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Introdução

A coluna vertebral é o suporte do organismo humano,
sendo, pois o eixo e o centro de gravidade do corpo. De
acordo com Knoplich5 (1978) “ao longo da evolução hu-
mana os músculos foram se preparando para que o ho-
mem se adequasse à postura ereta, ativo o tempo todo,
na caça ao alimento e na feitura de objetos, numa ati-
vidade constantemente de pé. Com o progresso e a in-
venção das máquinas, a era do automóvel, TV e compu-
tadores, a nova civilização passou a adotar a postura

“sentada” para se adaptar às novas condições do mundo
moderno”. Os hábitos sedentários, a falta de atividade
física, posturas inadequadas e o predomínio da posição
sentada, levam à fraqueza muscular, à frouxidão liga-
mentar sobrecarregando a coluna e desencadeando um
desarranjo biomecânico, resultando em sofrimento, dor e
incapacidades. O exercício físico restaura a força e a
amplitude muscular, aumentando a capacidade de sus-
tentação de carga sobre a unidade funcional vertebral.

Os distúrbios posturais acarretam inúmeras implica-
ções. Sua conseqüência mais imediata, contudo, é a dor.
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Resumo
Introdução – O presente estudo teve por objetivo traçar um perfil e confirmar a incidência de

alterações posturais em escolares do 1º ano do 2º grau do Colégio Objetivo, sendo realizado na
UNIP – Campus Brasília, no ano de 2002. Método – Participaram da 1ª etapa 218 estudantes,
respondendo a um questionário para a coleta de dados. Na 2ª etapa foram selecionados 18 indi-
víduos, sendo que destes apenas 16 foram avaliados através do teste de 1 minuto, utilizado para
identificar os desvios da coluna. Além da escoliose, o teste pode ainda detectar a cifose dorsal e
a lordose lombar. A amostra foi determinada pela incidência de casos diagnosticados na popu-
lação em questão, já que o objetivo principal não era detectar novos casos. Resultados – Foram
encontrados sete casos de escoliose, seis de escoliose associados a hiperlordose e três casos
de cifoescoliose. A avaliação da atitude postural em escolares é uma ação importante no sentido
de viabilizar a detecção precoce de desvios da coluna. Conclusão – Foi possível comprovar que
a escoliose em escolares é freqüente e de fácil reconhecimento, demonstrando assim a necessi-
dade de se desenvolver um programa permanente, no qual todos possam ser avaliados.
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Abstract
Introduction – This study had the purpose of tracking down a profile and of confirming the

occurrence of postural alterations in 9th grade students of Colégio Objetivo (a secondary school
in Brasilia, Brazil). It was carried out at UNIP Campus, Brasília, in 2002. Method – At the first
stage 218 students were given questionnaires. At the second stage 18 individuals were selected,
of which only 16 were assessed by means of the 1- minute test, which is used to identify
conditions of abnormal curvature of the spine. Besides scoliosis, the test can also detect dorsal
cyphosis and lumbar lordosis. The sample was determinate for the occurrence of diagnosed
cases in the population surveyed, since the main target was not to detect new cases. Results –
Seven occurrences of scoliosis were found, six of scoliosis associated to hyperlordosis and three
of cyphoscoliosis. The assessment of students’ postural attitudes is important for an early
detection of problems in their spines. Conclusion – It was possible to verify that scoliosis in
students is frequent and easy to recognize, which shows the necessity to develop a permanent
program of postural evaluation, in which everyone could be assessed.
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Dores na coluna vêm sendo constantemente associados
a fatores ocupacionais em adultos, no entanto, eles
podem ser observados também com grande freqüência
em crianças e adolescentes em idade escolar. O peso
excessivo das mochilas, o mobiliário inadequado e vícios
posturais são algumas das razões que fazem desta
questão objeto de interesse dos profissionais que lidam
com indivíduos dessa faixa etária (Rosa Neto12, 1991).

Rebellato et al.10 (1991) ao verificar a influência do
transporte de pesos excessivos de material escolar so-
bre a ocorrência de desvios posturais em estudantes,
evidenciaram que os mesmos transportam, em média,
peso significativamente superior à capacidade de seus
grupos musculares, resultando em vários tipos de alte-
rações posturais.

A escoliose consiste no desvio lateral da coluna verte-
bral, quando observada no plano frontal, na posição
ortostática. É importante fazer a distinção entre escoliose
estrutural (escoliose verdadeira) e escoliose funcional
(atitude escoliótica). Caracteriza-se a escoliose estrutural
pela revelação de giba do lado da convexidade da
curva, ao exame clínico, e rotação dos processos es-
pinhosos para o lado convexo, ao exame radiológico. A
escoliose funcional compreende apenas posições vicio-
sas escoliótica, não demonstrando ao exame radiológico
qualquer rotação, e ao exame clínico, nenhuma evidência
de giba. A causa mais comum, é a discrepância de
membros inferiores que requer uma curvatura funcional
compensatória para manutenção da postura1,3,6,9,11,13.

Segundo Pedras e Castro7 (1975), existem diversos ti-
pos de escoliose, entretanto, a escoliose idiopática do
adolescente (de causa desconhecida) é responsável por
aproximadamente 80% dos casos. É mais comum no
sexo feminino e seu aparecimento se faz, mais freqüen-
temente, em torno dos 9 a 13 anos de idade. A evolução
silenciosa (sem dor) desta afecção poderá levar a
deformidades que, necessariamente devem ser evitadas.

O presente trabalho teve como objetivo fazer uma
análise postural em alunos do 1º ano do 2º grau do Co-
légio Objetivo e determinar através do teste de 1 minuto
a incidência de escoliose. Vale ainda ressaltar que a
viabilidade de um exame simplificado da coluna verte-
bral pode ser realizada por profissionais de diferentes
áreas de saúde, sendo um excelente instrumento para a
detecção precoce de possíveis alterações3,5.

Tendo em vista a grande incidência de desvios pos-
turais, durante a fase escolar, faz-se necessárias inves-
tigações periódicas, no intuito de amenizar o problema,
pelo encaminhamento desses escolares aos cuidados
de especialistas, como também alertar toda a comuni-
dade para esta questão8.

Método

A pesquisa foi realizada com 218 alunos do 1º ano do
2º grau do Colégio Objetivo, Brasília, no ano de 2002.

Inicialmente, foram ministradas palestras em seis tur-
mas para informar sobre a importância de se adotar uma
boa postura. Noções básicas sobre a anatomia da co-
luna vertebral e suas curvaturas fisiológicas x patológi-

cas foram introduzidas, sendo aplicado em seguida um
questionário com 10 perguntas para coleta de dados.

A 2ª etapa foi constituída pelo exame físico específico
baseado na proposta de avaliação de Knoplich apud
Venâncio13 (1990), que preconizam a utilização do “teste
de 1 minuto” para detecção de escoliose. O teste foi
realizado individualmente no Laboratório de Cinesiolo-
gia da UNIP do Curso de Fisioterapia, frente a um sime-
trógrafo de acrílico transparente e quadriculado, com 10
x 10 cm colocado na parede, com a finalidade de me-
lhor visualização das assimetrias dos segmentos cor-
porais, e consiste em:

– Orientação para o estudante se manter na posição
ortostática;

– Durante a avaliação o examinador observa o nível
dos ombros, altura das cristas ilíacas e ângulo de talhe
com o estudante posicionado de frente;

– Observação da altura do ângulo inferior das escá-
pulas com o estudante posicionado de costas;

– Realização do teste de Adams: posição de flexão
anterior do tronco para a visualização das gibosidades;

– Identificação das alterações das curvas fisiológicas
acentuadas para lordose, cifose, com o estudante posi-
cionado de perfil;

– Roupa: calção de banho para os rapazes e maiô de
duas peças para as moças.

– Registro das informações em ficha de avaliação,
realizada pelo próprio pesquisador.

Resultados

A Tabela 1 ilustra um panorama geral dos dados co-
letados através do questionário no que diz respeito à
distribuição por gênero, média de idade, horas por dia
na posição sentada, atividades esportivas extraclasse e
tratamentos já realizados em relação à coluna. Este últi-
mo item foi utilizado para selecionar os indivíduos que
participaram do teste de 1 minuto, por já terem sido tra-
tados anteriormente, com o intuito de investigar as pato-
logias mais freqüentes.

Tabela 1. Características da população estudada
Turmas avaliadas 6

Número de alunos 218

Sexo
• Masculino 116 53,2 %
• Feminino 102 46,8 %

Média de idade 15 anos

Horas por dia “sentados” 9 horas

Fazem atividade física 130 59,6%
Não fazem atividade física 88 40,4%

Nunca fizeram tratamento 200 91,7%
Fizeram tratamento 18 8,3%

Após a análise dos 218 questionários, constatou-se
que 75,2% dos alunos tinham por hábito corrigir a pró-
pria postura.
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Figura 1. Postura mais difícil de se manter

Figura 3. Localização da dor

O gráfico da Figura 1 demonstra que 70% dos alunos
apresentam maior dificuldade em manter-se na posição
sentada, enquanto que o gráfico da Figura 2 faz uma
análise em relação ao período do dia em que sentem
maior desconforto em relação a coluna, onde 61% res-
pondeu ser o período da manhã.

O gráfico da Figura 3 relaciona a incidência de dor
com as regiões da coluna, destacando-se que 33,3%
afirmaram nunca ter sentido qualquer dor, e o gráfico
da Figura 4 representa qual posição os alunos freqüen-
temente se deitam para dormir, observando-se que
50,5% assume a postura de decúbito ventral.

Na 2ª etapa da pesquisa, entre os 18 alunos selecio-
nados, dois do sexo feminino não compareceram a ava-
liação, sendo submetidos ao teste de 1 minuto, apenas
16 indivíduos (7,3%), dos quais sete do sexo feminino e
nove do sexo masculino. A Tabela 2 relaciona a fre-
qüência das patologias e o sexo.

Figura 2. Período do dia com maior desconforto em relação
à coluna

Figura 4. Posição mais utilizada para dormir

Foi observada presença de gibosidade, desnivelamento
dos ombros, alteração na altura das cristas ilíacas e ângulo
inferior da escápula em todos dos casos examinados.

Tabela 2. Distribuição da freqüência de casos das patologias
segundo o sexo entre os escolares do 1º ano do 2º
grau do Colégio Objetivo, 2002

Patologias Masc. Fem. Total

Escoliose 4 3 7
Hiperlordose + Escoliose 3 3 6
Cifoescoliose 2 1 3

Total 9 7 16

Discussão

A questão postural mostrou-se de uma importância
maior do que aquela habitualmente a ela atribuída, não só
pelos dados colhidos por esta pesquisa, mas também pela
atitude dos próprios adolescentes. Ao serem ministradas
as palestras verificou-se um grande interesse por parte
dos alunos, além de se observar uma correção imediata,
mesmo que momentânea, da forma como estavam senta-
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dos. Na verdade, foi possível perceber o quanto eles ne-
cessitam de uma abordagem postural cuidadosa, pois foi
grande o número de queixas de dores na coluna (66,6%).

Pinho e Duarte8 (1995) dizem que “A criança em idade
escolar permanece por várias horas sentada numa posi-
ção incorreta, utilizando carteira imprópria que provoca
enfraquecimento da musculatura abdominal e dorsal”.
Paralelas a esta afirmação tem-se como exemplo as Fi-
guras 1 e 2 que demonstram a relação entre a dificulda-
de de manter a posição sentada com o período de maior
desconforto em relação à coluna. Esta relação se deve
ao fato de estudar no turno da manhã, onde permane-
cem por mais tempo nesta posição.

De acordo com Pedras e Castro7 (1975), a melhor ma-
neira de impedir que a escoliose se torne um problema
grave, é a sua descoberta precoce, seguida de imediato
tratamento. Hassan e Bjerkreim4 (1983) em seu estudo
sobre a progressão da escoliose idiopática após o trata-
mento conservador, concluíram que a utilização do cole-
te de Milwaukee deve ser indicado para curvas de me-
nor grau e usados até a finalização do crescimento ós-
seo, salientando que os pacientes devem ser acompa-
nhados até os primeiros anos da vida adulta.

Do total de alunos que responderam ao questionário,
7,3% foram de casos confirmados de escoliose, dado
compatível com a literatura que mostra incidência entre 5 a

10% dos escolares examinados2,9,11,13. Diante dos resul-
tados obtidos e analisados, e dentro das limitações ex-
postas neste estudo, algumas recomendações básicas se
fazem necessárias, como a aquisição de mobiliário escolar
regulável, que atenda a especificações ergonômicas, a fim
de tentar amenizar o problema em questão. A área de Fi-
sioterapia é muito recente no Brasil, especialmente quando
se aborda o aspecto preventivo, por isso novas pesquisas
devem ser desenvolvidas, aumentando-se o número de
participantes em nível de amostragem, possibilitando um
trabalho de orientação terapêutica básica que auxilie no
melhor desempenho de todos os alunos.

Conclusão

Foi possível comprovar que a escoliose em escolares
é freqüente e de fácil reconhecimento, através do
exame simplificado “teste de 1 minuto”, utilizado neste
trabalho. Pode ser aplicado por fisioterapeutas em par-
ceria com educadores físicos, para triagem inicial de
casos suspeitos e em seguida encaminhá-los a um es-
pecialista para confirmação.

Sugere-se a implantação de um programa permanen-
te de avaliação postural que vise a detecção precoce
dos desvios da coluna, a ser realizado anualmente em
todas as turmas do Colégio Objetivo.
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Introduction

The spine is the pillar of the human organism. In this
way, it is the axis and the midpoint of the body gravity.
According to Knoplich5 (1978) “in the course of the
human evolution, the muscles were being arranged so
that man adjusted himself to an erect position, since he
is always in action for food hunting or objects making,
in a repeatedly stand-up position. The new civilization,
with the invention and the progress of machinery, the
era of cars, TV and computers, proceeded to adopt the
sit-down posture in order to adapt itself to the new
circumstances of the modern world”. Muscles can
become vulnerable with sedentary habits, lack of phy-
sical activities, incorrect posture and the prevalence of
the sit-down position over the stand-up one, which
leads to ligamentary laxity, crushing the spine and ini-
tiating a biomechanics disorder, which results in suffe-
ring, pain and injuries. Physical exercises restore the
vigor and the muscular amplitude, increasing the ca-
pacity of load support over a functional vertebral unit.

Postural deformities cause several implications, and their
immediate consequence is pain. Back pain has constantly
been associated to adults. Nonetheless, it can also be
found in school-aged children and adolescents on a regular
basis. The excessive weight of book bags, inappropriate
school-chair and hurtful postural habits are some of the
reasons why this is an issue of keen interest of professionals
who deal with people of this age (Rosa Neto12, 1991).

Rebellato et al.10 (1991), while verifying the carrying of

excessive weight of school materials on the occurrence
of abnormal postural habits in students, demonstrated
that they carry weight that is significantly way above the
capacity of their muscular groups, which can result in
several postural alterations. Scoliosis consists of a
lateral abnormal curvature of the spine, when it is being
observed through a frontal angle, in the orthostatic
posit ion. It is of great magnitude to formulate a
distinction between structural scoliosis (true scoliosis)
and functional scoliosis (scoliotic attitude).

Structural scoliosis is typified, according to a clinical
observation, by the exposure of the spine curves to the side
in convexity, and the rotation of the spinous processes,
according to a radiological observation, to the convex side.
Functional scoliosis consists of only flawed scoliosis
positions, which shows no revolving during rotational
radiological exams and, according to a clinical observation,
no evidence of spine curves. Its commonest cause is the
discrepancy of inferior limbs that requires a compensatory
functional curvature to uphold the posture1,3,6,9,11,13.

According to Pedras and Castro7 (1975), there are quite
a lot of scoliosis types. However, adolescent idiopathic
(unknown cause) scoliosis is responsible for approximately
80% of all cases. It is far commoner with women and its
occurrence comes about more frequently with 9 to 13-year-
old females. The silent evolution (no pain) of this affection
could lead to anomalies that must be prevented.

This paper has aimed at making a postural analysis
with 9th grade students of Colégio Objetivo and at
determining by way of a 1-minute test the occurrence of
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scoliosis. It is worth mentioning that the feasibility of a
simplified spine examination can be carried out by pro-
fessionals of different health areas, in view of the fact
that this test is an excellent tool for the detection of
possible early alterations3,5.

In view of the considerable quantity of occurrence of
abnormal postural curvature during school period, it
becomes mandatory that seasonal examinations be
done in order to lessen the problem and take the stu-
dents to specialists care, as well as warning the commu-
nity on the issue8.

Method

This research was conducted with 218 9th grade
students of Colégio Objetivo, in Brasilia, Brazil, in
2002. At the beginning, lectures on the importance of
assuming a correct spine posture were given in 6
classrooms. They were introduced to essential notions
of the spine anatomy and the physiologic vs. patholo-
gic curvature. Soon after, they were given a questio-
nnaire with 10 questions intended for data gathering.

The second stage consisted of a specific physical
examination based on the proposal of Knoplich apud
Venâncio8,13 (1990) evaluation, who first made use of the
“1 minute test”, designed for identifying scoliosis.

The test was accomplished at the UNIP’s Physiotherapy
cinesiology laboratory. The students were assessed one at
a time, being positioned in front of a 10x10cm squared
see-through acrylic symmetrigraph put upon a wall.

The purpose of this test was to get to a better visuali-
zation of the asymmetries of corporal segments, and it
consisted of:

– Direction for the student to uphold an orthostatic
position;

– During evaluation, with the student in front view, the
examiner kept under observation the level of the shoul-
ders, the height of the iliac crests and the stature angle.

– Observing, with the student in back view, the height
of the inferior angle of the shoulders;

– Carrying out Adams’ test: position of anterior flexion
of the torso meant for visualizing the spine curves;

– Identification, with the student in profile, of alterations of
pertinent physiological curvature for lordosis and cyphosis;

– Outfit for men: swimming trunks. Outfit for women: a
two-peace swimming costume;

– Registering of information in evaluation files, prepa-
red by the researcher herself.

Results

Table 1 gives a general view of the collected records
by means of a questionnaire which stressed the follo-
wing issues: participants gender; their age average,
hours spent daily in the sit-down position, off-school
physical activities and if they’ve already had any spine
treatment. This latter issue was employed so as to select
the participants who would join up the 1-minute test, for
they had already their spine been treated. The purpose
of this was to investigate the most frequent pathologies.

Table 1. Features of the surveyed population
Number of assessed classrooms 6

Number of assessed students 218

Participants gender
• Male 116 53,2 %
• Female 102 46,8 %

Participants age average 15 year-olds

Daily hours spent in the sit-down position 9 hours

Students who exercise 130 59,6%
Students who don’t exercise 88 40,4%

Students who have already had spine treatment 200 91,7%
Students who have never had spine treatment 18 8,3%

It was confirmed, after the analysis of the 218 ques-
tionnaires, that 75,2% of the participants have had the
practice of correcting spontaneously their own postural
position. Figure 1 illustrates that 70% of the participants
demonstrate a great deal of difficulty upholding their
posture in a sit-down position, while Figure 2 shows that
61% of the participants say that the morning was the period
of the day they feel more uncomfortable with the spine.
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Figure 1. Most difficult posture to uphold Figure 2. Period of the day participants feel more uncom-
fortable with the spine
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14%

morning
afternoon

evening
not responding

70%

18%

12%

sit-down position
stand-up position

not responding



Figura 3. Occurrence of back pain

Figure 3 displays the occurrence of back pain. It
shows that 33,3% of participants have never felt any
back pain.

Figure 4. Most frequent sleeping position

Figure 4 presents which sleeping posit ion the
participants make use of when they go to bed at night:
50,5% of the subjects say that they prefer the soldier
sleeping position.

At the second stage of the research, among the 18
selected students, two female students did not show up
to the test. As a result, only 16 participants (7,3%) have
taken the 1minute test, of which seven were female
participants and nine were male ones.

Table 2 is about the frequency of pathologies related
to the gender of the participants. It was detected the
presence of spine curves, shoulder higher than the
other, alterations on the height of the iliac crests and on
the inferior angle of the shoulder blade of all examined
cases:

Table 2. Distribution of the pathology cases frequency
according to the participants gender

Pathologies Male Female Total

Scoliosis 4 3 7

Hyperlordosis + Scoliosis 3 3 6

Cyphoscoliosis 2 1 3

Total 9 7 16

Discussion

The postural issue turned out to be more important
than it is often thought about, not only for the data
collected in this research, but also because of the
adolescent attitude regarding their postural habits.
When the lectures were given, it could be noticed the
students’ keen interest in the way they were sitting
down, as well as the immediate correction of their
posture. As a matter of fact, it was possible to see how
much they needed a conscientious postural approach,
given that there were plentiful complaints of back pain
(66,6%).

Pinho and Duarte8 (1995) say that “school-aged chil-
dren stay long hours sit down on improper chairs and
in an incorrect position, which causes abdominal and
dorsal musculature weakness”. Parallel to that state-
ment, we have Figures 1 and 2 to show the relationship
between the difficulty of upholding a sit-down position
and the period of the day the participants feel more
uncomfortable with their spine. This is due to the fact
that they study in the morning and that they remain in
the sit-down position for a long period of time.

According to Pedras and Castro7 (1975), the best way
to impede that scoliosis to become a serious problem is
its earlier detection, followed by immediate treatment.
Hassan and Bjerkreim4 (1983), in their study on the
progressing of idiophatic scoliosis after traditional
treatment, concluded that the wearing of Milwaukee vest
should be recommended for lower degree curvatures
until the conclusion of the bone growth. Therefore, it is
important that patients be looked after up to their early
adult life.

All the students (7,3%) who answered the ques-
tionnaire were confirmed with scoliosis. These figures
match with the overall statistics that show that the
occurrence of scoliosis is between 5% to 10% of
examined students 2, 9, 11, 13. In face of the collected
and analyzed records, with the limitation of this
research, some fundamental recommendations become
mandatory, such as the acquisition of normal school
desks that fit ergonomic specifications so that to
minimize postural problems.

The field of physiotherapy is something new in Brazil,
particularly when the preventive aspect of it is
approached. As a consequence, new researches must
arise so that the number of participant’s increase and
essential therapeutic orientation help be given so as to
improve the performance of all students.
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Conclusion

It was possible to confirm in the course of this study
that scoliosis among students is frequent and easy to
recognize by means of a simplified “1 minute test”. This
test can be employed by physiotherapists in partnership
with Physical Education teachers with the purpose of

selecting early suspected cases that should be driven to
a follow-up with physician for a clinical evaluation.

We suggest the conceiving of a permanent program
for postural evaluation that aims at detecting early
abnormal curvature of the spine, as well as its
implementation, every year, in all Colégio Objetivo’s
classrooms.
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