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Há diferenças "significativas" entre rapazes e raparigas
2017-04-19 10:41
Skate. Skate
2017-04-19 10:41
A postura corporal das pessoas começa a ser definida aos sete anos, havendo diferenças
"significativas" entre rapazes e raparigas. É o que refere um estudo do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP), com cerca de 2.400 crianças, que tem importantes conclusões sobre
os problemas na coluna.
"As crianças do sexo feminino apresentaram uma maior prevalência de um tipo de postura com
curvaturas da coluna aumentadas (hiperlordótica), enquanto apenas 5% dos rapazes possuem" esse
padrão postural, segundo o investigador principal do projeto, Fábio Araújo.
Nos rapazes, prevalece uma tipologia caracterizada por um deslocamento posterior da coluna
relativamente aos membros inferiores.
Estes são alguns dos resultados de um trabalho desenvolvido pelo ISPUP, em parceria com a
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), no qual foram avaliadas 1.147 raparigas e
1.266 rapazes, com sete anos, com o objetivo de perceber em que momento da infância surgem os
tipos de postura já conhecidos e identificados.
Quatro tipos
Dos quatro tipos de padrões posturais conhecidos,o primeiro é alinhado e equilibrado. Os outros três
(designados por não-neutros) estão associados ao desenvolvimento de diferentes patologias na
coluna.
O mesmo especialista indicou que, dentro dos três padrões posturais não-neutros, existem aqueles
que são caracterizados por um deslocamento posterior da coluna relativamente aos membros
inferiores, com uma grande e longa curvatura da região torácica (primeiro padrão).
O segundo padrão não-neutro refere-se a uma retificação da coluna, ou seja, são casos em que os
indivíduos sofrem perdas da magnitude das curvaturas da coluna, enquanto no terceiro encontra-se
uma postura hiperlordótica, em que há um aumento dessa magnitude.
Doenças que afetam mais um dos sexos
De acordo com o investigador, as diferenças encontradas neste estudo podem ser um dos fatores que
explica porque é que patologias como a escoliose (desvio da coluna) são mais prevalentes nas
raparigas e a doença de Scheuermann (aumento da curvatura superior do tronco) predominante nos
rapazes.
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Na vida adulta, os primeiros dois tipos de postura não-neutra podem "contribuir para o
desenvolvimento de dor da coluna e discopatia lombar (lesão do disco entre as vértebras da coluna)".
Quanto ao terceiro padrão não-neutra, o hiperlordótico, pode levar ao desenvolvimento de listese
vertebral (espondilolistese - quando ocorre um deslizamento acentuado das vértebras relativamente
às vértebras adjacentes), acrescentou o investigador.
Infância é altura crucial
Fábio Araújo acredita que, com esta investigação, foi possível demonstrar, pela primeira vez, o quão
"essencial" é o período infância para o desenho da neutralidade postural.
Por isso, deve-ser promover uma postura saudável começar neste período precoce de vida.
Projeto "Geração XXI"
As crianças avaliadas participam do "Geração XXI", um projeto iniciado em 2005, que visa
acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de mais de oito mil crianças nascidas em hospitais
públicos da Área Metropolitana do Porto, ao longo a vida.
O estudo "Defining patterns of sagital standing posture in girls and boys of school age" ("Definindo
padrões de postura sagital ereta em meninas e meninos de idade escolar") é financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT), pelo Programa Operacional Saúde XXI e pela Fundação Calouste
Gulbenkian, foi publicado na revista "Physical Therapy".
O grupo encontra-se agora a avaliar a relação entre o peso e a altura (índice de massa corporal) e os
padrões posturais encontrados, trabalho cujos resultados preliminares sugerem a existência de uma
ligação "bastante clara" entre os fatores.
De acordo com o especialista, os resultados finais desse segundo trabalho podem servir de base para
futuras investigações que visem verificar de que forma as medidas preventivas e de controlo de peso
na infância podem ter efeito no desenvolvimento de uma postura saudável na vida adulta.
2017-04-19 10:41 2017-04-19 10:41
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Um estudo do ISPUP, com cerca de 2.400 crianças, concluiu que a postura corporal dos indivíduos
começa a ser definida aos dos sete anos
Autor:
Agência Lusa
Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), com cerca de 2.400
crianças, concluiu que a postura corporal dos indivíduos começa a ser definida aos dos sete anos,
havendo diferenças "significativas" entre rapazes e raparigas.
"As crianças do sexo feminino apresentaram uma maior prevalência de um tipo de postura com
curvaturas da coluna aumentadas (hiperlordótica), enquanto apenas 5% dos rapazes possuem" esse
padrão postural, prevalecendo, nestes, uma tipologia caracterizada por um deslocamento posterior da
coluna relativamente aos membros inferiores, indicou o investigador principal do projeto, Fábio
Araújo.
Estes são alguns dos resultados de um trabalho desenvolvido pelo ISPUP, em parceria com a
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), no qual foram avaliadas 1.147 raparigas e
1.266 rapazes, com sete anos, com o objetivo de perceber em que momento da infância surgem os
tipos de postura já conhecidos e identificados.
Dos quatro tipos de padrões posturais conhecidos, explicou o especialista, o primeiro é alinhado e
equilibrado, estando os outros três (designados por não-neutros) associados ao desenvolvimento de
diferentes patologias na coluna.
Em declarações à Lusa, o especialista indicou que, dentro dos três padrões posturais não-neutros,
existem aqueles que são caracterizados por um deslocamento posterior da coluna relativamente aos
membros inferiores, com uma grande e longa curvatura da região torácica (primeiro padrão).
O segundo padrão não-neutro refere-se a uma retificação da coluna, ou seja, são casos em que os
indivíduos sofrem perdas da magnitude das curvaturas da coluna, enquanto no terceiro encontra-se
uma postura hiperlordótica, em que há um aumento dessa magnitude.
De acordo com o investigador, as diferenças encontradas neste estudo podem ser um dos fatores que
explica porque é que patologias como a escoliose (desvio da coluna) são mais prevalentes nas
raparigas e a doença de Scheuermann (aumento da curvatura superior do tronco) predominante nos
rapazes.
Na vida adulta, os primeiros dois tipos de postura não-neutra podem "contribuir para o
desenvolvimento de dor da coluna e discopatia lombar (lesão do disco entre as vértebras da coluna)".
Quanto ao terceiro padrão não-neutra, o hiperlordótico, pode levar ao desenvolvimento de listese
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vertebral (espondilolistese - quando ocorre um deslizamento acentuado das vértebras relativamente
às vértebras adjacentes), acrescentou o investigador.
Fábio Araújo acredita que, com esta investigação, foi possível demonstrar, pela primeira vez, o quão
"essencial" é o período infância para o desenho da neutralidade postural, devendo, por isso, as
intervenções para promover uma postura saudável começar neste período precoce de vida.
As crianças avaliadas participam do "Geração XXI", um projeto iniciado em 2005, que visa
acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de mais de oito mil crianças nascidas em hospitais
públicos da Área Metropolitana do Porto, ao longo a vida.
O estudo "Defining patterns of sagital standing posture in girls and boys of school age" ("Definindo
padrões de postura sagital ereta em meninas e meninos de idade escolar") é financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT), pelo Programa Operacional Saúde XXI e pela Fundação Calouste
Gulbenkian, foi publicado na revista "Physical Therapy".
O grupo encontra-se agora a avaliar a relação entre o peso e a altura (índice de massa corporal) e os
padrões posturais encontrados, trabalho cujos resultados preliminares sugerem a existência de uma
ligação "bastante clara" entre os fatores.
De acordo com o especialista, os resultados finais desse segundo trabalho podem servir de base para
futuras investigações que visem verificar de que forma as medidas preventivas e de controlo de peso
na infância podem ter efeito no desenvolvimento de uma postura saudável na vida adulta.
2017-04-19 17:27:32+01:00
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Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), com cerca de 2.400
crianças, concluiu que a postura corporal das pessoas começa a ser definida aos sete anos, havendo
grandes diferenças entre rapazes e raparigas
"As crianças do sexo feminino apresentaram uma maior prevalência de um tipo de postura com
curvaturas da coluna aumentadas (hiperlordótica), enquanto apenas 5% dos rapazes possuem" esse
padrão postural, prevalecendo, nestes, uma tipologia caracterizada por um deslocamento posterior da
coluna relativamente aos membros inferiores, indicou o investigador principal do projeto, Fábio
Araújo.
Estes são alguns dos resultados de um trabalho desenvolvido pelo ISPUP, em parceria com a
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), no qual foram avaliadas 1.147 raparigas e
1.266 rapazes, com sete anos, com o objetivo de perceber em que momento da infância surgem os
tipos de postura já conhecidos e identificados.
Dos quatro tipos de padrões posturais conhecidos, explicou o especialista, o primeiro é alinhado e
equilibrado, estando os outros três (designados por não-neutros) associados ao desenvolvimento de
diferentes patologias na coluna.
Em declarações à Lusa, o especialista indicou que, dentro dos três padrões posturais não-neutros,
existem aqueles que são caracterizados por um deslocamento posterior da coluna relativamente aos
membros inferiores, com uma grande e longa curvatura da região torácica (primeiro padrão).
O segundo padrão não-neutro refere-se a uma retificação da coluna, ou seja, são casos em que os
indivíduos sofrem perdas da magnitude das curvaturas da coluna, enquanto no terceiro encontra-se
uma postura hiperlordótica, em que há um aumento dessa magnitude.
De acordo com o investigador, as diferenças encontradas neste estudo podem ser um dos fatores que
explica porque é que patologias como a escoliose (desvio da coluna) são mais prevalentes nas
raparigas e a doença de Scheuermann (aumento da curvatura superior do tronco) predominante nos
rapazes.
Na vida adulta, os primeiros dois tipos de postura não-neutra podem "contribuir para o
desenvolvimento de dor da coluna e discopatia lombar (lesão do disco entre as vértebras da coluna)".
Quanto ao terceiro padrão não-neutra, o hiperlordótico, pode levar ao desenvolvimento de listese
vertebral (espondilolistese - quando ocorre um deslizamento acentuado das vértebras relativamente
às vértebras adjacentes), acrescentou o investigador.
Fábio Araújo acredita que, com esta investigação, foi possível demonstrar, pela primeira vez, o quão
"essencial" é o período infância para o desenho da neutralidade postural, devendo, por isso, as
intervenções para promover uma postura saudável começar neste período precoce de vida.
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As crianças avaliadas participam do "Geração XXI", um projeto iniciado em 2005, que visa
acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de mais de oito mil crianças nascidas em hospitais
públicos da Área Metropolitana do Porto, ao longo a vida.
O estudo "Defining patterns of sagital standing posture in girls and boys of school age" ("Definindo
padrões de postura sagital ereta em meninas e meninos de idade escolar") é financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT), pelo Programa Operacional Saúde XXI e pela Fundação Calouste
Gulbenkian, foi publicado na revista "Physical Therapy".
O grupo encontra-se agora a avaliar a relação entre o peso e a altura (índice de massa corporal) e os
padrões posturais encontrados, trabalho cujos resultados preliminares sugerem a existência de uma
ligação "bastante clara" entre os fatores.
De acordo com o especialista, os resultados finais desse segundo trabalho podem servir de base para
futuras investigações que visem verificar de que forma as medidas preventivas e de controlo de peso
na infância podem ter efeito no desenvolvimento de uma postura saudável na vida adulta.
LUSA/SO
Pos
2017-04-19 11:18:13+01:00
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19 Abr 2017 09:49 // Nuno Noronha // Notícias // Com Lusa
Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), com cerca de 2.400
crianças, concluiu que a postura corporal dos indivíduos começa a ser definida aos dos sete anos,
havendo diferenças "significativas" entre rapazes e raparigas.
créditos: AFP
"As crianças do sexo feminino apresentaram uma maior prevalência de um tipo de postura com
curvaturas da coluna aumentadas (hiperlordótica), enquanto apenas 5% dos rapazes possuem" esse
padrão postural, prevalecendo, nestes, uma tipologia caracterizada por um deslocamento posterior da
coluna relativamente aos membros inferiores, indicou o investigador principal do projeto, Fábio
Araújo.
Estes são alguns dos resultados de um trabalho desenvolvido pelo ISPUP, em parceria com a
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), no qual foram avaliadas 1.147 raparigas e
1.266 rapazes, com sete anos, com o objetivo de perceber em que momento da infância surgem os
tipos de postura já conhecidos e identificados.
Dos quatro tipos de padrões posturais conhecidos, explicou o especialista, o primeiro é alinhado e
equilibrado, estando os outros três (designados por não-neutros) associados ao desenvolvimento de
diferentes patologias na coluna.
Em declarações à Lusa, o especialista indicou que, dentro dos três padrões posturais não-neutros,
existem aqueles que são caracterizados por um deslocamento posterior da coluna relativamente aos
membros inferiores, com uma grande e longa curvatura da região torácica (primeiro padrão).
O segundo padrão não-neutro refere-se a uma retificação da coluna, ou seja, são casos em que os
indivíduos sofrem perdas da magnitude das curvaturas da coluna, enquanto no terceiro encontra-se
uma postura hiperlordótica, em que há um aumento dessa magnitude.
De acordo com o investigador, as diferenças encontradas neste estudo podem ser um dos fatores que
explica porque é que patologias como a escoliose (desvio da coluna) são mais prevalentes nas
raparigas e a doença de Scheuermann (aumento da curvatura superior do tronco) predominante nos
rapazes.
Na vida adulta, os primeiros dois tipos de postura não-neutra podem "contribuir para o
desenvolvimento de dor da coluna e discopatia lombar (lesão do disco entre as vértebras da coluna)".
Quanto ao terceiro padrão não-neutra, o hiperlordótico, pode levar ao desenvolvimento de listese
vertebral (espondilolistese - quando ocorre um deslizamento acentuado das vértebras relativamente
às vértebras adjacentes), acrescentou o investigador.
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Fábio Araújo acredita que, com esta investigação, foi possível demonstrar, pela primeira vez, o quão
"essencial" é o período infância para o desenho da neutralidade postural, devendo, por isso, as
intervenções para promover uma postura saudável começar neste período precoce de vida.
As crianças avaliadas participam do "Geração XXI", um projeto iniciado em 2005, que visa
acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de mais de oito mil crianças nascidas em hospitais
públicos da Área Metropolitana do Porto, ao longo a vida.
O estudo "Defining patterns of sagital standing posture in girls and boys of school age" ("Definindo
padrões de postura sagital ereta em meninas e meninos de idade escolar") é financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT), pelo Programa Operacional Saúde XXI e pela Fundação Calouste
Gulbenkian, foi publicado na revista "Physical Therapy".
O grupo encontra-se agora a avaliar a relação entre o peso e a altura (índice de massa corporal) e os
padrões posturais encontrados, trabalho cujos resultados preliminares sugerem a existência de uma
ligação "bastante clara" entre os fatores.
De acordo com o especialista, os resultados finais desse segundo trabalho podem servir de base para
futuras investigações que visem verificar de que forma as medidas preventivas e de controlo de peso
na infância podem ter efeito no desenvolvimento de uma postura saudável na vida adulta.
19 abr 2017 09:49
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Estudo
A tua postura corporal começa a definir-se aos sete anos
Há "diferenças significativas" entre rapazes e raparigas no que diz respeito à postura corporal. O
período infância é "essencial" para o desenho da neutralidade postural, defendem os investigadores
Texto de
Lusa .
19/04/2017 - 10:46
Distribuir
Imprimir
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Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), com cerca de 2.400
crianças, concluiu que a postura corporal dos indivíduos começa a ser definida aos sete anos, havendo
diferenças "significativas" entre rapazes e raparigas. "As crianças do sexo feminino apresentaram uma
maior prevalência de um tipo de postura com curvaturas da coluna aumentadas (hiperlordótica),
enquanto apenas 5% dos rapazes possuem" esse padrão postural, prevalecendo, nestes, uma
tipologia caracterizada por um deslocamento posterior da coluna relativamente aos membros
inferiores, indicou o investigador principal do projecto, Fábio Araújo.
Estes são alguns dos resultados de um trabalho desenvolvido pelo ISPUP, em parceria com a
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), no qual foram avaliadas 1.147 raparigas e
1.266 rapazes, com sete anos, com o objetivo de perceber em que momento da infância surgem os
tipos de postura já conhecidos e identificados. Destes, explicou o especialista, o primeiro é alinhado e
equilibrado, estando os outros três (designados por não-neutros) associados ao desenvolvimento de
diferentes patologias na coluna.
Em declarações à Lusa, o especialista indicou que dentro dos três padrões posturais não-neutros
existem aqueles que são caracterizados por um deslocamento posterior da coluna relativamente aos
membros inferiores, com uma grande e longa curvatura da região torácica (primeiro padrão). O
segundo padrão não-neutro refere-se a uma rectificação da coluna, ou seja, são casos em que os
indivíduos sofrem perdas da magnitude das curvaturas da coluna, enquanto no terceiro se encontra
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uma postura hiperlordótica, com um aumento dessa magnitude.
De acordo com o investigador, as diferenças encontradas neste estudo podem ser um dos factores que
explica porque é que patologias como a escoliose (desvio da coluna) são mais prevalentes nas
raparigas e a doença de Scheuermann (aumento da curvatura superior do tronco) predominante nos
rapazes. Na vida adulta, os primeiros dois tipos de postura não-neutra podem "contribuir para o
desenvolvimento de dor da coluna e discopatia lombar (lesão do disco entre as vértebras da coluna)".
Quanto ao terceiro padrão não-neutro, o hiperlordótico, pode levar ao desenvolvimento de listese
vertebral (espondilolistese - quando ocorre um deslizamento acentuado das vértebras relativamente
às vértebras adjacentes), acrescentou o investigador.
Fábio Araújo acredita que, com esta investigação, foi possível demonstrar, pela primeira vez, o quão
"essencial" é o período infância para o desenho da neutralidade postural, devendo, por isso, as
intervenções para promover uma postura saudável começar neste período precoce de vida. As
crianças avaliadas participam do "Geração XXI", um projecto iniciado em 2005, que visa acompanhar
o crescimento e o desenvolvimento de mais de 8.000 crianças nascidas em hospitais públicos da Área
Metropolitana do Porto, ao longo a vida.
O estudo Defining patterns of sagital standing posture in girls and boys of school age ("Definindo
padrões de postura sagital ereta em meninas e meninos de idade escolar") é financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT), pelo Programa Operacional Saúde XXI e pela Fundação Calouste
Gulbenkian e foi publicado na revista Physical Therapy. O grupo encontra-se agora a avaliar a relação
entre o peso e a altura (índice de massa corporal) e os padrões posturais encontrados, trabalho cujos
resultados preliminares sugerem a existência de uma ligação "bastante clara" entre os factores.
De acordo com o especialista, os resultados finais desse segundo trabalho podem servir de base para
futuras investigações que visem verificar de que forma as medidas preventivas e de controlo de peso
na infância podem ter efeito no desenvolvimento de uma postura saudável na vida adulta.
Texto de Lusa . 19/04/2017 - 10:46
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Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), com cerca de 2.400
crianças, concluiu que a postura corporal dos indivíduos começa a ser definida aos dos sete anos,
havendo diferenças "significativas" entre rapazes e raparigas.
Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a postura
corporal dos indivíduos começa a ser definida aos dos sete anos, havendo diferenças "significativas"
entre rapazes e raparigas.
PUB
"As crianças do sexo feminino apresentaram uma maior prevalência de um tipo de postura com
curvaturas da coluna aumentadas (hiperlordótica), enquanto apenas 5% dos rapazes possuem" esse
padrão postural, prevalecendo, nestes, uma tipologia caracterizada por um deslocamento posterior da
coluna relativamente aos membros inferiores, indicou o investigador principal do projeto, Fábio
Araújo.
Estes são alguns dos resultados de um trabalho desenvolvido pelo ISPUP, em parceria com a
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), no qual foram avaliadas 1.147 raparigas e
1.266 rapazes, com sete anos, com o objetivo de perceber em que momento da infância surgem os
tipos de postura já conhecidos e identificados
Dos quatro tipos de padrões posturais conhecidos, explicou o especialista, o primeiro é alinhado e
equilibrado, estando os outros três (designados por não-neutros) associados ao desenvolvimento de
diferentes patologias na coluna.
Em declarações à Lusa, o especialista indicou que, dentro dos três padrões posturais não-neutros,
existem aqueles que são caracterizados por um deslocamento posterior da coluna relativamente aos
membros inferiores, com uma grande e longa curvatura da região torácica (primeiro padrão).
O segundo padrão não-neutro refere-se a uma retificação da coluna, ou seja, são casos em que os
indivíduos sofrem perdas da magnitude das curvaturas da coluna, enquanto no terceiro encontra-se
uma postura hiperlordótica, em que há um aumento dessa magnitude.
De acordo com o investigador, as diferenças encontradas neste estudo podem ser um dos fatores que
explica porque é que patologias como a escoliose (desvio da coluna) são mais prevalentes nas
raparigas e a doença de Scheuermann (aumento da curvatura superior do tronco) predominante nos
rapazes.
Na vida adulta, os primeiros dois tipos de postura não-neutra podem "contribuir para o
desenvolvimento de dor da coluna e discopatia lombar (lesão do disco entre as vértebras da coluna)".
Quanto ao terceiro padrão não-neutra, o hiperlordótico, pode levar ao desenvolvimento de listese
vertebral (espondilolistese - quando ocorre um deslizamento acentuado das vértebras relativamente
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às vértebras adjacentes), acrescentou o investigador.
Fábio Araújo acredita que, com esta investigação, foi possível demonstrar, pela primeira vez, o quão
"essencial" é o período infância para o desenho da neutralidade postural, devendo, por isso, as
intervenções para promover uma postura saudável começar neste período precoce de vida.
As crianças avaliadas participam do "Geração XXI", um projeto iniciado em 2005, que visa
acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de mais de oito mil crianças nascidas em hospitais
públicos da Área Metropolitana do Porto, ao longo a vida.
O estudo "Defining patterns of sagital standing posture in girls and boys of school age" ("Definindo
padrões de postura sagital ereta em meninas e meninos de idade escolar") é financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT), pelo Programa Operacional Saúde XXI e pela Fundação Calouste
Gulbenkian, foi publicado na revista "Physical Therapy".
O grupo encontra-se agora a avaliar a relação entre o peso e a altura (índice de massa corporal) e os
padrões posturais encontrados, trabalho cujos resultados preliminares sugerem a existência de uma
ligação "bastante clara" entre os fatores.
De acordo com o especialista, os resultados finais desse segundo trabalho podem servir de base para
futuras investigações que visem verificar de que forma as medidas preventivas e de controlo de peso
na infância podem ter efeito no desenvolvimento de uma postura saudável na vida adulta.
TYP // JGJ
Noticias Ao Minuto/Lusa
09:50 - 19/04/17
POR Lusa
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Estudo conclui que a postura corporal das pessoas começa a definir-se aos sete anos
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Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), com cerca de 2.400
crianças, concluiu que a postura corporal dos indivíduos começa a ser definida a partir dos sete anos,
havendo diferenças "significativas" entre rapazes e raparigas.
"As crianças do sexo feminino apresentaram uma maior prevalência de um tipo de postura com
curvaturas da coluna aumentadas (hiperlordótica), enquanto apenas 5% dos rapazes possuem" esse
padrão postural, prevalecendo, nestes, uma tipologia caracterizada por um deslocamento posterior da
coluna relativamente aos membros inferiores, indicou o investigador principal do projeto, Fábio
Araújo.
Estes são alguns dos resultados de um trabalho desenvolvido pelo ISPUP, em parceria com a
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), no qual foram avaliadas 1.147 raparigas e
1.266 rapazes, com sete anos, com o objetivo de perceber em que momento da infância surgem os
tipos de postura já conhecidos e identificados.
Dos quatro tipos de padrões posturais conhecidos, explicou o especialista, o primeiro é alinhado e
equilibrado, estando os outros três (designados por não-neutros) associados ao desenvolvimento de
diferentes patologias na coluna.
Em declarações à Lusa, o especialista indicou que, dentro dos três padrões posturais não-neutros,
existem aqueles que são caracterizados por um deslocamento posterior da coluna relativamente aos
membros inferiores, com uma grande e longa curvatura da região torácica (primeiro padrão).
O segundo padrão não-neutro refere-se a uma retificação da coluna, ou seja, são casos em que os
indivíduos sofrem perdas da magnitude das curvaturas da coluna, enquanto no terceiro encontra-se
uma postura hiperlordótica, em que há um aumento dessa magnitude.
De acordo com o investigador, as diferenças encontradas neste estudo podem ser um dos fatores que
explica porque é que patologias como a escoliose (desvio da coluna) são mais prevalentes nas
raparigas e a doença de Scheuermann (aumento da curvatura superior do tronco) predominante nos
rapazes.
Na vida adulta, os primeiros dois tipos de postura não-neutra podem "contribuir para o
desenvolvimento de dor da coluna e discopatia lombar (lesão do disco entre as vértebras da coluna)".
Quanto ao terceiro padrão não-neutra, o hiperlordótico, pode levar ao desenvolvimento de listese
vertebral (espondilolistese - quando ocorre um deslizamento acentuado das vértebras relativamente
às vértebras adjacentes), acrescentou o investigador.
Fábio Araújo acredita que, com esta investigação, foi possível demonstrar, pela primeira vez, o quão
"essencial" é o período infância para o desenho da neutralidade postural, devendo, por isso, as
intervenções para promover uma postura saudável começar neste período precoce de vida.
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As crianças avaliadas participam do "Geração XXI", um projeto iniciado em 2005, que visa
acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de mais de oito mil crianças nascidas em hospitais
públicos da Área Metropolitana do Porto, ao longo a vida.
O estudo "Defining patterns of sagital standing posture in girls and boys of school age" ("Definindo
padrões de postura sagital ereta em meninas e meninos de idade escolar") é financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT), pelo Programa Operacional Saúde XXI e pela Fundação Calouste
Gulbenkian, foi publicado na revista "Physical Therapy".
O grupo encontra-se agora a avaliar a relação entre o peso e a altura (índice de massa corporal) e os
padrões posturais encontrados, trabalho cujos resultados preliminares sugerem a existência de uma
ligação "bastante clara" entre os fatores.
De acordo com o especialista, os resultados finais desse segundo trabalho podem servir de base para
futuras investigações que visem verificar de que forma as medidas preventivas e de controlo de peso
na infância podem ter efeito no desenvolvimento de uma postura saudável na vida adulta.
19 Abr 2017 / 09:57 H.
Agência Lusa
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Postura corporal das pessoas começa a definir-se aos sete anos
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"As crianças do sexo feminino apresentaram uma maior prevalência de um tipo de postura com
curvaturas da coluna aumentadas (hiperlordótica), enquanto apenas 5% dos rapazes possuem" esse
padrão postural, prevalecendo, nestes, uma tipologia caracterizada por um deslocamento posterior da
coluna relativamente aos membros inferiores, indicou o investigador principal do projeto, Fábio
Araújo.
Estes são alguns dos resultados de um trabalho desenvolvido pelo Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP), em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), no qual foram avaliadas 1.147 raparigas e 1.266 rapazes, com sete anos, com o objetivo de
perceber em que momento da infância surgem os tipos de postura já conhecidos e identificados.
Dos quatro tipos de padrões posturais conhecidos, explicou o especialista, o primeiro é alinhado e
equilibrado, estando os outros três (designados por não-neutros) associados ao desenvolvimento de
diferentes patologias na coluna.
Em declarações, o especialista indicou que, dentro dos três padrões posturais não-neutros, existem
aqueles que são caracterizados por um deslocamento posterior da coluna relativamente aos membros
inferiores, com uma grande e longa curvatura da região torácica (primeiro padrão).
O segundo padrão não-neutro refere-se a uma retificação da coluna, ou seja, são casos em que os
indivíduos sofrem perdas da magnitude das curvaturas da coluna, enquanto no terceiro encontra-se
uma postura hiperlordótica, em que há um aumento dessa magnitude.
De acordo com o investigador, as diferenças encontradas neste estudo podem ser um dos fatores que
explica porque é que patologias como a escoliose (desvio da coluna) são mais prevalentes nas
raparigas e a doença de Scheuermann (aumento da curvatura superior do tronco) predominante nos
rapazes.
Na vida adulta, os primeiros dois tipos de postura não-neutra podem "contribuir para o
desenvolvimento de dor da coluna e discopatia lombar (lesão do disco entre as vértebras da coluna)".
Quanto ao terceiro padrão não-neutra, o hiperlordótico, pode levar ao desenvolvimento de listese
vertebral (espondilolistese - quando ocorre um deslizamento acentuado das vértebras relativamente
às vértebras adjacentes), acrescentou o investigador.
Fábio Araújo acredita que, com esta investigação, foi possível demonstrar, pela primeira vez, o quão
"essencial" é o período infância para o desenho da neutralidade postural, devendo, por isso, as
intervenções para promover uma postura saudável começar neste período precoce de vida.
As crianças avaliadas participam do "Geração XXI", um projeto iniciado em 2005, que visa
acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de mais de oito mil crianças nascidas em hospitais
públicos da Área Metropolitana do Porto, ao longo a vida.
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O estudo "Defining patterns of sagital standing posture in girls and boys of school age" ("Definindo
padrões de postura sagital ereta em meninas e meninos de idade escolar") é financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT), pelo Programa Operacional Saúde XXI e pela Fundação Calouste
Gulbenkian, foi publicado na revista "Physical Therapy".
O grupo encontra-se agora a avaliar a relação entre o peso e a altura (índice de massa corporal) e os
padrões posturais encontrados, trabalho cujos resultados preliminares sugerem a existência de uma
ligação "bastante clara" entre os fatores.
De acordo com o especialista, os resultados finais desse segundo trabalho podem servir de base para
futuras investigações que visem verificar de que forma as medidas preventivas e de controlo de peso
na infância podem ter efeito no desenvolvimento de uma postura saudável na vida adulta.
2017-04-19 10:22:52+01:00
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Postura da coluna-estudo do Instituto de Saúde pública da Universidade do Porto
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=30c7ccf2-9aa7-41cf-9c016b8b06a7e951&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23

Um estudo do Instituto de Saúde pública da Universidade do Porto com cerca de 2400 crianças,
concluiu que a postura corporal dos indivíduos começa a ser definida aos 7 anos de idade, havendo
diferenças significativas entre rapazes e raparigas. As crianças do sexo feminino apresentaram uma
maior prevalência de um tipo de postura com curvaturas da coluna a aumentadas enquanto apenas 5
por cento dos rapazes pessoa esse padrão postural.
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ESTUDO

Diferenças de
postura variam
conforme o sexo
Um estudo do Instituto de Saúde
PúblicadaUniversidadedoPorto,com
cerca de 2.400 crianças, concluiu que
aposturacorporalcomeçaaserdefinida aos dos sete anos, havendo diferenças «significativas» entre rapazes e
raparigas.Asmeninas«apresentaram
uma maior prevalência de um tipo
de postura com curvaturas da coluna
aumentadas, enquanto apenas 5% dos
rapazespossuem»essepadrão.Nestes,
oqueprevaleceéumatipologiacaraterizadapelo deslocamento posteriorda
coluna face aos membros inferiores.
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greg westfall / Flickr
Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a postura
corporal dos indivíduos começa a ser definida aos dos sete anos, havendo diferenças "significativas"
entre rapazes e raparigas.
"As crianças do sexo feminino apresentaram uma maior prevalência de um tipo de postura com
curvaturas da coluna aumentadas (hiperlordótica), enquanto apenas 5% dos rapazes possuem" esse
padrão postural, prevalecendo, nestes, uma tipologia caracterizada por um deslocamento posterior da
coluna relativamente aos membros inferiores, indicou o investigador principal do projeto, Fábio
Araújo.
Estes são alguns dos resultados de um trabalho desenvolvido pelo ISPUP, em parceria com a
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), no qual foram avaliadas 1.147 raparigas e
1.266 rapazes, com sete anos, com o objetivo de perceber em que momento da infância surgem os
tipos de postura já conhecidos e identificados
Dos quatro tipos de padrões posturais conhecidos, explicou o especialista, o primeiro é alinhado e
equilibrado, estando os outros três (designados por não-neutros) associados ao desenvolvimento de
diferentes patologias na coluna.
Em declarações à Lusa, o especialista indicou que, dentro dos três padrões posturais não-neutros,
existem aqueles que são caracterizados por um deslocamento posterior da coluna relativamente aos
membros inferiores, com uma grande e longa curvatura da região torácica.
O segundo padrão não-neutro refere-se a uma retificação da coluna, ou seja, são casos em que os
indivíduos sofrem perdas da magnitude das curvaturas da coluna, enquanto no terceiro encontra-se
uma postura hiperlordótica, em que há um aumento dessa magnitude.
De acordo com o investigador, as diferenças encontradas no estudo podem explicar porque é que
patologias como a escoliose são mais prevalentes nas raparigas e a doença de Scheuermann
(aumento da curvatura superior do tronco) predominante nos rapazes.
Na vida adulta, os primeiros dois tipos de postura não-neutra podem "contribuir para o
desenvolvimento de dor da coluna e discopatia lombar (lesão do disco entre as vértebras da coluna)".
Quanto ao terceiro padrão não-neutra, o hiperlordótico, pode levar ao desenvolvimento de listese
vertebral (espondilolistese - quando ocorre um deslizamento acentuado das vértebras relativamente
às vértebras adjacentes), acrescentou o investigador.
Fábio Araújo acredita que, com esta investigação, foi possível demonstrar, pela primeira vez, o quão
"essencial" é o período infância para o desenho da neutralidade postural, devendo, por isso, as
intervenções para promover uma postura saudável começar neste período precoce de vida.
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O estudo "Defining patterns of sagital standing posture in girls and boys of school age" ("Definindo
padrões de postura sagital ereta em raparigas e rapazes de idade escolar") foi publicado na revista
"Physical Therapy".
O grupo encontra-se agora a avaliar a relação entre o peso e a altura (índice de massa corporal) e os
padrões posturais encontrados, trabalho cujos resultados preliminares sugerem a existência de uma
ligação "bastante clara" entre os fatores.
De acordo com o especialista, os resultados finais do trabalho podem servir de base para futuras
investigações que visem verificar de que forma as medidas preventivas e de controlo de peso na
infância podem ter efeito no desenvolvimento de uma postura saudável na vida adulta.
20 Abril, 2017
Lusa
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Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), com cerca de 2.400
crianças, concluiu que a postura corporal começa a ser definida aos sete anos.
Segundo apurou a agência Lusa, o investigador principal do projeto, Fábio Araújo disse existirem
diferenças "significativas" entre rapazes e raparigas.
O estudo desenvolvido em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP),
avaliou 1.147 raparigas e 1.266 rapazes, com sete anos, com o objetivo de perceber em que
momento da infância surgem os tipos de postura já conhecidos e identificados.
Dos quatro tipos de padrões posturais conhecidos, explicou o especialista, o primeiro é alinhado e
equilibrado, estando os outros três (designados por não-neutros) associados ao desenvolvimento de
diferentes patologias na coluna.
Em declarações à Lusa, o especialista indicou que, dentro dos três padrões posturais não-neutros,
existem aqueles que são caracterizados por um deslocamento posterior da coluna relativamente aos
membros inferiores, com uma grande e longa curvatura da região torácica (primeiro padrão).
O segundo padrão não-neutro refere-se a uma retificação da coluna, ou seja, são casos em que os
indivíduos sofrem perdas da magnitude das curvaturas da coluna, enquanto no terceiro encontra-se
uma postura hiperlordótica, em que há um aumento dessa magnitude.
De acordo com o investigador, as diferenças encontradas neste estudo podem ser um dos fatores que
explica porque é que patologias como a escoliose (desvio da coluna) são mais prevalentes nas
raparigas e a doença de Scheuermann (aumento da curvatura superior do tronco) predominante nos
rapazes.
Na vida adulta, os primeiros dois tipos de postura não-neutra podem "contribuir para o
desenvolvimento de dor da coluna e discopatia lombar (lesão do disco entre as vértebras da coluna)".
Quanto ao terceiro padrão não-neutro, o hiperlordótico, pode levar ao desenvolvimento de listese
vertebral (espondilolistese - quando ocorre um deslizamento acentuado das vértebras relativamente
às vértebras adjacentes), acrescentou o investigador.
Fábio Araújo acredita que, com esta investigação, foi possível demonstrar, pela primeira vez, o quão
"essencial" é o período da infância para o desenho da neutralidade postural, devendo, por isso, as
intervenções para promover uma postura saudável começar neste período precoce de vida.
As crianças avaliadas participam do "Geração XXI", um projeto iniciado em 2005, que visa
acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de mais de oito mil crianças nascidas em hospitais
públicos da Área Metropolitana do Porto, ao longo a vida.
ALERT Life Sciences Computing, S.A.
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Melhorar a postura na idade adulta
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b0ed8f99-40df-45ae-b78953b260c233f0&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23

Já é possível encontrar problemas na coluna típicos dos adultos em crianças de apenas 7 anos, é o
resultado de um estudo realizado pelo Instituto de saúde pública do Porto. Fábio Araújo, investigador
principal, sublinha que ainda é possível melhorar a postura na idade adulta, mas como prova este
trabalho será essencial começar a correção logo na infância.
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ESTUDO

Postura corporal das pessoas
começa a definir-se aos sete anos
Em avaliação está agora a relação entre o peso, a altura e os padrões corporais
m estudo do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP),
com cerca de 2.400 crianças, concluiu que a postura corporal dos indivíduos começa a ser definida aos dos
sete anos, havendo diferenças "significativas" entre rapazes e raparigas.
"As crianças do sexo feminino
apresentaram uma maior prevalência de um tipo de postura com curvaturas da coluna aumentadas (h i perlordótica), enquanto apenas 5%
dos rapazes possuem" esse padrão
postural, prevalecendo, nestes, uma
tipologia caracterizada por um deslocamento posterior da coluna relaI i \ ,) m ente aos membros inferiores,
indicou o investigador principal do
projeto, Fábio Araújo.
Estes são alguns dos resultados
de um trabalho desenvolvido pelo
ISPUP, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto (FMUP), no qual foram avalia das 1.147 raparigas e 1.266 rapazes,
com sete anos, com o objetivo de perceber em que momento da infãncia
surgem os tipos de postura já conhe-

U

cidos e identificados.
Dos quatro tipos de padrões
postu rais conhecidos, explicou o
especialista, o primeiro é alinhado
e equilibrado, estando os outros
três (designados por não-neutros)
associados ao desenvolvimento de
diferentes patologias na coluna.
Em declarações à Lusa, o especialista indicou que, dentro dos
três padrões posturais não-neutros,
existem aqueles que são caracterizados por um deslocamento posterior da coluna relativamente
aos membros inferiores, com uma
grande e longa curvatura da região
torácica (primeiro padrão).
O segundo padrão não-neutro
refere-se a uma retificação da coluna, ou seja, são casos em que os indi víduos sofrem perdas da magnitude
dascurva turas da coluna, enquanto
no terceiro encontra-se uma postura hiperlordótica, em que há um
aumento dessa magnitude.
De acordo com o investigador,
as diferenças encontradas neste
estudo podem ser um dos fatores
que explica porque é que patologias

como a escoliose (desvio da coluna)
são mais prevalentes nas raparigas e
a doença de Scheuermann (aumento
da curvatura superior do tronco) predominante nos rapazes.
Na vida adulta, os primeiros dois
tipos de postura não-neutra podem
"contribuir para o desenvolvimento
de dor da coluna e discopatia lombar
(lesão do disco entre as vértebras da
coluna)".
Quanto ao terceiro padrão não-neutra, o hiperlordótico, pode levar
ao desenvolvimento de listese vertebral (espondilolistese - quando ocorre
um deslizamento acentuado das vértebras relativamente às vértebras adjacentes), acrescentou o investigador.
Fábio Araújo acredita que, com esta
investigação, foi possível demonstrar,
pela primeira vez, o quão "essencial" é
o período infância para o desenho da
neutralidade postural, devendo, por
isso, as intervenções para promover
uma postura saudável começar neste
período precoce de vida.
As crianças avaliadas participam
do "Geração XXI", um projeto iniciado em 2005, que visa acompanhar o

crescimento e o desenvolvimento de
mais de oito mil crianças nascidas em
hospitais públicos da Area Metropolitana do Porto, ao longo a vida.
O estudo "Defining patterns of sagitalstandingpostureingirlsandboys
of school age" ("Definindo padrões de
postura sagital ereta em meninas e meninos de idade escolar") é financiado
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), pelo Programa Operacional Saúde XXI e pela Fundação
Calouste Gulbenkian, foi publicado
na revista "Physical Therapy".
°grupo encontra-seagora a avaliar
a relação entre o peso e a altura (índice
de massa corporal) e os padrões posrurais encontrados, tratraIT n7 LUiUN I
sultad os preliminares sugerem a existência de uma ligação"bastante clara"
entre os fatores.
De acordo como especialista, os resultados finais desse segundo trabalho podem servir de base para futuras
investigações que visem verificar de
que forma as medidas preventivas e
de controlo de peso na infância podem
terefeitonodesenvolvimentode uma
postura saudável na vida adulta. ■
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Postura corporal começa
a definir-se aos sete anos
Estudo Raparigas e rapazes com sete anos avaliados para perceber
em que momento da infância surgem os tipos de postura ja conhecidos

Existem diferenças "significativas" entre rapazes e raparigas no que diz respeito à postura corporal

Um estudo do Instituto de
Saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP), com cerca
de 2.400 crianças, concluiu
que a postura corporal dos indivíduos começa a ser definida
aos dos sete anos, havendo diferenças "significativas" entre
rapazes e raparigas. "As crianças do sexo feminino apresentaram uma maior prevalência
de um tipo de postura com
curvaturas da coluna aumentadas (hiperlordótica), enquanto apenas cinco por cento dos
rapazes possuem" esse padrão
postural, prevalecendo, nestes,
uma tipologia caracterizada
por um deslocamento posterior da coluna relativamente
aos membros inferiores, indicou o investigador principal do
projecto, Fábio Araújo.
Estes são alguns dos resultados de um trabalho desenvolvido pelo ISPUP em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), no qual foram avaliadas 1.147 raparigas e 1266 rapazes com sete anos, com o
objectivo de perceber em que
momento da infância surgem
os tipos de postura já conhe-

eidos e identificados. Dos quatro tipos de padrões posturais
conhecidos, explicou o especialista, o primeiro é alinhado
e equilibrado, estando os outros três (designados por nãoneutros) associados ao desenvolvimento de diferentes patologias na coluna
Ern declarações à Lusa, o especialista indicou que, dentro
dos três padrões posturais
não-neutros, existem aqueles
que são caracterizados por um
deslocamento posterior da coluna relativamente aos membros inferiores, com uma grande e longa curvatura da região
torácica (primeiro padrão). O
segundo padrão não-neutro

refere-se a uma rectificação da
coluna, ou seja, são casos em
que os indivíduos sofrem perdas da magnitude das curvaturas da coluna, enquanto no
terceiro encontra-se uma postura hiperlordótica, em que há
um aumento dessa magnitude.
De acordo com o investigador, as diferenças encontradas
neste estudo podem ser um
dos factores que explicam porque é que patologias como a
escoliose (desvio da coluna)
são mais prevalentes nas raparigas e a doença de Scheuermann (aumento da curvatura
superior do tronco) predominante nos rapazes.
Na vida adulta, os primeiros

Oito mil crianças acompanhada
As crianças avaliadas participam do Geração XXI, um
projecto iniciado em 2005,
que visa acompanhar o
crescimento e o desenvolvimento de mais de oito mil
crianças nascidas em hospitais públicos da Área Metropolitana do Porto, ao

longo a vida. O estudo "Defining patterns of sagital
standing posture in girls
and boys of school age" é financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia, Programa Operacional
Saúde XXI e Fundação Calouste Gulbenkian. 4

dois tipos de postura não-neutra podem "contribuir para o
desenvolvimento de dor da coluna e discopatia lombar (lesão
do disco entre as vértebras da
coluna)". Quanto ao terceiro
padrão não-neutro, o hiperlordótico, pode levar ao desenvolvimento de listese vertebral (espondilolistese - quando
ocorre um deslizamento acentuado das vértebras relativamente às vértebras adjacentes), acrescentou o investigador.
Fábio Araújo acredita que
com esta investigação foi possível demonstrar pela primeira
vez o quão "essencial" é o período da infância para o desenho da neutralidade postural,
devendo, por isso, as intervenções para promover uma postura saudável começar neste
período precoce de vida.
O grupo encontra-se agora
a avaliar a relação entre o peso
e a altura (índice de massa corporal) e os padrões posturais
encontrados, trabalho cujos resultados preliminares sugerem
a existência de uma ligação
"bastante clara" entre os factores. 4
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Estudo conclui que a postura corporal das pessoas
começa a definir-se aos sete anos de idade
Um estudo do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto
(ISPUP), com cerca de 2.400
crianças, concluiu que a postura
corporal dos indivíduos começa a
ser definida aos dos sete anos,
havendo diferenças “significatvas”
entre rapazes e raparigas

que, dentro dos três padrões postu-

o quão “essencial” é o período in-

rais não-neutros, existem aqueles

fância para o desenho da neutrali-

que são caracterizados por um des-

dade postural, devendo, por isso, as

locamento posterior da coluna relativamente aos membros inferiores,

intervenções para promover uma
postura saudável começar neste pe-

com uma grande e longa curvatura

ríodo precoce de vida.

da região torácica (primeiro padrão).

As crianças avaliadas participam

s crianças do se-

O segundo padrão não-neutro refere-se a uma rectificação da coluna,

do "Geração XXI", um projecto iniciado em 2005, que visa acompa-

xo feminino a-

ou seja, são casos em que os indiví-

nhar o crescimento e o desenvolvi-

presentaram
uma maior prevalência de um tipo
de postura com curvaturas da coluna
aumentadas (hiperlordótica), enquanto apenas 5% dos rapazes possuem” esse padrão postural, prevalecendo, nestes, uma tipologia caracterizada por um deslocamento posterior
da coluna relativamente aos membros
inferiores, indicou o investigador principal do projecto, Fábio Araújo.
Estes são alguns dos resultados
de um trabalho desenvolvido pelo
ISPUP, em parceria com a Faculdade
de Medicina da Universidade do
Porto (FMUP), no qual foram avaliadas 1.147 raparigas e 1.266 rapazes,
com sete anos, com o objectivo de

duos sofrem perdas da magnitude
das curvaturas da coluna, enquanto
no terceiro encontra-se uma postura
hiperlordótica, em que há um aumento dessa magnitude. De acordo
com o investigador, as diferenças encontradas neste estudo podem ser
um dos factores que explica porque
é que patologias como a escoliose
(desvio da coluna) são mais prevalentes nas raparigas e a doença de
Scheuermann (aumento da curvatura superior do tronco) predominante nos rapazes. Na vida adulta,
os primeiros dois tipos de postura
não-neutra podem “contribuir para
o desenvolvimento de dor da coluna
e discopatia lombar (lesão do disco

mento de mais de oito mil crianças
nascidas em hospitais públicos da
Área Metropolitana do Porto, ao
longo a vida. O estudo “Defining patterns of sagital standing posture in
girls and boys of school age” (“Definindo padrões de postura sagital
erecta em meninas e meninos de
idade escolar”) é financiado pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), pelo Programa Operacional Saúde XXI e pela Fundação
Calouste Gulbenkian, foi publicado
na revista “Physical Therapy”.
O grupo encontra-se agora a avaliar a relação entre o peso e a altura
(índice de massa corporal) e os padrões posturais encontrados, trabalho

perceber em que momento da infância surgem os tipos de postura já
conhecidos e identificados.
Dos quatro tipos de padrões pos-

entre as vértebras da coluna)”.
Quanto ao terceiro padrão nãoneutra, o hiperlordótico, pode levar
ao desenvolvimento de listese ver-

cujos resultados preliminares sugerem a existência de uma ligação “bastante clara” entre os factores. De
acordo com o especialista, os resul-

turais conhecidos, explicou o especialista, o primeiro é alinhado e equilibrado, estando os outros três (designados por não-neutros) associa-

tebral (espondilolistese - quando
ocorre um deslizamento acentuado
das vértebras relativamente às vértebras adjacentes), acrescentou o in-

tados finais desse segundo trabalho
podem servir de base para futuras investigações que visem verificar de que
forma as medidas preventivas e de

dos ao desenvolvimento de diferentes patologias na coluna. Em declarações à Lusa, o especialista indicou

vestigador. Fábio Araújo acredita
que, com esta investigação, foi possível demonstrar, pela primeira vez,

controlo de peso na infância podem
ter efeito no desenvolvimento de uma
postura saudável na vida adulta.|
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Estudo conclui que a postura corporal das pessoas
começa a definir-se aos sete anos de idade
Um estudo do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto
(ISPUP), com cerca de 2.400
crianças, concluiu que a postura
corporal dos indivíduos começa a
ser definida aos dos sete anos,
havendo diferenças “significatvas”
entre rapazes e raparigas

que, dentro dos três padrões postu-

o quão “essencial” é o período in-

rais não-neutros, existem aqueles

fância para o desenho da neutrali-

que são caracterizados por um des-

dade postural, devendo, por isso, as

locamento posterior da coluna relativamente aos membros inferiores,

intervenções para promover uma
postura saudável começar neste pe-

com uma grande e longa curvatura

ríodo precoce de vida.

da região torácica (primeiro padrão).

As crianças avaliadas participam

s crianças do se-

O segundo padrão não-neutro refere-se a uma rectificação da coluna,

do "Geração XXI", um projecto iniciado em 2005, que visa acompa-

xo feminino a-

ou seja, são casos em que os indiví-

nhar o crescimento e o desenvolvi-

presentaram
uma maior prevalência de um tipo
de postura com curvaturas da coluna
aumentadas (hiperlordótica), enquanto apenas 5% dos rapazes possuem” esse padrão postural, prevalecendo, nestes, uma tipologia caracterizada por um deslocamento posterior
da coluna relativamente aos membros
inferiores, indicou o investigador principal do projecto, Fábio Araújo.
Estes são alguns dos resultados
de um trabalho desenvolvido pelo
ISPUP, em parceria com a Faculdade
de Medicina da Universidade do
Porto (FMUP), no qual foram avaliadas 1.147 raparigas e 1.266 rapazes,
com sete anos, com o objectivo de

duos sofrem perdas da magnitude
das curvaturas da coluna, enquanto
no terceiro encontra-se uma postura
hiperlordótica, em que há um aumento dessa magnitude. De acordo
com o investigador, as diferenças encontradas neste estudo podem ser
um dos factores que explica porque
é que patologias como a escoliose
(desvio da coluna) são mais prevalentes nas raparigas e a doença de
Scheuermann (aumento da curvatura superior do tronco) predominante nos rapazes. Na vida adulta,
os primeiros dois tipos de postura
não-neutra podem “contribuir para
o desenvolvimento de dor da coluna
e discopatia lombar (lesão do disco

mento de mais de oito mil crianças
nascidas em hospitais públicos da
Área Metropolitana do Porto, ao
longo a vida. O estudo “Defining patterns of sagital standing posture in
girls and boys of school age” (“Definindo padrões de postura sagital
erecta em meninas e meninos de
idade escolar”) é financiado pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), pelo Programa Operacional Saúde XXI e pela Fundação
Calouste Gulbenkian, foi publicado
na revista “Physical Therapy”.
O grupo encontra-se agora a avaliar a relação entre o peso e a altura
(índice de massa corporal) e os padrões posturais encontrados, trabalho

perceber em que momento da infância surgem os tipos de postura já
conhecidos e identificados.
Dos quatro tipos de padrões pos-

entre as vértebras da coluna)”.
Quanto ao terceiro padrão nãoneutra, o hiperlordótico, pode levar
ao desenvolvimento de listese ver-

cujos resultados preliminares sugerem a existência de uma ligação “bastante clara” entre os factores. De
acordo com o especialista, os resul-

turais conhecidos, explicou o especialista, o primeiro é alinhado e equilibrado, estando os outros três (designados por não-neutros) associa-

tebral (espondilolistese - quando
ocorre um deslizamento acentuado
das vértebras relativamente às vértebras adjacentes), acrescentou o in-

tados finais desse segundo trabalho
podem servir de base para futuras investigações que visem verificar de que
forma as medidas preventivas e de

dos ao desenvolvimento de diferentes patologias na coluna. Em declarações à Lusa, o especialista indicou

vestigador. Fábio Araújo acredita
que, com esta investigação, foi possível demonstrar, pela primeira vez,

controlo de peso na infância podem
ter efeito no desenvolvimento de uma
postura saudável na vida adulta.|
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