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RESUMO

A cervicalgia consiste em uma algia na coluna vertebral, ocasionada por uma postura incorreta afetando grupos musculares, articulações e 
amplitude de movimento. A patologia pode acometer várias faixas etárias de ambos os gêneros por movimentos bruscos, longo tempo em 
posição forçada, esforços ou traumas nas vértebras. O objetivo deste estudo foi verificar a associação entre postura inadequada pelo uso 
excessivo do Smartphone e dor na região cervical.  Pesquisa clínica baseada em estudantes da Universidade Estácio de Sá – Campus Cabo Frio, de 
ambos os sexos, de 18 a 40 anos de idade, que use Smartphone no mínimo seis meses. A amostra foi selecionada no campus da Universidade, no 
intervalo das aulas, por convite. A pesquisa respeitou a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Foi utilizado o questionário validado 
Neck Desability Índex (NDI), que avalia a dor nas atividades diárias. Questionário estruturado composto por perguntas para  caracterização da 
amostra.  Escala Analógica Visual (EVA), para mensurar o grau de dor na região cervical. Imagens com a cabeça ereta e flexão de cabeça, para 
saber como o estudante utiliza o Smartphone. Os dados foram apresentados pela estatística descritiva (média, desvio padrão) e para testar a 
hipótese de pesquisa foi adotado o teste de correlação Pearson com valor de p˂0,05. Resultados: Foram abordados na pesquisa 112 alunos, no 
entanto, nove alunos foram excluídos, perfazendo  uma amostra final de 103 participantes com a média de idade de 24,1 + 5,01 anos. 62 
estudantes utilizam Smartphone acima de cinco horas. Referente as imagens, 49 dos jovens estudantes utilizam o Smartphone com a região 
cervical flexionada. 33 dos entrevistados relataram ausência da dor e os outros 70 relataram dor leve, moderada e intensa medida pela EVA. 
Quanto ao questionário NDI, 57,2% dos jovens se enquadraram na porcentagem de sem intensidade, 41,7% se enquadraram na intensidade 
mínima e 1% na intensidade severa. Não houve correlação entre o uso do Smartphone e o posicionamento cervical.  A pesquisa mostrou a 
presença de algia mínima na amostra pesquisada havendo correlação entre uso de Smartphone e dor cervical.
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