
rá em uso no país 420 milhões de dispositivos digi-
tais (computadores, tablets e smartphones). (FGV, 
2019). Tanta comodidade vem causando preocupa-
ções entre os especialistas, devido a manutenção 
de uma mesma posição por longas horas, podendo 
ter um efeito adverso à postura. (KUTTY, 2019). 

MAS O QUE É SÍNDROME TEXT 
NECK?

A “text neck” ou “pescoço de texto”, que está 
sendo utilizado para descrever as alterações na 
região cervical devido ao uso excessivo de smar-
tphone, tablet ou outros dispositivos eletrônicos 
portáteis. Os sinais e sintomas mais comuns são: 
dor inespecífica, espasmos e contratura muscular 
na região cervical e parte superior do tronco (tra-
pézio).
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JÁ OUVIU FALAR NA SÍNDROME TEXT NECK?

Na era das redes sociais, os smartphones es-
tão presentes em quase todas as atividades do 
nosso cotidiano. Além da comunicação verbal, os 
diversos aplicativos para textos, vídeos e jogos, es-
tão disponíveis 24 horas na palma da mão e para 
todas as idades. 

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 77,1% 
da população, com 10 anos ou mais de idade, ti-
nham um aparelho de celular próprio em 2016. 
Pessoas entre 25 e 34 anos é a que mais concen-
tra usuários de aparelhos de telefonia, chegando 
a 88,6%, e entre pessoas com idades acima de 60 
anos, o índice de uso de aparelhos de telefonia 
chega a  60,9%. (BRASIL, 2016).

A pesquisa anual sobre o mercado brasileiro 
de tecnologia da informação da Fundação Getúlio 
Vargas, estima que até o final do ano de 2019 have-

Figura 1.  88,6%  da concentração de usuários de aparelhos de telefonia são pessoas entre 25 e 34 anos 
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Segurar qualquer dispositivo (celular, laptop 
ou tablet) abaixo da linhas dos ombros, ou no colo 
por exemplo, aumenta a flexão e sobrecarga na re-
gião do pescoço, criam tensões musculares e induz 
os ossos do pescoço a assumirem uma postura não 
natural, sobrecarregando esta área e lesionando 
outros músculos, nervos, tendões, ligamentos e 
discos da coluna vertebral. (LEE, 2018).

 As já conhecidas Lesões por Esforços Repetiti-
vos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacio-
nados ao Trabalho (DORT), vem incidindo também 
na coluna cervical. A longo prazo, a má postura, 
durante o uso do dispositivo, provoca alterações 
biomecânicas que reduzem a amplitude de movi-
mento nas articulações, aumentando as chances 
de desenvolver quadros álgicos. Tais tensões ou fe-
rimentos estão sendo chamados por especialistas 
de “Pescoços Técnicos”, acometendo jovens, cada 
vez mais cedo, mas também adultos e pessoas ido-
sas. 

Em posição neutra, a cabeça de um indivíduo 
adulto acarreta uma sobrecarga de aproximada-
mente 6kg de força sobre o pescoço, carga imposta 
na região cervical biologicamente aceitável. A me-
dida que o pescoço é flexionado, a cabeça é proje-
tada para frente, fora do eixo neutro, provocando 
aumento da sobrecarga na região para 12kg a 15° 
de flexão, 18kg a 30°, 22kg a 45º e para 27kg a 60° 
de flexão.

Sintomas frequentes:
• Dor no pescoço;

• Cefaléia;

• Dor cervical;

• Dor nas costas: pode ser desde uma pe-
quena dor crônica, que incomoda cons-
tantemente, até espasmos musculares 
graves na coluna cervical e torácica (pes-
coço e região superior das costas);

• Dor no ombro;

• Rigidez muscular: em geral resultante de 
um espasmo muscular e ombro dolorido;

• Formigamento ou dormência de mem-
bros superiores, nos casos mais graves.

Identificado a causalidade da cervicalgia asso-
ciada ao uso excessivo dos dispositivos elétricos, é 
fundamental o profissional de saúde intervir ime-
diatamente. A orientação educacional para adqui-
rir consciência corporal do paciente proporciona 
melhor gerenciamento do tempo durante a execu-
ção dessas atividades no dia a dia, preservando a 
coluna cervical evitando a flexão excessiva.

 O tratamento da cervicalgia devido à síndro-
me do pescoço de texto segue as recomendações 
tradicionais, que deve preconizar o tratamento 
conservador com medicamentos anti-inflamató-
rios não esteroides (AINEs) ou relaxantes muscula-
res, associados com a fisioterapia.



Os profissionais da Unidade Básica de Saúde 
podem estimular a formação de grupos de práticas 
saudáveis, promovendo espaços para exercícios 
posturais e alongamentos, além de debater ques-
tões mais relevantes com as práticas laborais na co-
munidade e suas implicações à saúde do indivíduo.

 Confira alguns exercícios básicos: 
• Leve a cabeça para trás e relaxe os mús-

culos. Você também pode esticar o quei-
xo para cima, alongando os músculos do 
pescoço;

• Abrace os ombros, e conte lentamente até 
10 e, em seguida, coloque-os os braços 
para trás com as mãos abertas encostadas 
na região lombar;

• Levante os braços como se o mesmo to-
casse as orelhas e segure as duas mão 
para cima.

• Gire seu pescoço 2 a 3 vezes, no sentido 
horário e anti-horário;

• Gire seu pescoço 2 a 3 vezes para a direita 
e para esquerda, para cima e, para baixo e 
de volta para a posição inicial;

• Incline a cabeça para os ombros direito e 
esquerdo alternadamente, aproximando 
a orelha perto do ombro, de 3 a 5 vezes;

• Pressione o queixo em direção à parte su-
perior do tórax e sinta o alongamento na 
parte de trás do pescoço.

 A utilização da  Norma Regulamentadora 17 
(NR-17), pode ser um documento disparador para 
trabalhar a ergonomia de forma mais ampla, por 
estabelecer parâmetros que permitem a adapta-
ção das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente, disponível no link:  

Confira algumas dicas para prevenir o “text 
neck”:

• Evite usar o aparelho no colo, pois essa 
ação faz com que a pessoa fique olhan-
do para baixo, prejudicando a postura. 
Se não conseguir, coloque uma almofa-
da para reduzir a inclinação da cabeça e 
manter a postura ereta;

• Acesse o aparelho sempre na altura dos 
olhos. Isso evita que a pessoa permaneça 
com a cabeça flexionada e com o pescoço 
para frente durante o uso do dispositivo. 
Se necessário aumente o tamanho das le-
tras para facilitar a leitura;

• Evite apoiar o telefone entre a cabeça e o 
ombro;

• O ideal é apoiar o braço sobre a mesa e 
manuseá-lo para evitar e/ou reduzir a ten-
são dos músculos, tendões, ligamentos e 
discos articulares;

• Quando utilizar recursos na tela do dispo-
sitivo, sempre utilize o dedo indicador da 
mão oposta da que está segurando o apa-
relho, utilizando ambas as mãos;

• Nas redes sociais, dê preferência aos áu-
dios ao invés de trocar mensagens escri-
tas, de preferência utilize fones, deixando 
as mãos livres;

Se liga na dica! 
Durante o atendimento integral ao cidadão apresentando queixas álgicas na região cervical e 
membros superiores, é importante que o profissional de saúde das equipes de saúde da família 
e do Nasf, esteja atento e inclua na sua avaliação uma abordagem quanto ao comportamento 
de utilização dos dispositivos eletrônicos. Investigar a causa dos agravos é o primeiro passo para 
implementar uma melhor conduta.

Além de conhecer as práticas laborais do usuário, perguntas como:  “Você utiliza celular ou 
computador?”,  “Quantas horas por dia, em média, utiliza estes equipamen-
tos?”,  “Como você costuma segurar estes equipamentos, poderia demons-
trar?”, podem indicar comportamentos que afetam a biomecânica.

Atualização da norma regulamentadora     
nº 17. [Link]

http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/NRs/NR_17.html


• Evite manter uma mesma postura no 
período de utilização. Mudar a posição a 
cada 15 minutos ajuda a reduzir a fadiga 
na musculatura cervical e parte superior 
do tronco (trapézio);

• A cada hora de utilização de dispositivos 
móveis, realize uma pausa de 10 minutos 
e mexa o pescoço, ombros e braços;  

• Faça alongamento e fortalecimento do 
pescoço frequentemente durante o dia 
para reduzir o esforço físico e melhorar a 
postura.
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ALERTA! 
Profissionais de saúde não estão livres da 
Síndrome Text Neck, felizmente uma boa 
ergonomia e vigilâncias constantes quanto 
a manutenção regular da postura ereta, 
podem ajudar a combater esses problemas.
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TELESSAÚDEBA INDICA

Pescoço de texto e postura em adolescen-
tes: de 11 a17 anos: estudo clínico, contro-
lado, randomizado e duplo cego. [Link]

Síndrome de tensão musculoesquelética, 
musculatura laríngea extrínseca e postura 
corporal: considerações teóricas. [Link]

Geração cabeça-baixa: saúde e comporta-
mento dos jovens no uso das tecnologias 
móveis. [Link]
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