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RESUMO   

   

A obesidade é um problema mundial de saúde pública, o aumento do tecido adiposo gerado 

principalmente pelo sedentarismo e a má alimentação, é um fator preponderante para diversas doenças 

metabólicas, ortopédicas e possivelmente desvios posturais. Diante disto, o objetivo do presente 

estudo, foi realizar um levantamento na literatura, usando como base de dados Google Acadêmico, 

SciELO, PubMed e demais fontes de pesquisa; buscando averiguar a associação do excesso de massa 

corpórea e a incidência de alterações posturais em crianças. De acordo, com os trabalhos analisados 

em nosso estudo, parece haver uma maior propensão de crianças obesas serem acometidas por alguns 

desvios posturais, como por exemplo: protusão de cabeça, hipercifose, hiperlordose, valgismo de 

joelhos e pés planos. No entanto, devido à complexidade do tema e a carência de estudos na área 

abordada, há uma necessidade maior de pesquisas sobre o assunto, principalmente no que diz respeito 

ao conhecimento geral da sociedade em relação a obesidade infantil e suas influências na postura e 

desenvolvimento motor na infância.   
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INTRODUÇÃO   

   

   

Nos últimos anos, a sociedade de modo geral aderiu a hábitos alimentares 

pouco saudáveis, ocasionando o sedentarismo. Estas mudanças têm levado a um 

aumento do peso corporal. Em algumas populações, a obesidade assumiu proporções 

alarmantes(1). A obesidade é resultado do excesso de tecido gorduroso, resultante da 

diferença do balanço calórico diário, causado por inúmeras doenças genéticas, 

endócrinos-metabólicas ou por alterações nutricionais (2), a mesma também está 

associada ao surgimento de desvios posturais, tanto na fase adulta, na infância e na 

adolescência(3).   

Em relação as alterações posturais, as regiões mais acometidas são a coluna 

e membros inferiores; no público infanto-juvenil esta situação é ainda mais 

preocupante, pois se trata de um período de inúmeras mudanças maturacionais no 

sistema musculoesquelético, o que torna esta estrutura mais vulnerável a 

deformações (4).    

Diante dos argumentos supracitados, o estudo procurou relacionar a possível 

influência do sobrepeso e da obesidade na constituição postural das crianças.    

Este trabalho foi baseado em revisão de literatura usando-se livros, revistas 

artigos e sites especializados. No primeiro momento será apontado os transtornos que 

a obesidade gera na infância, logo após será apresentado os impactos causados na 

estrutura musculoesquelética e por último as suas relações com a incidência de 

desvios posturais.   

   

 

 



DESENVOLVIMENTO   

   

A postura corporal pode ser definida como a combinação dos diversos 

segmentos corporais. A postura normal do ser humano está relacionada a manutenção 

das curvaturas normais da coluna vertebral (lordose cervical e lombar, cifose torácica 

e sacral) e alinhamento neutro da pelve e membros inferiores (5).   

Em indivíduos obesos, o abdome projeta-se a frente e consequentemente 

ocorre uma anteriorização da pelve, modificando o fator gravitacional e acentuando a 

lordose lombar, além disso pode gerar um fator compensatório na cifose torácica e 

lordose cervical, provocando um deslocamento dos ombros e da cabeça a frente(5).  

Diante disto, uma avaliação e um entendimento precoce sobre a postura de crianças 

obesas, podem evitar compensações e adaptações negativas no desenvolvimento 

infantil, e assim evitarem complicações futuras na vida adulta (4,5).   

Nos estudos de: Kussuki et al(4), Ferreira et al(6), foram encontrados uma 

relação clara entre a protusão de cabeça e obesidade. O motivo para tal fato pode 

estar relacionado a uma compensação vinculada a hipercifose gerada pelo excesso 

de massa corporal (5). Arruda (7), Campos(8), Ferreira et al(6), em seus trabalhos 

encontraram uma relação entre hipercifose e obesidade infantil, a razão para a 

incidência deste desvio nessa população pode estar associado a um ajuste 

compensatório ocasionado pelo aumento da protusão abdominal (hiperlordose 

lombar) (9).    

O quadro de hiperlordose lombar em indivíduos obesos se relaciona ao 

aumento de gordura intra-abdominal, em consequência disto, há uma excessiva 

anteversão pélvica (5), outras evidências na literatura parecem corroborar com esses 

achados (4, 6, 7, 8).    

Em relação a membros inferiores, Cicca et al (10), Lopes (11), Ferreira et al(6), 

Paprocka et al(12), encontraram em seus estudos, uma ligação entre o acumulo de 

tecido adiposo e joelhos em valgo, a explicação para a ocorrência deste desvio neste 

púbico, pode estar relacionada a um aumento da sobrecarga nas cartilagens de 

crescimento, tanto na região proximal como distal da tíbia (12).   

Outro desvio em membros inferiores que também pode estar relacionado com 

o quadro de obesidade, é a perca do arco plantar na região do médio-pé (pé plano), a 



explicação do fato pode estar relacionada a uma consequência do valgismo dos 

joelhos, promovendo um afastamento dos maléolos mediais e assim um desabamento 

da região medial do pé (5).   

    

CONCLUSÃO   

   
Por fim, as evidencias indicam, que o aumento da gordura corporal na infância, 

podem trazer sérios danos a postura corporal de crianças; desvios como: protusão de 

cabeça, hipercifose, hiperlordose, valgismo de joelhos e pés planos, parecem ter uma 

estreita relação com o processo de obesidade infantil. Porém, a carência de pesquisas 

envolvendo o tema, ainda são insuficientes para a determinação de evidências 

concretas sobre a real problematização do aumento de peso na infância e os danos 

causados na estrutura musculoesquelética.   
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