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Saúde

RESUMO

Sobrecargas impostas à coluna vertebral nas atividades cotidianas podem ser influenciadores diretos nas alterações posturais. Começando pela 
infância, uma postura inadequada repercutirá em graves problemas a saúde no futuro, resultando em limitações na realização de atividades 
diárias, interferindo negativamente nos hábitos, e principalmente na qualidade de vida. A prevalência da escoliose na população geral é de 2% a 
3%. Objetivou-se analisar os fatores de predisposição à escoliose em adolescentes de escolas públicas. Trata-se de um estudo descritivo, 
exploratório, transversal e quantitativo dos dados apresentados, submetida e aprovada pelo CEP da ESTÁCIO/FIC. Avaliou-se 169 alunos, porém 
apenas 40 tiveram consentimento para participarem da pesquisa, sendo 13 da escola 1 e 27 da escola 2. Iniciou-se a coleta de dados pela análise 
postural nos participantes do estudo e teste de Adams. Logo após foi aplicado questionário de qualidade de vida SF36 e de questionário que 
conduzisse os alunos a relatarem se existia alguma dor na coluna, a localização da mesma e o uso ou não de analgésicos. Em relação às 
assimetrias, obteve-se para as duas escolas no geral 55% de elevação dos ombros, 55% de assimetrias de escápulas, 27,5% rotação interna do 
quadril e 50% para diminuição do triângulo de thalles. Quanto a presença de dor, na escola 1 76,92% (n=10) afirmaram que sentiam dores nas 
costas, já na escola 2 48,14% (n=13) disseram o mesmo. A região dorsolombar foi a mais citada como local de algias frequentes na escola 1 com 
percentual de 40% dentre os que relataram sentir dor, já na escola 2 as regiões dorsolombar e torácica ficaram com o mesmo percentual de 
38,46%. A qualidade de vida avaliada pelo SF-36 mostrou leve comprometimento nos aspectos estado geral de saúde, dor e vitalidade com média 
entre 61 e 62,5. Na pesquisa notamos que a prevalência de alterações posturais foi a escolioses nos alunos do sexo masculino. Tendo em vista 
que toda curvatura lateral da coluna vertebral, mesmo com pequenas angulações, possui risco de evoluírem para a estruturação, o ideal é que 
seja realizado um programa de detecção de posturas escolióticas.

Saúde

Fisioterapia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


