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Na revisão de literatura sobre o tema, foi pesquisado nas

bases de dado Scielo e PubMed artigos que possuíssem a

palavra-chave text neck, pescoço de texto e dor cervical.

Foram incluídos artigos que relacionavam o text neck com

o uso do celular e foram excluídos artigos que abordassem

somente dor cervical. Para a pesquisa na mídia sobre o

assunto, o termo foi pesquisado no Google e foram

incluídos sites onde o text neck era abordado.
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Estudos científicos antigos e informações divulgadas pelas

grandes mídias se baseiam apenas no modelo biomecânico

quando associam a posição do pescoço das pessoas

(Figura 1) e dores na cervical. Afirmam que o peso da

cabeça para a frente expõe as vértebras cervicais a uma

carga mecânica indevida, contribuindo para dor cervical e

rigidez muscular. Mudanças sugeridas em ambos são que

ao usar celulares, mantê-los alinhado com os olhos e a

realização de exercícios cujo objetivo é a postura

considerada correta, assim reduzindo a carga na cervical.

Entretanto, estudos observacionais recentes conflitam com

a ideia de que a flexão cervical causaria uma grande carga

mecânica na região devido a postura "errada" durante o uso

de celulares e seria a principal causa da crescente

prevalência de dor no pescoço.2,3,4 O resumo dos resultados

está apresentado na Tabela 1.

Figura 1. Posturas adotadas durante o uso de 
celular.  

1. NEUPANE, Sunil; ALI, U.; MATHEW, A. Text Neck Syndrome-
Systematic Review. Imperial J Interdiscipl Res, v. 3, n. 7, p.
141-8, 2017.

2. DAMASCENO, Gerson Moreira et al. Text neck and neck
pain in 18–21-year-old young adults. European Spine
Journal, v. 27, n. 6, p. 1249-1254, 2018.

3. DAMASCENO, Gerson Moreira et al. Reliability of two
pragmatic tools for assessing text neck. Journal of
bodywork and movement therapies, v. 22, n. 4, p. 963-
967, 2018.

4. CUÉLLAR, Jason M.; LANMAN, Todd H. “Text neck”: an
epidemic of the modern era of cell phones?. The Spine
Journal, v. 17, n. 6, p. 901-902, 2017.

Comparar as evidências científicas disponíveis na

literatura com o que a mídia dissemina sobre a

associação de dor cervical e uso de celulares.

Objetivo 

O aumento na incidência de dor cervical nos últimos

anos e o aumento do tempo de uso de celulares levou

as pessoas a imaginarem que esse tempo maior de

exposição na posição de flexão cervical está associado

com dor, sendo chamada de "text neck" ou "pescoço de

texto“.1

Artigos recentes mostram que a dor é multifatorial e

não é sinal de dano musculoesquelético. Por isso

quando comparamos a informação que a mídia

dissemina que a única causa para o número maior de

incidência de dor na cervical seria a postura "incorreta"

devido a carga e não levamos em conta outros aspectos

da dor, incorremos em erro. É necessário que sejam

feitos mais estudos sobre o assunto para que haja uma

compreensão maior sobre os fatores desencadeantes da

dor cervical para que não ocorra disseminação de

informações incorretas.

Tabela 1. Resumo dos resultados. 


