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Resumo 

A escoliose idiopática é uma deformidade da coluna vertebral, da caixa torácica e da cintura pélvica, 
onde a maioria dos casos ocorre na adolescência na fase de estirão de crescimento. O estudo teve 
como objetivo investigar a ocorrência de escoliose idiopática em crianças e adolescentes, estudantes 
de escolas públicas. O presente estudo corresponde a uma revisão integrativa da literatura, de cunho 
descritivo e qualitativo, onde foram consultadas as bases de dados SciELO, MEDLINE e LILACS. Para 
a busca dos artigos foram utilizadas as seguintes palavras chaves: epidemiologia, escoliose, 
estudantes, fatores de risco. Os estudos inclusos deveriam ser artigos originais da língua portuguesa, 
inglesa e espanhola. A amostra estudada deveria ser constituída por crianças e adolescentes de ambos 
os sexos, com faixa etária entre 5 a 17 anos, e os estudos deveriam abordar a ocorrência de escoliose 
idiopática nessas crianças e adolescentes, estudantes de escolas públicas. A busca resultou na seleção 
de doze artigos completos, onde, entre esses estudos, foram incluídos um total de 86.571 participantes, 
sendo que 3.518 desses foram identificados com a escoliose idiopática, apontando uma predominância 
maior no sexo feminino, e a faixa etária mais acometida foi entre 10 e 12 anos. Os principais fatores 
relacionados ao surgimento da escoliose idiopática foram: falta de atividade física, 
obesidade/sobrepeso, mobiliário escolar inadequado e hábitos posturais inadequados.  O presente 
estudo demostrou que a escoliose idiopática ocorre com muita frequência em crianças e adolescentes 
em fase escolar, apontando números elevados de casos da doença, e que acomete principalmente o 
sexo feminino.  
 

Palavras-chave: Epidemiologia. Escoliose. Estudantes. Fatores de Risco. 

 

Abstract 

Idiopathic scoliosis is a deformity of the spine, rib cage and pelvic girdle, where most cases occur in 
adolescence during the growth spurt phase. The study aimed to investigate the occurrence of idiopathic 
scoliosis in public school children and adolescents. The present study is an integrative review of the 
literature, of a descriptive and qualitative nature, in which the SciELO, MEDLINE and LILACS databases 
were consulted, to search for the articles, the following keywords were used: epidemiology, scoliosis, 
students, risk factors. The studies included should be original articles in Portuguese, English and 
Spanish, the sample studied should be children and adolescents of both sexes, aged between 5 and 17 
years old, and the studies should address the occurrence of idiopathic scoliosis in these children and 
adolescents who studied in public schools. The search resulted in the selection of twelve complete 
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articles, where among these studies a total of 86,571 participants were included, of which 3,518 were 
identified with idiopathic scoliosis, indicating a greater predominance in females and the most affected 
age group was between 10 to 10 years. 12 years. The main factors related to the onset of idiopathic 
scoliosis were lack of physical activity, obesity / overweight, inadequate school furniture and inadequate 
postural habits. The present study showed that idiopathic scoliosis occurs very frequently in children 
and adolescents in school, pointing to high numbers of cases of the disease and mainly affects females. 

 
Keywords: Epidemiology. Scoliosis. Students. Risk factors. 
 
 

1. Introdução 

No ambiente escolar os estudantes estão propensos a desenvolver a escoliose 

idiopática, e não se tem uma causa específica para explicar o surgimento, mas, 

existem alguns fatores que podem influenciar a sua ocorrência. Muitos desses 

estudantes permanecem sentados por horas de maneira errônea, fazem uso de 

imobiliários inadequados tanto na escola como em casa, além da utilização de 

mochilas com uso excessivo de peso do material escolar, proporcionando, assim, o 

surgimento de certos desvios posturais, o que pode levar a sérios problemas no futuro 

(NUNES; TEIXEIRA; LARA, 2017). 

Postura vem sendo definida como a posição corporal adotada pelo ser humano, 

podendo ser influenciada pelos maus hábitos que podem produzir maior tensão sobre 

as estruturas do corpo. Uma má postura pode causar afecções do sistema 

musculoesquelético, gerando, assim, alterações na coluna vertebral, tornando-se um 

sério problema para a sociedade. Em estudantes, as posturas inadequadas adotadas 

em sala de aula e/ou em casa podem levar a desequilíbrios na musculatura, 

produzindo alterações posturais; dentre essas alterações posturais destaca-se a 

escoliose, que é a mais provável de ser encontrada em estudantes (SOUZA JUNIOR 

et al., 2011). 

A escoliose idiopática pode ser classificada em três tipos, como; infantil, juvenil, 

ou do adolescente, dependendo da idade em que é dado o seu diagnóstico. Assim, 

se o diagnóstico é feito antes dos 4 anos de idade classifica-se como escoliose infantil, 

de 4 a 9 anos de idade, escoliose idiopática juvenil, e, depois dos 10 anos de idade, a 

escoliose idiopática é classificada como do adolescente, sendo que este é o momento 

de maior risco para a progressão da doença, pois é o período em que começa a 

puberdade, onde o crescimento ósseo ocorre de forma muito rápida; por isso a 

necessidade de se encontrar meios de diagnóstico precoce e de intervenção eficaz 

para evitar a progressão da doença (PROENÇA et al., 2016). 
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A escoliose idiopática do adolescente pode ser definida como uma deformidade 

da coluna vertebral, da caixa torácica e da cintura pélvica, atingindo ângulo maior que 

10 graus; sua etiologia é de origem desconhecida, mas, também, pode ser descrita 

como multifatorial, tendo uma maior prevalência no sexo feminino (ESPÍRITO SANTO; 

GUIMARÃES; GALERA, 2011). 

Dados epidemiológicos apontam alta prevalência de alterações posturais na 

coluna, envolvendo crianças e adolescentes. Com relação à escoliose há uma 

prevalência entre 1% e 2%, sendo que a escoliose idiopática é o subgrupo mais 

comum. No ambiente escolar a prevalência da escoliose varia de 22% na população 

brasileira, e há uma tendência de a doença piorar na fase adulta, podendo progredir 

para problemas na coluna e dores lombares, o que hoje se configura como problema 

de saúde pública por aumentar os gastos com tratamentos e com gastos 

previdenciários, tendo em vista o alto número de absenteísmo e aposentadorias por 

tais fatores (ALBUQUERQUE et al., 2019). 

A fisioterapia ainda é pouco atuante no ambiente escolar; por isso, há a 

necessidade de se dar uma maior atenção para este campo, realizando o 

rastreamento escolar no intuito de promover aspectos preventivos posturais. As 

avaliações posturais em estudantes são muito benéficas e proporcionam a 

oportunidade individual do diagnóstico precoce; no entanto, a avaliação na escola 

pode ser usada para identificar adolescentes que podem ter escoliose, verificando 

casos de maior risco para a doença (PROENÇA et al., 2016; SOUZA JUNIOR et al., 

2011). 

Albuquerque et al., (2019) apontam que a detecção da escoliose é muito 

importante para o tratamento, uma vez que os protocolos de exercícios e órteses são 

efetivos para estacionar a progressão da deformidade, dispensando necessidades de 

cirurgias. Segundo Souza Junior et al. (2011), a fisioterapia preventiva pode estar 

incluindo programas de educação postural para possibilitar o conhecimento acerca 

dos desvios posturais, o que irá minimizar complicações entre os estudantes. 

Observando esse contexto, destaca-se a importância de se investigar o 

surgimento da escoliose idiopática em crianças e adolescentes no intuito de contribuir 

para a tomada de decisões precocemente, em relação às medidas posturais. 

Diante do exposto, considerando que a escoliose idiopática é uma alteração 

postural muito frequente em crianças e adolescentes, principalmente na fase escolar, 

o objetivo desse trabalho foi responder ao seguinte questionamento: Qual a ocorrência 
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da escoliose idiopática em crianças e adolescentes, estudantes de escolas públicas, 

de acordo com a literatura? 

 

2. Metodologia 

O presente estudo constitui uma revisão integrativa da literatura, de cunho 

descritivo e com uma abordagem qualitativa, com o intuito de se realizar um 

levantamento de dados atualizados acerca do tema, abordando informações 

relevantes para a pesquisa.  

Esta pesquisa foi feita com artigos nas bases de dados SciELO, MEDLINE e 

LILACS. Para realizar a busca destes artigos foram utilizados os seguintes 

descritores: epidemiologia, escoliose, estudantes, fatores de risco e seus correlatos 

em inglês. Foi utilizado o descritor boleano “AND” para a combinação dos descritores. 

Utilizou-se o periódico BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) para a busca desses 

descritores, onde foram combinados da seguinte forma: scoliosis “AND” students; risk 

factors “AND” scoliosis “AND” students e epidemiology “AND” scoliosis “AND” 

students, no idioma inglês. Os resultados dessa etapa estão apresentados no Quadro 

1. 

Os critérios de inclusão adotados para seleção dos artigos foram: artigos 

originais encontrados nas bases de dados nos idiomas português, inglês e espanhol, 

publicados entre os anos de 2011 a 2020; textos que abordem a ocorrência da 

escoliose idiopática em crianças e adolescentes estudantes de escolas públicas que 

estejam entre faixa etária de 5 a 17 anos, e artigos que identifiquem a prevalência de 

escoliose idiopática em crianças e adolescentes na fase escolar, apontando os fatores 

determinantes para o seu surgimento e o perfil de postura desses estudantes. 

Os critérios de exclusão foram constituídos por documentos que não 

contemplavam o objeto deste estudo; aqueles que não se relacionavam à escoliose 

idiopática e que não estivessem relacionados ao ambiente escolar, procedimentos 

cirúrgicos, artigos de revisão, estudos realizados em escolas particulares e artigos 

publicados com ano anterior a 2011.  

Na busca pelos artigos procurou-se identificar o tema nos títulos e/ou resumos, 

como também o objetivo do estudo, onde foi feito um levantamento com todos os 

artigos encontrados através dos descritores utilizados; posteriormente selecionou – 
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se somente aqueles artigos que apresentaram relevância para o trabalho, acordando 

com os critérios de inclusão.  

 

Quadro 1: Publicações de artigos científicos, de acordo com descritores e as bases de 
dados. 

 
 

DeCS 
 

Bases 
de Dados 

Scoliosis 
and 

Students 

Risk factors 
and 

Scoliosis 
and 

Students 

Epidemiology 
and 

Scoliosis 
and 

Students 

TOTAL 

SCIELO 4 3 3 10 

MEDLINE 59 25 25 109 

LILACS 4 4 3 11 

TOTAL 67 32 31 130 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

A busca dos artigos, realizada nas bases de dados, mostrou um quantitativo de 

10 publicações no SCIELO, 109 no MEDLINE e 11 no LILACS, caracterizando um 

total de 130 artigos científicos.   

Através da leitura de títulos, resumos e objetivos dos estudos, os artigos foram 

selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão pré-definidos. Após 

leitura interpretativa dos títulos e resumos, 27 estudos foram selecionados para serem 

lidos na íntegra.  

Para categorização dos estudos, criou-se um instrumento para coleta de dados, 

um quadro referente aos artigos selecionados abordando as seguintes informações: 

identificação (autor, ano de publicação, título, tipo de estudo, bases de dados) e as 

características metodológicas do estudo (identificação do estudo, amostra 

investigada, amostra de participantes com escoliose idiopática, sexo dos 

participantes, faixa etária dos participantes e a prevalência de escoliose encontrada 

nos estudos). 

Assim, para interpretação dos resultados, os dados foram analisados e 

discutidos de acordo com os estudos selecionados.  
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3. Resultados  

A amostra final do presente estudo foi constituída por artigos científicos que 

atenderam aos critérios de inclusão, com ênfase no surgimento de escoliose idiopática 

em crianças e adolescentes estudantes de escolas públicas. 

As buscas realizadas nas bases de dados identificaram ao todo 130 artigos 

científicos para os descritores selecionados na triagem inicial. Destes, 97 artigos 

foram excluídos após leitura de títulos, restando apenas 33 artigos, dentre os quais 6 

foram excluídos pós leitura de resumo; assim, após aplicação dos critérios de 

inclusão, foram escolhidos 27 artigos para serem lidos na íntegra. 

A partir da leitura completa dos artigos, 12 deles obedeciam aos critérios de 

inclusão pré-determinado desse estudo, sendo selecionados para a revisão 

integrativa: 03 da SCIELO, 02 da LILACS e 07 da MEDLINE, conforme mostra 

fluxograma abaixo (Figura 1). 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

Figura 1: Fluxograma da seleção dos artigos científicos para revisão integrativa. 
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CARACTERIZAÇÕES DOS ESTUDOS SELECIONADOS 

 

A seleção dos artigos que compõem a amostra deste estudo foi feita através 

da leitura de títulos e resumos. Posteriormente foi realizada a leitura dos artigos na 

íntegra, sendo selecionados os que foram inclusos no estudo. 

Dessa forma, a caracterizações dos artigos selecionados com os respectivos 

autores, ano de publicação, título, tipo de estudo e bases de dados, estão 

apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Caracterização dos estudos selecionados para revisão integrativa. 
 

N° AUTOR ANO TÍTULO 
TIPO DE 

ESTUDO 

BASE DE 

DADOS 

01 

ESPÍRITO 
SANTO; 

GUMARÃES; 
GALERA 

2011 

Prevalência de escoliose 
idiopática e variáveis 

associadas em escolares 
do 

ensino fundamental de 
escolas 

municipais de Cuiabá, 
MT, 2002 

 Estudo 
Transversal  

SCIELO 

02 SOUZA, F et al 2013 

Epidemiologia da 
Escoliose Idiopática do 
Adolescente em Alunos 

da Rede 
Pública de Goiânia-Go 

Estudo 
Transversal 

LILACS  

03 ORTEGA et al 2014  

Análisis de la prevalencia 
de escoliosis y factores 

asociados en una 
población escolar 

mexicana mediante 
técnicas de cribado 

Estudo 
Transversal  

MEDLINE 

04  
MINGHELLI; 

NUNES; 
OLIVEIRA 

2014 
Prevalence of Scoliosis in 

Southern 
Portugal Adolescents 

Estudo 
Transversal  

MEDLINE 

05 BARONI et al 2015  

Factors Associated With 
Scoliosis in 

Schoolchildren: 
a Cross-Sectional 

Population-Based Study 

Estudo 
Transversal  

MEDLINE 

06 VIEIRA et al 2015 

Sinais precoces de 
escoliose 

em crianças pré-
escolares 

Estudo 
Transversal  

LILACS 
 

07 
PEREIRA; 

FIGUEIRÔA 
2016 

Frequência de posturas 
Escolióticas em crianças 

e 
Adolescentes 

Estudo 
Transversal  

SCIELO 
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N° AUTOR ANO TÍTULO 
TIPO DE 

ESTUDO 

BASE DE 

DADOS 

08 PROENÇA et al 2016 

Incidência de escoliose 
idiopática 

em uma escola pública 
do 

município de Suzano/SP 

Estudo 
Transversal 

SCIELO 

09 ZHENG, Y et al 2017 

Epidemiological study of 
adolescent idiopathic 

scoliosis in 
Eastern china 

Transversal 
Prospectivo 

MEDLINE 

10 CIACCIA et al 2017 

Prevalência de Escoliose 
em Escolares 

do Ensino Fundamental 
Público 

Estudo 
Transversal 

MEDLINE 

11 

KOMANG-
AGUNG IS; 

DWI-
PURNOMO SB; 
SUSILOWATI A 

2017 

Prevalence Rate of 
Adolescent Idiopathic 

Scoliosis: 
Results of School-based 
Screening in Surabaya, 

Indonesia 

Estudo 
Transversal 

MEDLINE 

12 
ETEMADIFAR 

et al 
2020 

Epidemiology of 
adolescent idiopathic 

scoliosis in 

Isfahan, Iran: A school‑
based study during 2014– 

2015 

Estudo 
Transversal 

MEDLINE 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

 

Observa-se que a maioria dos artigos foram encontrados na base de dados 

MEDLINE, onde, desses, 50% foram publicados na língua portuguesa, 40% na língua 

inglesa e 10% na língua espanhola. Todos os artigos apresentados na amostra foram 

do tipo transversal com caráter observacional e descritivo. 

As características dos estudos selecionados quanto à identificação do estudo, 

amostra investigada, amostra de participantes com escoliose idiopática, sexo dos 

participantes, faixa etária e prevalência de escoliose, estão descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1: Características metodológicas dos estudos incluídos na revisão integrativa. 
       

 Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

Identificação do 

estudo 

Amostra 

Investigada 
Amostra com escoliose 

Faixa 

etária  

Prevalência 

de escoliose 

  N° F M   

ESPÍRITO 

SANTO; 

GUIMARÃES; 

GALERA, (2011) 

210 172 96 76 10 -11 2,2% 

SOUZA, F et al, 

(2013) 
418 18 11 8 10-14 4,3% 

ORTEGA et al, 

(2014) 
295 48 34 14 9-12 14,2% 

MINGHELLI; 

NUNES; 

OLIVEIRA, (2014) 

966 41 24 17 10-16 4,2% 

BARONI et al, 

(2015) 
212 123 83 40 7-17 58,1% 

VIEIRA et al, 

(2015) 
377 99 44 55 5-6 26,3% 

PEREIRA; 

FIGUEIRÔA, 

(2016) 

108 38 27 11 9-14 35,2% 

PROENÇA et al, 

(2016) 
107 18 9 9 6-11 16,82% 

ZHENG, Y et al, 

(2017) 
79.122 2.687 1.567 1.120 10-16 2,4% 

CIACCIA et al, 

(2017) 
954 232 118 114 6-10 24,3% 

KOMANG-AGUNG 

IS; DWI-

PURNOMO SB; 

SUSILOWATI A, 

(2017) 

784 23 19 4 9-16 2,93% 

ETEMADIFAR et 

al (2020) 
3.018 19 13 6 10-16 0,62% 

 86.571 3.518 2.045 1.474   
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De acordo com a amostra estudada foi incluído um total de 86.571 

participantes; entre eles, foram identificados 3.518 com escoliose idiopática, onde 

observou - se uma maior predominância no sexo feminino com 2.045 dos casos, 

enquanto no sexo masculino foram registrados 1.474 casos. Apenas dois estudos, 

Vieira et al., (2015) e Proença et al., (2016), apontaram predominância maior no sexo 

masculino contrariando com os achados encontrados pelos outros autores. 

Com relação à faixa etária, a amostra evidenciou uma amplitude entre 5 e 17 

anos dentre aqueles que apresentaram casos de escoliose idiopática, sendo que as 

idades de 10, 11 e 12 anos foram as mais frequentes. É a partir dessas idades que a 

escoliose idiopática tem um potencial evolutivo, pois é o período em que ocorre o 

estirão de crescimento, como afirma Vieira et al. (2015). 

De acordo com os estudos analisados, percebe-se que houve grande 

ocorrência de escoliose idiopática em crianças e adolescentes de escolas públicas, 

onde alguns estudos apontaram alta prevalência da doença. Observou-se que a maior 

prevalência de escoliose idiopática foi de 58,1% no estudo de Baroni et al., (2015), e 

a menor prevalência foi de 0,62%, descrita no estudo de Etemadifar et al. (2020). 

Quanto aos hábitos posturais apresentados pelos estudantes no espaço 

amostral pesquisado, o estudo de Espírito Santo; Guimarães e Galera, (2011) 

verificou que 64,8% usavam mochila escolar e 94,8% praticavam atividade física. 

Minghelli; Nunes e Oliveira, (2014) identificaram que 41,1% dos alunos carregavam a 

mochila com excesso de peso e 91,3% carregavam a mochila de maneira incorreta; 

apontaram ainda que houve uma maior prevalência de escoliose em estudantes que 

adotaram postura sentada incorretamente, correspondendo a 4,4%. 

Metade dos estudantes apresentaram dados de obesidade e, quatro em cada 

dez, apresentaram postura anormal; por outro lado, observaram que aqueles que 

adotavam postura correta, eram cincos vezes menos propensos a sofrer de escoliose 

idiopática (ORTEGA et al., 2014). O estudo de Baroni et al. (2015), mostrou 

associação entre sobrepeso/obesidade e a presença de escoliose; não ser capaz de 

tocar no solo também foi um fator associado; já o hábito de dormir em uma rede não 

foi considerado um fator predisponente para o surgimento da escoliose idiopática. 

Ciaccia et al. (2017) apontaram a obesidade e a posição adotada para assistir 

televisão como os fatores que mais influenciaram para o desenvolvimento da 

escoliose idiopática nas crianças e adolescentes. Divergindo dos achados anteriores, 

Zheng, Y et al., (2017), identificaram que os alunos atribuídos ao grupo de baixo peso 
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tiveram a maior taxa de prevalência de escoliose, enquanto o grupo com obesidade 

apresentou taxas menores. 

Os estudos investigados revelaram que a escoliose idiopática ocorre de forma 

muito frequente em crianças e adolescentes na fase escolar, e que existem diversos 

fatores que podem estar influenciando para o seu surgimento. 

 

4. Discussão 

Esse estudo mostrou resultados relevantes quanto ao surgimento de escoliose 

idiopática nas crianças e adolescentes na fase escolar, revelando que  este tipo de 

alteração postural ocorre com muita frequência, e, por esse motivo, são realizados 

estudos de rastreamento escolar para identificar a doença e se obter um diagnóstico 

precoce. 

Diante do exposto, considera-se que a escola é um local adequado para se 

realizar a avaliação para identificar crianças e adolescentes que podem ter a 

escoliose; dessa forma, faz-se necessário avaliar a população escolar com o objetivo 

de se identificar aquelas crianças que podem estar em alto risco em relação à doença, 

e, assim, realizar o diagnóstico precoce (PROENÇA et al., 2016; VIEIRA et al., 2015). 

A maioria dos casos de escoliose surge na fase da adolescência pelo fato de 

que tais indivíduos encontram-se no chamado estirão de crescimento, fazendo com 

que aumentem as chances de surgimento desta patologia; fase esta que também se 

caracteriza  como a mais adequada para qualquer tipo de intervenção (ORTEGA et 

al., 2014; VIEIRA et al., 2015).  

De acordo com Almeida et al. (2018), a escoliose idiopática é o tipo mais 

comum dentre todas as outras, sendo responsável por 89% dos casos de desvios que 

acometem a coluna vertebral. 

Segundo Souza et al. (2013), a escoliose Idiopática do adolescente acomete 

principalmente o sexo feminino em cerca de 85%, sendo que a faixa etária mais 

acometida se situa entre 9 e 13 anos de idade. Corroborando com os achados nesse 

estudo, observou-se que houve uma predominância maior de escoliose idiopática no 

sexo feminino com relação ao sexo masculino; apenas dois trabalhos, Proença et al., 

(2016) e Vieira et al., (2015), divergiram desses dados, uma vez que, em seus 

respectivos estudos, encontraram predominância maior de escoliose nos meninos. 

Para Borges et al. (2018), a justificativa para essa predominância de escoliose 

ser maior nas meninas pode ser explicado devido ao fato de que nessa faixa etária 
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entre 11 e 15 anos é o período em que as meninas se encontram na fase da 

puberdade, e esta é a fase em que começam a surgir os hormônios; dessa forma, 

esses hormônios irão provocar uma alteração na estrutura óssea. 

A prevalência de escoliose idiopática possui variações na literatura. Nessa 

revisão, ao observar a prevalência de escoliose idiopática em crianças e 

adolescentes, os estudos de Espírito Santo; Guimarães; Galera, (2011); Souza, F et 

al, (2013); Ortega et al, (2014); Minghelli; Nunes; Oliveira, (2014); Baroni et al, (2015); 

Vieira et al, (2015); Pereira; Figueirôa, (2016); Proença et al, (2016); Zheng, Y et al, 

(2017); Ciaccia et al, (2017); Komang-Agung Is; Dwi-Purnomo Sb; Susilowati A, 

(2017); Etemadifar et al (2020) apontaram valores que variaram de 0,62% a 58,1%. 

A prevalência de escoliose varia de um país para outro. No Brasil está em torno 

de 22% em crianças e adolescentes em idade escolar. Esses problemas posturais 

tendem a se agravar na adolescência e na idade adulta, o que pode resultar em 

doenças da coluna vertebral, e que, atualmente, são considerados problemas de 

saúde pública (BARONI et al., 2015). Os resultados desse estudo confirmam essa 

afirmação, uma vez que os estudos realizados no Brasil apontaram prevalências 

maiores em relação a outros países. 

É importante identificar os fatores relacionados que expliquem esse número 

elevado de casos de escoliose idiopática nessas crianças e adolescentes durante o 

período escolar.  O ambiente escolar é favorável a adoção de posturas inadequadas 

pelos estudantes devido à presença de vários fatores de risco que propiciam 

alterações na postura; dentre estes se destacam a hereditariedade, hábitos posturais 

inadequados, baixo nível de atividade física, sobrepeso, obesidade, mobiliário escolar 

inadequado, longa permanência de postura sentada, uso da mochila de forma 

inadequada com excesso de peso do material escolar (SOUZA JUNIOR et al., 2011; 

BUENO; RECH, 2013). 

Fatores comportamentais como falta de atividade física, obesidade/sobrepeso, 

posição adotada para assistir televisão, uso de imobiliário escolar inadequado, postura 

incorreta ao sentar-se, pegar objetos no chão, foram apontados por alguns dos 

autores deste estudo como possíveis fatores associados à presença de escoliose em 

estudantes (ESPÍRITO SANTO, GUIMARÃES; GALERA, 2011; ORTEGA et al., 2014; 

MINGHELLI; NUNES; OLIVEIRA, 2014; BARONI et al, 2015; PEREIRA; FIGUEIRÔA, 

2016; CIACCIA et al., 2017). 
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Em seu estudo, Pereira e Figueirôa (2016) verificaram que as carteiras eram 

mal dimensionadas para a estrutura média dos estudantes, o que possibilitava as 

crianças e os adolescentes a adotarem uma postura inadequada; portanto, chegaram 

à conclusão de que estes fatores se relacionaram com a alta frequência de posturas 

escolióticas nestes estudantes. Já quanto ao uso do material escolar não encontraram 

associação significativa para a escoliose. 

Minghelli, Nunes e Oliveira (2014) verificaram que um número significativo de 

estudantes com escoliose idiopática realizava atividades posturais incorretas, como 

permanecer na postura ereta, pegar objeto no chão de forma inadequada e posição 

adotada para assistir TV e jogar vídeo game. Com resultados semelhantes, Ciaccia et 

al. (2017) encontraram associação significativa entre escoliose e a posição adotada 

pelos alunos para assistir à televisão. Ortega et al. (2014) afirmaram que adotar uma 

postura sentada incorreta aumenta a probabilidade de desvio na coluna.  

Em relação ao estado nutricional, Baroni et al. (2015) encontraram associação 

positiva entre sobrepeso/obesidade e a presença de escoliose, em concordância com 

os achados de Ortega et al. (2014), que identificaram que metade dos estudantes 

apresentavam características de obesidade e, desses, quatro em cada dez 

apresentavam postura anormal. Ciaccia e colaboradores (2017), também apontaram 

a obesidade como um dos fatores que mais influenciaram para o desenvolvimento de 

escoliose idiopática nas crianças e adolescentes. 

Outros autores encontraram resultados divergentes em relação à associação 

da obesidade com a escoliose. Zheng et al. (2017) e Hengwei et al. (2016) afirmam 

que a escoliose idiopática teve associação positiva com o grupo de baixo peso, 

constatando uma maior predominância da escoliose. Já Silva et al. (2011), 

encontraram maiores prevalências de alterações posturais, como a escoliose em 

crianças e adolescentes obesos. Dessa forma, percebe-se que o fator obesidade tem 

apresentado divergência em trabalhos associados com a escoliose. 

Em estudo realizado por Espírito Santo, Guimarães e Galera (2011), foi 

observado que a prevalência de escoliose era maior nos estudantes que não 

praticavam atividade física, entretanto, apontou possível relação entre escoliose e 

sedentarismo, indicando que a prática regular de atividade física seja um fator protetor 

para o desenvolvimento de escoliose.  

Corroborando com esses dados, o estudo de Assis (2016) também identificou 

que aqueles estudantes que praticavam pouca atividade física, (irregularmente 
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ativos), possuíam maior risco de ter escoliose ao ser comparado com os estudantes 

ativos. Albuquerque et al. (2019) verificaram que a maioria dos alunos praticavam 

atividades físicas, indicando um fator benéfico para a prevenção de surgimento de 

escoliose. 

A educação física escolar promove muito benefícios, começando pelo incentivo 

da prática de esportes e atividades físicas; por isso, evidencia-se a importância de que 

todos os alunos participem dessa atividade (ALBUQUERQUE et al., 2019, p.67).  

Os estudos investigados nessa revisão mostram a importância de se ofertar 

programas de rastreamento escolar com o objetivo de se detectar precocemente 

problemas que afetam a coluna vertebral, a exemplo da escoliose idiopática. Assim, 

ao se identificar tais alterações de postura e deformidades, os estudantes podem ser 

encaminhados para realizar exames mais detalhados, com a oportunidade de realizar 

um tratamento precoce; por isso, destaca-se a importância de se inserir profissionais 

de saúde para atuar nas ações preventivas e corretivas dessas crianças e 

adolescentes. 

Diante disso, o rastreio escolar tem um papel importante na detecção de 

alterações posturais, pois tem o desafio de detectar curvas clinicamente significativas 

em crianças e adolescentes com potencial de progressão; portanto, essa medida não 

é recomendada apenas para identificar diagnóstico precoce, mas, também, para 

estimular a conscientização dos adolescentes, responsáveis de educação e 

professores sobre hábitos posturais corretos, uma vez que os estudantes podem 

possuir conhecimentos mínimos sobre as consequências dos desvios da coluna e as 

suas possíveis causas geradoras (CIACCIA et al., 2017; PEREIRA; FIGUEIRÔA, 

2016). 

Embora os resultados desse estudo sejam, de fato,  relevantes, identificou-se 

algumas limitações nos trabalhos pesquisados por serem todos do tipo estudos 

transversais. Estudos longitudinais permitiriam avaliar com maior precisão os fatores 

relacionados ao desenvolvimento da escoliose idiopática. Assim, os autores sugerem 

que novos estudos com abordagem longitudinal sejam realizados. 

A análise dos artigos nesta pesquisa evidenciou a necessidade de se realizar 

estudos relacionados ao surgimento da escoliose idiopática em crianças e 

adolescentes no ambiente escolar; isto poderá contribuir com a adoção de medidas 

precoces de tratamento, evitando assim que a doença possa evoluir para um estágio 

mais grave.  
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5. Considerações Finais 

O presente estudo demostrou que a escoliose idiopática ocorre com muita 

frequência em crianças e adolescentes em fase escolar, apontando números elevados 

de casos da doença. 

Observou-se que esta patologia acomete principalmente ao sexo feminino, 

entre as idades de 9 a 13 anos, especialmente no período em que se inicia a 

puberdade onde essas meninas se encontram no chamado estirão de crescimento, 

fazendo com que aumentem as chances de surgimento da doença. 

Dentre os fatores que mais influenciaram para o surgimento da escoliose 

idiopática foram apontados: a falta de atividade física, obesidade/sobrepeso, posição 

adotada para assistir televisão, uso do imobiliário escolar inadequado, postura 

incorreta ao sentar-se, pegar objetos no chão.  

Diante do exposto, enfatiza-se a necessidade de se realizar estudos de 

rastreamento escolar a fim de se detectar precocemente sinais de escoliose; desta 

forma, ao se identificar esse quadro clínico, tais crianças e adolescentes podem ser 

encaminhadas para realizar exames mais detalhados, possibilitando a oportunidade 

de um tratamento precoce. 

Nesse pressuposto, destaca-se a importância da inserção de profissionais da 

área da saúde para atuar nas ações preventivas principalmente em relação às 

crianças e adolescentes. Visto que a fisioterapia ainda é pouco atuante no ambiente 

escolar, seria de suma importância a presença de um profissional fisioterapeuta neste 

ambiente, a fim de se avaliar a postura dos alunos como também orientar sobre os 

hábitos posturais corretos. Há de se salientar que, na maioria das vezes, os alunos 

detêm conhecimentos mínimos sobre as consequências desse desvio na coluna e de 

suas causas geradoras. 

A fisioterapia preventiva na escola tem papel fundamental na prevenção da 

escoliose. Assim, programas de educação postural, protocolos de exercícios e usos 

de órteses apresentam-se como efetivos para minimizar as complicações que a 

doença pode causar, sendo que a escoliose idiopática é uma deformidade da coluna 

vertebral silenciosa e um fator preocupante, e requer cada vez mais conhecimento e 

conscientização.  

Portanto, faz-se necessário a realização de novos estudos de investigação 

sobre escoliose idiopática em crianças e adolescentes nas escolas públicas, o que 
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poderá possibilitar a detecção precoce da doença, evitando, assim, a progressão da 

deformidade e, possivelmente,  dispensando a necessidade de intervenção de 

procedimentos cirúrgicos. 
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