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Resumo 
Os desvios posturais são considerados um problema da atualidade, trazendo prejuízos aos indivíduos 

acometidos e ao sistema de saúde. É mais prevalente na população adulta, economicamente ativa, 

sendo considerada a maior causa de afastamento do trabalho. Dessa forma, os desvios posturais 
causam importante absenteísmo e prejuízo econômico, gerando morbidade e incapacidade quando não 

corretamente diagnosticados e tratados. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo ampliar os 

conhecimentos através de revisão de artigos atualizados relacionados aos tipos de alterações e 

tratamento nos desvios posturais. Foi realizada uma revisão exploratória da literatura através de 
jornais e periódicos indexados em diversos sites e bases de dados científicas. Os resultados obtidos 

nos mostraram a necessidade de se entender os novos hábitos de vida que levam a essas alterações 

posturais. A boa avaliação e conduta terapêutica são essenciais para a resolução dos sintomas e 
incapacidades gerados pelos desvios posturais. Deve-se considerar a idade do paciente, o histórico 

pessoal de doenças prévias e comorbidades para realizar os diversos tipos de procedimentos invasivos, 

com a finalidade de evitar mais danos à saúde e não dar falsas expectativas de eficácia do tratamento, 
sejam estes clínicos ou cirúrgicos. Assim, concluiu-se que é necessário atualizar os conhecimentos 

pelos profissionais de saúde a respeito das técnicas de prevenção, tratamento e reabilitação em desvios 

posturais.  
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Abstract 
 The postural changes are considered a problem of the present time, bringing damages to affected 

individuals, and to the health system. It is more prevalent in the economically active adult population 

and is considered to be the major cause of withdrawal from work. In this way, postural deviations 
cause significant absenteeism and economic loss, generating morbidity and disability when not 

properly diagnosed and treated. Therefore, the present article had the objective of increase knowledge 

through review of updated articles related to the types of changes and treatment in postural deviations. 

A exploratory literature review was carried out through journals and periodicals indexed in various 
sites and scientific bases. The results showed us the need to understand the new habits of life that lead 

to these postural changes. Good evaluation and therapeutic conduct is essential for the resolution of 

the symptoms and disabilities generated by postural deviations. Consideration should be given to the 
age of the patient to perform the various types of invasive procedures and the personal history of prior 

diseases and comorbidities. Therefore, avoiding further damage to health and not giving false 

expectations of treatment efficacy be these clinical or surgical. Thus, it is necessary to update the 

knowledge by the health professionals regarding the techniques of prevention, treatment and 
rehabilitation in postural deviations. 
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Introdução  

 

De acordo com a organização mundial de saúde (OMS) estima-se que a prevalência de 
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lombalgia não específica é de 60-70% nos países industrializados (WHO, 2004); (WHO, 

2018) e que existe muita heterogeneidade da população e variabilidade de prevalências de 

desvio de postura (KASTEN et al., 2017). No Brasil, 36% da população é acometida por 

alguma doença crônica de coluna (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Os desvios 

posturais representam causa rotineira de doenças do grupo das crônico-degenerativas, sendo 

que 80% tem origem na infância (XAVIER et al., 2015). Ainda, a organização mundial de 

saúde (OMS) estima que 23% dos adultos e 80% dos adolescentes sejam inativos fisicamente 

(WHO, 2017). 

Não há uma definição universal de postura correta, sendo o termo bastante abrangente. 

A postura é uma situação dinâmica, com as partes do corpo adaptando-se conforme estímulos 

recebidos. Tem função de sustentação do corpo e é reconhecida como a posição que precede 

os movimentos corporais. Além disso, fatores psicológicos e hormonais estão envolvidos 

(SALVE; BANKOFF, 2003). 

A má postura pode ser definida, portanto, como a relação anormal entre os segmentos 

do corpo, com sobrecarga dos elementos de apoio e alteração do equilíbrio sobre a base de 

sustentação. Várias são as causas da má postura, entre elas podemos citar: a obesidade, 

ocupação profissional, condições insalubres de trabalho, sexo, idade, tabagismo, 

traumatismos, hereditariedade, sobrecarga de peso, realização de movimentos repetitivos, o 

baixo grau de instrução e o sedentarismo (SALVE; BANKOFF, 2003). 

 Segundo a OMS cerca de 37% das lombalgias é atribuível a fatores de risco 

ocupacionais. Sendo uma das principais causas de ausência do trabalho, o que leva, portanto a 

uma perda econômica elevada (WHO, 2002). No Brasil, 80% das pessoas têm ou terão 

problemas posturais por fatores ocupacionais, dos quais majoritariamente, são representados 

por homens na faixa de 35 anos. Entre as ocupações de alto risco, estão trabalhadores de 

serviços gerais, motoristas de caminhão e veículos pesados, trabalhadores domésticos, 

mecânicos, auxiliares de enfermagem, estivadores, lenhadores, lixeiros e trabalhadores de 

construção civil (SALVE; BANKOFF, 2003).  

No Brasil, cerca de 50% da população adulta tem sobrepeso e 15% é considerada obesa 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE., 2011). A obesidade causa severas mudanças 

morfofuncionais no organismo, incluindo o sistema musculoesquelético. O excesso de peso 

afeta negativamente as articulações, que limita na realização de movimentos e altera a posição 

dos pés, afetando a postura corporal e causando dores crônicas (FERREIRA; ÁVILA; 

MASTROENI, 2015). 
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Dependendo da gravidade e prognóstico evolutivo das alterações posturais deve-se 

considerar os custos para sociedade (VIOLA et al., 2013).   A grande dificuldade é de 

diagnóstico e prevenção de agravos das lesões de coluna durante o labor. Ademais deve 

adotar por técnicas de tratamento de baixo custo e mais resolutivas para a doença (VIOLA et 

al., 2013).  Um problema são os custos elevados para a fixação osteometálicas de coluna e 

especificidades no envolvimento dos profissionais. 

Diante da necessidade de profissionais tanto para os aspectos de diagnóstico e 

tratamento clinico sejam conservador ou cirúrgico bem informados na literatura atual, com 

boa competência técnica profissional, para a tomada de decisões baseadas na semiologia 

clinica destes trabalhadores e pacientes. O objetivo deste artigo foi ampliar os conhecimentos 

através de revisão de artigos atualizados relacionados aos tipos de alterações e tratamento nos 

desvios posturais. Para isso fez uma revisão exploratória da literatura através de jornais e 

periódicos indexados em diversos sites e bases cientificas. 

 

Problemas de má postura 

 

Considera-se a má postura sendo uma das principais causas de problemas na coluna 

vertebral (SOUZA et al., 2016). A cifose, escoliose e a hiperlordose lombar são as 

consequências mais comuns da má postura. A escoliose é o desvio da linha média da coluna e 

está relacionada principalmente com a sobrecarga de peso (XAVIER et al., 2015). A 

hiperlordose lombar é um aumento do ângulo da concavidade da região inferior da coluna 

além do considerado fisiológico e está associada a fraqueza dos músculos abdominais. A 

musculatura abdominal tem como função a sustentação dos órgãos, manutenção do equilíbrio 

postural, estabilização da pelve, revestimento das paredes do abdome e auxilia o diafragma 

durante a respiração. Quando há hipotonia ou fraqueza da musculatura abdominal, essas 

funções são prejudicadas (OLIVEIRA et al., 2016). 

Os médicos devem fazer a avaliação e o diagnóstico desses pacientes, recomendando 

desde tratamentos corretivos da postura, afastamento do trabalho e até mesmo cirurgias. A dor 

lombar pode ser tratada com analgésicos. A cirurgia de hérnia de disco continua a ser a última 

opção quando todas as outras estratégias falharam (―World Healthy Organization‖, 2004).  A 

fisioterapia, reeducação postural global (RPG), e outros tipos de exercícios físicos podem ser 

indicados no tratamento. O RPG é bastante reconhecido atualmente pelos seus benefícios em 
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diversas alterações posturais além de não apresentar efeitos colaterais (OLIVEIRA et al., 

2016).  

O educador físico corrobora dentro das escolas, por prevenir e detectar precocemente 

alterações posturais desde a infância (SOUZA et al., 2016). A prática de exercícios sem 

supervisão e até mesmo o excesso pode ser tão nocivo quanto a falta do exercício físico. 

Portanto, o profissional faz-se necessário para prescrever e supervisionar os exercícios físicos 

e as modalidades desportivas (TOSCANO; EGYPTO, 2001).  

 

Tipos de diagnósticos das alterações posturais 

 

Para diagnosticar alterações posturais da coluna vertebral são utilizados métodos 

indiretos e diretos. O método indireto é realizado através da avaliação postural visualmente, 

porém esta é avaliador-dependente e não afere o grau correto dessas variações. O padrão-ouro 

para a avaliação das curvaturas fisiológicas e patologias da coluna é o raio-X. Mas para 

alguns casos pode-se solicitar uma ressonância magnética nuclear (RMN), ou tomográfica 

computadoriza (TC) para um diagnóstico complementar aos desvios e elucidando melhor as 

causas dos desvios posturais e suas consequências.  Outra alternativa não invasiva é o 

arcômetro e o flexicurva (DE ANDRADE BACCHI et al., 2013). 

 

Modificações posturais durante ciclo da vida e o envelhecimento  

 

O envelhecimento está associado ao declínio das funções fisiológicas; por isso,  idosos  

têm  menor  capacidade  de  gerar  níveis  relevantes  de  força  muscular  e/ou  precisão  para  

a realizar a tarefa motora, de modo a não atender à demanda com o mesmo nível de 

estabilidade (SANTO; JUNIOR; BRANCO, 2015).  

Então com o avançar da idade, podem ocorrer mudanças nas estratégias utilizadas para 

manter o equilíbrio postural. Pois, o envelhecimento acarreta perdas funcionais e motoras, e 

isso pode refletir na forma e na variabilidade do comportamento motor apresentado pelos 

idosos. Estudos tem mostrado maior oscilação corporal de idosos do que de jovens, 

demonstrando diferenças na competência de se manter em estabilidade em virtude das 

características da faixa etária (LAHR et al., 2017). Por esse motivo, indivíduos que por algum 

motivo tenham tido perdas em algum dos sistemas envolvidos no controle postural no quesito 

do envelhecimento apresentam maior dificuldade em manter o equilíbrio postural. 
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Relação do sobrepeso e obesidade nos desvios posturais 

 

A manutenção de uma postura ideal da coluna vertebral envolve a presença de quatro 

curvaturas equilibradas identificadas na vista lateral, duas convexas (torácica e sacral), 

chamadas de cifoses, e duas côncavas (cervical e lombar), chamadas de lordoses. No 

individuo obeso, a manutenção do equilíbrio e da estabilidade da coluna, durante a postura 

estática, a marcha e a locomoção, é mais difícil em virtude do excesso de peso. Isto dificulta a 

distribuição da massa corporal e das relações antropométricas diferenciadas entre as estruturas 

anatômicas do tronco e dos membros (SIQUEIRA; SILVA, 2011). 

A gordura corporal desempenha funções importantes no corpo humano, porém, 

quando em excesso, pode causar sérios distúrbios à saúde, além de ser indesejável nos 

padrões estéticos da sociedade contemporânea.  Portanto, as variações do contorno corporal 

correlacionam se às variações do alinhamento esquelético independentemente da sua 

constituição.  Ainda que algumas pessoas não se importem com a postura corporal, está 

comprovado que esta pode influenciar significativamente na saúde e bem-estar (SILVA et al., 

2014). 

As alterações posturais estão diretamente relacionadas com deslocamento do centro de 

equilíbrio, ocasionado pelo acúmulo de gordura gerando assim, sucessivas adaptações 

posturais. Então estas sucessivas adaptações como, por exemplo, a formação da hiperlordose 

lombar no caso do acúmulo de gordura na região abdominal que resulta numa anteversão 

pélvica. Dessa forma, as alterações da massa corpórea acabam afetando as estruturas físicas 

do indivíduo, alterando a sua postura (KASTEN et al., 2017). 

 

A influência das atividades laborais sobre desvios posturais 

 

 Existem diversos setores indispensáveis para produção de bens e produtos necessários 

na economia. Para isto diversas atividades laborais são desenvolvidas na sociedade para 

atender esse mercado (NEGRI et al., 2014). Algumas atividades prejudicam ou exigem mais 

do sistema esquelético e modificam sua postura durante o trabalho (RODRIGUES, 2017). No 

entanto, as atividades laborais podem ser prejudiciais quando os indivíduos deixam de 

praticar exercício físico regular. Se associada ao sobrepeso e a obesidade, leva a mais 
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problemas de mais saúde e bem estar. O que pode levar a alteração da condição 

musculoesquelética, e ainda a dores após o labor (BARTZ; JORNADA, 2017). 

A influência das atividades laborais pode exigir muito do sistema esquelético ou 

muscular e esforços respetivos e dores alterarem a postura corporal dos trabalhadores 

(VALENÇA et al., 2016). Dessa forma o sedentarismo (TOSCANO; EGYPTO, 2001) e 

ausência de ergonomia no trabalho (PAULA; HAIDUKE; MARQUES, 2016) podem 

estimular alterações posturais. Assim algumas modalidade de trabalho exigem postura ou 

podem provocar alterações da boa postura (DE ANDRADE BACCHI et al., 2013).  

 

Tipos de tratamento clínico versus cirúrgico 

 

O tratamento deve ser individualizado para cada paciente, e varia conforme idade, 

sintomas e comorbidades, dentre outros fatores. Normalmente, é conservador, e apenas em 

alguns casos evolui para cirurgia. No tratamento conservador, medicamentos podem ser 

prescritos para as dores crônicas, como os antiinflamatórios não esteroidais (AINES). Além 

disso, há evidências que antiepiléticos e antidepressivos podem afetar o sistema modulador da 

dor e trazer melhora em alguns casos. No tratamento medicamentoso, devemos considerar a 

idade do paciente e comorbidades associadas, pois existem efeitos colaterais com o seu uso. 

Sabemos que idosos são mais sensíveis a esses efeitos, por consequência do próprio 

envelhecimento e pela polifarmácia devido à existência de várias patologias concomitantes 

(TAKAHASHI et al., 2017). 

Os exercícios tem se mostrado eficazes tanto para a melhora da dor quanto para o 

aumento da qualidade de vida. São reconhecidos seus benefícios no combate ao estresse e 

obesidade, fatores relacionados com a ocorrência de algias na coluna vertebral (TOSCANO; 

EGYPTO, 2001). Podem ser indicados isoladamente ou associado ao tratamento 

medicamentoso e possuem a vantagem de não apresentarem efeitos colaterais, além de 

melhorar a postura, a flexibilidade e força muscular (TAKAHASHI et al., 2017). Porém, o 

excesso de atividade física ou sua prática sem supervisão pode piorar o quadro, e portanto 

deve ser orientado por profissional competente (TOSCANO; EGYPTO, 2001).  

Também é reconhecido como forma de tratamento conservador utilizar bases de 

suporte, palmilhas e calçados anatômicos. Seu uso promove o alinhamento dos pés, joelhos, 

pelve, escápula, ombros e coluna, ajustando a orientação do corpo. Esses ajustes podem 
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impedir a evolução e a compensação dos desvios posturais e evitar agravamentos das lesões e 

da dor (FERREIRA; FORTI; BARELA, 2013). 

No tratamento clínico pode utilizar as técnicas da fisioterapia que inclui desde técnicas 

analgésica e anti-inflamatórias (ARINS et al., 2016) até técnicas mais especificas de 

reeducação postural global (RPG), (OLIVEIRA et al., 2016), quiropraxia, pilates (DA 

SILVA; MANNRICH, 2016), acupuntura, massagens, dentre outras (SILVA; ZARBATO, 

2017). 

O tratamento cirúrgico tem muitas controvérsias, sendo indicados em situações 

degenerativa para cirurgias de coluna vertebral (FALAVIGNA; NETO; TELES, 2009). 

Estudos recentes mostram que crianças se beneficiam mais da cirurgia de hérnia (OLIVEIRA; 

SIMÕES, 2011) que adultos jovens e estes se beneficiam mais que os idosos. A explicação é 

que quanto mais idoso o indivíduo for encaminhado para a cirurgia, mais graves serão os 

sintomas com possibilidades de complicações pós cirúrgicas dificultando a recuperação.  

Além disso, quanto mais alterações lombares degenerativas acumuladas, maior é o índice de 

persistência das dores após o procedimento e a insatisfação nesses pacientes após a cirurgia. 

No entanto, mesmo com desfecho inferior, alguns autores defendem que a cirurgia deve ser 

considerada como opção de tratamento válida em idosos, sugerindo que o cirurgião, nestes 

casos, deve informar o paciente sobre os riscos e a taxa de sucesso, a fim de não gerar falsas 

expectativas (STRÖMQVIST et al., 2017). 

No período pós-operatório, os pacientes jovens possuem menor dor nas costas e nas 

pernas, menor consumo de analgésicos, maior qualidade de vida e menor incapacidade do que 

antes da cirurgia. Pacientes de maior idade apresentam mais dor, maior consumo de 

analgésicos, menor qualidade de vida e incapacidade mais pronunciada (STRÖMQVIST et 

al., 2017). 

Quanto a coluna cervical, estudos sugerem que há diferenças significativas na 

arquitetura interna da lordose cervical nos diferentes grupos etários e entre gêneros. Essas 

diferenças devem ser levadas em conta antes de qualquer procedimento, para estabelecer o 

alinhamento correto da lordose cervical (BEEN; SHEFI; SOUDACK, 2017). 

Atualmente, o padrão ouro é a artrodese intersomática por via posterior e fixação com 

parafusos pediculares, ou artrodese circunferencial. A artrodese pelo método aberto 

convencional é bastante agressiva e de elevada morbidade. Por apresentar grandes incisões, 

dissecção ampla e retração muscular prolongadas, levam à isquemia e denervação muscular 

que resultam em atrofia e dor ( OLIVEIRA; SIMÕES, 2011). 
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Considerações finais 

 

Precisa-se entender os novos hábitos de vida que levam às alterações posturais, como o 

uso excessivo de tablets e celulares, uso de cadeiras não apropriadas na fase escolar, 

maquinários e equipamentos inadequados no ambiente de trabalho, dentre outros. A prática de 

hábitos saudáveis como o uso de colchões adequados e a realização de exercícios regulares 

deve ser conscientizada e estimulada para todos os indivíduos.  

A boa avaliação e conduta é essencial para a resolução dos sintomas e incapacidades 

gerados pelos desvios posturais. Deve-se considerar a idade do paciente para a realização de 

procedimentos invasivos e o histórico pessoal de doenças prévias e comorbidades a fim de 

evitar mais danos e não dar falsas expectativas a eficácia do tratamento. Desta forma, deve-se 

esgotar todas as técnicas de tratamento conservador antes de indicar as cirurgias. Assim são 

necessários atualizar os conhecimentos pelos profissionais de saúde a respeito das técnicas de 

prevenção, tratamento e reabilitação nas alterações posturais.  
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