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A cervicalgia é caracterizada por dor na região do pescoço, cabeça e até mesmo ombros, podendo causar grande 

impacto na qualidade de vida e na inserção social dos indivíduos, devido às limitações funcionais. Acomete 58% dos 

jovens, o pode estar associado ao tempo de uso das mídias eletrônicas. O objetivo da pesquisa foi avaliar a 

incapacidade funcional da coluna cervical e membros superiores, alinhamento da cabeça, pescoço e ombros e o tempo 

de uso das mídias eletrônicas em adolescentes. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE: 

57392816.6.0000.5137). Trata-se de um estudo observacional, de corte transversal. A amostra foi composta por 105 

estudantes de um colégio privado do município de Betim, de ambos os sexos com idades entre 13 e 18 anos. Para 

avaliação da relação entre a condição de saúde da coluna cervical e ombro foram avaliados: posição da cabeça, 

pescoço e ombros, o índice de incapacidade de dor relacionado ao pescoço, índice de incapacidade de dor relacionado 

ao ombro e o tempo de uso das mídias eletrônicas. Os resultados encontrados demonstraram dor na região cervical e 

de ombros em 67% dos avaliados, com relato de uso frequente de mídias eletrônicas. Na análise da posição da cabeça, 

70,5% apresentaram protrusão da cabeça e do pescoço. Em contrapartida 76,2 % apresentaram protrusão do ombro. Já 

na avaliação da incapacidade cervical e ombros não houve limitações relevantes. Não foram encontradas associações 

estatisticamente significativas entre as variáveis incapacidade e ângulos (OR: 4,70, p=0,270), posição de uso (OR: 1,49; 

P=0,68) e tempo de uso das mídias eletrônicas (OR=0,15; p=0,23). Os resultados do presente estudo demonstraram 

desconforto da coluna cervical, ausência ou leve disfunção da coluna cervical e ombros, predomínio da protrusão de 

cabeça, pescoço e ombros em adolescentes que fazem uso de mídias eletrônicas. Não foi encontrada associação entre 

as variáveis.


