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Incidência das alterações estéticas nas diversas alterações posturais 

RESUMO 

A postura pode ser definida como a posição ou a atitude do corpo em disposição 

estática ou o arranjo harmônico das partes corporais a situações dinâmicas 
(Lehmkuhl LD; Smith LK; 1997). Qualquer desvio da normalidade padrão é 

considerado alteração postural, o que não é necessariamente classificado como 
doença, embora afete consideravelmente a qualidade de vida.(Kendall FP;, 
McCreary EK ; Provance PG 1995). Este projeto tem como objetivo analisar a 

incidência das alterações estéticas nas diferentes alterações posturais. Para 
desenvolvimento deste artigo serão selecionados  30 voluntárias mulheres de 20 a 

40 anos e que tenham alguma alteração postural. Será realizada a avaliação 
postural com a ficha de anamnese completa com peso, altura, IMC, adipômetria, 
perimétria, documentação fotográfica. Faremos a tabulação de resultados com 

análise estatistica com o programa Prisma4. Palavras-Chave: Alterações Posturais; 
Estética; Desvios Posturais. 

  
1. INTRODUÇÃO 

 

A postura pode ser definida como a posição ou a atitude do corpo em disposição 
estática ou o arranjo harmônico das partes corporais a situações dinâmicas 

(Lehmkuhl LD; Smith LK;1997). Uma boa postura é resultado da capacidade que os 
ligamentos, cápsulas e tônus muscular têm de suportar o corpo ereto, permitindo 
sua permanência em uma mesma posição por períodos prolongados, sem 

desconforto e com baixo consumo energético. (Kendall FP, McCreary EK, Provance 
PG 1995). 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 (Kendall FP; 

McCreary EK; Provance PG 1995). A Coluna vertebral é composta por uma série de 
ossos sobrepostos denominada vértebras reunidas entre si por estruturas 
constituídas por um tipo especial de cartilagem, os discos (Santos, Ângela, 2005). 

Superiormente articula-se com o osso occipital (Crânio) e inferiormente articula–se 
com o osso do quadril (Ilíaco). A coluna vertebral é dividida em quatro regiões: 

Cervical, Torácica, Lombar e Sacro- Coccígea. Sendo sete vértebras cervicais, doze 
torácicas, cinco lombares, cinco sacrais e quatro coccígeas. As curvaturas 
fisiológicas da coluna vertebral em uma vista lateral são: Lordose cervical (convexa 

ventralmente), cifose torácica (côncava ventralmente), lordose lombar (convexa 
ventralmente) e cifose sacral (côncava ventralmente ) (NETTER, Frank H,2000). O 

esqueleto pode ser dividido em duas grandes porções formando um eixo do corpo. 
O esqueleto axial é composto pelos ossos da cabeça, pescoço e tronco, a outra 
porção é apendicular. A união entre estas duas porções se faz por meio de cíngulos: 

o cíngulo do membro superior (a qual pertence a escapula e a clavícula) e o cíngulo 
do membro inferior (constituído pelo osso do quadril). No membro superior nos 

temos o úmero, osso do braço que articula superiormente com a escápula e 
inferiormente com o rádio e a ulna, ossos do antebraço. O rádio articula-se com o 
esqueleto da mão. A clavícula articula-se com a escápula formando o membro 

superior. (Dangelo, Fattini 2011). Os ossos do quadril constituem na formação 



do cíngulo inferior, unem-se anteriormente na sínfise púbica e posteriormente 

articula-se com a face articular da parte lateral do osso sacro. O fêmur articula-se 
proximalmente com o osso do quadril e distalmente com a tíbia. A tíbia e a fíbula 

formam o esqueleto da perna, as mesmas unem-se ao esqueleto do pé. Qualquer 
desvio da normalidade padrão é considerado alteração postural, o que não é 
necessariamente classificado como doença, embora afete consideravelmente a 

qualidade de vida. Segundo (Neto Júnior, Pastre, Monteiro 2004), a preocupação 
com a postura e o equilíbrio muscular deve ter o mesmo grau de importância que o 

desenvolvimento de qualidades especifica para o alto desempenho. A repetição de 
determinados tipos de atividades com posições de movimentos habituais e o período 
de sobrecarga provocam um processo de adaptação orgânica que resulta em efeitos 

deletérios para a postura, com alto potencial de desequilíbrio muscular 
(Junior,Pastre, Monteiro ET. al 2004), sendo assim as alterações posturais podem 

ocasionar em hipotonia tissular e muscular, adiposidade localizada e lipodistrofia. 
Alguns fatores influenciam nas alterações posturais, consideramos os fatores 
ambientais, condições físicas, emocionais e estados socioculturais. Se pensarmos 

na postura como uma questão de aparência corporal, resultante de um 
equilíbrio/desequilíbrio muscular, podemos dizer que a sua construção é dependente 

de disciplina e autocontrole, cada individuo é responsável e culpado por sua boa 
postura, assim como pela juventude, beleza e bem estar. (Goldenberg e Ramos 
2002). Segundo (Bricot, Bernard, 2001) estas forças anormais serão responsáveis 

por diferentes patologias dolorosas e crônicas. 
Os desequilíbrios ocorrem pela promoção de um desalinhamento que altera o 

posicionamento de composições ósseas. Essa alteração é decorrente de 
encurtamentos musculares ou de sobrecargas excessivas em articulações, 
ligamentos e outras estruturas, podendo causar lesões agudas ou crônico-

degenerativas (Kendall FP; McCreary EK ; Provance PG 1995), ou seja o excesso de 
carga diante da sustentação óssea pode impedir que o mesmo desenvolva a sua 

função propriamente dita, prejudicando sua qualidade de vida. 

2.  OBJETIVO 

Analisar a incidência das alterações estéticas nas diferentes alterações posturais. 
Objetivvovos Específicos 
- Avaliar e identificar alterações posturais de membros inferiores de cada indivíduo; 

- Verificar a incidência das alterações de quadril, joelho e pés; 
- Avaliar as alterações estéticas presentes na região de quadril, joelho e pés; 

- Correlacionar às alterações posturais com as alterações estéticas presentes. 

3. JUSTIFICATIVA 

A repetição de determinados tipos de atividades com posições de movimentos 
habituais e o período de sobrecarga provocam um processo de adaptação orgânica 
que resulta em efeitos deletérios para a postura, com alto potencial de desequilíbrio 

muscular (Ragonese G 1987). O desequilíbrio muscular causa diversas alterações 
estéticas, sendo assim o profissional da área da estética pode contribuir com alguns 

tratamentos. Com esta pesquisa buscamos suprir de forma cientifica essa falta de 
literatura que encontramos na área da estética. 
 

4. METODOLOGIA 



Serão selecionadas 30 voluntárias sendo mulheres de 20 a 40 anos, que 

apresentem alterações nos MMSS e a relação destas alterações com presentes 
disfunções estéticas. Serão incluídas na pesquisa mulheres com alterações 

posturais influenciando nas alterações estéticas. 
Serão excluídas voluntárias que não apresentam alterações posturais, além de 
pessoas com idade inferior a 20 anos e superior a 40 anos. 

Desenvolvimento 

Em todas as voluntárias faremos uma ficha completa de anamnese contendo dados 

pessoais, hábitos diários, histórico clinico, altura, peso, cálculo do IMC, alterações 
posturais, lipodistrofia, hitpotonia tissular e muscular. Adipômetria: Técnica que 
auxiliara na medição da espessura de dobra cutânea apresentada pelos voluntários. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

  
Em andamento.  
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