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Introdução. A análise biomecânica da postura corporal em posição estática exige cuidados metodológicos e pa-
dronizações, onde o alinhamento esquelético ideal envolve uma quantidade mínima de esforço e sobrecarga onde 
um mínimo de estresse é aplicado em cada articulação. Objetivos. Verificar a confiabilidade da avaliação pos-
tural intra-avaliador e averiguar a reprodutibilidade dos parâmetros posturais no intervalo de uma semana. Método. 
Trata-se de um estudo observacional de corte transversal aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Centro de 
Ciências da Saúde-UFPE (CAAE: 0256.0.172.000-10). A amostra foi constituída por 32 escolares de ambos os sexos, 
dos 7 aos 9 anos, provenientes de Zonas Especiais de Interesse Social- ZEIS. A avaliação postural foi feita através 
da biofotogrametria com auxílio do software Corel Draw v.X15. O software estatístico IBM SPSS 20 foi utilizado para 
a análise estatística. Foi calculado o coeficiente de correlação intraclasse para medir a confiabilidade e a variabilidade 
intra-observador para as avaliações posturais com intervalo de uma semana e para medir a dispersão dos parâmetros 
em cada grupo foi calculado o coeficiente de variação. Foram feitos testes t de medidas independentes para verificar 
diferenças entre os sexos. Resultados. A confiabilidade intra-observador foi alta com ICC variando entre 0,80 e 
0,98, porém os coeficientes de correlação intraclasse revelaram pouca reprodutibilidade da técnica após uma semana, 
com valores de ICC entre 0,33 e 0,53 entre os parâmetros posturais, com exceção da lordose lombar que apresentou 
ICC de 0,82. O parâmetro com menor dispersão em todas as faixas etárias foi o ângulo da cabeça (CV de 0,09 a 0,11) 
e com maior dispersão o Â MI (CV de 0,6 a 1). Não foram encontradas diferenças nos parâmetros posturais entre 
sexos. Conclusão. Os resultados demonstraram excelentes índices de confiabilidade intra-observador na avaliação 
postural do mesmo registro fotográfico a partir do método utilizado, porém fraca reprodutibilidade da avaliação postural 
após o intervalo de uma semana.
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