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Introdução: O avanço tecnológico foi se tornando cada vez mais eminente, e consequentemente,os desequilíbrios 
posturais e distúrbios musculoesqueléticos. A capacidade do telefone celular, de permitir conexões em todo e qualquer 
lugar, representa uma facilidade que foi incorporada ao cotidiano. Pessoas gastam em média duas a quatro horas por 
dia usando o smartphone, com a cabeça inclinada sobre o aparelho.A repetição ou a manutenção por tempo prolongado 
de uma pressão ou a ausência de carga estática nos discos são suficientes para alterarem a sua nutrição, provocando 
alterações degenerativas.Alterações estruturais da coluna cervical podem ser de pequeno grau na maioria dos casos 
clínicos, porém se um padrão de instabilidade progressiva é desenvolvido, pode comprometer as estruturas nervosas 
e vasculares adjacentes. O conhecimento das alterações posturais em usuários de smartphone facilitará as ações da 
Fisioterapia preventiva, no sentido de intervir precocemente na instalação destes desvios.Objetivo: Relatar, através 
de uma revisão de literatura,as alterações na coluna vertebral em usuários de smartphone. Metodologia: O pre-
sente estudo foi realizado a partir de uma revisão literária de artigos acadêmicos e literatura bibliográfica referente ao 
tema abordado, através das seguintes palavras-chaves: Smartphone; Coluna cervical; Textneck. Foram utilizados os 
seguintes bancos de dados: SCIELO, MEDLINE, PUBMED e LILACS. Além disso, os seguintes critérios foram adota-
dos: artigos publicados em português e inglês, no período 2010 a 2016. Os artigos relacionados à inflamação aguda, 
utilização de fármacos ou dispositivos metálicos na região cervical foram excluídos da pesquisa.Conclusão:Conclui-
se que a postura inadequada provocada pela angulação inapropriada da coluna cervical (CV) à utilização do smart-
phone é desencadeadora da síndrome conhecida como Text-Neck. Os sintomas e implicações são correspondentes 
as angulações assumidas, sendo assim, quanto mais fletida a CV, maiores as implicações e sintomas desencadeados. 
Estes desnivelamentos estão associados a alterações biomecânicas e anatômicas da coluna, dores osteomusculares 
nas regiões cervical e ombro e alterações na articulação temporomandibular. 
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