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Resumo 

A postura correta consiste no alinhamento biomecânico do corpo por um 

relacionamento entre informações sensoriais e motoras. A hipoatividade do sistema 

vestibular em crianças com deficiência auditiva pode favorecer o desenvolvimento 

de alterações posturais. Objetivo: Avaliar as diferenças posturais entre crianças 

com deficiência auditiva e crianças ouvintes. Método: Avaliaram-se 79 crianças, de 

ambos os gêneros, entre 7 e 10 anos, compondo dois grupos: ouvintes (GO) e  com 

deficiência auditiva (GDA). Os grupos foram submetidos à avaliação postural por 

fotogrametria, usando o Software de Avaliação Postural. Foi utilizado o teste t 

student para a comparação das variáveis posturais entre os grupos. Adotou-se nível 

de significância de 5%. Resultados: GDA apresentou maior inclinação de cabeça à 

direita (GDA: 1,96 ± 2,13; GO: -0,41±3,76; p =0,001), maior desnível de ombro 

(GDA: 1,71 ± 1,66; GO: -0,50 ± 2,33; p= 0,044), maior abdução de escápula 

esquerda (GDA: -11,04 ± 17,51; GO: 1,09 ± 20,77; p= 0,021), maior flexão de tronco 

(GDA: 2,64 ± 2,32; GO: 0,034 ± 3,25; p=0,048), maior dorsiflexão de tornozelo 

(GDA: 82,51 ± 9,36; GO: 82,87 ± 28,04; p=0,049), menor anteriorização da cabeça 

(GDA: 1,22 ± 8,12; GO: 5,33 ± 11,53, p=0,028), menor extensão de quadril (GDA: -

4,33 ± 8,24; GO: -6,56 ± 5,18; p=0,005) e menor diferença no comprimento dos 

membros inferiores (GDA: 0,00 ± 2,11; GO: -0,28 ± 1,41; p=0,012). Conclusões: 

Concluiu-se que, para a população estudada, a deficiência auditiva contribuiu para 

maior magnitude de alguns desvios posturais. 
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Introdução  

Segundo o Censo de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) no Brasil há cerca de 9.717.318 de pessoas que se declaram deficientes 

auditivas. A surdez afeta 133 em cada 100.000 crianças de acordo com o GRISI 

(Grupo de Rastreio e Intervenção da Surdez Infantil), sendo a surdez 

neurossensorial, dada a sua irreversibilidade, a que tem maiores repercussões no 

futuro da criança, uma vez que pode resultar em déficits permanentes na linguagem, 

na cognição, na interação social e na postura. 

Postura é definida como um composto das posições das diferentes articulações 

do corpo num dado momento e orientada em função da gravidade (BOTOLAIA, 



2013). A postura correta consiste no alinhamento do corpo com eficiências 

fisiológicas e biomecânicas máximas, o que minimiza os estresses e as sobrecargas 

sofridas pelos efeitos da gravidade (BATALHA, 2010). A postura ereta não é um 

evento estático, mas caracteriza-se por oscilações, que mantêm o corpo em 

contínuo movimento (FERRARIO, 1995). Esta tarefa requer um intrincado 

relacionamento entre informações sensoriais e ação motora (FERREIRA, 2005).   

As principais fontes de informação sensorial para o funcionamento da postura 

satisfatória são os sistemas visual, somatossensorial e vestibular (GANANÇA, 1995). 

O sistema vestibular é um órgão com dupla função, sendo a cóclea responsável pela 

audição e o vestíbulo pela regulação da postura e do equilíbrio (GANGNET, 2003).  

No entanto, a capacidade de ouvir, é, na verdade, uma característica secundária e a 

responsabilidade primeira do órgão auditivo é a manutenção e regulação da postura 

e do equilíbrio. Devido à proximidade anatômica das estruturas responsáveis pelas 

funções auditivas e vestibulares, é comum encontrar alterações associadas em 

ambos os sistemas e, deste modo, é razoável presumir que muitas crianças surdas 

têm problemas vestibulares concomitantes à perda auditiva (LISBOA, 2005). Além 

disso, estudos demonstram que a hipoatividade do aparelho vestibular é um achado 

frequente em avaliações otoneurológicas em crianças com deficiência auditiva, 

gerando nestas crianças transtornos vestibulares. (MELO, 2014; MAGEE, 2002). De 

acordo com a pesquisa de HORAK e MACPHERSON (2009), o sistema de controle 

postural identifica as informações sensoriais provenientes dos três canais sensoriais 

e produz respostas motoras eficientes para que a posição desejada seja alcançada 

ou mantida. Se um dos canais sensoriais, como o vestibular, não fornece a 

informação sensorial adequada, a dinâmica de funcionamento do sistema postural 

pode estar alterada.  

Desta forma, pressupõe-se que crianças com deficiência auditiva podem 

desenvolver estratégias posturais diferentes daquelas sem deficiência. Essas 

estratégias, embora tenham o objetivo de obter uma maior estabilidade corporal, 

podem favorecer o desenvolvimento de alterações posturais. (OLSZEWSKA et al, 

2005).   No estudo de MELO et al (2011), avaliaram-se  as alterações posturais na 

coluna vertebral de crianças com perda auditiva neurossensorial e observaram, 

qualitativamente, a presença de escoliose em 84% das crianças e adolescentes do 

sexo masculino e hipercifose torácica em 68,2% dos sujeitos avaliados.  



Contudo, há poucos estudos sobre a postura estática em crianças com 

deficiência auditiva e não foram encontrados estudos nessa população com a 

fotogrametria, que é a metodologia mais utilizada para avaliação postural estática.  

  

Objetivo 

         O objetivo deste estudo foi avaliar, de forma quantitativa, a postura de crianças 

de 7 a 10 anos, com perda auditiva neurossenssorial, comparando-a com a postura 

de crianças ouvintes de mesma idade, a fim de evidenciar as principais alterações 

posturais que podem ser favorecidas pela deficiência auditiva. 

 

Metodologia 

Participaram desta pesquisa 79 crianças, de ambos os gêneros, entre 7 e 10 

anos, sendo 39 com deficiência auditiva neurossenssorial  e 40 ouvintes. A coleta de 

dados das crianças com deficiência auditiva foi realizada na Derdic- Divisão de 

Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação – São Paulo/SP; e, a 

coleta das crianças ouvintes foi realizada na escola EMEF – José Emídio – 

Barueri/SP.  

Os critérios de inclusão, para o grupo de crianças com deficiência auditiva 

(GDA), foram comprovação da deficiência auditiva por meio do atestado 

médico/fonoaudiólogo e idade entre 7 e 10 anos; e, para o grupo de ouvintes (GO), 

participaram as crianças saudáveis com idade entre 7 e 10 anos. 

Os critérios de exclusão para GDA foram não possuir atestado 

médico/fonoaudiológico comprovando a deficiência auditiva ou possuir alguma outra 

disfunção física ou mental associada que inviabilizasse a compreensão do protocolo 

de avaliação; já, para GO foram possuir qualquer disfunção física ou mental que 

inviabilizasse a compreensão ou a execução do protocolo de avaliação e possuir 

deficiência auditiva.  

 

 

 



Desenvolvimento 

Só participaram da pesquisa, tanto no GDA quanto no GO, as crianças que 

receberam autorização dos seus pais ou responsáveis. Este projeto foi submetido à 

análise do Comitê de Ética da PUC-SP.  

 Para a tomada fotográfica, uma câmera digital foi posicionada a uma altura de 

1 metro em uma distância de 2,40 m da criança. Além disto, bolas de isopor foram 

colocadas no fio de prumo com uma distância de 50 cm entre elas para que 

houvesse a calibração da foto.  

As crianças foram fotografadas, usando biquíni e shorts para as meninas e 

sunga para os meninos, nos planos frontal (vista anterior e posterior) e sagital (vista 

lateral direita e esquerda). Foram usadas bolas de isopor com fita adesiva dupla face 

para a demarcação das seguintes referências ósseas: Maléolo lateral e medial; 

Tendão de Aquiles; Ponto médio do calcâneo;Linha média da perna na altura da 

fíbula; Cabeça da fíbula; Côndilo femural medial; Trocanter maior do fêmur; 

Espinhas ilíacas ântero-superiores e póstero-superiores; Acrômio; Apófises 

espinhosas da região cervical (C5 e C7); Apófises torácicas (T1, T3, T6, T9 e T12); 

Apófises lombares (L3 e L5); Apófise sacral (S2); Ângulo inferior da escápula e 

Mento. 

 

Análise de Dados  

As fotos foram analisadas pelo SAPO, que é um aplicativo gratuito disponível 

no site http://puig.pro.br/sapo/.  

 A marcação de pontos para análise postural foi realizada de acordo com o 

protocolo já existente no SAPO, que condiz com as referências ósseas demarcadas 

e descritas acima. Os resultados das angulações obtidas na avaliação postural 

foram transferidos para o software Microsoft Excel.    

 Tabela 1 – Descrição, por segmento, das variáveis posturais a serem 

avaliadas. 

Segmento Plano Medida 



Cabeça Frontal Ângulo entre os lóbulos da orelha e a 

horizontal 

 Sagital Ângulo entre o processo espinhoso da 

sétima vértebra cervical, o meato 

auditivo externo e a horizontal. 

 

 

Sagital  

 

Ângulo entre o meato auditivo externo e 

o acrômio.  

Tronco  

 

Frontal  

 

Ângulo entre os acrômios e a 

horizontal.  

 Frontal Ângulo entre as espinhas ilíacas 

ântero-superiores e a horizontal.  

 Frontal Ângulo entre os acrômios e as espinhas 

ilíacas ântero-superiores.  

 

 

Frontal  

 

Ângulo entre as escápulas e a terceira 

vértebra torácica.  

 

 

Sagital 

 

Ângulo entre o acrômio e troncânter 

maior do fêmur. 

 Sagital Ângulo entre o acrômio, trocânter maior 

do fêmur e maléolo lateral.  

 

 

Sagital 

 

Ângulo entre o acrômio e maléolo 

lateral.  

Membro Inferior  

 

Sagital 

 

Ângulo entre a espinha ilíaca ântero-

superior e espinha ilíaca póstero-

inferior.  

 Frontal Ângulo entre o trocânter maior do 

fêmur, linha articular do joelho e 

maléolo lateral.  



 

 

Frontal 

 

Ângulo entre as espinhas ilíacas 

ãntero-superiores e maléolo medial.  

 Frontal  Ângulo entre as linhas articulares do 

joelho e a horizontal.  

 

 

Frontal 

 

Ângulo entre a espinha ilíaca ântero 

superior, bordo superior da patela.  

 

 

Frontal  

 

Ângulo entre linha média da perna, 

tendão de aquiles e ponto médio do 

calcâneo.   

 Sagital Ângulo entre o trocânter maior do 

fêmur, linha articular do joelho e 

maléolo medial.  

 Sagital Ângulo entre a linha articular do joelho e 

maléolo lateral.  

 

Análise Estatística   

Para análise estatística dos dados, utilizaram-se os programas: Excel 2012 e 

Statistica v.10. A priori foi testada, a normalidade de cada variável dependente 

quantitativa em escala de razão das posturas nos planos anterior, posterior e lateral 

por meio do teste de aderência – Komolgorov-Smirnov. Depois de verificada a 

normalidade das variáveis posturais avaliadas, foram realizados testes estatísticos 

paramétricos.  

Para verificar as possíveis diferenças entre os grupos (GDA e GO) em relação 

às variáveis posturais foi utilizado o teste t student independente. Foi adotado um 

alfa de 5% (nível de significância), sendo consideradas diferenças significativas 

aquelas cujo valor do nível descritivo (p) fosse inferior a 5%.  

Resultados 

   As crianças com deficiência auditiva apresentaram maior magnitude de 

alguns desvios posturais.  



Com relação ao alinhamento horizontal da cabeça, que avalia a inclinação 

desta em relação à horizontal, as crianças com deficiência auditiva (1,96 ± 2,13) 

apresentaram maior inclinação da cabeça à direita do que as crianças ouvintes (-

0,41 ± 3,76). Não há na literatura relato sobre tal fato. Pensou-se em uma possível 

associação deste achado postural com a perda auditiva ser unilateral. No entanto, 

74% das crianças neste estudo apresentaram perdas bilaterais. Sendo assim, a 

associação pode estar relacionada com o grau da deficiência auditiva. Sugere-se, 

portanto, uma amostra maior para agrupamento de crianças de acordo com o grau 

de suas deficiências auditivas e, a partir disso, verificar se a inclinação de cabeça 

mantém o mesmo padrão. 

Ainda em relação ao segmento da cabeça, as crianças surdas apresentaram 

menor anteriorização da cabeça do que as ouvintes (GDA: 39,30 ± 8,96; GO: 40,02 

± 8,39). Não foram encontrados outros estudos nessa população que relatassem tal 

achado. Porém, essa alteração pode ser uma compensação para melhora do 

equilíbrio, já que as crianças surdas deste estudo também apresentaram maior 

anteriorização do tronco caracterizada por maior ângulo de flexão deste (GDA: 2,64 

± 2,32 GO: 0,034 ± 3,25), menor extensão do quadril (GDA: -4,33 ± 8,24; GO: -6,56 

± 5,18) e dorsiflexão de tornozelo (GDA: 82,91 ± 13,08, 82,51 ± 9,36; GO:  87,91 ± 

4,20,   82,87 ± 28,04).  

É importante ressaltar que a anteriorização do tronco é um deslocamento 

anterior do centro de gravidade que prejudica o equilíbrio corporal. SOUSA et al 

(2010) avaliaram o equilíbrio de 40 crianças surdas e ouvintes de 7 a 10 anos e 

verificaram que as crianças com deficiência auditiva  apresentaram valores mais 

elevados de oscilações corporais em todas as condições e variáveis estudadas 

(velocidade de oscilação do corpo e deslocamentos ântero-posterior e médio-lateral 

do centro de pressão). Com esses achados, SOUSA et al (2010) concluíram que as 

crianças com deficiência auditiva apresentaram um pior desempenho em relação ao 

equilíbrio frente as crianças ouvintes.  

O joelho valgo ocorre no desenvolvimento fisiológico da criança como um 

mecanismo de medialização do centro de gravidade em busca de um melhor 

equilíbrio (PENHA et al, 2005). As crianças com deficiência auditiva apresentaram 

maior ângulo de valgo do joelho esquerdo do que as ouvintes (GDA: -4,02 ± 4,72; 

GO: -1,94 ± 3,01 ).Tal fato pode representar uma tentativa de melhorar seu equilíbrio 

corporal e vai de encontro com os achados deste e de outros estudos descritos 



anteriormente (SOUSA et al, 2010). Contudo, tal diferença entre os grupos 

analisados não foi encontrada para o alinhamento frontal do membro inferior direito 

(GO: -1,48 ± 2,89 e GDA = - 3,65±3,85; p= 0,110 ). Isso pode ter acontecido devido 

ao reduzido tamanho da amostra já que, ao se comparar os dados do lado direito 

com o lado esquerdo, percebem-se semelhanças entre as médias e diferenças no 

desvio padrão. Essas diferenças podem ter levado a não diferença estatística para 

essa variável de avaliação do joelho no lado direito. 

 As crianças com deficiência auditiva também apresentaram maior magnitude 

de desnível do ombro, sendo o esquerdo mais elevado que o direito (GDA: 1,71 ± 

1,66; GO: -0,50 ± 2,33). Tal fato foi semelhante ao encontrado no estudo 

OLSZEWSKA et al (2005). Esses autores realizaram avaliação postural de 88 

crianças e adolescentes surdos com idades entre 7 e 18 anos e verificaram que 53% 

apresentaram desnível de ombro, com predominância do esquerdo mais alto que o 

direito. Outro achado de OLSZEWSKA et al (2005) semelhante a esse estudo foi a 

assimetria de escápula à esquerda encontrada em 43% da amostra. No presente 

estudo, as crianças com deficiência auditiva apresentaram maior angulação de 

abdução de escápula esquerda do que as ouvintes (GDA: -11,04 ± 17,51; GO: 1,09 

± 20,77; p= 0,021). É importante ressaltar que essas alterações posturais foram 

comuns em ambos os estudos mesmo a metodologia de avaliação tendo sido 

diferente, já que OLSZEWSKA et al (2005) usaram a topografia de Moiré. 

 

Considerações Finais 

As limitações do presente estudo referem-se ao tamanho da amostra e à 

classificação e agrupamento das crianças quanto ao grau de deficiência auditiva. 

Portanto, para estudos futuros, sugere-se uma amostra maior e a realização da 

classificação do grau de deficiência auditiva. Outra sugestão é a realização de 

comparação da avaliação postural entre as idades e os gêneros, uma vez que há 

estudos que mostram diferenças posturais em crianças ouvintes para essas 

variáveis.  

 

Referências Bibliográficas  



1. ANGELI, S. Value of vestibular testing in young children with sensorineural 

hearing loss. Arch. Otolaryngol Head Neck Surg.  129(4):478-82,2003 

2. BOTOLAIA, A.P.; BARELA, A.M.F.; BARELA, J.A. Controle postural em crianças 

portadoras de deficiência visual nas faixas etárias entre 3 e 11 anos. Art. Motriz, Rio 

Claro, v.9, n.2, p. 79 - 86, abr./ago, 2003. 

3. BATALHA, S. Zarcos MM. Surdez Infantil – a realidade de uma Unidade de 

Surdos. Acta Pediatr Port :41(1):22-6,2010.  

4. CHRISTIE, H.J.; KUMAR, S.; WARREN S.A.;Postural aberrations in low back 

pain. Arch Phys Med Rehabil; 76(3): 218-24, 1995.  

5. CAOVILLA, H.H.; GANANÇA, M.M.; MUNHOZ, M.S.L.; SILVA, M.L.G. 

Equilibriometria clínica. 1ª ed. São Paulo: Atheneu,2000. 

6. FERRARIO, VF.; SFORZA, C.; TARTAGLIA. G.; BARBINI, E. Michielon G. New 

television technique for natural head and body posture photographs. Cranio;13(4):24-

55, 1995. 

7. FERREIRA, E.A.G. Postura e controle postural: desenvolvimento e aplicação de 

método quantitativo de avaliação postural [dissertação]. São Paulo (SP): Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo,2005.   

8. GANANÇA, M.M.; CAOVILLA, H.H.; MUNHOZ, M.S.L, GANANÇA, F.F. Tonturas 

na criança e no adolescente. RBM-ORL.  2(4):217-42,1995.  

9. GANGNET, N.; POMERO, V.; DUMAS, R.; SKALLI, W.; VITAL, J.M. Variability of 

the spine and pélvis location with respect to the gravity line: a three-dimensional 

stereoradiographic study using a force platform. Surg Radiol Anat;  25 (5-6): 424-33, 

2003.  

10. HORAK, F.B. MACPHERSON.;J.M. Postural orientation and equilibrium. Em: 

Rowell L, Shepard J. Handbook of fisiology. New York: Oxford University Press. p. 

255- 292, 1996. 

11. LISBOA, T.R.; JURKIEWICZ, A.L.; ZEIGELBOIM, B.S, MARTINS-BASSETTO, J. 

KLAGENBERG, K.F.Achados vestibulares em crianças deficientes auditivas. Rev 

Arq Int Otorrinolaringol.9(4):271-9,2005.  



12. MELO, R.S.; SILVA, P.W.A.; SILVA, L.V.C.; TOSCANO,C.F.S. Avaliação 

Postural da Coluna Vertebral em Crianças e Adolescentes com Deficiência Auditiva. 

Arq. Int. Otorrinolaringol.;15(2):195-202,2011.   

13. MAGEE, D.J. Avaliação Postural In: Magee DJ. Disfunção Musculoesquelética. 

3ª edição, São Paulo: Manole:,  p.105-157, 2002.  

14. NASHNER, L.M. Analysis of stance posture in humans. Em: Towe AL, Luschei 

ES. Handbook of behavioal neurology. New York: Plenum; . p. 527-565,1981.  

15. OLSZEWSKA, E.; TRZCINSKAr, D. Characteristics of Body Posture in Children 

and Youth with Hearing Disorders. Recent Advances in Scoliosis, Dr Theodoros 

Grivas (Ed.), ISBN: 978-953-51-0595-4.   

16. PALMER, L.M.; EPLER, M.E. Postura. In: Palmer, LM; Epler, ME. Fundamentos 

das Técnicas de Avaliação Musculoesquelética. 2 edição, São Paulo: Guanabara 

Koogan,  p.42-62., pp.195-212, 2000. 

17. PENHA, P.J.; BANDINE, M.; JOÃO, S.M.A. Spinal postural aligment variance 

according to sex ande age in 7-and 8 –year-old children. Journal of Manipulative and 

Physiological Therapeutics; v. 32. n 2,1996.   

18. POTTER, C.N.; SILVERMAN, L.N. Characteristics of vestibular function and 

static balance skills in deaf children. Phys Ther. 64(7):1071-5,1984. 

19. SOUSA, A.M.M.; BARROS, J.F.; NETO, B.N.S.; GORLA, J.I. ; Avaliação do 

controle postural e do equilíbrio emcrianças com deficiência. R. da Educação 

Física/UEM Maringá, v. 21, n. 1, p. 47-57, 1. Trim,2010. 

20. WINTER, D. A. Biomechanics and motor control of human movement. 2nd ed. 

John Wiley & Sons, New York, 1990. 

21. ZATSIORSKY, V.M.; DUARTE, M. Instant equilibrium point and its migration in 

standing tasks: rambling an trembling components of the stabilogram. Motor Control; 

3(1): 28-38,1999.  

 

 


