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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A produção de morango no Brasil vem se
expandindo a cada ano, representando, atualmente, cerca de 40% da área total de produção na
América do Sul. Não há registros oficiais sobre a data da introdução do morangueiro no Brasil, mas
informações extra oficiais sugerem que tenha acontecido por volta de 1950, no sul do Estado de Minas
Gerais1. O produtor de morango pode optar por cultivar a fruta através de diversos métodos, entre
eles, os mais utilizados são o método tradicional e o hidropônico2. O método tradicional consiste no
cultivo em canteiros de terra, no qual o produtor precisa passar todo o tempo de trabalho na posição
de flexão anterior da coluna. Já no método hidropônico, o produtor consegue ter uma melhor
qualidade de trabalho referente à posição da coluna, na qual ele consegue trabalhar estando em
posição ereta2,3. O objetivo deste estudo foi comparar a influência do modelo de cultivo na postura e
prevalência da dor na coluna vertebral em produtores de morango. METODOLOGIA: Trata-se de
um estudo de caráter quantitativo observacional transversal. O estudo foi realizado com 26 produtores
de morango que cultivam a fruta no modelo tradicional (n=13) ou hidropônico (n=13). Para a seleção
de participantes foram utilizados os critérios: trabalhar em apenas um modelo de cultivo; trabalhar
no mínimo 5 anos com esse modelo; não ter histórico de acidente ou cirurgia na coluna vertebral. A
prevalência de dor foi obtida através do questionário Informações sobre Dor nas Costas (IDC), de
Souza e Krieger4 e os valores angulares por meio do método Flexicurva, que consiste numa régua de
metal revestida de plástico que possibilita a realização do molde das curvaturas da coluna vertebral5,6.
Após a realização do molde foram inseridos 18 pontos aleatórios no desenho, para assim, conseguir
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uma estimativa dos ângulos da curvatura torácica e lombar do indivíduo através do software BIOMEC
FLEX v.3.0. A análise estatística foi realizada no software SPSS 20.0, onde para comparar os ângulos
das curvaturas foi realizado um teste t de Student para amostras independentes. Já para comparar as
associações entre as frequências de dor e desvios posturais entre os grupos, foi utilizado o teste de
qui-quadrado. RESULTADOS E DISCUSSÕES: As análises através do método flexicurva
demonstram que o ângulo da curvatura torácica dos produtores que trabalham com o cultivo
tradicional é significativamente maior quando comparado ao obtido nos produtores de método
hidropônico. Não houve diferença entre os os ângulos da curvatura lombar entre os grupos. Em
relação a presença de dor, ambos os grupos apresentam maior prevalência de dor na região lombar,
porém, não houve diferença entre os grupos. A literatura sustenta que exista maior prevalência de dor
em tarefas com flexão de tronco, em trabalhadores na rede agrícola, agroavícola e serralheiros7,8,9. A
literatura mostra que há maior presença de dor durante as atividades do modelo tradicional quando
comparado ao hidropônico e semi-hidropônico2. Houve diferença na prevalência de dor cervical no
grupo tradicional, provavelmente justificado pela posição em flexão de tronco com extensão de
cabeça para manusear a muda. Dessa forma, nosso estudo concorda com a literatura, pois o grupo de
cultivo tradicional apresentou maiores prevalências de dor na região cervical quando comparado ao
outro grupo. CONCLUSÕES: Conclui-se que há influência do modelo de cultivo na postura e
prevalência de dor na coluna vertebral em produtores de morango. Sendo que, os produtores de
morango do modelo tradicional possuem maiores valores angulares na coluna torácica, prevalência
de hipercifose, retificação lombar e dores na região cervical em comparação aos produtores que
trabalham com o modelo hidropônico. Ambos os grupos apresentam maior prevalência de dor na
lombar. Sendo assim, os resultados deste estudo são válidos principalmente aos profissionais da área
da saúde que lidam diretamente com a coluna vertebral e movimento humano (médicos,
fisioterapeutas, educadores físicos, quiropraxistas etc.) por apresentar que há diferença entre a postura
corporal e prevalência de dor nos diferentes modelos de cultivos, assim, medidas preventivas podem
ser tomadas para que o trabalhador possa executar sua tarefa de forma funcional e saudável.
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