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1. Resumo 

A postura é definida como uma posição sendo ela ortostática, um alinhamento 

corporal, equilíbrio muscular, articular e esquelético, caracterizando a sustentação 

do próprio corpo.  Para uma avaliação postural fidedigna e confiável, além da análise 

da simetria postural, pode-se dispor de recursos informatizados, como é o caso da 

fotogrametria computadorizada. E uma das formas de avaliação é o Software para 

Avaliação Postural (SAPO), um programa de uso relativamente simples e gratuito 

que fornece, além das medidas lineares, valores angulares. Fundamenta- se na 

digitalização de pontos especialmente definidos, que possibilita funções diversas, 

tais como a calibração da imagem, utilização de zoom, marcação livre de pontos, 

medição de distâncias e de ângulos corporais. O objetivo deste estudo é avaliar as 

alterações posturais decorrentes do envelhecimento em idosos. Foram selecionados 

40 individuos, com idade entre 60 e 80 anos, de ambos os gêneros. , participantes 

das atividades da Clínica Escola da Unilago e que aceitaram participar do estudo. 

Foram excluídos idosos com história de Acidente Vascular Cerebral (AVC), Paralisia 

Cerebral (PC) ou doença neurológica progressiva. Pelos resultados obtidos 

podemos concluir que existem diversas alterações posturais decorrentes do 

envelhecimento, sendo que as alterações do eixo da coluna vertebral, 

principalmente a coluna cervical, são as mais prevalentes. 

 
2. Introdução 

A postura é definida como uma posição sendo ela ortostática, um alinhamento 

corporal, equilíbrio muscular, articular e esquelético, caracterizando a sustentação 

do próprio corpo. Brito Jr.(2001) descreve que a postura mais adequada ao ser 

humano é aquela que o mantém ereto e contempla todas as necessidades do 

aparelho locomotor, utilizando o mínimo de esforço muscular, assim como também 

mantém intima relação com o equilíbrio e a coordenação motora. 

 Na postura padrão, a coluna apresenta curvaturas normais e os ossos dos 

membros inferiores ficam em alinhamento ideal para a sustentação de peso. A 

posição neutra da pelve conduz ao bom alinhamento do abdome, do tronco e dos 

membros inferiores. O tórax e a coluna superior se posicionam de forma que a 

função ideal dos órgãos respiratórios seja favorecida. A cabeça fica ereta, bem 



equilibrada, minimizando a sobrecarga sobre a musculatura cervical (KENDELL et 

al, 1995; SANTOS et al, 2009). 

Vários fatores podem influenciar a má postura, como por exemplo: anomalias 

congênitas e/ou adquiridas, obesidade, alimentação inadequada, atividades físicas 

sem orientação e/ou inadequadas, distúrbios respiratórios, desequilíbrios 

musculares, frouxidão ligamentar e doenças psicossomáticas.  

Uma das principais alterações associadas ao envelhecimento humano é a 

redução dahabilidade de controlar a postura e a marcha. A modificação da postura 

ereta devido à idade avançada vai haver um desequilíbrio entre o sistema muscular 

e o sistema locomotor, assim consecutivamente dificultando a posição ortostática. 

As alterações que mais se manifestam são principalmente no plano sagital, 

com as características: aumento da curvatura cifótica da coluna torácica, diminuição 

da lordose lombar, aumento do ângulo de flexão de joelho, deslocamento da 

articulação coxofemoral para trás e flexão de tronco. (CARVALHO et al , 2011) 

No Brasil estima-se que nos próximos 20 anos a população de idosos 

poderá alcançar e até mesmo ultrapassar a cifra dos 30 milhões de pessoas, o que 

representará aproximadamente 13% da população. Em 2008, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas com 60 
anos ou mais era de 14.536.029, contra 10.722.705 em 1996. 

A avaliação postural é o passo inicial para qualquer tratamento 

fisioterapêutico. A partir do alinhamento dos segmentos corporais cria-se uma 

hipótese de distribuição de carga e solicitação mecânica para estruturas como 

músculos, ligamentos e articulações. Mesmo pessoas que não referem nenhuma 

dor no sistema músculo-esquelético, apresentam alterações na postura (SAVIAN et 

al, 2007).  

Essa avaliação tem como objetivo visualizar e determinar possíveis 

alterações posturais incorretas; para se avaliar o alinhamento corporal deve-se ser 

avaliado nos planos sagital, coronal e horizontal e nas visões anterior, posterior e 

lateral. Deve-se considerar que o controle da postura estática diminui-se com a 

idade, devido a isso o individuo idoso nãosustentará por muito tempo. 

(CARNEIRO, 2006) 

Para uma avaliação postural fidedigna e confiável, além da análise da 

simetria postural, pode-se dispor de recursos informatizados, como é o caso da 



fotogrametria computadorizada (BRAZ et al,  2008; MELO et al, 2011). É um 

recurso acessível à maioria dos fisioterapeutas que já utilizam a fotografia e 

possuem equipamentos básicos, como uma câmera digital e um computador, 

permitindo realizar a avaliação postural e quantificar as alterações encontradas 

(IUNES et al, 2005). 

A utilização da fotogrametria facilita a quantificação das variáveis 

morfológicas relacionadas à postura, trazendo dados mais confiáveis do que 

aqueles obtidos pela observação visual. Esse fato é importante tanto para a 

credibilidade da fisioterapia clínica quanto para a confiabilidade das pesquisas em 

reabilitação (VEGTER e HAGE, 2000; IUNES et al, 2005). 

E uma das formas de avaliação é o Software para Avaliação Postural 

(SAPO), um programa de uso relativamente simples e gratuito que fornece, além 

das medidas lineares, valores angulares. Fundamenta- se na digitalização de 

pontos especialmente definidos, que possibilita funções diversas, tais como a 

calibração da imagem, utilização de zoom, marcação livre de pontos, medição de 
distâncias e de ângulos corporais. (BRÁS  et aL, 2008). 

O software para avaliação postural (SAPO) foi desenvolvido por 

(FERREIRA, 2005) com o objetivo de avaliar o alinhamento e controle postural de 

adultos, jovens e idosos através de um método quantitativo de avaliação postural. 

Este software é um programa de análise postural de fácil utilização pelo usuário 

que possibilita marcação livre de pontos ou de acordo com o protocolo SAPO, e 

medição de ângulos e distâncias. A confiabilidade da análise oferecida pelo 

software depende da qualidade das informações fornecidas a ele, de modo que 

houve uma grande preocupação com a localização dos pontos anatômicos e 

medidas que pudessem oferecer um panorama geral da postura do sujeito. 
(PACHION et al HASHIMOTO, 2009)  

 

3. Objetivo 
 

O objetivo deste estudo é avaliar as alterações posturais decorrentes do 

envelhecimento em idosos. 

 



 
4. Metodologia 

  Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da União das 

Faculdades dos Grandes Lagos – Unilago, de acordo com a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, sob o oficio nº 094/13 (Anexo 1). 

Todos os voluntários assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo2), contendo informações  sobre o estudo, seu objetivo, recursos 

utilizados e sua importância. Os voluntários receberam as explicações necessárias 

sobre o estudo a ser realizado. 

Foram selecionados 40 idosos, com idade entre 60 e 80 anos, de ambos os 

gêneros, participantes das atividades da Clínica Escola da Unilago e que aceitaram 

participar do estudo. Foram excluídos idosos com história de Acidente Vascular 

Cerebral (AVC), Paralisia Cerebral (PC) ou doença neurológica progressiva. 

As coletas de dados foram realizadas no laboratório de fisiologia da Unilago, 

um ambiente amplo e bem iluminado, e todas as coletas foram realizados no período 

da tarde. 

Um fio de prumo foi fixado em uma parede, como ponto de referência, 

contendo um metro de distância delimitado por marcadores de isopor, sendo um 

superior e outro inferior. O voluntário foi posicionado lateralmente ao fio, em posição 

ortostática. 

Para registro das imagens foi utilizado um tripé marca Sony, modelo VCT-

D680 na altura de 90 centímetros, colocado a três metros de distância do ponto de 

referência (fio de prumo), onde foi fixado a câmera digital marca Fujifilm com 

resolução de 16.1. 

Os voluntários utilizaram vestimentas adequadas para visualização dos 

pontos anatômicos. Para a marcação destes, foram utilizadas bolas de isopor de 15 

mm, afixadas com fita dupla face e distribuídas em  pontos do corpo, sendo eles: 

1. Tragus da orelha direita e esquerda;  

2. Acrômio ponto médio direito e esquerdo;  

3. Sétima vértebra cervical;  

4. Espinha ilíaca ântero-superior direita e esquerda; 

5. Trocânter maior direito e esquerdo 

6. Cabeça da fíbula direita e esquerda; 



7. Tuberosidade da tíbia direita e esquerda;  

8. Maléolo lateral direito e esquerdo; 

9. Ponto entre a primeira e segunda articulação metatarso falangiana direita 

e esquerda; 

10. Maléolo medial direito e esquerdo; 

11. Ângulo inferior da escápula direita e esquerda; 

12. Espinha ilíaca póstero-superior direita e esquerda; 

13. Junção musculotendínea do gastrocnêmico direito e esquerdo; 

14. Tendão do calcâneo direito e esquerdo; 

15. Centro do calcâneo direito e esquerdo de cada voluntário 

O voluntário foi posicionado individualmente na lateral do ponto de referência, 

à frente do tripé onde as imagens digitais foram capturadas sem utilização de flash e 

zoom, na vista anterior, vista lateral direita, vista posterior e vista lateral esquerda, 

com os cotovelos fletidos em 90º (figuras 1 a 4). Para cada vista, foi capturada uma 

única imagem. 

  
Imagem 1 e 2 (Vista anterior e posterior) 

Imagem 3 e 4 (Vista Lateral esquerda e direita) 

As imagens foram analisadas em notebook Acer onde foi instalado o Software 

SAPO® versão 0.68. 

 

5. Desenvolvimento 
A partir do momento em que o homem começa a envelhecer, ele passa cada 

vez mais a necessitar de uma equipe multidisciplinar, analisam que ao envelhecer o 

individuo sofre alterações no organismo, do sistema nervoso sensorial ao sistema 

locomotor, indo da diminuição do número de neurônios e da velocidade de condução 



nervosa, até chegar à diminuição da força muscular, aumento da rigidez articular, 

alterações de equilíbrio e postura, entre outras. (FONSECA, 2009) 

A avaliação postural é uma ferramenta para o diagnóstico dos segmentos 

corporais que constituído para avaliar e acompanhar o tratamento das influências 

posturais. (Farias et al Albuquerque, 2009) 

Segundo Farias, 2009, o Sapo é um excelente instrumento para avaliação 

postural os valores obtidos no software são fidedignos, pelo fato é mais confiável do 

que a avaliação clinica.  

A funcionalidade desses softwares assim como a capacidade de medição 

quantitativas permitem que profissionais da área e pesquisadores o utilizam não só 

como uma avaliação precisa,mas para verificar os resultados obtidos com o 

tratamento, ainda sim acredita na confiabilidade da fotometria.(Noriega, 2012). 

É importante lembrar que a fotogrametria determina uma quantificação 

bidimensional do corpo, sendo que a verdadeira alteração postural pode ficar oculta 

pelo plano escolhido, devido a isso não se deve substituir a avaliação clinica e sim 

complementá-la co o software. (SOUSA et al SILVA, 2011) 

Segundo grossi,2005, deve ressaltar para obter um bom resultado nas 

avaliações, deve-se considerar a postura estática que pode ser influenciada pelas 

situações do dia a dia. 

Os resultados do presente estudo mostram que o método para a avaliação de 

alterações posturais é fidedigno, dentre elas a mais comum foi a do eixo da coluna 

como um todo, assim representando mais de 50% da população avaliada. 

 
6. Resultados  

 

A média de idade do grupo analisado foi de 68 anos, sendo que da amostra 

total 8 eram do sexo masculino (20 %) e 32 eram do sexo feminino (80%). 

 

Tabela 1. Média da idade, massa e altura. 

  Idade  Massa  Altura 

Homens  70.3 83.8 1.70 

Mulheres 68.7 63.6 1.52 

 



Na tabela 2, temos os resultados das alterações posturais mais freqüentes 

encontradas pela analise das imagens da vista anterior. Percebemos que a 

alteração mais encontrada é a inclinação lateral da cabeça para o lado direito 

(77,5%), seguida da elevação do ombro esquerdo (70%), da EIAS esquerda e de um 

valgo do joelho E (60%), todas elas encontradas em mais de 50% da população 

analisada. 

 

Tabela 2. Vista anterior 

MEDIDA  INTERPRETAÇÃO Nº % 
Alinhamento horizontal da 
cabeça 

Flexão da cabeça lado direito 31 77,5 

Alinhamento horizontal dos 
acrômios 

Elevação do ombro lado esquerdo 28 70 

Alinhamento horizontal das 
EIAS 

Elevação lado esquerdo 27 67,5 

Ângulo entre 2 acrômios e 2 
EIAS 

Lado direito mais elevado 18 45 

Ângulo frontal do MI direito Valgo de joelho 22 55 
Ângulo frontal do MI 
esquerdo 

Valgo de joelho 24 60 

Diferença de comprimento de 
MMII 

MI esquerdo menor 17 42,5 

 

Na tabela 3, vista lateral esquerda temos os resultados das alterações 

posturais mais freqüentes encontradas pela analise das imagens da vista. 

Percebemos que a alteração mais encontrada é Anteriorização de cabeça (90%), 

ângulo sagital de tornozelo (72.5%) 

  Tabela 3. Vista lateral esquerda 

MEDIDA INTERPRETAÇÃO Nº % 
Alinhamento vertical da 
cabeça 

Anteriorização 36 90 

Alinhamento vertical do 
tronco 

Flexão 32 80 

Ângulo do quadril Extensão coxo-femoral 27 67,5 
Alinhamento vertical do 
corpo 

Para trás 28 70 

Alinhamento horizontal da 
pelve 

Antiversão 19 47,5 

Ângulo do joelho flexão de joelho 20 50 
Ângulo sagital do tornozelo Flexão de tornozelo 29 72,5 

 



Na tabela 4, temos os resultados das alterações posturais mais freqüentes 

encontradas pela analise das imagens da vista. Percebemos que a mais encontrada 

é alinhamento vertical da cabeça (90%), seguido alinhamento vertical do tronco 

(80%). 

Tabela 4. Vista lateral Direita 

MEDIDA INTERPRETAÇÃO Nº % 
Alinhamento vertical da 
cabeça 

Anteriorização 
36 90 

Alinhamento vertical do tronco Flexão 32 80 
Ângulo do quadril Extensão coxo-femoral 25 62,5 
Alinhamento vertical do corpo Para trás 33 82,5 
Alinhamento horizontal da 
pelve 

Antiversão 
24 60 

Ângulo do joelho Hiperextensão 22 55 
Ângulo sagital do tornozelo Flexão de tornozelo 31 77,5 

 

Na tabela 5 temos os resultados das alterações posturais mais freqüentes 

encontradas pela analise das imagens da vista. Percebemos que a alteração mais 

encontrada foi ângulo do retro pé E (60%), seguido de Ângulo do retro pé D (55%). 

 

Tabela 5. Vista Posterior  

MEDIDA  INTERPRETAÇÃO Nº   % 
Assimetria horizontal entre 
escápula e T3 

Abdução da escápula esquerda 21 52,5 

Ângulo do retro pé direito Valgo de tornozelo direito 22 55 
Ângulo do retro pé 
esquerdo 

Valgo de tornozelo esquerdo 24 60 

Alinhamento horizontal 
entre tuberosidade da tíbia 

Tíbia esquerda maior 19 47,5 

 
7. Considerações Finais 
Pelos resultados obtidos podemos concluir que existem diversas alterações 

posturais decorrentes do envelhecimento, sendo que as alterações do eixo da 

coluna vertebral, principalmente a coluna cervical, são as mais prevalentes. 

Esses achados são decorrentes das alterações sofridas pelo organismo e que 

resultam em aumento da rigidez articular, diminuição da força muscular e 

sensibilidade e também de alterações de equilíbrio. 



É possível que essa população se beneficie de um programa de fisioterapia, 

onde sejam enfocadas essas alterações posturais. Assim, faz-se necessário um 

estudo onde essas análises sejam refeitas após intervenção. 
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