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RESUMO

Com acesso facilitado da população aos recursos da internet, o celular passou a ser uma ferramenta de uso cotidiano, seja para trabalho ou 
simplesmente para o comportamento social em grupos de internet. Esta facilidade e, mudança no comportamento social pode afetar estruturas 
do corpo pelo uso indevido destas tecnologias de informação uma vez que a dependência da internet , quer seja para trabalho ou para o lazer , 
está levando os sue usuário a um longo período de utilização . O objetivo da pesquisa foi correlacionar quais alterações o uso do aparelho celular 
pode causar a nível cervical nas pessoas que o utilizam por muito tempo. A metodologia  foi de para estudo clínico, realizado com 30 alunos de 
ambos os sexos(8 homens e 22 mulheres) do Centro Universitário Estácio Brasília, desenvolvido em duas etapas: primeira, questionário online 
com acesso livre a todos os voluntários e segunda, para voluntários que aceitaram fazer a avaliação . Os mesmos foram convidados para uma 
avaliação postural que foi realizada uma única vez. Pelo uso do celular estar relacionado com os membros superiores e cabeça, a avaliação 
postural foi direcionada para estas áreas.  Na avaliação postural foi utilizado câmera digital fixada em tripé  a 3 metros de distância do voluntário , 
feito  em uma sala reservada na Universidade e todos no mesmo horário. As avaliações contaram com o método de fotogrametria, com os 
participantes em posições ântero-posteriores e laterais esquerdo, sendo que os homens foram avaliados de sunga de banho e as mulheres de 
biquíni. Para analise dos dados foi utilizado  o  software Kinovea (V0.15), onde as imagens dos participantes foram dispostas em um fundo 
quadriculado (simetrógrafo) que possibilitou verificar possíveis alterações posturais da cabeça, coluna cervical e pescoço. Os resultados obtidos 
apresentam quando comparado com as respostas obtidas no  questionário inicial relacionado com as avaliações posturais, que houve correlação 
entre dor, uso freqüente do celular e alteração postural. Quando avaliado pelas respostas no questionário os 30 voluntários responderam que 
sempre usam o celular; e todos apresentam um uso em torno de 5 horas diárias do celular na forma de dados(internet). Dos 30 avaliados foi 
encontrado assimetria entre os lados em 26 , sendo que 26 apresentavam dor. Dos dados levantados foram usados os seguintes critérios; sente 
dor e tem alteração na cervical com 11 voluntários o que corrobora com outros artigos sobre tex nech” expressão utilizada para avaliar pessoas 
com dor no pescoço por uso excessivo de smartphome; sente dor e tem alteração no ombro em 6 voluntários, sente dor e não tem alteração em 
4 voluntários. Como os voluntários se enquadravam em mais de uma alteração não foi possível fazer um correlação estatística.   Com base nos 
resultados pode-se concluir que após analise dos questionários e fotogrametria, a utilização do celular atualmente é um dos princípios para as 
alterações posturais e estas alterações podem estar correlacionado com o uso do mesmo principalmente quando comparado com a dor cervical
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