 

 Ausente Presente 

Atividade Física 2 n (%) n (%) 

     Muito Ativo   9 (64,3)   5 (35,7) 

     Ativo 22 (55,0) 18 (45,0) 

     Irregularmente Ativo A 15 (37,5) 25 (62,5) 

     Irregularmente ativo B 10 (40,0) 15 (60,0) 

     Sedentário 22 (59,5) 15 (45,5) 

 

6. Discussão 

No presente estudo apenas os indivíduos que praticavam pouca atividade física de 

associou com a escoliose nos escolares, as demais características que avaliaram os hábitos 

posturais não obtiveram significância estatística.  

A prevalência de escoliose tem sido apresentada de forma bastante variada na 

literatura. Baroni e colaboradores (2015) encontraram 58,1%, Bueno e Rech (2015) 33,2%, 

Hengwei e colaboradores (2016) 5,14%. O principal fator responsável por tais diferenças é o 

método de diagnóstico e o local em que foi realizada a pesquisa. Por mais que este estudo não 

tenha objetivado estimar a prevalência de escoliose em escolares, vale salientar que o presente 

estudo utilizou o teste de Adams como critério de diagnóstico da escoliose. 

Quanto ao gênero Minghelli, Nunes e Oliveira (2014) encontraram uma maior 

prevalência de escoliose nas meninas ao ser comparado com os meninos, assim como em 

outros estudos (COLAK et al., 2015; BARONI et al., 2015). O presente estudo não avaliou a 

relação entre gênero e escoliose, pois o mesmo foi um dos critérios de emparelhamento, 

entretanto observou um maior número de meninas participantes do estudo (55,1%), 

justificando-se pelo fato da escoliose ser mais presente nesta população. O crescimento 

puberal anormal nas meninas, caracterizado por uma maior altura e envergadura, em especial 

na faixa etária entre 12 e 15 anos pode justificar esta maior prevalência, tendo em vista que 

nos meninos com escoliose não se encontra tal crescimento puberal anormal (WEI JUN et al., 

2012). 

Dos escolares participantes 23,7% não praticavam atividade física, corroborando com 

os achados de Bergmann e colaboradores (2013), os quais encontraram uma prevalência de 
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sedentarismo de 26,8%. Em contrapartida, Santo, Guimaraes e Galera (2011) observaram que 

apenas 5,2% dos escolares não praticavam atividade física, justificando tal diferença pelo fato 

deste ultimo estudo ter sido realizado em uma cidade onde a prática de atividade física é 

obrigatória nas escolas.  

Neste estudo, a maior prevalência de escoliose foi observada nos escolares 

irregularmente ativos, com significância estatística (p=0,016; OR: 2,81; IC95%: 1,04-7,57) e 

uma relação inversa entre os praticantes de atividade física e a escoliose, como demonstrado 

na tabela 3. Entretanto, não se observou a relação entre os praticantes de atividade física com 

os sedentários, divergindo dos achados de Santo, Guimaraes e Galera que encontraram 

significâncias estatísticas entre os sedentários e os praticantes de atividade física. A diferença 

entre tais estudos pode ser justificada pelo fato de que o presente estudo trabalhou a variável 

em várias categorias, enquanto que o segundo trabalhou de maneira dicotômica.  

Em revisão de literatura realizada por Mordecai e Dabke (2012) observando a eficácia 

de exercícios para o tratamento da escoliose, observa-se que a maioria dos estudos utilizando 

este recurso mostra melhorias ou estabilização da escoliose, apesar do baixo rigor 

metodológico dos estudos. Desta forma, pode ser indicativo de que os praticantes de atividade 

de física do presente estudo, por apresentarem um maior nível de atividade física, podem está 

trabalhando com musculaturas especificas ou realizando as atividades de maneira correta, o 

que pode diferir dos escolares com menor nível de atividade física.  

Tal relação entre atividade física e escoliose pode ser confundida pelo fato da relação 

causa e efeito das variáveis, onde por muitas vezes pode ter ocorrido do portador de escoliose 

não realizar a atividade física por ter escoliose e não o inverso. Vale salientar ainda a 

importância de que em hipótese alguma o portador de escoliose deve se ausentar da realização 

da atividade física (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1981). 

No presente estudo 71,2% dos escolares realizavam o transporte adequado da mochila, 

sendo que esta variável não se associou estatisticamente com a escoliose, corroborando com 

os achados de Bueno e Rech (2014) que 80,7% dos escolares transportavam o material escolar 

adequadamente, mas sem associação estatística com desvios posturais. 

Apesar de não associação estatística entre transporte inadequado de mochila e 

escoliose, o transporte unilateral da mochila pode levar a sobrecargas na coluna vertebral e 

por consequência pode acarretar no aparecimento de dor nas costas (PRETO et al., 2015; 

LIMON, 2004)  . Grimmer e colaboradores (2002) encontraram que o transporte de mochila 
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em duas alças apresentava diferentes respostas posturais de acordo com a altura do seu 

posicionamento, sendo os níveis mais baixos mais recomendados por apresentar menos 

respostas posturais, pois com a carga mais baixa aproximava-se mais do centro da gravidade. 

Como o presente estudo não avaliou a altura da mochila ao ser transportada em duas alças, 

este fator pode justificar a não associação entre as características, tendo em vista a 

variabilidade de altura que possa ter sido encontrada na amostra do presente estudo. 

As redes de dormir são um tipo de descanso constituído por malha ou tecido 

retangular, os quais são suspensos pelas extremidades, tais hábitos foram herdados pelos 

indígenas e são indispensáveis e muito presente na cultura brasileira, em especial nas áreas 

mais pobres da região nordeste. Baroni et al., em um estudo seccional, investigaram a 

associação inversa entre escoliose e hábito de dormir em rede, no qual observaram que tal 

associação realmente existia, tal uso, por ser uma superfície instável, poderia influenciar 

positivamente na força da musculatura superficial e profunda da coluna, podendo prevenir a 

escoliose. Entretanto tal associação não foi confirmada no presente estudo, apesar do baixo 

número de escolares que tinham hábito de dormir de rede no presente estudo. 

Atualmente, observa-se uma grande crescente de estudos avaliando a associação entre 

fatores genéticos e a escoliose. Existe um Consórcio Internacional para a escoliose e Genética 

estabelecido desde 2012, no qual realizam diversos estudos observando tais associações, 

entretanto ainda é preciso identificar mais genes para esclarecer a imagem da escoliose, 

apesar de já existirem estudos de associação com o genoma humano e escoliose em 

andamento (IKEGAWA, 2016).  

Além destes fatores, é iniciada uma nova linha de estudo envolvendo fatores 

nutricionais com a escoliose. Foi observado um maior índice de grelina em portadores de 

escoliose, e este poderia está envolvido na patogênese da escoliose, pois esta pode está 

envolvida no processo de atraso no crescimento e na desmineralização óssea (GAUZY et al., 

2015). 

As doenças complexas, como a escoliose, são causadas por uma combinação genética, 

estilo de vida, meio ambiente e fatores biológicos (BURWELL et al. 2016). Desta forma, 

fazem-se necessários mais estudos no qual seja realizada a análise de interação de fatores 

genéticos com fatores comportamentais e de estilo de vida para uma melhor compreensão do 

fator causal da escoliose. Além de que são necessários mais estudos utilizando análise de 

hábitos posturais como transporte de mochila, peso de mochila; hábitos de vida e fatores 
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genéticos, observando a relação com progressão da escoliose e não apenas fatores causais da 

patologia, tendo em vista que a escoliose é uma doença progressiva. 

Hábitos posturais inadequados clássicos, como hábito de transporte de mochila, 

postura sentada, pegar objeto no chão e maneira de dormir, não se apresentaram como fatores 

de risco para escoliose, apesar de serem considerados fatores predisponentes a alterações 

posturais. 

Uma das limitações do presente estudo refere-se ao viés de memória, tendo em vista 

que o presente estudo é retrospectivo, como também um número baixo de escolares com 

determinadas características, pontos que seriam sanados em estudos longitudinais 

prospectivos, como por exemplo, uma coorte, onde poderíamos controlar os fatores, bem 

como viés de informante, tendo em vista que foi trabalho com escolar e os mesmo podem não 

ter um bom discernimento das características. Outra limitação está relacionada à identificação 

da escoliose que apesar de seus altos valores de sensibilidade e especificidade não é o método 

padrão-ouro. Além disto, a amostra pode ter sido pequena, tendo em vista o alto número de 

variáveis e que o cálculo amostral foi baseado no desfecho primário, o hábito de dormir de 

rede, que não apresentou significância estatística. Talvez uma amostra maior confirmasse 

mais achados, tendo em vista a plausibilidade científica relatadas em outras variáveis. 

7. Conclusões 

O projeto estudo apontou a baixa atividade física como fator de risco para escoliose 

em escolares, podendo indicar a prática de atividade física como fator protetor para escoliose, 

entretanto para as demais variáveis estudadas não se encontrou associações com a escoliose 

em escolares. 

Observa-se a necessidade de implantação de estratégias de rastreio da escoliose nos 

escolares, como também a necessidade de intervenções para prevenção e/ou promoção da 

saúde desta população, bem como intervenções para diminuir a curvatura ou impedir a 

progressão da escoliose. 
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9. Apêndices 

APÊNCICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para seu (sua) filho(a) participar da pesquisa “Análise dos fatores 

de risco à escoliose em escolares”, coordenada pelo mestrando Sanderson José Costa de 

Assis. 

A participação do seu filho (a) é voluntária, o que significa que ele(a) poderá desistir 

a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa procura avaliar a presença de alterações posturais em escolares com 

idade entre 12 e 17 anos, matriculados nas escolas do município de Santa Cruz/RN. 

Observa-se que é na fase escolar onde começam a surgir os desvios posturais, dentre 

eles, temos a escoliose, que pode se agravar na vida adulta. A avaliação postural e a análise 

dos fatores de risco para a escoliose podem fornecer um diagnóstico inicial de alterações da 

escoliose, as quais, se não identificadas precocemente, podem resultar em dores e 

incapacitações físicas, configurando-se hoje como um problema de saúde pública.  

Desta forma a realização dessa pesquisa nos escolares do município tem como 

objetivo analisar os fatores de risco relacionados às alterações posturais em escolares de 

ambos os gêneros, idade entre 12 e 17 anos, matriculados no ensino público fundamental e 

médio do município de Santa Cruz/RN, de forma a contribuir com as ações de saúde que são 

desenvolvidas e aquelas que poderão ainda ser implantadas nesta cidade. 

Caso você e seu filho (a) decidam aceitar o convite, seu (sua) filho (a) será 

submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: aplicação de questionário sobre idade, sexo, 

renda familiar, nível de atividade física, hábitos posturais como formas de dormir ou assistir 

televisão. Será submetido ainda à avaliação postural (a qual permanecerá num ambiente 

restrito da escola trajando top as meninas e sem camisa os meninos apenas na presença do 

avaliador). 

Os riscos envolvidos com a participação de seu (sua) filho(a) são: Possíveis 

desconfortos na resposta aos formulários e questionários que serão minimizados através das 

seguintes providências: a avaliação e questionamento será feito individualmente ao seu filho 

(a) num ambiente restrito da escola. 

Você e seu filho(a) terão os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: saberão se 

seu filho(a) apresenta algum desvio postural que possa trazer futuramente dores corporais. Se 

algum destes distúrbios estiver presente, você e seu filho (a) receberão orientações de 

prevenção e tratamento destes distúrbios e orientação para encaminhamento a um local de 

tratamento especializado.  

Esta pesquisa obedece todas as diretrizes e recomendações emanadas da Resolução 

466/12 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP – no que tange ao estudo com 

seres humanos. Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome e de seu filho(a) não 
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serão identificados em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite, no prazo de 15 dias após a avaliação. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o mestrando Sanderson José Costa de 

Assis, no endereço Rua Trairi, S/N – Centro – Santa Cruz/RN, pelo telefone (84) 3291-2411 

ou pelo email sanderson_assis@hotmail.com. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL, Av. Nilo Peçanha, 

620 – Petrópolis - Natal/RN, pelo telefone  (84) 3342 5003  ou e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que eu compreendo os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordamos em participar voluntariamente da pesquisa: “Análise 

dos fatores de risco à escoliose em escolares”. 

 

 

Responsável pelo menor: 

 

NOME:___________________________________________________________ 

 

Assinatura:________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Análise dos fatores de risco 

à escoliose em escolares”. Seus pais permitiram que você participe. 

Queremos saber como encontra-se sua coluna, se tem algum desvio nela, o que pode 

está causando possíveis desvios e o que pode está promovendo uma boa saúde de sua coluna. 

Os escolares que irão participar desta pesquisa têm de 12 a 17 anos de idade.  

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá 

nenhum problema se desistir. 

A pesquisa será feita na própria escola, em sala reservada, onde as crianças serão 

submetidas à avaliação postural, como também responderá alguns questionamentos sobre 

atividade física, hábitos posturais como formas de dormir ou assistir televisão. Para isso, será 

usado um questionário onde perguntaremos como você realizava alguma dessas práticas. Os 

riscos envolvidos com a sua são: possíveis desconfortos na resposta aos formulários e 

questionários que serão minimizados através das seguintes providências: a avaliação e 

questionamento serão feitos individualmente a você num ambiente restrito da escola. 

Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones (84) 9 9919-9425 

do pesquisador Sanderson José Costa de Assis.  

Mas há coisas boas que podem acontecer, saberá como encontra-se a saúde de sua 

coluna e caso necessário você receberá orientações de como realizar bons hábitos posturais 

como sentar, dormir, pegar um objeto no chão, dentre outras posturas.  

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa 

vão ser publicados, mas sem identificar as crianças que participaram.  

Quando terminarmos a pesquisa voltaremos a sua escola para mostrar a você e seus 

colegas qual a melhor maneira de sentar, dormir, pegar um objeto no chão, dentre outras 

posturas.  

Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu escrevi os telefones na parte 

de cima deste texto.  
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================================================================== 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “Análise 

dos fatores de risco à escoliose em escolares”. 

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir e que ninguém vai ficar furioso.  

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis.  

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa.  

 

Santa Cruz/RN, ____de _________de _______ 

 

Assinatura:________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Escola:____________________________________________  Série/Ano:_________ 

Nome do escolar:_____________________________________Idade:____________ 

 

Avaliação Postural: 

Equilíbrio Frontal Pélvico: (   ) normal   (   ) MIE mais curto    (   ) MID mais curto 

Equilíbrio Sagital Pélvico: (   ) normal   (   ) anteversão pélvica  (   ) retroversão pélvica 

Gibosidade: (   ) ausente  

  (   ) presente: (   ) lombar D  (   ) lombar E  (   ) torácica D  (   ) torácica E 

 

Nível de Atividade Física (IPAQ-C): 

 

Exercício (caminhada) Moderada Vigorosa  

Classificação Frequência Duração Frequência Duração Frequência Duração 

       

 

Você praticava alguma atividade competitiva? 

(    ) Não    (    ) Sim     Qual esporte? _______________________ 

 

 



Fatores de risco para escoliose em escolares: um estudo caso-controle     47 
 

 

 

Agora iremos fazer algumas perguntas sobre como você adotava algumas posturas há 5 anos 

atrás: 

Como ficavam suas costas quando estava sentado? 

 

 

 

E o seu bumbum, como ficava? 

 

E os pés, como ficavam?  
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Como você carregava sua mochila?  

 

Como você pegava um objeto que estivesse no chão? 

 

De qual forma você dormia? 

(    ) Cama        (    ) Rede     (   ) Os dois 

 

Por quanto tempo você dormia na cama?________ 

Quanto tempo você passava deitado na rede?________ 

De qual forma você dormia na cama? 
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De qual forma você dormia na rede (para aqueles que dormiam de rede)?
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10. Anexos 

 ANEXO A – QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – Ipaq 

 Versão curta 
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