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RESUMO
A permanência em uma má postura leva a transformações estruturais e por consequência alterações biomecânicas. O
objetivo desta pesquisa foi avaliar a postura sentada de universitários usuários de microcomputadores durante as aulas
de informática no início e no fim do período da graduação. Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa do tipo
observacional. Foram avaliados 96 alunos de cursos de tecnologia de informação, de uma instituição de ensino superior
da cidade de Maringá-PR, sendo 48 ingressantes e 48 concluintes. Como instrumento de avaliação foram utilizados um
questionário de autoconhecimento sobre postura e um protocolo de avaliação da postura sentada com 4 critérios de
avaliação:  manutenção  das  curvaturas  fisiológicas  da  coluna  vertebral;  sentar-se  próximo  a  mesa;  manter  o
posicionamento neutro da pelve; e sentar-se com os membros inferiores afastados. Com base na pontuação obtida por
cada participante da pesquisa, os dados revelaram que 47,91% dos ingressantes (23 casos) e 45,83% dos concluintes
(22  casos)  não  pontuaram  em  nenhum dos  critérios.  A  pontuação  máxima  foi  registrada  em apenas  2,08%  dos
ingressantes e em nenhum dos concluintes.  A baixa pontuação obtida tanto na adoção, como no conhecimento da
postura correta mostra a necessidade de medidas urgentes de intervenção na melhora da postura da amostra estudada
para prevenção de problemas musculoesqueléticos e consequente promoção da saúde de universitários durante as
alunas de informática. Conclui-se ainda que o empoderamento postural é ínfimo e preocupante na população estudada.

PALAVRAS-CHAVE: Ergonomia; Prevenção; Universitários.

1 INTRODUÇÃO

O termo “postura” é basicamente definido pelo posicionamento do corpo no espaço, estando
esse corpo estático ou dinâmico, sentado, em pé ou deitado. Segundo Forte e Lima (2008) o ser
humano não foi feito para permanecer por muito tempo sentado. Portanto a postura correta consiste
no alinhamento do corpo com eficiências fisiológicas e biomecânicas máximas, o que minimiza os
estresses e as sobrecargas sofridas ao sistema de apoio pelos efeitos da gravidade (PALMER;
APLER, 2000). 

De acordo com Ferreira (2005), a ênfase da discussão do alinhamento postural justifica-se
pelo conceito de que o estresse mecânico tem repercussões clinicas, gera consequências do tecido
conjuntivo, nos músculos e nas articulações, e segundo Imamura (2001) e Tamura (2012) também
causa alterações nos discos intervertebrais.  Além disso,  permanece muito  tempo numa mesma
posição pode ter efeito sobre o sistema respiratório (CONTESINI et al., 2011) e linfático (BELCZAK
et al., 2015).   

Vieira  et  al.  (2015)  relatam que os hábitos  posturais  durante  a realização de AVD`s são
fatores coadjuvantes para a dor nas costas, sendo que esta é gerada por uma gama de fatores
associados. 

Sabendo que a influência acadêmica na postura é bastante relevante devido à alterações
corporais  já  citadas  em  decorrência  de  longos  períodos  sentados,  e  que  a  vida  adulta  e  de
produtividade  social,  assim  como  os  problemas  biomecânicos  iniciam-se  durante  o  período
facultativo (por volta de 20 anos de idade) este estudo tem como objetivo avaliar a postura sentada
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de universitários usuários de microcomputadores durante as aulas de informática do início e fim do
período  da  graduação,  ingressantes  e  concluintes,  podendo  observar  e  estudar  seu  nível  de
empoderamento postural obtido durante o período da faculdade, e a influência da mesma na postura
dos discentes. Essa população de educandos dos cursos da área de Tecnologias de Informação foi
escolhida de forma estratégica visto que trabalhará futuramente na maior parte do tempo sentada
utilizando microcomputadores, se enquadrando, portanto, população foco da ergonomia preventiva.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, onde foram
coletados dados de 96 sujeitos de ambos os sexos, maiores de 18 anos que cursavam graduação
em tecnologia da informação. A pesquisa foi enviada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
com seres Humanos do Centro Universitário de Maringá (CEP/Cesumar).

Os indivíduos foram avaliados segundo instrumento de Rocha (1999), que compõe quatro
critérios (manutenção da curvatura fisiológica, proximidade com a mesa, posicionamento neutro de
pelve,  e  membros inferiores na linha do quadril  com pés apoiados no chão).  Para cada critério
correto o indivíduo ganhava 1 ponto, podendo o indivíduo ter de 0 a 4 pontos. Também foi aplicado
um  questionário  em  que  os  alunos  respondiam  de  forma  objetiva  (quatro  quentões  sobre
posicionamento  de  pés,  cabeça,  tronco  e  cotovelo)  e  dissertativa  (uma  questão)  sobre  o  que,
segundo seus próprios conhecimentos, é uma boa postura. Os dados foram analisados no Excel
2013 e tratados ainda, por meio da estatística inferencial. As variáveis qualitativas foram submetidas
ao teste do Qui-quadrado. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos dados coletados a maior parte dos alunos (47,92% dos ingressantes e 45,83%
dos concluintes)  obteve pontuação zero,  sendo que a pontuação 4 foi  conseguida somente por
2,09% dos ingressantes (Tabela 1).  Tais resultados mostram o não empoderamento postural  da
maioria dos pesquisados e indicam prognóstico ruim para a saúde corporal dos futuros profissionais.
Essa hipótese é sustentada na pesquisa de Barros et al. (2012) que verificaram associação entre dor
lombar e atividades laborais na posição sentada e alertam para a necessidade de cuidados com a
saúde da coluna no ambiente de trabalho.

O número de critério com menor acerto (manutenção das curvaturas fisiológicas da coluna) foi
observado em apenas 6,25% dos concluintes, percentual bem inferior ao dos ingressantes (18,75%).
As atividades acadêmicas dos graduandos de engenharia de software, análise e desenvolvimento de
sistemas e sistemas para internet podem ter influenciado os resultados da presente pesquisa devido
aos longos períodos sentados, levando-os adotar posturas de viciosas, criando ciclos de má postura
e dor.

Já ao observar o segundo critério (proximidade com a mesa), na tabela 2, pode ser notado
que o percentual de universitários ingressantes, como de concluintes foi bem maior. Entretanto, a
maioria deles não mantinha as curvaturas fisiológicas da coluna (critério 1) e também não sentava
com apoios  dos ísquios  de maneira  correta  (critério  3),  evidenciando dessa forma um péssimo
posicionamento corporal  a nível  estrutural.  Tal  comportamento,  a curto  prazo pode gerar  dor,  e
desconforto posicional, e a longo prazo poderá ser fato predisponente a degenerações articulares. 

Ao  aplicar  o  teste  do  Qui-quadrado  para  comparação  entre  os  grupos  (iniciantes  e
concluintes) não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p>0,05),  sugerindo
que  a  formação  universitária  não  teve  um papel  transformador  e  empoderador  na  postura  dos
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indivíduos, tendo esses, maiores chances de desenvolverem doenças relacionadas à permanência
da posição sentada pela adoção de postura viciosa, que de acordo com Tamura e Bertolini (2012)
são difíceis de serem corrigidas quando iniciadas precocemente, podendo ser a causa de graves
problemas posturais. 

Tabela1: Pontuação obtida pelos universitários na avaliação da postura sentada

Pontuação Iniciantes Concluintes

N % N %

0 23 47,92 22 45,83

1 12 25,00 19 39,59

2 10 20,83 5 10,42

3 2 4,16 2 4,16

4 1 2,09 - -

Total 48 100 48 100

Fonte: dados da pesquisa

Tabela 2: Frequência de critérios posturais para postura correta obtida pelos universitários

Critérios Ingressantes Concluintes

N % N %

1 9 18,75 3 6,25

2 15 31,25 18 37,50

3 6 12,5 9 18,75

4 11 22,91 5 10,41

Total 48 100 48 100

Fonte: dados da pesquisa

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi observada após a análise dos dados uma baixa no empoderamento postural, entretanto
os alunos responderam o questionário de maneira bastante satisfatória. Compreende-se assim que,
teoricamente os discentes tem conhecimento de postura adequando, porém não o fazem. De forma,
a maioria dos avaliados, ingressantes, quase na mesma proporção que concluintes, mantiveram
uma posição corporal inadequada durante todo o período avaliado. 

A inexistência de diferenças significativas entre os grupos (iniciantes e concluintes) mostra
que o ensino superior, na prática, não tem influência positiva da postura dos discentes.
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