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Resumo
No sentido físico, a postura diz respeito às posições das
articulações e à correlação entre as extremidades (os membros)
e o tronco. A postura do corpo não é importante apenas para a
aparência física. Desempenha um papel muito importante na
saúde, já que uma má postura pode causar transtornos físicos
graves que, por não receberem a nossa atenção, podem afetar
nossa qualidade de vida. Essa deve ser observada desde quando
somos bebê, pois manter uma postura incorreta desde a infância
é o mesmo que gestar uma doença silenciosa por anos a fio até
ela se manifestar na fase adulta. Este estudo teve como objetivo
identificar as causas que a má postura na infância traz para a
vida adulta, demonstrando como podemos evitar uma patologia
postural. Para efetuar o estudo, foram consultadas as bases de
dados como a SCIELO, algumas universidade brasileiras como
UNIVAP, USP, UNESP, ULBRA, UNIFRA e o
Googlecientífico, sendo selecionados 28 artigos. Desta forma a
relação específica da má postura na infância afetando a fase
adulta, é uma abordagem pouco estudada e pode ainda ser bem
desenvolvida, notando-se uma escassez de informações sobre a
relação da postura corporal.

1 INTRODUÇÃO

A postura correta envolve uma associação integrada de fenômenos bioquímicos,
neurofisiológicos e neuropsíquicos que se relacionam a todo instante, sendo essencial para o
bem-estar do ser humano. A Academia Americana de Ortopedia define postura como: “O
estado de equilíbrio entre músculos e ossos com capacidade para proteger as demais estruturas
do corpo humano de traumatismos, seja na posição em pé, sentado ou deitado”. Consiste
então, em um processo extremamente complexo que, para atingir uma estabilidade, exige de
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todos uma consciência total de seu corpo, seu limite e sua localização no espaço, interferindo
na regulação da circulação, da pressão arterial e do ritmo cardíaco.
As atividades que exigem que o indivíduo assuma, frequentemente, as mesmas
posições corporais, ou seja, o mesmo modo de sentar, de apoiar os membros ou esforços
significativos da estrutura locomotora, criam hábitos posturais que podem acarretar alterações
posturais permanentes (ADRIANS, 1991; MOOREE; WELLS; RANNEY, 1993). Por
consequência, posturas inadequadas são afetadas por fatores de ordem externa e interna.Os de
ordem externa deve-se destacar somente os maus hábitos posturais. Já os internos, devemos
ressaltar a importância fundamental da relação visual sempre em relação direta com a
informação proprioceptiva.
A má conduta postural pode afetar diferentes partes do corpo, mesmo que não causem
problemas de imediato, a médio e a longo prazo podem se pronunciar por meio de diferentes
doenças. Essas patologias podem ter origem ainda quando estamos no início da nossa
evolução motora. Evidente que a maneira de criar o bebê, o seu manuseio pelos pais e a forma
como esse indivíduo desenvolve sua postura, exercem influência sobre o desenvolvimento
motor e avanço de algumas disfunções que este pode apresentar.
Particularmente, nos primeiros anos de vida observa-se sequência progressiva, no que
se refere à aquisição de suas habilidades motoras. O problema seinicia quando não damos a
devida importância para a má postura no começo do crescimento da criança e na sua
juventude, podendo ocasionar lesões na fase adulta. Desta forma, a “reabilitação postural e a
prevenção de problemas posturais só são realmente obtidas quando, no dia a dia, incorporamse e adotam-se móveis, calçados e utensílios que sustentam e protegem o corpo de forma
adequada” (Angela Santos, 2003).
Assim, o presente estudo teve como objetivo destacar as causas patológicas em adultos
que teve sua origem nas primeiras fases da vida. Visando conscientizar a prevenção na sua
formação da postura motora do indivíduo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1-Posicionamento do recém-nascido
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Desde o nascimento e durante toda a nossa vida, a maneira como nos posicionamos
influência no bem estar diário. Desta forma, estudos começaram a analisar como diferentes
posições podem ajudar o recém-nascido (RN) no seu crescimento motor. O desenvolvimento
normal da criança tem em conta 3 aspectos: psicológico, neurológico e motor. Portanto, esses
posicionamentos terapêuticos têm como objetivo facilitar e promover o melhor
desenvolvimento dessas áreas.
Alternar os decúbitos com certa frequência, a cada 1,5 a 2 horas, e posicionar
corretamente o bebê são procedimentos que geram benefícios. Alguns deles são a promoção
do desenvolvimento neurosensorial e psicomotor, além de propiciar um maior conforto, evitar
encurtamento/deformidades, úlceras nas saliências ósseas e atelectasias. Modificando
frequentemente proporcionam também, diferentes sensações de peso, gravitacionais e de
informações sobre a tensão de diferentes grupos musculares.
A assistência ao paciente pediátrico apresenta características próprias, relacionadas à
maturidade física, tamanho e às doenças prevalentes da sua faixa etária. Levando em conta
tudo isso, mais o estado clínico do bebê, determina se ele está apto a realizar certos
posicionamentos. Neonatos com a saúde debilitada ou que são colocados em posições
inadequadas para seu perfil, são submetidos à compressão articular prolongada com
refinamento mínimo de mecanorreceptores, tendo risco de ocorrer deformação do esqueleto,
encurtamento muscular e mobilidade articular restrita.
Deste modo deve-se ter um cuidado extremo com o posicionamento que cada bebê
pode realizar. Neste contexto se encaixa o conhecimento dos profissionais sobre os
movimentos adequados a serem realizados sobre o paciente. Portanto, por ser um assunto
recentemente estudado, palestras e treinamentos devem ser realizadas para que estes
profissionais possam realizar adequadamente a tarefa.
Por conseguinte, as posições que veremos a seguir auxiliam na melhor condição de
desenvolvimento motor do neonato, para que no futuro não haja consequências em função de
uma má postura adotada.

A - Posição Decúbito dorsal ou posição supina

O corpo do RN está deitado com a face voltada para cima, contendo a cabeça alinhada
ao tronco, em posição neutra, recebendo apoio posterior. Deve-se colocar nas laterais do
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corpo um rolo para elevar suavemente os ombros e o quadril, promovendo um
comportamento em flexão, que propiciam a contração abdominal ativa. Com esse
posicionamento o bebê mantém livre os membros superiores e inferiores. Podendo ser de
máximo de flexão ou de apoio a zona escapular. Contudo, essa posição deve ser monitorada
constantemente, pois gera alguns riscos como o favorecimento da hiperextensão cervical.

A.1 -Apoio a zona escapular (imagem 01)

Nesta postura, o recém-nascido deve ter a região torácica exposta, para avaliação do
padrão respiratório e precisa ser apoiado levemente sob os ombros e sob as pernas. O apoio
nos ombros evita retração do úmero e permitir que as mãos cheguem ao peito ou boca,
gerando um apoio à zona escapular, evitando a abdução e retração. Já nas pernas, promove
flexão e evita abdução excessiva e rotação externa, promovendo o máximo de flexão.

Imagem 01 – Posição decúbito dorsal ou
posição supina com apoio a zona escapular.
Fonte: Rev Bras Enferm. 2015 nov-dez;68(6):1147-53.

A.2 - Máximo de flexão (imagem 02)
Essa posição (figura 02) consiste em posicionar o RN dentro do ninho com a cabeça
perto da linha média para adequada formação do crânio, evitando alongamento da cabeça. Um
rolo deve ser colocado nas laterais do corpo para elevar suavemente os ombros. A exploração
visual do ambiente e o desenvolvimento do controle da cabeça são alguns aspectos
estimulados por esse posicionamento.
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Imagem 02- Posição decúbito dorsal
ou posição supina com máximo de flexão.
Fonte: Rev Bras Enferm. 2015 nov-dez;68(6):1147-53.

B - Posição Decúbito lateral (imagem 03)

O corpo está deitado de lado com uma ligeira flexão do tronco e da cabeça na linha
média, atentando para o alinhamento da cabeça em relação ao tronco, mantendo-a em posição
neutra. Necessita também de suporte aos membros inferiores, sob a cabeça, o tronco, entre as
pernas para manter uma posição neutra das extremidade.
Para a posição estar adequada precisa de uma flexão dos braços onde as mãos ficam
livres e possam alcançar a boca, para facilitar os movimentos de autoconsolo e sucção,
assegurando a posição neutra do ombro. Assim, facilita o movimento de levar as mãos na
linha média e possibilitando o alerta visual para as mãos. Favorece o esvaziamento gástrico,
o movimento de flexão-extensão da cabeça e proporciona a auto organização e simetria.
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Imagem 03 – Posição Decúbito lateral.
Fonte: Rev Bras Enferm. 2015 nov-dez;68(6):1147-53.

C - Posição Decúbito ventral ou pronação (imagem 04)
O corpo está deitado com a face voltada para baixo com uma flexão da coluna
vertebral, precisando estar com a cabeça na linha média, simulando a posição fetal. Uma
Ligeira elevação pélvica é necessária colocando um rolo horizontal sob os quadris para
manter a inclinação pélvica posterior e flexão de quadril, prevenindo uma grande abdução dos
membros inferiores.
Um ângulo correto se faz necessário colocando um suporte para as pernas e os pés,
evitando eversão do pé, excessiva abdução do quadril e rotação externa. A posição prona
favorece a postura flexora das extremidades, facilita o acesso da mão a boca e melhora o
sincronismo toracoabdominal. Entretanto, temos que tomar o muito cuidado para que os
joelhos não fiquem fletidos a mais de 90º.

Imagem 04 – Posição Decúbito ventral ou pronação.
Fonte: Rev Bras Enferm. 2015 nov-dez;68(6):1147-53.
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2.2-Posição sentada

Após a saída da área hospitalar, o recém-nascido é levado para sua casa, onde
ali começa a aprender/desenvolver atividades ao observar seus pais e familiares. Nessa fase de
observação, os pais devem ter um extremo cuidado com postura viciosa do seu filho. Esse
vício postural é uma posição que o bebê adota, fazendo a manutenção de uma postura
inadequada por um tempo prolongado, muitas vezes independe da sua vontade, podendo
causar dor, irritabilidade, encurtamento muscular e atraso no seu desenvolvimento. Portanto,
deve-se atenuar os problemas de má postura, possibilitando a modificação de atitudes diárias
que conduzem a danos na coluna vertebral e a outras partes corporais.
A posição sentada é uma das formas mais utilizadas pelo bebê nos seus
primeiros anos de vida. Além de ser uma habilidade que se adquire cedo, é mantida durante
toda a vida para efeitos de trabalho, lazer, educação, socialização e locomoção. Auxiliando
também no aumento da estimulação do desenvolvimento motor e no cuidado da postura, pois
permite que a criança mova ambos os braços, enquanto a cabeça e o tronco estão em uma
posição mais ereta. Assim fazendo com que a habilidade de manipulação se desenvolva.
O grande fato desta postura é que para o uso funcional dos membros superiores, é
necessário controle de tronco, e um bom controle de tronco é essencial para que mais tarde
esta criança realize a deambulação segura. Desta forma estimular a forma correta de sentar é
uma forma de prevenir que está criança tenha um apto errado desta posição, o que influencia
em ações futuras.
Por exemplo, ao colocar a criança sentada à sua frente no chão (imagem 05), e apoiar
um dos lados do quadril da criança (por trás) para auxiliá-lo a manter o equilíbrio de tronco e
mantendo-a desta forma sentado com apoio. E com auxílio de brinquedos interativos, com o
cuidado de oferecer o brinquedo na altura da face da criança para que a criança acompanhe e
tente pegar o brinquedo, desta forma mantém o tronco erguido (ereto). Essa ação estimula o
posicionamento correto, a manipulação e os diversos sentidos necessários para o melhor
desenvolvimento deste bebê.
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Imagem 05 – Estimulando o bebê,
o colocando sentado à sua frente no chão.
Fonte: Cartilha de Orientação

Ao procurar estabilidade e um conforto maior na hora de brincar, a grande maioria das
crianças procuram formas de modificar a posição sentada, adquirindo uma postura incorreta e
assim abrindo espaço para futuras patologias. Por exemplo, a posição em “W”, (W-sit,
imagem 06) é uma das mais utilizadas pela estabilidade e equilíbrio que proporciona a
criança, pois ela experimenta um grande aumento da base de sustentação quando comparada
com outras posturas sentadas. Esse posicionamento, em excesso, não é indicado pois pode vir
a ocasionar várias disfunções motoras no futuro da criança. Por estarem em formação os
músculos, ossos e ligamentos das crianças esses acabam sendo mais flexíveis, portanto, mais
deformáveis.

Imagem 06 – Posição em “w” ou W-sit.
Fonte: Fisioteraloucos

Desta forma, ao manter por um longo tempo a W-sit, ele pode ocasionar disfunções
(imagem 07) como: rotação interna dos quadris; encurtamentos musculares; alterações nos
joelhos/pés e atraso no controle e equilíbrio do tronco. Além disso, deixa a criança tão estável
que não a permite exercitar seu equilíbrio, limita as rotações de tronco e as transferências de
peso corporal, não fortalecendo os grupos musculares.
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Imagem 07- Disfunções provocadas
pela posição em “w”.
Fonte: Fisiopedriatria sem limites

Para evitar lesões que podem vir a ocasionar no futuro, é importante que as crianças se
sentem: ou com as pernas cruzadas (posição de índio), com as pernas esticadas ou de lado
(imagem 07). É preciso também que a criança mude de posição de vez em quando, levante-se
e movimente-se para evitar o excesso de tempo na mesma posição.

Imagem 08 – Posições corretas para se sentar.
Fonte: Fisiopedriatria sem limites.

Em vista disso, o desenvolvimento motor através do incentivo da posição sentada
deve-se ser iniciada desde cedo, todavia, sempre mantendo um contando com um especialista
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da área (pediatra / fisioterapeuta). Consequentemente, o bebê não correrá nenhum risco de
lesão ao fazer um posicionamento. NACHEMSON (1975) mencionou que a permanência na
posição sentada, causa mais problemas à coluna que a posição em pé. Logo, podemos dizer
que está posição é uma base para a evolução de outros posicionamentos e para a vida desta
criança. Deste modo, é de um intenso valor o cuidado dos pais ao observar se o seu filho está
executando-a na maior perfeição possível e corrigi-lo quando se fizer necessário.

3 METODOLOGIA

Trata-se de um artigo de revisão, no qual a pesquisa foi pautada em base de dados do
SCIELO, nas publicações de comitês científicos e de instituições acadêmicas na área da
Saúde e nos artigos de revistas científicas impressas ou eletrônicas, com os seguintes
descritores: desvios posturais, postura correta, posturas corretas e incorretas para as crianças.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este estudo, observaram-se algumas importantes temáticas relacionadas com a
posição adotada pelas crianças ao longo do seu desenvolvimento e como essas têm influência
sobre a sua vida. Por isso, a análise mecânica do movimento é uma necessidade, mas que
deve ser complementada pela compreensão do movimento experienciado.
Vale considerar, que segundo Merleau Ponty (1971) que: “nós temos um corpo e que,
ao mesmo tempo, somos um corpo”. Assim colocando o ser humano em posição singular na
ciência e podendo condicionar certas dificuldades no conhecimento do movimento e da
sensibilidade. Portanto, tomar o máximo de cuidado com a postura que assumimos em nossas
vidas é pouco. Os posicionamentos devem ser atentamente explorados pelos pais desde a
infância dos seus filhos para que problemas futuros sejam evitados.
Além disso, notou-se que há uma escassez de estudos que versem sobre a relação da
má postura na infância com o futuro desta pessoa. A carência é ainda maior quando se fala da
posição em “W”, uma postura adotada pela grande maioria das crianças, mas ainda pouco
estudada. Assim, acredita-se que esta revisão literária forneça embasamento para novos
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estudos relacionados a esse tema e auxilie na amenização da carência literária existente em
torno dessa abordagem.
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