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RESUMO 

Dantas MGB. Prevalência de escoliose idiopática e de dor nas costas em crianças e 

adolescentes escolares do sertão de Pernambuco [tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2020.  

O objetivo deste estudo foi estimar a prevalência de escoliose idiopática do adolescente 

(EIA) e de dor nas costas em crianças e adolescentes escolares do sertão de Pernambuco. 

Foram avaliados 520 crianças e adolescentes, recrutados de oito escolas públicas 

estaduais pertencentes às cidades de Petrolina e Serra Talhada. O rastreamento para EIA 

foi realizado pela mensuração do ângulo de rotação de tronco (ART) no teste de Adams 

por meio do escoliômetro®. Os avaliados com ART ≥ 7° foram encaminhados para 

radiografia. O rastreamento de dor nas costas foi feito com aplicação de instrumento de 

avaliação da postura corporal e dor nas costas BackPEI. A avaliação postural foi realizada 

por fotografias analisadas no Software de Avaliação Postural (SAPO). Entre os sujeitos 

avaliados, 9,8% (IC 95%:7,4-12,6%) apresentaram ART ≥ 7° e 3,1% (IC 95%: 3,2 -6,9%) 

tiveram diagnóstico de EIA confirmado, sendo 1,9% meninas e 1,1% meninos.  A 

prevalência de dor nas costas nos últimos três meses foi de 63,7% (n=331). O valor médio 

do ângulo de Cobb dos adolescentes com EIA foi de 18,65o ± 2,11º (IC 95%: 17,05º- 

19,30º). Os adolescentes com EIA apresentaram menor Índice de Massa Corporal (IMC) 

que os demais. O alinhamento da cabeça (c7) esquerdo, foi diferente entre os sujeitos com 

EIA e os falsos positivos. O ângulo de anteversão e retroversão pélvica foi diferente entre 

adolescentes com EIA de curva única e curva dupla. A dor nas costas apresentou 

intensidade média de 3,83 (IC 95%: 3,57 - 4,08), associação ao sexo feminino, fatores 

hereditários e quantidade de dias de prática de atividade física semanal, com maior 

prevalência naqueles com menor frequência semanal (RP:4,239). Fatores posturais 

envolvendo o modo de se sentar para as atividades de conversar, escrever e utilizar o 

computador também apresentaram associação com a presença de dor nas costas, bem 

como o modo inadequado de carregar a mochila escolar. Conclui-se que a prevalência de 

EIA em cidades do sertão de Pernambuco é semelhante à descrita na literatura e a 

prevalência de dor nas costas é maior que em outras regiões do país. Sujeitos com EIA 

apresentam menor IMC que os demais. A dor nas costas apresentou associação com sexo 

feminino, fatores hereditários e hábitos posturais dinâmicos. 
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Descritores: Adolescente; Criança; Diagnóstico precoce; Escoliose; Dor nas costas; 

Prevalência; Programas de rastreamento; Postura. 
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ABSTRACT 

Dantas MGB. Idiopathic scoliosis am back pain in children and adolescents from semi-

arid of Pernambuco [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2020.  

 

The aim of this study was to estimate the prevalence of adolescent idiopathic scoliosis 

(AIS) and back pain in schoolchildren and adolescents from the semi-arid of Pernambuco. 

We evaluated 520 children and adolescents from eight public schools in the cities of 

Petrolina and Serra Talhada. The screening for AIS included measurement of the angle 

of trunk rotation (ATR) using a scoliometer in the Adams forward bend test and the 

radiographic examination. The back-pain screening was performed using an instrument 

to assess body posture and back pain, BackPEI.  Postural assessment was performed using 

photographs evaluated in the program Postural Analysis Software (SAPO). Among the 

evaluated adolescents 9.8% (95% CI: 7.4-12.6%) presented ATR ≥ 7° and 3.1% (95% 

CI: 3.2 -6.9%) had a confirmed AIS diagnosis, 1,9% girls and 1,1% boys. The prevalence 

of back pain in the last three months was 63.7% (n = 331). The average value of the Cobb 

angle of adolescents with AIS was 18.65º ± 2.11º (95% CI: 17.05º-19.30º). Adolescents 

with AIS had a lower BMI than the others. Head alignment in the left sagittal plane was 

different between AIS and false positives. The anteversion and retroversion angle was 

different between adolescents with single and double curves. Back pain had an average 

intensity of 3.83 (95% CI: 3.57 - 4.08) with association with female gender, hereditary 

factors, and number of days of weekly physical activity, being more prevalent in 

adolescents who practiced fewer days a week (PR: 4.239). Postural factors involving the 

way of sitting for the activities of talking, writing and using the computer were also 

associated with the presence of back pain, as well as the inappropriate way of carrying 

the school backpack. The prevalence of AIS in cities in the semi-arid region of 

Pernambuco was like that reported in the literature and the prevalence of back pain was 

higher than in other regions of the country. The body mass index was the only variable 

evaluated that was different between adolescents with scoliosis and the others. Back pain 

was associated with female gender, hereditary factors and dynamic postural habits. 

Descriptors: Adolescent; Child; Early diagnosis; Scoliosis; Back pain; Prevalence; Mass 

screening; Posture.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Escoliose é um termo que inclui um grupo de condições heterogêneas que 

consistem em alterações na forma e posição da coluna, tórax e tronco1. A escoliose pode 

ser estrutural ou funcional. Essa segunda é secundária a outras causas, como, por 

exemplo, o encurtamento muscular do membro inferior ou assimetria do tônus da 

musculatura paraespinhal. Esse tipo de escoliose é reduzida ou desaparece 

completamente quando a causa é eliminada1.  

Os três principais tipos de escoliose estrutural são: congênita, neuromuscular e 

idiopática2. O termo “escoliose idiopática” foi introduzido por Kleinberg3 para as 

escolioses estruturais as quais não são possíveis encontrar a causa específica da 

deformidade. Ocorre em crianças e adolescentes, aparentemente saudáveis, e pode 

progredir em relação a múltiplos fatores durante qualquer período de crescimento, 

podendo ser definida como uma síndrome com etiologia multifatorial4,5.  

A escoliose idiopática é a desordem musculoesquelética pediátrica mais comum, 

que causa uma deformação tridimensional na coluna6. A Scientific Society on Scoliosis 

Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) define escoliose como uma 

deformidade tridimensional da coluna vertebral caracterizada pela inclinação lateral, 

rotação axial e flexão anterior das vértebras1,7-9. 

Essa deformidade pode ser diagnosticada pela avaliação da radiografia 

anteroposterior (AP), onde a curvatura, limitada pelas vértebras das extremidades 

superior e inferior, é tomada como referência para medir o ângulo de Cobb. O diagnóstico 

é confirmado, segundo a Sociedade de Pesquisa em Escoliose (Scoliosis Research 

Society), quando o ângulo de Cobb é maior ou igual a 10°, podendo estar associada a uma 

rotação axial, com redução das curvaturas da coluna no plano sagital4,10.  

A escoliose idiopática pode ser classificada de forma cronológica, angular e 

topográfica. Cronologicamente é classificada como infantil (0 a 2 anos), juvenil (3 a 9 

anos), adolescente (10 a 17 anos) e adulta (18 anos ou mais)1,11,12.  A escoliose idiopática 

do adolescente (EIA) é a mais comum e normalmente está associada ao estirão de 

crescimento, que ocorre entre os 11 e 13 anos nas meninas e entre os 13 e 15 anos nos 

meninos13.  
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A classificação da escoliose considerando o grau do ângulo de Cobb é dada como: 

leve, para curvaturas abaixo de 20 graus; moderada, 21 a 35 graus; moderada a severa, 

36 a 40 graus; severa, 41 a 50 graus; severa a muito severa, 51 a 55 graus; e muito severa, 

aquelas com mais de 56 graus1. Embora aproximadamente 2% a 4% dos adolescentes 

entre 10 e 16 anos tenha algum grau de curvatura na coluna vertebral14-16, a prevalência 

de curvas superiores a 30 graus é em torno de 0,2%. Este valor cai para menos de 0,1% 

para curvas superiores a 40 graus17.  A EIA é mais prevalente no sexo feminino, embora 

curvas de pequena magnitude apresentem prevalência semelhante entre meninas e 

meninos (1,3:1). No entanto, em curvas de maior magnitude, as meninas apresentam 

predominância sobre meninos em cerca de 5,4:118,19. Nos casos de curvas que necessitam 

de tratamento a diferença na proporção entre os sexos pode chegar a 7:118.  

Topograficamente é possível classificar a EIA considerando a vértebra apical da 

curva. Desta forma, a escoliose pode ser classificada como cervical, cervico-torácica, 

torácica, toracolombar ou lombar20. Considerando que a escoliose pode acometer 

qualquer região da coluna vertebral, em diferentes ângulos, diversas complicações podem 

estar associadas a esta condição, tais como: dor crônica, incapacidade funcional e 

comprometimento pulmonar1. As complicações afetam a qualidade de vida dos sujeitos21, 

geram necessidade constante de acompanhamento de serviços de saúde, isolamento social 

e comprometimento funcional. O diagnóstico e tratamento precoces podem ajudar a 

prevenir e reduzir os danos causados pela EIA22-24. 

A detecção precoce da EIA permite o monitoramento do desenvolvimento e 

progressão da deformidade25-28. Para o diagnóstico é necessária a realização de uma 

avaliação postural minuciosa, em busca de fatores etiológicos e detecção de outras 

alterações que podem estar presentes, testes específicos e exame radiológico da coluna 

vertebral e da pelve. Após a detecção da escoliose, a análise da maturidade do sistema 

esquelético também é importante para determinação do prognóstico8,29,30.  

A fim de facilitar a detecção e indicação de tratamento precoces da EIA, 

programas de rastreamento escolar são recomendados31. A rotina de exame físico escolar 

pode evitar ou minimizar deformidades severas, reduzir o número de adolescentes que 

necessitam de cirurgia, e consequentemente, gerar menos custos ao final do tratamento31-

34.   
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O rastreamento escolar para EIA é realizado por meio de testes e instrumentos não 

invasivos que permitem a observação do corpo e análise da simetria da coluna31.  O teste 

de Adams, também chamado de flexão anterior, é o exame mais usado nos programas de 

rastreamento para detecção de escoliose33-40, produz uma acentuação da deformidade da 

superfície das costas, que é associada à deformidade da coluna vertebral em pacientes 

com escoliose14. A maioria dos estudos de rastreamento de EIA utilizam apenas a flexão 

anterior como exame para rastreio. Entretanto, esta estratégia é considerada insuficiente, 

visto que apenas esse teste como instrumento de avaliação resulta em um elevado número 

de encaminhamentos para radiografia com baixos valores preditivos positivos41. 

A fim de tornar o exame de rastreio mais preciso e eficiente, o escoliômetro® de 

Bunnell pode ser utilizado para mensuração quantitativa do ângulo de rotação do tronco 

(ART), evidenciado durante o teste de Adams14. O escoliômetro® é um instrumento não 

invasivo, de baixo custo, boa confiabilidade e simplicidade de aplicação14,25,31,42-47. Reduz 

os custos dos programas de rastreamento e o excesso de encaminhamento de adolescentes 

para realização de exame radiográfico44. Além disso, é um instrumento útil nos exames 

de rastreamento por apresentar boa sensibilidade e especificidade, e altos coeficientes de 

confiabilidade intra e inter avaliador42,43. 

  O rastreamento escolar de EIA é uma ferramenta valiosa para estudos de 

prevalência e compreensão de sua etiologia24,31,48-51. Esse tipo de investigação é 

importante pois a detecção de curvaturas moderadas e reversíveis, bem como o tratamento 

conservador delas, evita o desenvolvimento de deformidades vertebrais que 

potencialmente causam sintomatologia dolorosa por toda a vida52. Um fator fortemente 

relacionado à gravidade do prognóstico da escoliose é a capacidade de crescimento do 

indivíduo17. Por essa razão, quanto mais precocemente for feito o diagnóstico, melhores 

serão os resultados do tratamento conservador, para controlar a progressão da curva 

escoliótica e reduzir a necessidade de cirurgia53. 

A radiografia da coluna vertebral é o método de avaliação padrão mais utilizado 

na prática clínica para estabelecimento de diagnóstico e determinação da severidade da 

deformidade da coluna vertebral31,54. O Método de Cobb (medição em graus do desvio de 

escoliose em uma radiografia anteroposterior) é utilizado para documentar a progressão 

da curva, para selecionar o tipo de tratamento e avaliar a efetividade do mesmo54,55. 
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Entretanto, além de ser uma metodologia cara, o exame radiológico deve ser evitado 

devido ao dano causado à saúde, em especial de crianças e adolescentes46,47,56,57.  

A exposição excessiva às radiografias, que os adolescentes com EIA estão sujeitos 

a ter, pode aumentar o risco de câncer de tireoide58 e mortalidade por câncer de mama em 

até 70% nas mulheres com EIA comparadas com a população geral59. Além de aumentar 

o risco de câncer em 1,3% para cânceres do trato gastrointestinal superior, 75% para 

câncer de pulmão e 110% para câncer de mama56. Um fator agravante para a mortalidade 

destes pacientes é a idade em que é feito o primeiro exame. O risco é 3,4 vezes maior 

quando a primeira radiografia é feita entre os 10 e 11 anos de idade59.  

Estudos com rastreamento escolar de escoliose são realizados em diversos 

países60,61. No Brasil, estudos de rastreamento escolar apresentam prevalência de EIA 

variando entre 1,4 a 5,7%62-65. Entretanto, a metodologia de tais estudos é bastante 

divergente quanto à avaliação, amostragem e faixa etária avaliada. Além disso, a maioria 

dos estudos não seguem os padrões descritos no consenso sobre programas de 

rastreamento para escoliose31. Há apenas um estudo nacional que utilizou o 

escoliômetro® como metodologia de avaliação da curvatura escoliótica, a partir da 

avaliação quantitativa do ART, como parâmetro para indicativo de radiografia64,66. 

Os rastreamentos de EIA no Brasil são mais frequentes nas regiões Sul e Sudeste. 

Não há nenhum estudo de rastreamento de escoliose realizado até o momento na região 

Nordeste. Além disso, deve-se considerar que o Brasil é um país de dimensão continental. 

A região Nordeste apresenta latitude diferente das demais regiões, onde os rastreamentos 

já foram realizados, e devido a maior proximidade à linha do equador, essa região é mais 

exposta a luz do sol. Essa característica geográfica torna-se um fator importante, visto 

que, a luz solar pode influenciar na secreção de melatonina, modificar a idade da menarca 

nas meninas, e consequentemente, afetar a prevalência de EIA67.  

Um dos problemas mais comuns em adolescentes com EIA é a dor nas costas. Sua 

prevalência é maior em sujeitos com EIA quando comparados àqueles sem EIA68-70. 

Adolescentes com EIA também apresentam dores mais intensas, com maior duração e 

maior recorrência. Estudos mostram que a dor nas costas é mais prevalente em 

adolescentes com mais de 15 anos, cuja maturidade esquelética produz sinal de Risser 

igual ou superior a dois, pós menarca e com histórico de lesão71.  
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Entre os pacientes diagnosticados com EIA, a dor nas costas é mais comum 

àqueles que necessitam de tratamento cirúrgico. A presença de dor nas costas, nesses 

pacientes, está relacionada ao diagnóstico tardio, ao não uso de colete e uma curvatura 

lombar rígida69. Por esse motivo, a redução da dor nas costas é um dos objetivos definidos 

pela SOSORT para tratamento conservador de EIA. Desse modo, diagnosticar 

precocemente a escoliose é tão importante quanto a detecção de adolescentes com queixas 

de dores não específicas na região dorsal. A detecção e tratamento precoces da EIA e da 

dor nas costas podem evitar o surgimento de problemas relacionados a coluna vertebral 

na vida adulta, seja uma EIA não tratada conservadoramente ou outros agravos1.  

A dor nas costas é um problema de saúde pública, que além de afetar adolescentes 

com escoliose, também é queixa comum entre trabalhadores de diversos campos. 

Apresenta um impacto negativo sobre a saúde geral, resultando em perturbações pessoais 

e sociais. Segundo o Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística72, 27 milhões de adultos no Brasil são afetados por doenças da coluna 

vertebral. Esses resultados são ainda mais preocupantes porque já se sabe que há uma alta 

prevalência de crianças e adolescentes brasileiros afetados pela dor nas costas73,74 e por 

alterações posturais75,76. 

Dor nas costas em crianças e adolescentes de idade escolar está relacionada a 

vários fatores, sendo eles físicos, comportamentais, genéticos e psicossociais77. Por isso, 

o sexo, a idade, o exercício físico, qualidade do sono regular, depressão, ansiedade, 

história familiar de dor nas costas, o nível educacional dos pais e tempo gasto assistindo 

televisão, usando o computador, jogando videogames e sentado, têm sido identificados 

como fatores de risco para o desenvolvimento de dor nas costas em crianças com idade 

escolar78-84. 

O estudo da dor nas costas em crianças e adolescentes brasileiros ainda é 

incipiente. Além disso, a elaboração e o desenvolvimento de políticas de saúde pública e 

educação não devem ser baseados em características gerais.  Empiricamente, os 

profissionais de saúde também consideram as posturas corporais adotadas durante 

atividades diárias como um fator de risco para a ocorrência de dor nas costas78. Alguns 

estudos mostram uma alta prevalência de dor nas costas, com impacto substancial no final 

da adolescência, e sua associação com hábitos posturais inadequados em casa, tais como 

excesso de horas na frente da televisão ou jogando vídeo game85,86. 
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Ainda são poucas as investigações que avaliam a relação entre a dor nas costas e 

hábitos posturais no ambiente escolar, como postura sentada para escrever, postura ao 

sentar-se em um banco para conversar, postura adotada para levantar objetos do chão, e 

os meios utilizados para o transporte do material escolar, além do modo como as mochilas 

são carregadas87,88. Também são escassos estudos que avaliam associação entre dor nas 

costas e presença de EIA em crianças e adolescentes do Brasil89,90. 

A incidência recorrente e aumento da dor nas costas geram custos significativos 

para governos, tornando a implementação de reformas e programas de cuidados 

preventivos necessários91. A partir desta perspectiva, é importante estar ciente dos fatores 

que contribuem para dor nas costas, a fim de desenvolver estratégias preventivas eficazes. 

Apesar de ser difundido na literatura, os fatores de risco permanecem controversos, 

principalmente relacionados com posturas corporais adotadas durante atividades 

diárias78,87,92. Sabe-se também que os dados recolhidos não podem ser extrapolados em 

diferentes contextos, considerando as influências socioculturais, ambientais e genéticas 

que se modificam conforme a localidade e contribuem para o agravamento da doença.  

Devido à escassez de programas de rastreamento escolar de EIA e dor nas costas 

em crianças e adolescentes no nordeste do Brasil, este estudo teve como objetivo realizar 

um rastreamento escolar em crianças e adolescentes escolares do sertão de Pernambuco 

a fim de estimar a prevalência de EIA e dor nas costas nesta população. Este estudo visa 

fornecer informações mais específicas sobre esses dois acometimentos e contribuir com 

a criação de políticas públicas voltadas para esta população.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Estimar a prevalência de escoliose idiopática e dor nas costas em crianças e 

adolescentes escolares de cidades do sertão do estado de Pernambuco.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

I. Identificar possíveis fatores associados à ocorrência de escoliose idiopática e 

dor nas costas. 

II. Comparar a postura dos indivíduos com EIA (ângulo de Cobb ≥ 10°) e os falsos 

positivos (ART ≥ 7° e ângulo de Cobb ≤10°). 

III. Comparar a postura de adolescentes portadores de EIA com curvas simples e 

dupla. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Design do Estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal descritivo, realizado com crianças e 

adolescentes escolares, de escolas públicas, das cidades de Serra Talhada e Petrolina, 

localizadas no sertão de Pernambuco. 

  

3.2 Participantes e Recrutamento 

 

A população do estudo foi constituída por crianças e adolescentes de ambos os 

sexos, de 10 a 16 anos de idade, matriculados e cursando o ensino fundamental e médio. 

Os dados utilizados neste estudo foram coletados por conveniência em oito escolas 

públicas de duas cidades da região do sertão pernambucano: Petrolina e Serra Talhada.  

A coleta de dados aconteceu entre abril e dezembro de 2017, nas escolas de Serra Talhada, 

e entre abril de 2018 e junho de 2019 em Petrolina. Foram selecionadas para o estudo as 

escolas com maior número de alunos matriculados das duas cidades. 

O estado de Pernambuco fica na região nordeste do Brasil, onde as condições 

socioeconômicas estão abaixo da média do país. O Índice de Desenvolvimento Humano 

das duas cidades está em aproximadamente 0,679, comparado a 0,759 para o país93. As 

duas cidades escolhidas para o estudo fazem parte do sertão pernambucano. A cidade de 

Petrolina pertence ao sertão do Vale do São Francisco e localiza-se com latitude de 9º 

23’39”94. A cidade de Serra Talha pertence ao sertão do Vale do Pajeú, com latitude de 

7º 59’7”94. Ambas apresentam clima seco, com bioma exclusivo dessa região, a Caatinga.  

O clima da Caatinga é o tropical semiárido, com médias de temperaturas anuais 

elevadas, geralmente superiores a 25°C, em alguns lugares superior a 32°C, e por chuvas 

escassas e irregulares com longos períodos de seca.  
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3.2.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos no estudo crianças e adolescentes que estivessem dentro da faixa 

etária determinada e que compareceram para a avaliação com os termos assinados e 

datados por eles e pelos responsáveis.  

Foram excluídos os adolescentes que relataram algum problema ortopédico ou 

neurológico e aqueles com qualquer condição que impedisse a realização da flexão 

anterior do tronco95. Também foram excluídos os que apresentaram diferença igual ou 

maior a 1,5cm no comprimento dos membros inferiores, avaliada pelo teste de 

discrepância aparente, medindo-se a distância da cicatriz umbilical ao maléolo medial96. 

 

3.2.2 Aspectos Éticos 

 

O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da faculdade de 

medicina da Universidade de São Paulo – protocolo n° 1.834.691 (Anexo A). Os 

participantes, bem como seus representantes legais, foram previamente informados sobre 

os objetivos e procedimentos do estudo. 

 

3.2.3 Cálculo Amostral 

 

O cálculo amostral foi realizado baseado na prevalência mínima de EIA de 

1,5%107. Considerando um erro máximo de 5% em 95% das possíveis amostras, foi 

necessário incluir no mínimo 380 adolescentes. Considerando possíveis perdas, o 

tamanho final da amostra foi estimado em 456 adolescentes. 
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3.3 Procedimentos 

 

Para realização deste estudo foi obtida inicialmente a anuência da secretaria de 

educação do estado de Pernambuco, posteriormente foi feito o contato com os diretores 

e coordenadores pedagógicos das escolas. Em algumas escolas foram realizadas palestras 

sobre postura, alterações posturais e dor nas costas além de outros temas relacionados a 

infância e adolescência, tais como sexualidade e consumo de álcool e drogas. Todos as 

crianças e adolescentes que estavam matriculados e cursando o ensino fundamental ou 

médio das escolas selecionadas, e que pertenciam a faixa etária de 10 a 16 anos foram 

convidados a participar das palestras junto com os professores. 

Ao final das palestras, o projeto era apresentado e os alunos convidados a 

participar da pesquisa. Foram entregues o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e o Termo de Assentimento (Apêndices A e B) aos alunos interessados. 

 Os procedimentos de avaliação e coleta de dados foram conduzidos em dias 

agendados com a diretoria da escola. A avaliação foi realizada, na própria escola, após a 

devolução do TCLE assinado e datado pelos pais ou responsáveis. As coletas foram 

conduzidas por pesquisadores previamente treinados com a realização de coleta piloto. A 

equipe de coletas foi composta por cinco estudantes de fisioterapia do terceiro e quarto 

ano do curso, cinco estudantes de medicina do terceiro ano curso, dois técnicos em 

radiografia com mais de vinte anos de experiência, e uma fisioterapeuta com sete anos de 

experiência.  

 

3.3.1 Questionário de avaliação da postura corporal e dor nas costas (BackPEI)  

 

 Para verificar a prevalência de dor nas costas e hábitos comportamentais e 

posturais, foi utilizado um questionário auto aplicado chamado Back Pain and Body 

Posture Evaluation Instrument (BackPEI)88(Anexo B). Uma cópia do questionário foi 

entregue para cada aluno, em seguida, o pesquisar responsável explicou a todos os alunos 

como o questionário deveria ser respondido. 
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O BackPEI aborda as seguintes questões: (1) dor nas costas nos últimos três meses 

(ocorrência e frequência); (2) dados demográficos (idade e sexo); (3) socioeconômico 

(educação dos pais e o tipo de escolaridade); (4) comportamental (atividade física, ler ou 

estudar na cama,  horas por dia gastas assistindo televisão e usando computador, horas 

por dia de sono); (5) fatores posturais (postura sentada para escrever, usar o computador 

e para conversar, maneira de transportar material escolar e postura ao dormir); e (6) a 

hereditariedade (ocorrência de dor nas costas nos pais). 

Para a pergunta sobre a ocorrência de dor nas costas: "Você sentiu (ou tem 

sentido) dor nas costas nos últimos três meses?", aqueles que responderam "não sei", que 

é uma opção importante para evitar viés da obrigação de escolher "sim" ou "não", foram 

excluídos de todas as análises subsequentes. Apenas os estudantes que se auto relataram 

com dor nas costas nos últimos três meses responderam à pergunta sobre a frequência de 

dor nas costas. Do mesmo modo, somente aqueles que relataram o uso de mochila 

responderam à pergunta sobre a maneira de transportar material escolar. 

As questões relacionadas com a postura sentada ao escrever, usando um 

computador, e conversar, bem como as posturas adotadas ao levantar um objeto do chão 

e ao transportar o material escolar, são compostas de imagens que mostram sujeitos que 

executam as atividades. Cada pergunta contém cinco ou seis alternativas, porém apenas 

uma alternativa foi considerada como a maneira correta de realizar cada atividade; o 

restante das alternativas foi agrupado como inadequado na análise estatística (Figura 1)88. 

A avaliação da intensidade da dor foi mensurada pela escala visual analógica 

(EVA), presente no questionário e preenchida por aqueles que reportaram a presença de 

dor.  

 

3.3.2 Ficha de avaliação complementar  

 

Além do instrumento de avaliação de postura e dor nas costas, cada estudante 

recebeu uma ficha de avaliação na qual foram registrados: raça, dominância (destro ou 

canhoto), tempo e idade da menarca (anos), presença de caracteres secundários 
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masculinos, presença de discrepância aparente de membros inferiores101 e presença de 

alterações neuromusculares, ortopédicas e cardiorrespiratórias.  

 Figura 1 - Ilustração do questionário BackPEI - versão masculina para auto avaliação 

da postura:  sentado ao escrever; sentado conversando, usando um 

computador; postura ao levantar um objeto do chão. *Indica modo 

adequado. 

* 

* 

* 

* 
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3.3.3 Avaliação da coluna vertebral com escoliômetro® de Bunnell 

 

A avaliação quantitativa do ângulo de rotação de tronco (ART) foi realizada 

utilizando-se o escoliômetro® de Bunnell14,31,43. 

Foram colocados marcadores adesivos nos processos espinhosos da quarta, oitava 

e décima segunda vértebra torácica e das primeira, terceira e quinta vértebras lombares107. 

O sujeito avaliado foi instruído a flexionar o tronco anteriormente olhando para baixo, 

mantendo os pés afastados aproximadamente 15 cm, joelhos estendidos, ombros 

relaxados, cotovelos estendidos e palmas das mãos encostadas e posicionadas na frente 

dos joelhos24,31. 

Primeiramente, foi realizada uma flexão de tronco de 45° 101, para a verificação 

do maior ângulo de rotação do tronco da coluna torácica; em seguida, o adolescente 

continuava com a flexão de tronco a 60° e a 90° (ou até o máximo que conseguisse) para 

a verificação das maiores angulações de rotação do tronco das regiões toracolombar e 

lombar, respectivamente. Todas as flexões anteriores de tronco foram medidas com 

auxílio de goniômetro101.  

O marco zero do escoliômetro® foi posicionado em cima do topo do processo 

espinhoso de cada vértebra da coluna torácica, toracolombar e lombar, e o maior valor 

encontrado do ângulo de rotação de tronco foi registrado14. A leitura do escoliômetro® 

foi realizada com o examinador atrás do sujeito com os olhos na mesma altura do 

instrumento22. Tal medida foi mensurada três vezes com o estudante retornando à posição 

ereta entre cada teste43. Para todas as mensurações foi utilizado o mesmo escoliômetro®43 

e o mesmo goniômetro. 

Quando o ART foi maior ou igual a 7 graus em qualquer uma das regiões (torácica, 

toracolombar e lombar), o adolescente recebia um encaminhamento para a realização da 

radiografia ortostática panorâmica da coluna vertebral no padrão anteroposterior.  
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3.3.4 Avaliação da coluna vertebral por radiografia 

 

O exame radiográfico era realizado em dia previamente agendado. As crianças e 

adolescentes avaliados eram acompanhadas dos pais ou responsáveis durante todo o 

processo de avaliação. No município de Serra Talhada, os exames aconteceram na clínica 

de fratura da cidade. Em Petrolina, no serviço de ortopedia e traumatologia especializada 

– SOTE. 

A mensuração do ângulo de Cobb foi realizada, pelo mesmo técnico, o qual tinha mais 

de 20 anos experiência na área, utilizando o software RadiAnt DICOM Viewer® (versão 

4.2.1.1755) e seguindo os seguintes passos:  

I. Foi traçada uma linha vertical passando pelo centro do sacro e, com base nela, a 

vértebra apical de cada curva foi identificada.  

II. As vértebras finais superior e inferior da curva escoliótica foram identificadas.  

III. O ângulo de Cobb foi mensurado a partir das linhas paralelas traçadas nos platôs 

superior e inferior das vértebras finais superior e inferior, respectivamente102. 

(Figura 2) 

 
Figura 2 - Ilustração da medida do ângulo de Cobb. 
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A curva de maior magnitude foi considerada curva primária. Os sujeitos que 

apresentaram ângulo de Cobb maior ou igual a 10 graus eram classificados no grupo EIA 

e aqueles com Cobb <10 no grupo falso positivo. 

O sinal de Risser indica a maturidade do sistema esquelético pelo grau de 

ossificação da crista ilíaca e é utilizado como indicador para o cálculo do fator de 

progressão da curva escoliótica102,103. A classificação do sinal de Risser consiste em zero 

(sem ossificação), um (1-25%), dois (26-50%), três (51-75%), quatro (76-100% de 

ossificação) e cinco (completa fusão da crista ilíaca)102. A classificação do sinal de Risser 

entre os adolescentes rastreados foi feita pelo mesmo profissional responsável pela 

mensuração do ângulo de Cobb, a partir da análise das radiografias panorâmicas de cada 

sujeito. 

O cálculo do fator de progressão consiste na seguinte fórmula103:   

 

Quando os valores de progressão são até 1,4 é recomendada apenas observação 

do adolescente. Valores de 1,4 a 1,65 indicam necessidade de tratamento fisioterapêutico, 

quando acima de 1,65 é indicado colete103. 

As regiões das curvas escolióticas foram classificadas de acordo com a localização 

da vértebra apical, da seguinte forma: torácica (vértebra apical entre T2 e T11), 

toracolombar (entre T12 e L1) e lombar (entre L2 a L4)102. 

 

3.3.5 Avaliação postural por fotogrametria 

 

 A avaliação postural por fotogrametria foi realizada apenas nos adolescentes que 

apresentaram ART maior ou igual a 7 graus. Os sujeitos que não compareceram para a 

realização da radiografia foram excluídos da análise da avaliação postural, pois não seria 

possível classifica-los entre os grupos “falso positivo” ou “EIA”.  
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Para a tomada fotográfica, a câmera foi colocada em um tripé com altura de 1,00 

m e permaneceu a 2,50 m do local onde o sujeito era fotografado62,104.  

A fim de garantir a mesma base de sustentação nas quatro fotografias foi utilizada, 

para cada sujeito, uma folha de papel madeira na qual o indivíduo se posicionava 

livremente para a primeira tomada de fotografias. O contorno dos pés de cada voluntário 

foi feito com lápis. Após cada registro, o sujeito era orientado a sair de cima do papel, o 

qual era rodado a 90° da posição anterior, e se posicionar novamente sobre a folha com 

os pés em cima do desenho62. A calibração da foto foi realizada por meio do fio de prumo 

demarcado com três bolas de isopor distanciadas a 50 cm entre si. 

 Os adolescentes foram fotografados nos planos frontal (anterior e posterior) e 

sagital (direito e esquerdo) após a demarcação dos seguintes pontos anatômicos: lóbulos 

da orelha, processo espinhoso da sétima vértebra cervical, acrômios, ângulos inferiores 

da escápula, espinhas ilíacas anterossuperiores, bordo superior das patelas, tuberosidade 

das tíbias, espinhas ilíacas póstero-superiores, trocânter maior do fêmur, cabeça das 

fíbulas, linha média das pernas na altura da fíbula, maléolos laterais, ponto médio dos 

calcâneos e inserção do tendão de Aquiles nos calcâneos62,104. 

 As variáveis posturais avaliadas estão descritas na tabela 1. A medição das 

variáveis posturais foi realizada pela marcação livre de pontos do SAPO. Figuras 3, 4, 5 

e 6.  
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Tabela 1 - Variáveis para avaliação postural por fotogrametria 101. 

Segmento Plano Medida Nome da medida 

Cabeça 

Frontal Ângulo entre os lóbulos da orelha e a horizontal101 
Alinhamento 

horizontal da cabeça 

Sagital 

Ângulo entre o processo espinhoso da sétima 

vértebra cervical, o meato auditivo externo e a 

horizontal101 

Alinhamento 

horizontal da cabeça 

(C7) 

Ombro 

Frontal Ângulo entre os dois acrômios e a horizontal101 
Alinhamento 

horizontal dos ombros 

Sagital 

Distância do processo espinhoso da sétima vértebra 

cervical e o acrômio (método descrito por Peterson 

et al105 modificado) 

Alinhamento sagital 

do ombro 

Escápula Frontal 
Ângulo entre os dois ângulos inferiores da escápula 

e a horizontal101 

Alinhamento 

horizontal das 

escápulas 

Tronco Sagital 

Ângulo entre o acrômio, trocânter maior do fêmur e 

a vertical101 

Ângulo entre o acrômio, maléolo lateral e a 

vertical101 

Ângulo vertical do 

tronco 

Ângulo vertical do 

corpo 

Pelve 

Frontal 
Ângulo entre as duas espinhas ilíacas 

anterossuperiores e a horizontal101 

Alinhamento 

horizontal da pelve  

Sagital 
Ângulo entre a espinha ilíaca anterossuperior, a 

póstero-superior e a horizontal101 

Ângulo de anteversão 

e retroversão pélvica 

Joelho 

Frontal 
Ângulo entre a espinha ilíaca anterossuperior, bordo 

superior da patela e tuberosidade da tíbia101 

Ângulo frontal do 

membro inferior 

Sagital 
Ângulo entre o trocânter maior do fêmur, a cabeça 

da fíbula e o maléolo lateral101 
Ângulo do joelho 

Tornozelo Frontal 

Ângulo entre o ponto médio da perna, medido a 

partir da linha poplítea, e o calcâneo e tendão de 

Aquiles101 

Ângulo perna/retropé 
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Figura 3 - Ilustração das medidas posturais do plano 

frontal vista anterior: (A) Alinhamento horizontal 

dos ombros; (B) Alinhamento horizontal da cabeça; 

(C) Alinhamento horizontal da pelve e (D) Ângulo 

frontal do membro inferior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 - Ilustração das medidas posturais do plano 

frontal vista posterior: (A)Alinhamento horizontal 

das escápulas e (B) Ângulo perna-retropé. 
 

 

(A) (B) 

(A) (B) 

(C) (D) 
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 Figura 5 - Ilustração das medidas posturais do plano sagital: (A) 

Alinhamento horizontal da cabeça (C7) e (B) 

Alinhamento sagital do ombro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Ilustração das medidas posturais do plano sagital: (A) Ângulo de 

anteversão e retroversão pélvica; (B); Ângulo do Joelho (C) Ângulo 

vertical do corpo e (D) Ângulo vertical do tronco. 
  

(C) (D) (B) (A) 

(B) (A) 
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3.3.6 Controle de exames 

 

 Após a medição do ART, os adolescentes com ART≥7 graus recebiam 

encaminhamento para realização do exame radiográfico e avaliação por fotogrametria.  

A avaliação por fotogrametria aconteceu nas escolas, em espaço reservado, 

normalmente um dia após a avaliação inicial. Os exames de imagem eram realizados aos 

finais de semana, em horário previamente agendado pela manhã ou tarde, de acordo com 

a disponibilidade do técnico e preferência do adolescente.  

Nos casos em que os alunos não compareciam para o exame ou avaliação 

fotográfica, uma nova data era agendada. Foram considerados desistentes os adolescentes 

que relatavam não querer dar continuidade, ou aqueles que não compareciam as 

avaliações remarcadas por três vezes.  

Todos os exames foram realizados por um técnico capacitado. Os adolescentes 

estavam sempre acompanhados por um responsável e um pesquisador. O resultado do 

exame, com o valor do ângulo de Cobb e fator de progressão, era explicado ao adolescente 

e seu responsável. Além disso, eles recebiam orientações de cuidados e tratamento a 

depender do nível da escoliose. 

  

3.4. Análise dos dados 

 

Os adolescentes que apresentaram ART ≥ 7°, mas o ângulo de Cobb < 10° foram 

alocados no grupo falso positivo. O grupo escoliose é composto pelos adolescentes que 

apresentaram ângulo de Cobb ≥ 10°. 
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3.4.1 Análise de Risco 

 

Os procedimentos realizados nesta pesquisa não foram invasivos e não causaram 

danos à saúde física ou mental dos indivíduos que participaram. Embora tenha ocorrido 

exposição de alguns adolescentes a radiação do exame de raio x, adolescentes com 

escoliose idiopática são, de acordo com a Society on Scoliosis Orthopaedic and 

Rehabilitation Treatment33, submetidos a avaliações radiográficas regularmente com 

frequência média de 3, 6 ou 12 meses. Os procedimentos realizados neste estudo seguiram 

a resolução CNS n°01/88 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

3.4.2 Confiabilidade 

 

 A confiabilidade interavaliadores foi calculada pelo programa SPSS® versão 21, 

a partir do Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC), com modelo aleatório de duas 

vias e concordância absoluta. A análise de concordância foi testada para a avaliação 

quantitativa do ART entre os diferentes avaliadores das duas cidades. Cada examinador 

avaliou o ART de quinze adolescentes. As coletas aconteceram em diferentes momentos, 

com os mesmos adolescentes. Foi calculada a concordância na avaliação das regiões 

torácica, toracolombar e lombar com valores de correlação de 0,964, 0,827 e 0,908, 

respectivamente. Esses valores podem ser considerados como concordância excelente106 

para as três regiões.  

 

3.4.3 Análise estatística 

 

Os dados coletados neste estudo foram tabulados e analisados no programa SPSS® 

Statistical Package for Social Sciences, versão 21.0.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, 

Illinois, USA). Estatística descritiva foi utilizada para descrever a amostra com frequência 
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relativa e absoluta, das variáveis categóricas, e média, desvio padrão e intervalo de 

confiança de 95% para as variáveis contínuas.  

A análise da prevalência foi realizada com estatística não paramétrica de uma 

amostra com teste binominal, razão de probabilidade e intervalo de confiança de 95%, 

com valores de sucesso especificados. Para verificar associação entre as variáveis 

independentes (demográficas, hereditárias, socioeconômicas, comportamentais e 

posturais) e as variáveis dependentes (escoliose e dor nas costas), foi realizado o teste 

qui-quadrado de Pearson.  Também foi aplicada análise bivariada pelo modelo de 

regressão de Poisson. A medida de efeito foi realizada utilizando a razão de prevalência 

com seus respectivos intervalos de confiança de 95%.   

Na comparação da avaliação postural entre os grupos (falso positivo x escoliose; 

escoliose curva única x escoliose curva dupla) foi utilizado o teste não paramétrico de 

Mann-Whitney, considerando que os grupos têm n<30. Para comparar a intensidade da 

dor entre meninos e meninas foi utilizado o teste t de amostras independentes. Para 

significância estatística foi considerado p≤0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

Foram recrutados e avaliados inicialmente 547 crianças e adolescentes, dos quais 

27 foram excluídos do estudo, 23 por apresentarem diferença de mais de 1,5 cm no 

comprimento dos membros, uma adolescente por estar gestante e três por relatarem 

problemas ortopédicos. Dos 520 adolescentes avaliados 57,5% (n=299) foram meninas 

(IC95%:53,2 – 61,7%). A figura 6 apresenta o quantitativo de adolescentes avaliados em 

cada etapa.  

 

Figura 7 - Fluxograma do número de adolescentes avaliados em cada etapa do estudo. 
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Entre os adolescentes avaliados, 9,8% (n=51) (IC95%:7,4-12,6%) apresentaram 

ART maior ou igual a 7, sendo 5,58% meninos e 4,23% meninas. Para realização da 

radiografia apenas 31 dos 51 adolescentes, classificados como suspeitos, compareceram. 

O diagnóstico de escoliose foi confirmado em 3,5% sujeitos (n=16) (IC95% :1,8 – 4,8%), 

dos quais, 1,9% eram meninas (n=10) e 1,1% meninos (n=6). A média de idade das 

meninas que receberam o diagnóstico foi de 13,4± 1,78 anos, enquanto os meninos tinham 

média de 14,33 ± 1,21 anos. Não houve diferença estatística entre a idade dos 

adolescentes diagnosticados com EIA quando separados por sexo. 

As características demográficas, hereditárias e socioeconômicas da amostra e dos 

adolescentes com escoliose estão apresentadas na tabela 2. Não houve associação entre 

as variáveis avaliadas e o diagnóstico da EIA. Também não houve associação entre EIA 

e dominância. As caraterísticas antropométricas e de tempo de atividade física e sua 

associação com a presença de escoliose estão descritas na tabela 3. O Índice de Massa 

Corporal (IMC) foi estatisticamente menor nos adolescentes com EIA, p = 0,043.  

O sinal de Risser foi ≥ 3 em 75% dos sujeitos com escoliose. Quanto a análise do 

ângulo de Cobb, a média dos ângulos entre os adolescentes com Cobb acima de 10°, foi 

de 18,65° ± 6,86° (IC95% 14,99° – 22,30°). Oito adolescentes apresentaram curvas 

maiores que 20° (50%), cinco apresentaram curva dupla (31,25%), sendo três meninas e 

dois meninos. Quanto a lateralidade da curva, ao considerar a curva primária (curva com 

maior ângulo), 56,25% das curvas apresentavam convexidade à esquerda. Não houve 

diferença estatística entre os ângulos com convexidade à direita ou à esquerda (p = 0,724) 

(Figura 7). O fator de progressão foi maior que 1,65 em 0,4% dos sujeitos, ficando os 

demais adolescentes abaixo de 1,4 necessitando apenas de observação.  

A tabela 4 apresenta os dados das análises posturais dos adolescentes do grupo 

falso positivo e EIA. O grupo falso positivo apresentou maior magnitude de 

anteriorização da cabeça quando comparado aos adolescentes com diagnóstico de EIA. 

Entre os adolescentes com escoliose, houve diferença no ângulo de anteversão e 

retroversão pélvica no plano sagital direito entre aqueles com curva única e com curva 

dupla (p=0,038). Não houve diferença entre os sexos nas medidas posturais dos 

adolescentes com EIA.  Os dados comparativos dos adolescentes diagnosticados 

divididos por quantidade de curvas, estão descritos na tabela 5.  
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Tabela 2 - Características demográficas, hereditárias e socioeconômicas da amostra. 

Associação (χ2) e razão de prevalência com escoliose idiopática do 

adolescente. 

Variável N % EIA n EIA % χ2a RP Wald IC95% 

Sexo          

Feminino 299 57,5 10 62,5 0,800 1,203 0,437 3,314 

Masculino 221 42,5 6 37,5  1   

 Idade          

10 a 12 anos 213 41,0 6 37,5 0,107 0,483 0,162 1,437 

13 e 14 anos 187 36,0 3 18,8  0,275 0,071 1,064 

15 e 16 anos 120 23,1 7 43,8  1   

Puberdade         

Sim 376 72,3 13 81,3 0,574 1,510 0,426 5,348 

Não 144 27,7 3 18,8  1   

Pais com dor nas costas (n = 380)  

Sim 235 45,8 7 43,8 0,906 0,943 0,351 2,533 

Não 285 54,8 9 56,3  1   

Pais com escoliose (n =520)  

Sim 53 10,2 4 25 0,069 2,767 0,884  8,656 

Não 467 89,8 12 75  1   

Nível de escolaridade da mãe        

Ens. fundamental 101 19,4 1 6,3 0,246 0,246 0,029 2,102 

Ensino médio 156 30,0 4 25  0,636 0,171 2,368 

Nível superior 124 23,8 5 31,3  1   

Não estudou 

/Não sei  
139 26,7 6 37,5  1,127 0,344 3,694 

Nível de escolaridade do pai  

Ens. fundamental 119 18,1 3 18,8 0,245 1,563 0,163 15,026 

Ensino médio 140 21,3 7 43,8  3,100 0,381 25,196 

Nível superior 62 9,4 1 6,3  1   

Não estudou 

/Não sei  

154 30,2 5 31,3  1,694 0,198 14,500 
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Tabela 3 - Características antropométricas e tempo médio de atividade física de 

adolescentes sem escoliose e com escoliose. 

Variáveis 

Sem EIA (n=502) 

X± DP 

(IC95%) 

EIA (n=16) 

X± DP 

(IC95%) 

P 

Massa Corporal (kg) 
50,79 ± 13,02 

(49,65-51,93) 

48,39 ± 11,70  

(42,15-54,62) 
0,467 

Estatura (cm) 
158,09 ± 10,09 

(157,21 – 158,97) 

161,94 ± 13,49 

(154,75 – 169,13) 
0,138 

IMC (kg/m²) 
20,12 ± 3,081 

(19,78 – 20,45) 

18,18 ± 2,11 

(17,05 - 19,30) 
0,043* 

Tempo de prática de 

ativ. Física (min) 

61,52 ± 83,47 

(54,21 – 68,83) 

62,81 ± 75,23 

(22,72 – 102,90) 
0,951 

*p<0,05. Diferença estatística pelo teste t de amostras independentes. 

 

 
Figura 8 - Distribuição dos adolescentes quanto aos valores do ângulo 

de Cobb das curvas com convexidade à direita e à esquerda. 
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Tabela 4 - Comparação da avaliação postural quantitativa dos adolescentes com 

escoliose e os falsos positivos. 

Variáveis posturais 

Grupo  

EIA 

(n=16) 

x (±) 

Grupo 

FALSO 

POSITIVO 

(n=11) 

x (±) 

P valor 

Alinhamento horizontal da cabeça 1,97 (1,60) 2,37 (1,26) 0,368 

Alinhamento horizontal dos 

ombros 
2,43 (2,23) 2,00 (1,78) 0,753 

Alinhamento horizontal das 

escápulas 
3,58 (3,12) 2,53 (2,09) 0,512 

Alinhamento horizontal da pelve 1,79 (1,53) 2,18 (1,60) 0,577 

Ângulo frontal do MID 2,43 (0,99) 2,43 (1,19) 0,753 

Ângulo frontal do MIE 2,07 (1,42) 2,88 (1,81) 0,148 

Alinhamento da cabeça (C7) (D) 49,82 (5,50) 48,11 (3,46) 0,451 

Alinhamento da cabeça (C7) (E)  50,43 (5,29) 46,06 (3,41) 0,017* 

Alinhamento sagital do ombro (D) 16,32 (13,21) 21,96 (11,56) 0,162 

Alinhamento sagital do ombro (E) 19,31 (18,05) 23,76 (9,24) 0,294 

Ângulo vertical do tronco (D) 3,44 (2,18) 4,67 (2,89) 0,272 

Ângulo vertical do tronco (E) 3,94 (2,80) 2,75 (2,96) 0,121 

Ângulo vertical do corpo (D) 2,89 (1,32) 2,23 (1,65) 0,544 

Ângulo vertical do corpo (E) 2,01 (1,03) 2,79 (1,03) 0,080 

Ângulo de anteversão e 

retroversão pélvica (D) 
15,27 (4,62) 13,80 (5,95) 

0,544 

Continua 
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Conclusão 

Ângulo de anteversão e 

retroversão pélvica (E) 
14,84 (5,73) 16,26 (7,37) 0,645 

Ângulo do Joelho (D) 177,11 (5,98) 177,62 (4,82) 0,865 

Ângulo do Joelho (E) 175,95 (5,61) 178,59 (3,41) 0,272 

Ângulo perna/retropé (D) 2,76 (1,48) 2,31 (1,44) 0,342 

Ângulo perna/retropé (E) 2,88 (1,81) 2,60 (2,25) 0,544 

*p<0,05. Teste de Mann-Whitney para amostras independentes. 

 

  

Tabela 4 - Comparação da avaliação postural quantitativa dos adolescentes com          

escoliose e os falsos positivos. 



43 

Tabela 5 - Comparação da avaliação postural quantitativa dos adolescentes 

com escoliose de curva única com adolescentes com curva dupla. 

Variáveis posturais 
EIA CURVA 

ÚNICA 

(n=11) 

EIA CURVA 

DUPLA  

(n =5) 
P valor 

Alinhamento horizontal da 

cabeça 
1,95 (1,53) 2,02 (1,93) 0,913 

Alinhamento horizontal dos 

ombros 
2,47 (2,32) 2,34(2,28) 0,743 

Alinhamento horizontal das 

escápulas 
3,86 (3,45) 2,96 (2,47) 0,661 

Alinhamento frontal da pelve 1,56 (0,80) 2,28 (2,61) 0,827 

Ângulo frontal do MID 2,17 (0,78) 2,98 (1,27) 0,221 

Ângulo frontal do MIE 1,92 (1,28) 2,40 (1,79) 0,661 

Alinhamento horizontal da 

cabeça (C7) (D) 
48,95 (4,13) 51,72 (8,01) 0,827 

Alinhamento horizontal da 

cabeça (C7) (E)  
48,92 (4,88) 53,74 (5,06) 0,180 

Alinhamento sagital do ombro 

(D) 
17,50 (12,96) 13,72 (14,91) 0,510 

Alinhamento sagital do ombro 

(E) 
18,29 (15,42) 21,56 (24,87) 1,000 

Ângulo vertical do tronco (D) 3,06 (2,13) 4,28 (2,29) 0,377 

Ângulo vertical do tronco (E) 3,57 (2,34) 4,76 (3,82) 0,913 

Ângulo vertical do corpo (D) 3,26 (1,42) 2,10 (0,58) 0,069 

Ângulo vertical do corpo (E) 2,31 (1,01) 1,36 (0,82) 0,090 
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Tabela 5 - Comparação da avaliação postural quantitativa dos adolescentes com 

escoliose de curva única com adolescentes com curva dupla. 
 

Anteversão/retroversão (D) 16,96 (3,75) 11,54 (4,45) 0,038* 

Anteversão/retroversão (E) 15,56 (5,63) 13,28 (6,25) 0,743 

Ângulo do Joelho (D) 176,76 (6,16) 177,90 (6,18) 1,000 

Ângulo do Joelho (E) 175,39 (6,00) 177,18 (5,02) 0,913 

Ângulo perna/retropé (D) 3,00 (1,50) 2,24 (1,43) 0,320 

Ângulo perna/retropé (E) 2,65 (1,89) 3,40 (1,69) 0,320 

       *p<0,05. Teste de Mann-Whitney para amostras independentes. 
  

Conclusão 



45 

A prevalência de dor nas costas nos últimos três meses foi de 63,7% (n= 331) 

(IC95%: 59,5 – 67,7%).  Entre os dezesseis adolescentes diagnosticados com escoliose, 

a queixa de dor nas costas foi citada por onze 68,8% (IC95%:44,5 – 87,5%). Embora 

tenha sido alta a prevalência de adolescentes com EIA que referiram dor nas costas, não 

foi observada associação estatística entre as duas condições (p = 0,672). 

 A tabela 6 apresenta a associação e razão de prevalência entre as variáveis 

independentes e dor nas costas. A análise bivariada apresentou associação entre dor nas 

costas e sexo feminino. Entre os sujeitos que referiram dor nas costas nos últimos três 

meses, 194 (58,6%) reportaram ter caso de dor nas costas na família. Essa situação 

apresentou associação com a presença de dor nas costas (p= 0,018). A ausência de história 

familiar de escoliose também apresentou associação estatística com a dor nas costas (p= 

0,021).  

Entre os hábitos comportamentais avaliados, apenas a frequência de prática de 

exercício físico durante a semana apresentou associação com a dor nas costas. Quanto 

menor a frequência de exercício físico semanal, maior a razão de prevalência. Os demais 

hábitos comportamentais não apresentaram associação com dor nas costas (Tabela 7). Os 

hábitos posturais de sentar-se para escrever, sentar-se para conversar e a forma como 

costuma carregar a mochila, apresentaram associação estatística com a dor nas costas 

(Tabela 8). 

 A frequência de dor nos últimos meses e impedimento de realizar atividades 

diárias estão descritos na tabela 9. Não houve diferença quanto as características da dor 

entre os sexos. A média da intensidade da dor avaliada pela EVA foi de 3,83 (IC95%: 

3,57 – 4,08). Não houve diferença estatística sobre a intensidade de dor entre os sexos ou 

entre os grupos de faixa etária. 
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Tabela 6 - Associação (χ2) e razão de prevalência entre dor nas costas e 

características demográficas, hereditárias e socioeconômicas. 

Variável Dor  

n 
Dor  

% 
χ2a Razão de 

Prevalência 
Wald 

IC95% 

Sexo       

Feminino 206 62,2 0,004b 1,434 1,371 1,501 

Masculino 125 37,8  1   

Idade       

10 a 12 anos 124 37,5 0,001b 1,207 1,090 1,336 

13 e 14 anos 114 34,4  1,185 1,071 1,312 

15 e 16 anos 93 28,1  1   

Puberdade       

Sim 248 37,7 0,469 0,942 0,800 1,108 

Não 83 12,6  1   

Pais com dor nas costas  

Sim 194 58,6 0,018b 1,074 0,927 1,245 

Não 137 41,4  1   

Pais com escoliose     

Sim 39 11,8 0,021b 0,920 0,715 1,183 

Não 292 88,2  1   

Nível de escolaridade da mãe 

Não estudou 3 1,2 0,129 1,136 0,780 1,657 

Ensino fundamental 67 27,5  0,904 0,797 1,027 

Ensino médio 105 43  0,890 0,794 ,998 

Nível superior 69 28,3  1   

Nível de escolaridade do pai 

Não estudou 10 4,7 0,962 0,972 0,745 1,269 

Ensino fundamental 75 35,5  0,967 0,833 1,123 

Ensino médio 89 42,2  0,962 0,831 1,113 

Nível superior 37 17,5  1   

a Análise bivariada. Teste Qui-quadrado de Wald. 
b Associação significativa (p < 0,05). 
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Tabela 7 - Associação (χ2a) e razão de prevalência entre dor nas costas e 

variáveis independentes de hábitos comportamentais. 

Variáveis N % Dor  

n 
Dor 

% 
χ2a  Razão de 

Prevalência 
Wald 

IC95% 

Prática regular de exercício físico (n=519) 

Sim 383 73,6 236 71,5 0,153 1,071 ,977 1,174 

Não 137 26,4 94 28,5  1   

Dias de prática por semana (n=378) 

1 - 2 dias  183 48,4 119 51,1 0,039b 4,239 ,783 1,056 

3 - 4 dias  75 19,8 52 22,3  ,910 ,736 1,031 

≥ 5 dias  66 17,5 32 13,7  ,871 ,897 1,284 

Depende  54 14,3 30 12,9  1,073 ,897 1,284 

Prática de exercício físico competitivo (n = 382) 

Sim 183 47,9 144 48,5 0,765 ,985 ,894 1,086 

Não 199 52,1 121 51,5  1   

Horas por dia assistindo televisão (n=518) 

0 a 3 h 319 61,1 196 59,6 0,375 1,035 ,933 1,148 

4 a 7 h 88 17 61 18,5  ,956 ,839 1,090 

≥ 8 h 111 21,4 72 21,9  1   

Horas por dia utilizando o computador (n=383) 

0 a 3 h 321 83,8 194 85,1 0,394 1,016 ,845 1,222 

4 a 5 h 33 8,6 16 7  1,145 ,896 1,464 

≥ 6 h 29 7,6 18 7,9  1  

Tempo de sono por noite (n=519) 

0 a 7 h 206 39,7 135 40,9 0,751 ,964 ,861 1,080 

8 a 9 h 208 40,1 130 39,4  ,994 ,887 1,114 

≥10 h 105 20,2 65 19,7  1   

Ler ou estudar na cama (n=265) 

Sim 194 73,2 133 76,9 0,063 ,885 ,775 1,010 

Não 71 26,8 40 23,1  1   

a Análise bivariada. Teste Qui-quadrado de Wald. 
b Associação significativa (p < 0,05).  
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Tabela 8 - Associação (χ2a) e razão de prevalência entre dor nas costas e 

hábitos posturais. 

Variáveis N % Dor  

n 
Dor 

% 
χ2a  Razão de 

Prevalência 
Wald 

IC95% 

Postura de dormir (n=472) 

Supino 257 54,4 158 53,2 0,707 1,061 ,915 1,230 

Decúbito 

lateral 

169 35,8 108 36,4  1,035 ,888 1,207 

Prono 46 9,7 31 10,4  1   

Postura sentada para escrever (n=265) 

Adequada 71 26,8 40 23,1 0,034b 1   

Inadequada 194 73,2 133 76,9  1,146 1,010 1,301 

Postura ao sentar-se em um banco para conversar (n=520) 

Adequada 45 10,2 25 7,9 0,016b 1   

Inadequada 400 89,8 291 92,1  1,135 1,021 1,262 

Postura sentada para usar computador (n=519) 

Adequada 55 13,0 33 10,9 0,039b 1   

Inadequada 369 87,0 271 89,1  1,106 1,002 1,221 

Postura para pegar um objeto no chão (n=519)  

Adequada 36 6,9 20 6,1 0,299 1   

Inadequada 483 93,1 310 93,9  ,917 ,776 1,085 

O que utiliza para carregar material escolar (n=519) 

Mochila 504 97,1 310 96,7 0,426 1   

Outros  15 2,9 11 3,3  ,904 ,720 1,136 

Forma como carrega a bolsa da escola (n=517) 

Adequada 98 78,1 237 74,5 0,036b ,887 ,824 ,955 

Inadequada  350 21,9 81 25,5  1   

a Análise bivariada. Teste Qui-quadrado de Wald.  
b Associação significativa (p < 0,05)  
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Tabela 9 - Frequência de dor nas costas nos últimos três meses e 

impedimento na realização de atividades diárias. 

Variável Meninas (206) 

% (n) 
Meninos (125) 

% (n) 
Total (331) % 

(n) 

Frequência de dor    

Uma vez 12,6 (26) 11,2 (14) 12,1 (40) 

Uma vez por mês 9,7 (20) 5,6 (7) 8,2 (27) 

Uma vez por semana 9,7 (20) 9,6 (12) 9,7 (32) 

Duas a três vezes por 

semana 
21,4 (44) 14,4 (18) 18,7 (62) 

Quatro ou mais vezes por 

semana 
8,7 (18) 11,2 (14) 9,7 (32) 

Não sei responder 37,9 (78) 48,0 (60) 41,7 (138) 

Impedimento na realização de atividades diárias 

Sim 24,3 (50) 24,0 (30) 24,2 (80) 

Não 41,7 (86) 38,4 (48) 40,5 (134) 

Não sei responder 34,0 (70) 37,6 (47) 35,3 (117) 
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5. DISCUSSÃO 

 

 A prevalência de EIA nas cidades do sertão de Pernambuco foi estimada em 3,1% 

(IC95%: 1,8 – 4,8%). Estudos nacionais de rastreamento escolar apresentam prevalência 

de escoliose variando entre 1,4 a 5,7%37,62-64,107. Entretanto, a metodologia empregada 

para rastreamento nestes estudos é muito variada. Embora o diagnóstico de escoliose seja 

realizado com a análise radiográfica da coluna vertebral e mensuração do ângulo de Cobb, 

métodos de rastreamento com sensibilidade e especificidade inadequadas podem 

mascarar a prevalência real. Desta forma, sujeitos com escoliose podem não ser 

diagnosticados ou uma quantidade desnecessária de indivíduos são submetidos à 

realização de exame radiográfico43. 

O rastreamento realizado na cidade Goiânia-GO revelou uma prevalência de EIA 

em 4,3%37 de uma amostra de 418 adolescentes, com idades entre 10 a 14 anos. A 

aproximação entre os resultados do estudo de Goiânia e esta pesquisa pode estar 

relacionada ao tamanho da amostra. Isto porque estudos com menor população tendem a 

ter maior percentual de prevalência, o qual reduz com o aumento da população37,63.   

Apenas um estudo, realizado em cidades do interior de São Paulo, utilizou o 

escoliômetro® como instrumento para o rastreamento. Nesse estudo, foi apontada uma 

prevalência de 1,5% em amostra de adolescentes de 10 a 14 anos e uma discrepância na 

proporção de meninas e meninos diagnosticados, com maior prevalência no sexo 

feminino107. No presente estudo, dez meninas e seis meninos foram diagnosticados com 

EIA. Não foi encontrada associação estatística entre a EIA e sexo.  

A diferença na detecção da EIA entre os sexos nos dois estudos pode estar 

associada a faixa etária avaliada em cada um. Penha et al.107, avaliaram adolescentes até 

14 anos, enquanto a amostra deste estudo foi composta por adolescentes até 16 anos, e a 

maioria dos meninos diagnosticados tinham 15 anos no momento do diagnóstico. Estes 

meninos não seriam detectados se fosse avaliada apenas a faixa etária do estudo citado. 

Desta forma, a ampliação da faixa etária no rastreamento contribuiu diretamente para a 

redução da diferença de proporção no diagnóstico entre os sexos. 

 A média de idade dos adolescentes identificados com escoliose foi de 13,6 anos. 

Embora a Sociedade de Pesquisa em Escoliose (Scoliosis Research Society) recomende 
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que os estudos de rastreamento sejam feitos na faixa etária de 10 a 14 anos, a idade média 

de detecção de EIA no presente estudo foi diferente entre meninos e meninas. A média 

de idade das meninas com EIA foi de 13,2 anos enquanto dos meninos foi de 14,3. Esse 

achado corrobora com a literatura que aponta que entre as meninas a idade média de 

detecção é de 14 anos, já entre os meninos, 15,5108. O departamento de saúde de 

Minnesota afirma que o tempo ideal para detecção de EIA em meninas é um ano antes da 

menarca e 1-2 anos depois para meninos60. 

A discrepância na idade para detecção pode ser justificada pelo crescimento mais 

tardio dos adolescentes do sexo masculino, que apresentam estirão de crescimento e 

puberdade após as meninas12. A idade é um fator relacionado diretamente com a 

prevalência de escoliose. Diferenças de prevalência encontradas entre os estudos podem 

ser justificadas pela faixa etária investigada. Na Alemanha, a prevalência de EIA varia de 

6,5% a 11,1% em amostras de 11 a 13 anos e amostras de 14 a 17 anos, respectivamente61.  

A prevalência de escoliose pode aumentar de 0,12% em grupos de 6-7 anos para 

1,0% em grupos de 11-12 anos e 3,12% em grupos de 16 a 17 anos109. Alguns estudos 

relatam maior prevalência de EIA no sexo feminino. Porém, a maioria das investigações 

são realizadas em amostras com faixa etária que não abrangem o período de detecção do 

sexo masculino. O presente estudo buscou ampliar a faixa etária, até 16 anos, a fim de 

avaliar adolescentes após a puberdade.  

Adobor et al108 ao investigar 752 adolescentes com diagnóstico de EIA na 

Noruega, identificou que a idade de detecção da EIA foi de 14,5 anos entre as meninas e 

15,5 anos entre os meninos. Embora o presente estudo não tenha encontrado diferença 

estatística entre as idades dos meninos e meninas diagnosticados com EIA, foi possível 

identificar, assim como no estudo citado, uma diferença de um ano na média de idade 

entre meninos e meninas. Em ambos os estudos, as meninas diagnosticadas apresentam 

uma média de idade de um ano a menos que os meninos.   

A maioria dos estudos nacionais e internacionais de prevalência de escoliose 

apontam uma maior prevalência no sexo feminino com proporções variando entre 1,5:1 

a 3:1. Entretanto, tais pesquisas apresentam faixa etária mais restrita comparada ao 

presente estudo. Rastreamentos que abrangeram sujeitos na faixa etária até 17 anos 

apresentaram proporção mais próxima quanto a prevalência de EIA entre os sexos61. 
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A avaliação da associação entre a presença de escoliose e os fatores investigados 

não apresentou resultados estatisticamente significantes no presente estudo. Em uma 

pesquisa recente, que avaliou fatores associados à presença de EIA, o histórico positivo 

nas mães aumentou em 1,5 vezes a chance de ter escoliose em comparação com aqueles 

sem história familiar108. Entre os adolescentes diagnosticados, 25% apresentaram história 

familiar, esse dado não foi estatisticamente significante para afirmar que, entre os 

adolescentes do presente estudo, há associação de fatores hereditários à escoliose.   

O uso de aparelhos dentários, diminuição de peso> 1 kg desde o ano anterior e um 

baixo IMC atual também têm sido fatores associados a EIA110, este último parâmetro 

corrobora com nossos resultados, visto que os adolescentes com EIA apresentaram IMC 

menor que os demais. A associação da EIA com um baixo IMC tem sido relatada por 

outros estudos de rastreamento no mundo, os quais chamam atenção especial para as 

crianças com baixo IMC e alto risco de progressão escoliótica111. 

  O sinal de Risser foi ≥ 3 em 75% dos sujeitos, a maioria dos adolescentes foram 

detectados com sinais de puberdade, seja a presença da menarca ou de caracteres sexuais 

masculinos.  

O início da menarca revela o status quo da puberdade, indicando de forma 

confiável a desaceleração do jato puberal112. Entre as dez meninas diagnosticadas, oito já 

estavam no período pós-menarca. A idade média da menarca nas meninas com escoliose 

foi de 11,6 anos. Este resultado também foi encontrado no rastreamento realizado por 

Penha et al. na região Sudeste do Brasil107. Entretanto, ambos os estudos apresentam 

resultado inferior a estudos realizados em outros países que avaliam a idade da menarca 

em adolescentes com EIA108, 113,114.   

No presente estudo não houve diferença entre a idade da menarca das meninas 

com EIA e as meninas sem escoliose. As meninas sem escoliose tiveram idade média da 

menarca de 11,6 ± 1,2 anos. Esta divergência, em relação aos resultados de outros 

estudos, quanto à idade da menarca pode estar associada a localização geográfica das 

cidades onde as coletas foram realizadas67, visto que ambas as cidades estão próximas a 

linha do equador, apresentam latitudes baixas e muita exposição ao sol, de modo que, em 

média, as adolescentes alcançam a menarca precocemente. 
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O início tardio da menarca tem sido geralmente observado em meninas com 

EIA67,112. No presente estudo, das oito adolescentes, uma tinha idade da menarca de 15 

anos, três - 10 anos e quatro - 12 anos. Devido ao quantitativo baixo de adolescentes 

diagnosticadas, não foi possível analisar associação entre a magnitude da curva 

escoliótica e a idade da menarca. Estudos que comparam a idade da menarca e diferentes 

graus de Cobb, verificaram que as meninas com EIA grave (Cobb >60º) apresentam 

média de idade da menarca maior, ou seja, uma menarca ainda mais tardia 114.                                          

Quanto ao grau da curva escoliótica, oito adolescentes (50,0%) apresentaram 

curva maior que 20°, dos quais quatro eram meninas e quatro meninos. Este achado é 

maior que o encontrado em rastreamento prévio realizado no Brasil, onde a prevalência 

de Cobb>20º foi de 0,6% e sendo maior entre as meninas (0,9%) que nos meninos 

(0,1%)107.  O fator de progressão também não variou entre os sexos, visto que este esteve 

acima de 1,6 em dois casos (0,4% da amostra), os quais tratava-se de uma menina e um 

menino. Embora a literatura de EIA chame a atenção para a maior prevalência e gravidade 

no sexo feminino, no presente estudo não possível identificar diferenças sobre a 

magnitude da curva escoliótica e fator de progressão entre os sexos.  

As semelhanças encontradas neste estudo entre os sexos quanto a prevalência, 

grau e prognóstico da EIA podem estar relacionadas a dois fatores. O primeiro, a 

localização geográfica, próxima a linha do equador, faz com que as meninas tenham uma 

menarca em idade mais precoce, e diminua sua prevalência entre as adolescentes, 

comparada a regiões mais ao norte do hemisfério e mais distantes da linha do equador; o 

segundo fator que aproxima meninos e meninas é a faixa etária avaliada. A maioria dos 

estudos de rastreamento não avaliam adolescentes com mais de 14 anos. No presente 

estudo, entre os meninos diagnosticados com EIA, 66,6% tinham 15 anos no momento 

do diagnóstico. 

 Curvas torácicas e toracolombares apresentaram-se na mesma proporção, embora 

as curvas de maior magnitude estivessem localizadas na região toracolombar. Segundo 

estudo realizado com um milhão de crianças na Coréia, curvas torácicas são mais comuns, 

representando normalmente 48% dos casos, seguidas por curvas toracolombares e 

lombares, as quais ocorrem em 40%. Curvas duplas e duas curvas torácicas são menos 

comuns com prevalência de 9 e 3%, respectivamente53. Segundo o mesmo estudo, os 

meninos têm uma maior proporção de curvas toracolombar/lombar e as meninas têm 
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maior prevalência de curvas torácica e curvas duplas. Em nosso estudo, três meninas e 

dois meninos apresentaram curvas duplas. 

Embora a maioria dos sujeitos detectados com escoliose apresentaram curvas 

menores que 25°, não necessitando de utilização do colete26, um dado que chama a 

atenção na nossa amostra é que 1,5% da amostra tinha coob>20°. Este resultado pode ser 

considerado alto quando comparado a estudo de metodologia semelhante que rastreou 

adolescentes em cidade do interior de São Paulo e apenas 0,6% da amostra apresentaram 

esse resultado107. 

A recomendação de tratamento com uso de colete está relacionada ao grau da 

curva e ao fator de progressão, que considera a curva, a idade cronológica e a maturidade 

óssea, mensurada pelo sinal de Risser2. O uso bem-sucedido do colete necessita da 

manutenção das curvas abaixo de 45 graus até a maturidade total. O uso de colete também 

é sugerido para sujeitos com sinal de Risser de 0 a 2, e curva entre 25 a 40 graus1. Já a 

intervenção cirúrgica é sugerida para adolescentes que atingiram a maturidade total com 

curvas superiores a 45 graus115. Em nossa amostra nenhum adolescente apresenta 

necessidade de cirurgia. 

Como a maturidade óssea total está relacionada a idade do indivíduo e é um fator 

indicativo de intervenção cirúrgica, a detecção da escoliose antes de atingir a maturidade 

pode favorecer a aplicação de intervenções terapêuticas não-invasivas e evitar a 

necessidade de cirurgia. Por isso, o rastreamento escolar de EIA tem como objetivo 

detectar de maneira precoce informações clinicamente significativas e evitar a progressão 

e ampliação das curvas116. 

Se o rastreamento escolar fosse realizado como um procedimento de rotina e 

alunos com escoliose recebessem acompanhamento adequado, a longo prazo, a eficácia 

real da triagem poderia ser detectada. A conscientização das famílias, cuidadores e 

professores pode ser útil para o reconhecimento precoce da existência de escoliose em 

uma criança, e isso pode resultar em tratamento precoce antes da aceleração da curvatura 

da coluna vertebral. 

Os programas de rastreamento podem aumentar o sucesso de tratamento 

conservador para escoliose quando a criança ou adolescente ainda tem um pequeno 

ângulo de curvatura da coluna verterbral116. Há, também, a necessidade de pessoas 
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especializadas, tempo e trabalho, fatores que podem ser considerados desvantagens dos 

programas de rastreamento escolar. O treinamento de profissionais de saúde que 

trabalham nas escolas e a oferta de oportunidades para que eles realizem exames para 

escoliose em seus trabalhos, além da organização de um cronograma, pode ajudar a 

resolver essas desvantagens. 

A detecção precoce de escoliose por meio de rastreamento é um instrumento útil 

no dia a dia da avaliação da condição clínica de escolares. A realização de rastreamento 

de EIA aumenta em 30% o número de pacientes detectados e que conseguem realizar 

acompanhamento médico precocemente. Na ausência do rastreamento escolar, a detecção 

ocorre mais tardiamente e geralmente é feita primeiramente por parentes e amigos 

próximos para só depois ser diagnosticada pelo médico ortopedista. Além disso, sem o 

rastreamento, o ângulo médio de Cobb aproxima-se do limite superior para indicações de 

tratamento, o uso do colete para tratamento é reduzido e aumenta-se a necessidade de 

intervenção cirúrgica108. 

Entre os adolescentes submetidos a análise postural por fotogrametria, onze 

sujeitos eram do grupo falso positivo e dezesseis do grupo EIA.  A análise comparativa 

apresentou diferença estatística apenas quanto ao alinhamento da cabeça no plano sagital 

do lado esquerdo. Os adolescentes do grupo EIA apresentaram maiores ângulos de 

alinhamento sagital, indicando menor anteriorização da cabeça. Uma possível 

justificativa biomecânica para esta diferença é a retificação das curvaturas do plano 

sagital causada pela EIA117. A presença de hipocifose nestes adolescentes poderia levar a 

uma postura com maior retificação da cabeça. Além disso, o fato de as alterações 

encontradas entre os grupos estarem presentes nas análises de apenas um dos lados, pode 

estar relacionado as rotações de tronco nos adolescentes. 

 Penha et al64 analisaram a postura de adolescentes diagnosticados com EIA em 

um programa de rastreamento e compararam com sujeitos com suspeita de escoliose 

(ART ≥7° e Cobb <10°). Os adolescentes com EIA tiveram maior obliquidade de ombro 

e assimetria entre os ângulos frontal do membro inferior, e assimetria no alinhamento 

sagital do ombro e ângulo do joelho.  

No mesmo estudo, os adolescentes com dupla curva escoliótica apresentaram um 

maior valor do alinhamento vertical do tronco do que os adolescentes com única curva. 
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Entretanto, a obliquidade do ombro foi o único desvio de postura associado a EIA62. 

Outros estudos com análises posturais em 3D de pacientes com escoliose também 

identificaram obliquidade entre os ombros117. No presente estudo, apenas cinco 

adolescentes apresentaram curva dupla, a única variável que apresentou diferença na 

comparação com os adolescentes com curva única, foi o ângulo de anteversão e 

retroversão no plano sagital direito. Os adolescentes com curva única apresentaram uma 

média maior nesse ângulo, com maior anteversão pélvica. Embora as medidas do lado 

esquerdo não sejam estatisticamente diferentes, também é possível observar valores 

maiores. Esse resultado pode ser justificado pelo fato de a maioria das curvas simples 

estarem localizadas nas regiões toracolombar e lombar. 

A presença de deformidade espinhal pode alterar a biomecânica e função da 

musculatura paraespinhal, causam dor e aumentam respostas inflamatórias, aumentando 

assim o risco de desenvolver dor nas costas118. A dor nas costas leva a consequências 

socioeconômicas e psicológicas angustiantes119.  A prevalência relatada de dor nas costas 

em pacientes com EIA varia na literatura de 23% a 85%89,90,120-122. 

A queixa de dor nas costas por adolescentes é bastante comum, especialmente em 

meninas123. A dor nas costas foi reportada por 67,7% dos adolescentes neste estudo e mais 

da metade dos que reportaram a dor eram meninas. A taxa de dor nas costas, neste tipo 

de população, descrita na literatura varia de 20% a 70%98,133. O resultado deste estudo foi 

maior que os demais estudos de rastreamento realizados no Brasil86,100,130, se 

aproximando dos valores mais altos encontrados na literatura.  

Alguns pacientes com escoliose podem sofrer com dores nas costas. No entanto, 

a dor não parece ser um problema para a grande maioria dos adolescentes com EIA. 

Alguns elementos da literatura sugerem que a relação entre a dor e a escoliose não estão 

fortemente relacionados a um problema biomecânico. Um estudo de revisão sistemática 

sobre dor nas costas e EIA mostra que a maioria dos estudos não apresentam uma forte 

correlação entre a dor e o ângulo Cobb123.  

Em estudo retrospectivo que investigou 310 casos de EIA, quase metade dos 

pacientes (47,3%) apresentaram dor nas costas documentada nos prontuários. A região 

com maior número de queixas dolorosas em ambos os sexos foi a região lombar124. Outro 

estudo comparou presença e intensidade de dor nas costas em pacientes portadores de 



57 

EIA em diferentes estágios da doença e sujeitos saudáveis, e identificou que a queixa de 

dor foi pior nos pacientes com escoliose, independentemente da localização anatômica e 

magnitude da curva escoliótica125. 

Estudos anteriores relataram maiores casos e aumentos de dores nas costas em 

adolescentes com EIA em comparação com a população normal, embora a dor geralmente 

não seja incapacitante122,126.  Tais estudos não encontraram associação entre dor nas 

costas e a magnitude da curva, gênero, história familiar de escoliose ou discrepância de 

membros127. Embora tenha sido encontrada associação significativa entre dor nas costas 

e idade e maturidade esquelética122. Outra pesquisa mostrou associação entre dor e 

maturidade, excesso de peso e maiores curvas torácicas proximais70. No presente estudo, 

a maioria dos sujeitos com EIA (68,8%) relatou sofrer dor nas costas nos últimos três 

meses, a maioria com frequência mínima semanal, mas apenas três classificaram a dor 

como incapacitante.  

A presença de dor nas costas, independentemente de ser aguda ou crônica, tem 

sido associada à diminuição da quantidade e qualidade de sono em pacientes jovens. 

Estudo realizado com pacientes com EIA observou que o ângulo torácico principal de 

Cobb > 40° aumentou a chances de ter dor nas costas, ressaltando as implicações críticas 

de uma magnitude de curva limiar na geração de dor127.  

Embora o desconforto nas costas possa ser relatado por sujeitos com EIA, a dor 

nas costas é um fator de diagnóstico atípico nesta população. Se a dor nas costas for a 

primeira queixa, uma avaliação minuciosa deve ser realizada para excluir possíveis 

etiologias subjacentes além da escoliose2.  Em um estudo de 2.442 pacientes com 

escoliose idiopática, 23% relataram dor nas costas no momento do diagnóstico. No 

período de observação foi aumentado em mais 9% o quantitativo de sujeitos com dor122.   

Estudo realizado no Japão, com 43.630 estudantes, a prevalência de dor nas costas 

ao longo da vida foi de 32,9% no grupo sem escoliose e 58,8% no grupo escoliose. O 

grupo com EIA apresentou maior probabilidade de desenvolver dor nas costas em 

comparação com o grupo sem escoliose. Além disso, o grupo de escoliose apresentou dor 

significativamente mais severa e de duração significativamente mais longa com 

recorrências mais frequentes68. 
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O rastreamento escolar para detecção de EIA e dor nas costas é uma ferramenta 

eficiente e realista de abordagem epidemiológica. Esse tipo de estudo envolve a 

população em risco, é simples, e pode ser realizada de modo bastante econômico128. Uma 

limitação da investigação de dor nas costas por questionário e em estudo transversal é a 

impossibilidade de abordar as mudanças na prevalência de dor ao longo da vida, a qual é 

maior do que a prevalência em um determinado período e, por sua vez, esta é maior do 

que a prevalência pontual77. Jones et al.129 relataram prevalências ao longo da vida de 

18,2% para crianças de 10 anos e de 65,6% para adolescentes de 16 anos. 

Com relação a prevalência de dor nas costas e o gênero, segundo estudo de meta-

análise, há pesquisas que apresentaram prevalências mais altas para mulheres (69,3%) do 

que para homens (50,9%), outras com maiores taxas de prevalência para homens do que 

para mulheres (57% e 44%, respectivamente), e há estudos que não encontraram 

diferenças relevantes entre as taxas de prevalência de dor nas costas ao longo dos anos 

para homens e mulheres (30,7% e 30%, respectivamente)77.  

No presente estudo, entre os adolescentes que referiram dor nas costas nos últimos 

três meses, 62,2% eram meninas. Esse resultado evidenciou uma associação estatística 

entre dor nas costas e o sexo feminino. A mesma associação foi encontrada em estudo 

realizado no interior do Rio Grande do Sul, no qual a maioria das queixas de dor nas 

costas foram referidas por meninas130.  

Hábitos de vida podem estar associados a alterações posturais, sendo importante 

o desenvolvimento de políticas de saúde a fim de reduzir a prevalência de alterações 

posturais por meio da redução dos fatores de risco associados131. No presente estudo, 

entre os hábitos comportamentais investigados, apenas a frequência semanal de prática 

de atividade física apresentou associação com a dor nas costas. Os adolescentes que 

tinham menos tempo de prática apresentaram uma razão de prevalência maior de dor nas 

costas. Além disso, ao analisar os hábitos posturais cotidianos, o modo inadequado de 

sentar-se para conversar, escrever e usar o computador apresentou maior razão de 

prevalência para dor nas costas desses adolescentes. Os adolescentes que carregam a 

mochila escolar de modo inadequado apresentaram mais chances de desenvolver dor nas 

costas.  
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Quanto à frequência da dor, a maioria dos sujeitos relatou sentir dor nas costas no 

mínimo de duas a três vezes por semana (18,7%), seguido por uma vez nos últimos três 

meses (12,1%). Essa amostra apresenta frequência de dor diferente de adolescentes do 

Rio Grande do Sul onde as queixas mais prevalentes foram de apenas uma vez nos últimos 

três meses ou uma vez por mês, com 29,8 e 40,4%, respectivamente130.  

Embora seja alta a prevalência de dor nas costas, apenas 24,2% dos alunos 

relataram que a dor nas costas os impediu de realizar atividades diárias, como jogar, 

estudar e participar de esportes. Esse resultado é esperado visto que a média de 

intensidade da dor avaliada pela escala visual analógica foi abaixo de 4, considerada dor 

entre moderada e leve. 

Os resultados mostraram uma alta prevalência de dor nas costas nesta população. 

A prevalência encontrada está entre as taxas de dor nas costas descritas na literatura, que 

variam de 20,0% a 70,0% 84,132,133. Embora o presente estudo não tenha encontrado uma 

razão de prevalência significativa entre dor nas costas e idade, houve associação 

estatística na análise do qui-quadrado na qual a maior prevalência de dor nas costas foi 

citada pelos adolescentes entre 15 e 16 anos. Do mesmo modo, a literatura mostra um 

aumento na prevalência e incidência de dor nas costas ao longo de anos. Uma revisão de 

Balagué et al.123 evidencia um aumento substancial em odds ratio da dor nas costas com 

a idade, passando de 2,79 na faixa etária de 10 a 12 anos para 16,5 na faixa etária dos 16 

a 20 anos.  

Considerando que a avaliação dos hábitos posturais depende da interpretação do 

sujeito sobre a fotografia, o instrumento utilizado facilita a interpretação por apresentar 

uma versão para cada sexo. A alternativa "Eu não sei" em todas as questões, evita 

qualquer viés decorrente da obrigação de escolher uma resposta específica. Entretanto 

deve-se considerar suas limitações por tratar-se de um questionário auto aplicado, 

dependente da interpretação do sujeito88.  

Quanto as limitações desse estudo, deve-se considerar que não foram identificados 

ou diferenciados, para as associações, os adolescentes que tinham dor crônica. A questão 

que abordava sobre a prevalência de dor nas costas refere sobre sua presença nos últimos 

três meses. Desse modo, é possível que uma parcela dos adolescentes, com queixa de dor 

nas costas, conviva com a dor há mais tempo. Outro fator não diferenciado foi a região 
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das costas onde a dor acomete.  A maioria dos estudos que investigam dor na região dorsal 

focam nas dores da região lombar, por ser a parte da coluna mais acometida por dor. No 

entanto, o presente estudo não diferencia os adolescentes com dor na região lombar 

daqueles com dor em outras regiões das costas. 

Além disso, entre os 51 adolescentes com suspeita de escoliose, vinte não 

compareceram para a realização do exame radiográfico. Embora todos os adolescentes 

que participaram do estudo tenham recebido dois termos explicando os objetivos e cada 

etapa da pesquisa, e todos os avaliados retornaram os termos com assinatura deles e dos 

pais, houve um percentual relevante (39,21%) de desistência e desinteresse em realizar o 

exame radiográfico.  Outro estudo de rastreamento realizado no Brasil também apontou 

uma desistência no momento de realização do exame radiográfico de 10% dos suspeitos37.  

 A baixa adesão ao exame radiográfico pode ser justificada pela necessidade de o 

aluno ir à clínica acompanhado de um responsável em dia e horário diferente do horário 

da aula. Muitos adolescentes alegaram que não tinham transporte ou que não tinham 

nenhum adulto responsável que pudesse acompanhá-los. Além disso, foi observada 

também uma baixa adesão à pesquisa, considerando a quantidade de crianças e 

adolescentes elegíveis que participaram das palestras e levaram para casa os termos. A 

baixa adesão à pesquisa pode estar associada ao fato de não ser comum estudos de 

rastreamento com esta população no nosso país. A iniciativa pode ter causado resistência 

de alguns pais para consentirem a participação de seus filhos. Os adolescentes que 

participaram da avaliação postural, em sua maioria, não utilizaram trajes adequados para 

avaliação, de modo que foi necessário fazer a marcação de alguns pontos sobre a roupa. 

Esta marcação pode influenciar na medida exata da avaliação postural por representar um 

risco de marcação inadequada ou deslocamento do marcador durante a avaliação.  

 Nosso estudo destaca a necessidade de avaliar prospectivamente e 

longitudinalmente as implicações de hábitos posturais e comportamentais no 

desenvolvimento de dor nas costas e sua história natural. Estudos adicionais são 

necessários para avaliar as implicações das afecções avaliadas, EIA e dor nas costas, na 

qualidade de vida e custos relacionados à saúde. A construção de protocolos e a realização 

de estudos longitudinais na população de crianças e adolescentes escolares com EIA e 

dor nas costas pode auxiliar na compreensão sobre as relações entre estas afecções na 
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população de crianças e adolescente e contribuir para a criação de estratégias de 

prevenção e tratamento precoces.  
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6. CONCLUSÃO 

 

A prevalência EIA no sertão de Pernambuco foi de 3,1%, a qual pode ser 

considerada semelhante à de outras regiões do Brasil. Foi observada também uma alta 

prevalência de dor nas costas referida por 63,7% das crianças e adolescentes avaliadas 

nesta região.  

A dor nas costas apresentou associação com sexo feminino, hábitos posturais e 

comportamentais. A dor nesta população, embora seja frequente, apresenta-se com baixa 

intensidade e não afeta a realização de atividades diárias.  

Os adolescentes com escoliose apresentam curvas de baixa magnitude, embora 

1,5% da amostra apresente curvas com cobb >20° e 1,5% apresentem curvas duplas. Entre 

os fatores analisados, apenas o IMC foi diferente entre os adolescentes com EIA e os 

demais, de modo que, crianças e adolescentes com EIA apresentam IMC médio menor. 
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APÊNDICE A  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DESTINADO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

Título da pesquisa: Prevalência de escoliose idiopática do adolescente e dor nas costas em 

adolescentes escolares de cidades do estado de Pernambuco. 

Pesquisadoras Responsáveis: MSc. Milla Gabriela Belarmino Dantas, Profa. Dra. Rita Di 

Cássia de Oliveira Ângelo a Profa. Dra. Silvia Maria Amado João. 

Telefone(s) de contato: (87) 99941-6769/ (11) 3091-8424 

E-mail: milladantas@usp.br/ rita.angelo@upe.br/ smj@usp.br Período total de duração da 

pesquisa:  Fevereiro de 2017 a Dezembro de 2019. 

Nesta pesquisa pretendemos avaliar adolescentes entre 10 e 16 anos, e observar quantos 

apresentam uma postura com escoliose e quantos apresentam dor nas costas. Além de avaliar 

quais os possíveis fatores associados a presença dessas alterações. 

A escoliose idiopática é uma doença que causa alterações na coluna e outras 

complicações como dor e isolamento social. Contudo, quando detectada precocemente, possui 

tratamento que pode diminuir a deformidade da coluna, evitando cirurgias e sintomas de dor. 

A detecção precoce da escoliose é importante porque permite a realização de tratamento que 

diminua complicações futuras. 

Além disso, mesmo em casos de adolescentes que não apresentam a escoliose, o mau 

carregamento de mochilas, seja por excesso de peso ou forma errada de posicionar sobre as 

costas, ou a adoção de postura inadequada durante atividades de longos períodos, podem 

contribuir para o surgimento de dor nas costas. 

 

1. Seu filho está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa realizada pela Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo.  

2. O propósito da pesquisa é estimar a quantidade de adolescentes com escoliose e dor 

nas costas, nas escolas estaduais das cidades de Petrolina e Serra Talhada entre os anos 

de 2017 a 2019.  

3. Etapas da Pesquisa: 

Para a realização da avaliação proposta neste estudo, o adolescente participante 

dessa pesquisa precisará usar roupa de praia ou ginástica (meninas: biquíni ou top e 

shorts; meninos: sunga ou shorts).  

(a) Serão medidos, com balança e fita métrica, o peso e altura do adolescente;  
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(b) Será pedido para o adolescente tentar encostar a mão no chão, sem dobrar as 

pernas, por três vezes. Com esse teste, medimos o ângulo de rotação de tronco, com o 

escoliômetro® ® (que é uma régua que mede ângulos);  

(c) Será pedido que responda a dois questionários. O primeiro, sobre dor nas 

costas e postura dinâmica (com questões sobre presença de dor nas costas e aparência 

de sua postura em tarefas como sentar e carregar mochilas), e um segundo sobre nível 

de atividade física.  

(d) serão tiradas fotos para analisar sua postura e verificar se ele apresenta 

alterações posturais. 

Essa avaliação tem duração de 40 minutos e será agendada antecipadamente, 

bem como realizada individualmente.  

(e) Os adolescentes, que apresentarem ângulo de rotação de tronco maior que 7 

graus, serão encaminhados ao hospital municipal para a realização de raio-X de sua 

coluna. Para esse raio-X, o adolescente ficará em pé de frente e de lado. O exame 

demora 30 minutos e não provoca nenhum desconforto. O adolescente não poderá vestir 

nada de metal (brincos, anel, corrente, pulseira, etc.) durante o exame. 

4. Riscos ou desconfortos: Não se espera nenhum risco ou desconforto para o adolescente 

durante essa pesquisa. Contudo, há pequeno risco para os adolescentes que farão o raio-

X, devido à exposição à radioatividade. Porém, o raio-X é rotina no tratamento de 

pessoas com escoliose. Dessa forma, os procedimentos realizados neste estudo não 

fogem à rotina de acompanhamento desses indivíduos e, por isso, o risco desta pesquisa 

é mínimo para os adolescentes que farão apenas a avaliação física e moderada para 

aqueles que também farão o raio-X. A participação de seu filho, não acarretará nenhum 

preconceito, discriminação ou desigualdade social; 

5. Os possíveis benefícios da pesquisa são a avaliação e diagnóstico de escoliose 

idiopática do adolescente, avaliação do estado físico, dor nas costas e avaliação postural 

do seu filho. Além disso, ele receberá orientações sobre postura e cuidados com o 

carregamento de pesos, como as mochilas escolares. Os adolescentes com diagnóstico 

confirmado de escoliose, serão encaminhados ao tratamento médico e fisioterapêutico, 

garantindo intervenção de maneira precoce. 

6. Os resultados deste estudo podem ser publicados, mas o nome ou identificação de seu 

filho não serão revelados; 

7. Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 

fase do estudo, incluindo consultas e avaliações. Também não há compensação 

financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

8. Os resultados verificados serão guardados com suas devidas identificações e mantidos 

em confidencialidade, os quais serão utilizados única e exclusivamente para fins 

científicos. 
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Quaisquer dúvidas que você tiver em relação à pesquisa ou à participação de seu filho, 

antes ou depois do consentimento, serão respondidas pelas responsáveis Milla Gabriela B. 

Dantas, Rita Di Cássia de Oliveira Ângelo e/ou Silvia Maria Amado João. 

 

Garantia de acesso: Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.  

 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e seu filho 

pode deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. 

 

Este termo está de acordo com a Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde, de 12 de 

dezembro de 2012, para proteger os direitos dos seres humanos em pesquisas. Qualquer dúvida 

quanto aos direitos de seu filho como sujeito participante em pesquisas, ou se sentir que seu 

filho foi colocado em riscos não previstos, você poderá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa 

para esclarecimentos; Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – São Paulo, SP. tel: (11) 

3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

 

Li as informações acima, recebi explicações sobre a natureza, riscos e benefícios do 

projeto. Assumo a participação de meu filho e compreendo que posso retirar meu 

consentimento e interrompê-lo a qualquer momento, sem penalidade ou perda de benefício.  

 

Ao assinar este termo, não estou desistindo de quaisquer direitos meus. Uma cópia deste 

termo me foi dada.  

 

Assinatura do pai ou responsável 

_________________________________________________________             

Data___/____/______ 

 

Assinatura do Pesquisador  

________________________________________________________              

Data___/____/______ 

MSc. Milla Gabriela Belarmino Dantas 

R. Cipotânea, 51 – Cidade Universitária – São Paulo – SP, CEP: 05360-000 

Fone: (87) 9 9941-6769 

E-mail: milladantas@usp.br 

 

Profa. Dra. Sílvia Maria Amado João 

Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional 

Faculdade de Medicina – USP 

R. Cipotânea, 51 – Cidade Universitária – São Paulo – SP, CEP: 05360-000 

Telefone: (11) 3091-8424 

E-mail: smaj@usp.b 
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APÊNDICE B 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa “PREVALÊNCIA DE 

ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE E DOR NAS COSTAS EM 

ADOLESCENTES ESCOLARES DE CIDADES DO ESTADO DE PERNAMBUCO”.  

Nesta pesquisa pretendemos avaliar adolescentes entre 10 e 16 anos, e observar quantos 

apresentam uma postura com escoliose e quantos apresentam dor nas costas. Além de avaliar quais 

os possíveis fatores associados a presença dessas alterações. 

A escoliose idiopática é uma doença que causa alterações na coluna e 

outras complicações como dor e isolamento social. Contudo, quando detectada 

precocemente, possui tratamento que pode diminuir a deformidade da coluna, 

evitando cirurgias e sintomas de dor. A detecção precoce da escoliose é 

importante porque permite a realização de tratamento que 

diminua complicações futuras.  

Além disso, mesmo em casos de adolescentes que não 

apresentam a escoliose, o mau carregamento de mochilas, seja por excesso de peso 

ou forma errada de posicionar sobre as costas, ou a adoção de postura inadequada 

durante atividades de longos períodos, podem contribuir para o surgimento de dor nas 

costas. 

Para a realização da avaliação postural, o participante dessa pesquisa precisará usar roupa de 

praia ou ginástica (meninas: biquíni ou top e shorts; meninos: sunga ou shorts).  

A avaliação será feita nas seguintes etapas:  

(1) Serão medidos, com balança e fita métrica seu peso e altura;  

(2) Será pedido a você para tentar encostar a mão no chão, sem dobrar as pernas, por três 

vezes. Com esse teste, mediremos o ângulo de rotação de tronco, com o escoliômetro® ® (que é uma 

régua que mede ângulos);  

  

(3) Será pedido que responda a dois questionários. O primeiro, sobre dor nas costas e postura 

dinâmica (com questões sobre presença de dor nas costas e aparência de sua postura em tarefas como 

sentar e carregar mochilas), e um segundo sobre nível de atividade física.  

(4) Serão colocados alguns marcadores de isopor em pontos do seu corpo e serão tiradas fotos 

para analisar sua postura.  
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Toda avaliação tem duração de 40 minutos e será agendada antecipadamente, bem como realizada 

individualmente, em sala apropriada. 

(5) Caso você apresente ângulo de rotação de tronco maior que 7 graus, será encaminhado ao 

hospital municipal para a realização de raio-X de sua coluna. Para esse raio-X, você ficará em pé de 

frente e de lado. O exame demora 30 minutos e não provoca nenhum desconforto. No dia do exame, 

não poderá vestir nada de metal (brincos, anel, corrente, pulseira, etc.) durante o exame.  

Não se espera nenhum risco ou desconforto para o adolescente durante essa pesquisa. 

Contudo, há pequeno risco para os adolescentes que farão o raio-X, devido à exposição à 

radioatividade. Porém, o raio-X é rotina no tratamento de pessoas com escoliose. Dessa forma, os 

procedimentos realizados neste estudo não fogem à rotina de acompanhamento desses indivíduos e, 

por isso, o risco desta pesquisa é mínimo para os adolescentes que farão apenas a avaliação física e 

moderada para aqueles que também farão o raio-X. 

Há o benefício da avaliação e diagnóstico precoce de escoliose idiopática do adolescente, 

avaliação do estado físico, dor nas costas e avaliação postural. Além disso, serão dadas orientações 

sobre postura e cuidados com o carregamento de pesos, como as mochilas escolares. Os adolescentes 

com diagnóstico confirmado de escoliose, serão encaminhados ao tratamento médico e 

fisioterapêutico, garantindo intervenção de maneira precoce. 

Para participar desta pesquisa, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de 

consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar 

disso, caso sejam identificados e comprovados danos gerados pela pesquisa, você tem assegurado o 

direito à indenização. Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido (a). O pesquisador irá 

tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma 

publicação.  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique 

sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os dados e instrumentos 

utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, 

e após esse tempo serão destruídos.  

Este termo de assentimento encontra-se impresso em duas vias originais: sendo que uma será 

arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você.  Os pesquisadores tratarão a 

sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos 

e científicos. 

Eu, __________________________________________________, portador (a) do documento de 

Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui informado (a) dos objetivos da 

presente pesquisa, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de 

participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que 
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concordo em participar dessa pesquisa. Recebi o termo de assentimento e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

____________________, ____ de ______________ de 20___. 

 

____________________________________                                   

____________________________________ 

Assinatura do (a) menor                                                                                       Assinatura do (a) 

pesquisador 

MSc. Milla Gabriela Belarmino Dantas 

R. Cipotânea, 51 – Cidade Universitária – São Paulo – SP, CEP: 05360-000 

Fone: (87) 9 9941-6769 

E-mail: milladantas@usp.br 

 

Profa. Dra. Sílvia Maria Amado João 

Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional 

Faculdade de Medicina – USP 

R. Cipotânea, 51 – Cidade Universitária – São Paulo – SP, CEP: 05360-000 

Telefone: (11) 3091-8424 

E-mail: smaj@usp.b 

 

 

 

 


