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Resumo  

Contextualização: A boa postura é aquela que melhor ajusta nosso sistema 

musculoesquelético, equilibrando e distribuindo todo o esforço de nossas 

atividades diárias, favorecendo a menor sobrecarga e auxiliando a prevenir dores. 

Objetivo: Verificar a presença de dores musculoesqueléticas e desvios posturais 

em função da idade e do gênero, de frequentadores das praias de Santos e do 

Guarujá.  

Métodos: Foram avaliadas 2.394 indivíduos a partir de 5 anos de idade sendo 

43,27% do gênero masculino e 56,73% feminino. Para a determinação dos 

desvios posturais e dores musculoesqueléticas foram realizadas coleta de dados 

por meio de um questionário e avaliação postural.  

Resultados: As prevalências totais de desvios posturais e dores foram de 64,66% 

e 63,28%, respectivamente. A área mais afetada por algia foi a coluna vertebral 

com 43,98% das queixas, em que 17,04% dos indivíduos avaliados citaram a 

região lombar como mais acometida. Quanto às alterações posturais, o 

desalinhamento com maior representação foi a escoliose com 64,66%, seguida  

da hiperlordose lombar com 38,18% e da hipercifose torácica com 30,03%.  

Conclusão: Pode-se concluir que os desvios posturais e as dores 

musculoesqueléticas apresentam altas prevalências entre os avaliados, 

principalmente em mulheres e na faixa etária entre 41 e 60 anos, tornando 

necessária a implementação de programas que visem a prevenção e correção de 

tais achados. 
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Abstract: 

Background: Good posture is the one that best fits our musculoskeletal system, 

balancing and distributing all the effort of our daily activities, encouraging the 

lowest overhead and helping to prevent pain. 

Objective: The purpose of this study was to verify the presence of musculoskeletal 

pain and postural deviations according to age and gender of visitors from the 

beaches of Santos and Guaruja cities.  

Methods: We evaluated 2394 subjects from 5 years of age being 43.27% males 

and 56.73% female. To determine the postural deviations and musculoskeletal 

pain were carried out data collection and assessment posture.  

Results: The total prevalence of pain and postural deviations were 64.66% and 

63.28% respectively. The most affected area by pain was the backbone with 

43.98% of the complaints, in which 17.04% of subjects evaluated cited as the 

lumbar region most affected. As for postural changes, the misalignment with 

scoliosis was the largest representation with 64.66%, followed by lumbar 

hyperlordosis with 38.18% and 30.03% with hyperkyphosis.  

Conclusion: It was concluded that the postural deviations and musculoskeletal 

pain have high prevalence among evaluated, especially in women and aged 

between 41 and 60 years, necessitating the implementation of programs aimed at 

prevention and correction of such findings. 
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INTRODUÇÃO 

A boa postura é aquela que melhor ajusta nosso sistema 

musculoesquelético, equilibrando e distribuindo todo o esforço de nossas 

atividades diárias, favorecendo a menor sobrecarga em cada uma de suas 

partes1. 

Existem vários fatores intrínsecos e extrínsecos que podem influenciar na 

postura do indivíduo como hereditariedade, condições físicas em que se vive, nível 

socioeconômico e fatores emocionais devido a alterações fisiológicas do 

desenvolvimento humano 2.  

A obtenção de equilíbrio nas estruturas que compõem a base de sustentação 

humana, evitando quadros dolorosos e a ela relacionados, não se constitui em 

tarefa fácil, devido principalmente à contínua mudança de postura realizada 

diariamente pelo homem, expondo sua estrutura morfofuncional a uma série de 

agravos 3. 

Diferentes problemas posturais, em especial aqueles relacionados com a 

coluna vertebral, têm sua origem no período de crescimento e desenvolvimento 

corporais, ou seja, na infância e na adolescência, podendo levar a deformidades 

graves e comprometer a postura 4. 

Os padrões posturais assumidos durante a fase escolar adquirem resultados 

que se tornam permanentes na fase adulta. A incidência das alterações posturais 

nas crianças é bastante significativa devido às situações vulneráveis em que 

permanecem nas escolas em posturas inadequadas. As posturas das crianças de 

sete a 12 anos sofrem transformações na busca de equilíbrio às novas proporções 

do seu corpo e seus hábitos de postura, sejam eles adequados ou não, terão 

reflexo no futuro 5, 6. 

O desgaste sofrido pelo corpo humano, devido às próprias atividades de vida 

diária, pode ser agravado pela adoção de posturas inadequadas. Existem 

inúmeros fatores ambientais que influenciam no desenvolvimento e manutenção 

da boa postura. Essas influências ambientais devem ser tornadas favoráveis à boa 

postura, prevenindo desta forma o desenvolvimento de alterações posturais que 

possam ser prejudiciais à saúde e ao bem-estar do ser humano 7. 
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As alterações posturais apresentam direta relação com dores e desconfortos 

musculoesqueléticos, sendo a lombalgia a queixa mais frequente. Esta afecção é 

considerada um grave problema de saúde pública já que afeta uma grande parte 

da população economicamente ativa,  originando incapacidade temporária ou 

definitivamente para as suas atividades profissionais e diárias, constituindo uma 

das mais importantes causas de absenteísmo 8. Além de apresentar morbidade 

elevada, essa alteração gera importante diminuição da qualidade de vida, 

tornando necessária para o seu tratamento, a atuação de uma equipe 

multidisciplinar, já que muitas vezes compromete o indivíduo no seu aspecto 

físico, psíquico e social 9. 

A lombalgia apresenta dor secundária à utilização excessiva das estruturas 

anatômicas, aos seus traumatismos ou deformidades e em aproximadamente 90% 

dos casos a etiopatogenia está relacionada ao componente mecânico. De acordo 

com alguns autores a manutenção da postura durante longos períodos, 

movimentos repetitivos, elevação de objetos pesados, inclinação e rotação da 

coluna vertebral podem gerar repercussões mecânicas negativas 10,11. 

A algia na região lombar é comum na população, sendo que, em países 

industrializados, sua prevalência é estimada em aproximadamente 70%, assim, 

em alguma época da vida de 70% a 85% das pessoas sofrerão de dores na 

coluna e cerca de 10 milhões de brasileiros ficam incapacitados devido a esta 

morbidade 12, 13. 

Conforme Hart et al. 14, nos Estados Unidos, a lombalgia é a causa mais 

comum de limitação de atividades entre pessoas com menos de 45 anos, é a 

segunda razão mais frequente para visitas médicas, a quinta causa de admissão 

hospitalar e a terceira causa de procedimentos cirúrgicos. 

Abyholm & Hjortahl 15 afirmam que este tipo de dor contínua e por longo 

período, afeta muitos aspectos da vida, podendo levar a depressão, irritabilidade, 

distúrbios do sono e, em casos extremos, ao suicídio. 

A procura por tratamento de dores lombares crônicas cresce a cada dia. A 

demanda em hospitais e clínicas proporciona um aumento de despesas com 
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saúde. O custo de tal demanda é um ônus para os cofres públicos e privados, pois 

o governo, as indústrias e a sociedade arcam com tais despesas 16. 

Assim, a realização de estudos populacionais com o intuito de verificar a 

existência de desvios posturais e a presença de algias pode auxiliar na elaboração 

de programas preventivos e de tratamento mais precocemente. 

Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi verificar a presença de dores 

musculoesqueléticas e desvios posturais em função da idade e do gênero, de 

frequentadores das praias de Santos e do Guarujá.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

O presente estudo é resultado do material coletado pelo Projeto Vértebra, 

programa criado em 1990, na cidade de Guarujá - SP, com a finalidade de 

desenvolver prestação de serviços à comunidade com cunho informativo, 

preventivo e filantrópico. O projeto baseia-se na realização de campanhas de 

avaliação física, em parcerias com secretarias de saúde dos municípios da região 

da Baixada Santista, e outras instituições como SESC e Cruz Vermelha Brasileira, 

para orientação de pessoas portadoras de distúrbios físico-funcionais, 

principalmente dos portadores de deformidades da coluna vertebral e de dores 

musculoesqueléticas. 

O estudo foi realizado com a coleta de dados das fichas do Projeto Vértebra 

da Faculdade de Fisioterapia da UNISANTA, realizado de Janeiro de 2002 a Abril 

de 2005, nas cidades de Santos e Guarujá, desenvolvido em campanhas de 

atendimento comunitário na barraca de praia da UNISANTA e em barracas das 

Secretarias Municipais de Saúde das duas cidades. 

Foram avaliados 2.394 indivíduos, a partir de cinco anos de idade, sendo 

1.036 (43,27%) do gênero masculino e 1.358 (56,73%) do gênero feminino, com 

participação espontânea e voluntária. A tabela 1 apresenta a distribuição dos 

sujeitos por faixa etária e gênero. 

Os indivíduos foram avaliados por equipes de alunos do curso de 

Fisioterapia da Universidade Santa Cecília, especialmente treinados para esta 

atividade, sob supervisão docente, e seguindo uma ficha de avaliação postural 
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simplificada, com o objetivo de avaliar a presença de alterações posturais e dores 

no sistema musculoesquelético, utilizando-se inspeção visual anterior, posterior e 

perfis (direito e esquerdo), além do questionário sobre a existência e localização 

de dores musculoesqueléticas. 

Os dados coletados para a realização do estudo foram: idade do avaliado, 

gênero, presença de dor, localização da dor, existência de escoliose por meio de 

inspeção visual anterior e posterior, existência de hipercifose e hiperlordose por 

meio de inspeção visual posterior e perfis direito e esquerdo. 

A análise dos dados constou da proporção de ocorrências dos desvios 

posturais e algias, por faixa etária e gênero. As possíveis diferenças entre os 

grupos etários e entre os gêneros foram analisadas por meio do teste de Qui-

Quadrado, adotando-se significância estatística para p < 0,05. Foi utilizado o 

pacote estatístico SPSS 11.5 para a realização das análises. 

Foi obtida autorização dos avaliados por meio de termo de consentimento 

livre e esclarecido assinado pelos participantes do estudo ou por seus 

responsáveis legais, quando menores de 18 anos de idade. 

O presente estudo obedeceu aos preceitos éticos para pesquisas 

envolvendo seres humanos, conforme resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde  e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo sob número 1615/05. 

 

RESULTADOS  

 

Dos 2.394 indivíduos avaliados, foram encontrados 1.515 com queixas de 

algum tipo de dor musculoesquelética (63,28%), sendo que alguns deles 

possuíam mais de uma queixa, e as faixas etárias com maior número de casos 

estão entre os de 21 a 40 e de 41 a 60 anos de idade, sendo 942 mulheres 

(39,35%) e 573 homens (23,93%). A área mais afetada foi a coluna vertebral com 

1.053 queixas (43,98%), em que 408 indivíduos citaram a região lombar como 

mais acometida, o que representou (17,04%). Seguida por dores na coluna toda 

com 373 indivíduos (15,58%), as queixas de dores na região dos membros 
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inferiores afetaram 261 indivíduos (10,90%), a região cervical com 191 indivíduos 

(7,98%) ficou em terceiro lugar, os membros superiores com 130 indivíduos 

(5,43%), a região dorsal com 81 indivíduos (3,38%) e outras dores no corpo com 

80 indivíduos (3,34%), vieram na sequência. A figura 1 apresenta a comparação 

da proporção de algias entre homens e mulheres por região acometida. 

Observa-se que as dores na coluna toda (p=0,000), na região cervical 

(0,010), e nos membros inferiores (0,031) foram significantemente mais frequentes 

no gênero feminino do que no masculino, enquanto as dores nas regiões dorsal e 

lombar, bem como outras dores, não apresentaram diferença estatisticamente 

significante entre os gêneros. 

Quanto às alterações posturais, o desalinhamento com maior 

representação foi a escoliose com 1.548 indivíduos (64,66%), compreendendo 794 

do gênero feminino e 754 do gênero masculino; em seguida vem a hiperlordose 

lombar com 914 indivíduos (38,18%), sendo 548 do gênero feminino e 366 do 

gênero masculino; na sequência encontramos a hipercifose torácica com 719 

indivíduos (30,03%), sendo 339 do gênero feminino e 380 do gênero masculino. A 

utilização do teste de Qui-Quadrado  mostrou que as mulheres apresentam 

proporção significantemente maior de hiperlordose lombar que os homens 

(p=0,000), não havendo diferenças entre os gêneros para escoliose (p=0,386) e 

hipercifose torácica (p=0,498), conforme apresentado na figura 2. 

Para os três desvios posturais avaliados no presente estudo, a faixa etária 

dos 41 aos 60 anos foi a que apresentou a maior proporção de ocorrências em 

ambos os gêneros, conforme pode ser observado nas figuras 3 e 4. 

 

DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho encontramos uma realidade condizente com a procura das 

clínicas de fisioterapia, onde há um grande número de indivíduos com queixas de 

dores musculoesqueléticas, principalmente, na coluna vertebral. A dor 

musculoesquelética é um dos mais importantes problemas de saúde pública 

enfrentado pelos países ocidentais e os custos relacionados com aspectos 
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biológicos e sociais têm crescido incessantemente nas últimas décadas com 

custos elevados em vários países 17. 

As dores foram encontradas em todas as faixas etárias, mas com maior 

frequência em adultos entre a 4ª e a 6ª décadas de vida, coincidindo com os 

resultados observados no estudo realizado por Martinez et al. 18 no qual foi 

observada maior prevalência de dor musculoesquelética em indivíduos com idade 

entre 41 e 60 anos. Nessa fase há maior esforço na atividade laboral, e na maioria 

das vezes adotando uma vida sedentária e cheia de tensões provocadas pela vida 

profissional e familiar. 

De acordo com os dados obtidos pelo presente estudo, 63,28 % dos 2.394 

indivíduos avaliados apresentaram queixas de algum tipo de dor 

musculoesquelética, sendo que a maioria das queixas foi apresentada por 

mulheres, confirmando os estudos realizados em outros países, como na Suécia, 

Hong Kong, Finlândia, Noruega, Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, que 

demonstraram que as mulheres apresentam mais dor do que os homens 19 .  

Esse achado pode ser explicado pelo fato de as mulheres associarem a 

realização de tarefas domésticas com o trabalho fora de casa onde estão expostas 

a cargas pouco ergonômicas, principalmente repetitividade, posição viciosa e 

trabalho em grande velocidade 20. Além disso, o gênero feminino apresenta 

algumas características anátomo-funcionais (menor estatura, menor massa 

muscular, menor massa óssea, articulações mais frágeis e menos adaptadas ao 

esforço físico pesado, maior massa de gordura) que podem colaborar para o 

surgimento de tais dores 21. 

No presente estudo foi observado que a principal dor musculoesquelética 

encontrada foi a dor lombar (17,04%), seguida pela coluna toda (15,58%) e em 

membros inferiores (10,90%), incluindo a articulação do joelho. Resultados 

semelhantes foram encontrados em um estudo realizado por Fleisher et al. 22 que 

analisou as principais causas para consultas médicas nos Estados Unidos por dor 

musculoesquelética e encontrou, por meio da avaliação de 3,5 bilhões de visitas 

que as mais prevalentes eram: dor na coluna em geral (13,1%), dor nos joelhos 

(12,4%) e dor localizada na coluna lombar (10,1%).  
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Em um estudo realizado por Lacerda et al. 23, observou-se que dos 102 

idosos avaliados, 62,5% apresentaram dor musculoesquelética, sendo 48,0% na 

região dorsal, 24,0% em membros inferiores e 4,0% em membros inferiores. 

Em concordância com o presente estudo, Gurgueira et al. 24 avaliaram a 

prevalência de distúrbios osteomusculares nos últimos 12 meses em 105 

trabalhadores e verificaram que 59,0% apresentaram dor na região lombar, 40,0% 

nos ombros, 33,3% nos joelhos e 28,6% na região cervical. A ausência ao trabalho 

e a procura de auxílio médico tiveram como causa principal a lombalgia, sendo 

que 13,3% referiram ter se ausentado do trabalho por este motivo e 25,7% 

visitaram um médico pelo mesmo problema em um período de 12 meses. De uma 

forma geral, 29,5% faltaram ao serviço e 47,6% consultaram um médico tendo 

como justificativa os problemas osteomusculares. 

Outro resultado importante, foi que a maior parte das queixa de dores citadas 

pelos participantes do estudo foi na coluna vertebral, com 1.053 queixas (43,98%), 

em que 408 indivíduos citaram a região lombar como a principal localização da 

dor, o que representa 17,04% dos avaliados, ficando a lombalgia como principal 

motivo das queixas. Outros estudos epidemiológicos demonstraram que cerca de 

50% a 90% dos indivíduos adultos apresentam lombalgia em algum momento de 

suas vidas 25. 

Os custos com a lombalgia são estimados entre 16 e 50 bilhões de dólares a 

cada ano nos Estados Unidos. Esse custo pode ser dividido em direto, que inclui 

qualquer tipo de despesa médica, desde medicamentos até reabilitação, e indireto, 

que inclui gastos com perda de produtividade, compensações por invalidez, entre 

outros. Estima-se que o custo direto com a lombalgia seja da ordem de 25 bilhões 

de dólares anuais, enquanto os custos indiretos giram em torno de 30 bilhões 26. 

Loney e Stratford 27 demonstraram por meio de um estudo de revisão da 

literatura que a prevalência da lombalgia na população geral foi de 5,6% nos 

Estados Unidos,  13,7%  na Dinamarca,  19,0%  no Reino Unido, 28,7% no 

Canadá.  A lombalgia também foi observada com grande frequência em países 

como a Suíça onde foi realizado um estudo por Santos-Eggimann et al. 28 que 

observou 20% a 28% entre os homens e 31% a 38% entre as mulheres; e também 
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a Grécia com valor de 31,7% 29. Em Portugal a prevalência foi de 49%, de acordo 

com Ponte 30 , e valores semelhantes foram encontrados nos estudos realizados 

por Bassols et al. 31 que demonstrou que a lombalgia está presente em 50,9% da 

população espanhola; e por Papageorgiou et al. 32  em 59% população inglesa.  

No Brasil, valores menores foram encontrados por Almeida et al. 33 que 

avaliaram 2.281 soteropolitanos e observaram que 14,7% deles apresentavam 

algia na região lombar e também por Silva et al. 21 que verificaram a prevalência 

de 4,2% de dor lombar nos indivíduos da Região Sul do país. 

Em contrapartida, Vollin et al. 34 também em estudo de revisão da literatura, 

sugeriram que prevalências maiores de lombalgia são encontradas em países  

subdesenvolvidos, quando  comparados  a países desenvolvidos, sendo que 

fatores culturais e demográficos relacionados às condições de trabalho podem ser 

os responsáveis por tais diferenças. 

Segundo Kendall et al. 35 as alterações posturais são comuns na população 

em geral e têm maior prevalência nos indivíduos adultos. Corroborando os 

resultados obtidos nesta pesquisa, na qual 64,66% dos indivíduos apresentaram 

alterações posturais, com maior prevalência de casos na faixa etária entre os 41 e 

60 anos, seguido pelo grupo de 21 a 40 anos. Para os mesmos autores, esta 

ocorrência relaciona-se com a tendência para um padrão de atividade 

especializada ou repetitiva aliado ao sedentarismo e vícios posturais, carregados 

desde a infância. A vida moderna, posturas inadequadas, móveis inadequados, 

vida sedentária e emoções mal elaboradas, condenam o homem às deformidades, 

e como consequência às dores musculoesqueléticas 36. 

De acordo com Fortes et al. 26, Imamura et al. 25, Teixeira et al. 37 podemos 

confirmar os dados do presente estudo que demonstrou claramente a alta 

ocorrência de dores na coluna (36,90 % do total de queixas) nos indivíduos 

economicamente ativos (de 41 a 60 anos); o que pode levá-los à incapacidade 

funcional, por ser um dos mais graves problemas no campo da saúde do 

trabalhador. 

As dores musculoesqueléticas, destacando-se a lombalgia, são responsáveis 

pela maior parte dos afastamentos do trabalho e pelos custos com pagamentos de 
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indenizações, tanto no Brasil como na maior parte dos países industrializados.  

Além dos gastos com afastamentos, indenizações, tratamentos e processos de 

reintegração ao trabalho, outro aspecto importante para os indivíduos que são 

acometidos é a discriminação. A partir da recidiva de queixas, o trabalhador é visto 

como um problema pela supervisão e pela gerência da empresa. Também é 

comum que seja discriminado pelos colegas de trabalho, que se sentem 

sobrecarregados pelo fato do colega “doente” reclamar de dor e faltar ao serviço38. 

Todo trabalhador adota um tipo de postura de acordo com a função que 

exerce em sua atividade de trabalho, e mesmo não intencionalmente, procura 

utilizar-se de uma postura que lhe seja o mais confortável possível 36.   

   O presente estudo encontrou resultados similares a outros estudos 

realizados  que investigaram a mudança da lordose com a idade e o grau de 

envolvimento com a dor lombar. Embora os resultados encontrados confirmem as 

observações conhecidas de que lordose lombar é mais proeminente em mulheres, 

estes não puderam demonstrar qualquer variação significante da lordose com a 

idade. Nem puderam revelar qualquer diferença no grau de lordose entre mulheres 

com ou sem dor lombar. Porém, homens com dor lombar tendem a ter uma 

lordose menos proeminente, entretanto, esta diferença não alcançou significância 

estatística. Portanto, pode-se dizer que a lordose lombar reduzida deveria ser 

considerada como um sinal clínico pouco significante no processo de avaliação da 

dor lombar 39.  

O presente estudo identificou que a hiperlordose foi significantemente mais 

frequente entre as mulheres do que entre os homens, não havendo diferenças 

entre os gêneros para escoliose e hipercifose. Estes dados também foram 

confirmados pelo estudo realizado por Norton et al. 40 que avaliou o alinhamento 

postural entre homens e mulheres e identificou um gênero no tipo específico de 

dor lombar que se manifesta nas pessoas. Os pesquisadores avaliaram a medida 

sagital da curvatura lombar, em posição estática em homens e mulheres com e 

sem dores lombares. Os dados da avaliação das regiões entre T12 – L1 e S2 

demonstraram que os ângulos de curvatura lombar são maiores nas mulheres do 
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que nos homens, mas não havia nenhuma diferença entre os avaliados com dor e 

os sem dor lombar.  

 
 
6. CONCLUSÃO 

Obsevou-se que na população avaliada a estrutura corporal que apresentou 

maiores queixas de dores musculoesqueléticas foi a coluna vertebral, 

caracterizando a lombalgia como queixa principal. 

 A alteração postural mais prevalente foi a escoliose, sendo que os 

indivíduos com idades entre 41 e 60 anos foram os que apresentaram maior 

frequência de desalinhamento nos segmentos corporais. 

Dentre os desvios posturais, comparando os gêneros masculino e feminino, 

a hiperlordose lombar foi predominante nas mulheres, sendo que a escoliose e a 

hipercifose torácica não apresentaram diferença estatisticamente significante entre 

os gêneros. As mulheres também apresentam maior prevalência de dores 

musculoesqueléticas quando comparadas aos homens. 

Os resultados obtidos pelo presente estudo demonstram que o 

comprometimento da coluna vertebral e as dores musculoesqueléticas tornaram-

se um grave problema na saúde pública brasileira, independente dos métodos 

utilizados para a avaliação. Portanto, é de extrema importância maior atenção por 

parte dos governantes e dos profissionais de saúde para essa situação, por meio 

de políticas públicas e campanhas de orientação. 
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Tabela 1. Distribuição dos sujeitos do estudo. 

Faixa Etária 
Masculino Feminino 

n % n % 

0 a 20 226 21,81 289 21,28 

21 a 40 348 33,59 427 31,44 

41 a 60 276 26,64 329 24,23 

Acima de 60 186 17,95 313 23,05 
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Figura 1. Comparação da ocorrência de dores musculoesqueléticas entre os gêneros. 
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Figura 2: Representação de ocorrência de alterações posturais entre os gêneros. 
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Figura 3. Representação de ocorrência de alterações posturais por faixa etária para o gênero masculino. 
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Figura 4. Representação de ocorrência de alterações posturais por faixa etária para o gênero feminino. 

 


