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Introdução. A Escola de Posturas é um projeto de extensão do Departamento de Fisioterapia da Universi-
dade Federal da Paraíba (EP_UFPB) que objetiva a reeducação e conscientização postural de pessoas com 
dor crônica e alterações na coluna vertebral. O método da EP_UFPB é formado por 18 sessões compostas por 
aulas, exercícios e relaxamentos, sendo uma aula teórica dedicada exclusivamente à biomecânica respiratória. 
A reeducação respiratória é estimulada durante a prática de exercícios de reeducação postural, especialmente 
nos exercícios de autopostura da RPG e de fortalecimento do core. A cirtometria é uma medida direta de ex-
pansibilidade torácica e indireta da função respiratória. Objetivos. Avaliar os efeitos da Escola de Posturas 
na expansibilidade tóraco-abdominal. Método. Estudo quase-experimental com amostra de 18 usuários que 
apresentaram 75% de frequência no programa. Este trabalho faz parte do projeto Análise dos Instrumentos de 
Ava-liação da Escola de Posturas da UFPB, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB com 
CAAE: 31639413.0000.5188. Foi realizada a cirtometria no início e no final do programa. As medidas na linha 
axilar, em nível do processo xifoide e abdominal foram obtidas com fita métrica, durante a inspiração máxima e 
expiração máxima, na posição ortostática, por um mesmo avaliador.  Para a análise estatística foram utilizados 
testes não paramétricos e descritivos devido às características do estudo e da amostra.  Resultados. Houve 
melhora significativa apenas na expansibilidade abdominal (P=0,050), com média de 0,64 ±1,2 (-2,0 a 2,5); sen-
do observada uma melhora não significativa na medida axilar (P=0,070), com média de 0,75 ±1,5 (-2,0 a 4,0); 
e houve piora nos dados da medida xifoideana, com média de -0,75 ±1,9 (-3,5 a 2,5), não sendo esta mudança 
estatisticamente significativa (P=0,161). Conclusão. Observou-se um aumento da expansibilidade abdominal 
nos usuários da EP_UFPB indicando que os exercícios aplicados no programa influem na ação dos músculos 
abdominais não sendo observados ganhos na expansibilidade torácica. Este estudo ofereceu informações rele-
vantes para o aprimoramento do programa e será dada continuidade do mesmo. Os ganhos observados, apesar 
de pequenos foram importantes para a consciência respiratória da clientela.
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