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RESUMO 

Os Distúrbios Musculoesqueléticos (DME) se constituem em uma condição 
inflamatória e degenerativa que podem causar efeitos negativos durante a fase da 
escolarização, diminuindo a participação nas atividades escolares, dificultando a 
aprendizagem e aumentando a evasão escolar. O objetivo deste estudo foi sintetizar 
as evidências disponíveis na literatura sobre a prevalência de distúrbios 
musculoesqueléticos e os fatores associados em escolares da Educação Básica. Foi 
realizada uma revisão sistemática de literatura dos últimos 28 anos que 
antecederam a pesquisa nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 
PubMed, EBSCO e Scielo. No total, 73 artigos foram incluídos e contemplaram 
estudos com países de todos os continentes. Os resultados mostraram que 
predominaram delineamentos transversais, idade entre 6 a 21 anos e foram 
avaliados 131.904 alunos da Educação Básica. A região dos ombros (30,0%), 
pescoço (28,4%), coluna lombar (23,4%) e dorsal (21,4%) tiveram as maiores 
prevalências de DM. A prevalência média de DME nos escolares foi de 20,3% e o 
continente que apresentou maior prevalência foi a Oceania e menor a África. Foram 
relacionados aos DME fatores como o sexo feminino, idade maior que 10 anos, 
histórico familiar de DME, uso excessivo diário de computadores, televisão e 
videogames, inatividade física, esportes de competição, transporte de mochilas 
pesadas e por longas distâncias, tipo da mochila, qualidade do material escolar, 
menor rendimento escolar, pior qualidade do sono, alterações posturais e distúrbios 
psicossociais. Foi proposto um programa multicomponente para prevenção dos DME 
em alunos da Educação Básica, composto por 19 ações que englobam desde a 
identificação de locais e profissionais, passando pela aplicação de avaliações e 
palestras e, por fim, a avaliação da eficiência deste programa. Em resumo, conclui-
se que os escolares da Educação Básica apresentam alta prevalência de DME e os 
fatores sociodemográficos, atividades físicas e de lazer, o estado nutricional, as 
condições ergonômicas, entre outros, estão relacionados a estes problemas. 
 
Palavras-Chave: Distúrbios Musculoesqueléticos. Alunos. Educação Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) are an inflammatory and degenerative condition 
that can cause negative effects during the education phase, which reduces 
participation in school activities, hinders learning and increases school dropout. This 
study aimed at synthesizing the evidence available in the literature on the prevalence 
of musculoskeletal disorders and the associated factors in Basic Education students. 
A systematic literature review in the databases of the Virtual Health Library (VHL), 
PubMed, EBSCO and Scielo related to the last 28 years that preceded this research 
was carried out. A total of 73 articles were included, which considered studies carried 
out in countries on all continents. The results showed that cross-sectional designs 
performed with students aged 6 to 21 years were predominant. Such investigations 
evaluated 131,904 students of Basic Education. The region of the shoulders (30.0%), 
neck (28.4%), lower back (23.4%) and dorsal region (21.4%) had the highest 
prevalence of MSDs. The mean prevalence of MSDs in schoolchildren was 20.3%. 
Oceania was the continent that had the highest prevalence, and Africa the lowest 
one. Some factors, such as being a female individual, aged over 10 years, having a 
family history of MSDs, showing excessive daily use of computers, television and 
video games, in addition to physical inactivity, competitive sports, the fact of having to 
carry heavy backpacks for long distances, type of backpack, quality of school 
supplies, lower school performance, worse quality of sleep, postural problems and 
psychosocial disorders were associated with MSDs. A multicomponent program for 
the prevention of MSDs in Basic Education students was proposed. Such a program 
consists of 19 actions that include the identification of places and professionals, the 
application of tests, hold of lectures and, finally, the evaluation of the efficiency of the 
program itself. In summary, Basic Education students showed a high prevalence of 
MSDs. Moreover, the sociodemographic factors, physical and leisure activities, 
nutritional status, ergonomic conditions, among others, are associated with these 
problems.  
 
Keywords: Musculoskeletal disorders. Basic Education. Students. 
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INTRODUÇÃO 

A escola é uma instituição social de extrema relevância na sociedade, pois 

além de possuir o papel de fornecer preparação intelectual e moral dos alunos 

ocorre, também, a inserção social (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2009). Isso se dá 

pelo fato de que a escola é um importante meio social frequentado pelos indivíduos 

depois do âmbito familiar (SILVA; FERREIRA, 2014).  

Para Moreira e Candau (2003) a contribuição da escola não está apenas, e 

exclusivamente, relacionada ao saber científico, onde se visa à construção e 

desconstrução do conhecimento, mas está relacionada também com a cultura e 

esta, por sua vez, possui um fator importante, pois é através dela que conhecemos a 

história, a cultura e a ideologia de um país, lugar, grupo ou sociedade. 

Apesar de todos os aspectos positivos apresentados pelo ambiente escolar, 

existem fatores que podem colocar em risco à saúde dos alunos, principalmente 

aqueles relacionados às práticas realizadas, estrutura do local e as condições 

ergonômicas (SKOFFER, 2007; KASPIRIS et al., 2010; TRIGUEIRO; MASSADA; 

GARGANTA, 2012; GHEYSVANDI et al., 2019). 

Inúmeros estudos têm mostrado que os Distúrbios Musculoesqueléticos 

(DME) são um dos principais agravos à saúde que têm acometido a população de 

estudantes que estão na fase da escolarização (KENDALL; IKEDA; ROMANI, 1995; 

GRIMMER et al., 2002; PAIVA; MARQUES; PAIVA, 2009). Pesquisas antecedentes 

mostraram que a prevalência de DME nos escolares é elevada, variando entre 

12,2% a 30,4% em estudos nacionais e internacionais (INOCENCIO, 2004; ZAPATA 

et al., 2006; DE VITTA et al., 2011). 

Os DME podem causar efeitos negativos durante a fase da escolarização, 

diminuindo a funcionalidade e a participação nas atividades escolares e da vida 

diária, aumentando a fadiga e o surgimento de novas doenças com traumas ainda 

maiores, infelicidade, impactando negativamente a aprendizagem e a qualidade de 

vida dos alunos, além de aumentar a evasão escolar (GUNZBURG et al., 1999; 

SIIVOLA, 2004; KOROVESSIS et al., 2005; PAIVA; MARQUES; PAIVA, 2009; 

SHARAN et al., 2012; DOCKRELL; SIMMS; BLAKE, 2015).  

Além disso, as metas propostas pelo Plano Nacional de Ensino (PNE) 

(BRASIL, 2014) até o ano de 2024, que são a erradicação do analfabetismo, a 

melhoria da qualidade da educação e a aprendizagem dos alunos, podem ser 
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influenciados negativamente pelos efeitos deletérios dos DME à saúde física e 

mental deste grupo.   

Como os escolares permanecem boa parte de seu tempo na escola, 

passando pelo período da adolescência, a qual é marcada por uma fase de 

desenvolvimento entre a infância e a fase adulta, caracterizada por mudanças que 

envolvem os aspectos físicos, sexuais e emocionais, é importante o 

acompanhamento de possíveis agravos à saúde, como os DME, que podem 

prejudicar todo o processo de desenvolvimento físico, social e educacional (ASSIS 

et al., 2003; CHAISE; SOARES; MENEGHEL, 2008). 

Diversas pesquisas têm sido realizadas em diferentes países sobre os DME e 

os fatores relacionados a estes problemas em alunos da que estão na Educação 

Básica, entre eles fatores sociodemográficos como gênero, idade e histórico familiar 

de dores, fatores nutricionais como sobrepeso e baixo peso, fatores ergonômicos 

associados ao transporte de material escolar, qualidade de estrutura de materiais na 

escola, fatores relacionados a atividades de lazer, entre outros (SMEDBRATEN et 

al., 1998; WHITFIELD; LEGG; HEDDERLEY, 2005; RATHLEEF et al., 2013; DIANAT 

et al., 2014; MWAKA et al., 2014; HAMZAT et al., 2014; DIANAT et al., 2014; 

DOCKRELL; SIMMS; BLAKE, 2015; AZABAGIC et al., 2016; SPLITERI et al., 2017; 

DELELE et al., 2018; AYED et al., 2019; BAZETT-JONES; RATHLEEF; HOLDEN, 

2019; ABARAOUGU et al., 2020; HERNANDEZ et al., 2020; MARTINS et al., 2020). 

Apesar da quantidade significativa de pesquisas no cenário mundial sobre o tema, 

as revisões sistemáticas da literatura ainda são escassas na população de 

escolares.  

A partir disso, este estudo trará uma visão atual do problema e contribuirá 

para uma atualização científica dentro desse campo, oferecendo subsídios para o 

fortalecimento e desenvolvimento das políticas públicas na escola voltadas para 

ações que considerem a influência dos diversos fatores relacionados ao ambiente 

em que os estudantes estão inseridos e não somente suas características 

individuais (GONÇALVES et al., 2008; VON KORFF; DUNN, 2008).  

Como a escola é responsável pela formalização da educação e pelo processo 

ensino-aprendizagem, que são nos primeiros anos de vida escolar quando a criança 

ainda se encontra em fase de crescimento, o melhor momento de iniciar um trabalho 

de prevenção de problemas relacionados aos DME para diminuir os custos para 

tratamento, impactar nos gastos da saúde pública e melhorar a qualidade da 
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educação e o aprendizado (ZAPATER et al., 2004).  

Destacam-se, ainda, que os estudos de revisão sistemática da literatura são 

uma estratégia que proporciona uma coleta extensa de informações, de forma 

rigorosa e sistematizada, a fim de produzir sínteses eficazes de conhecimentos que 

possam fornecer subsídios de ações práticas através de resultados obtidos por 

compilados de estudos de mesmo foco. Dentro da área da saúde são capazes de 

fornecer informações relacionadas à prevenção, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação (GUANILO; TAKAHASHI; BERTOLOZI, 2011). 

A partir da definição de um método de pesquisa é possível traçar objetivos 

para aplicação de um projeto, sendo assim, esta pesquisa apresenta como objetivo 

geral sintetizar as evidências disponíveis na literatura sobre a prevalência de 

distúrbios musculoesqueléticos e os fatores associados em escolares da Educação 

Básica. A fim de responder ao objetivo geral, os seguintes objetivos específicos 

foram enunciados: a) Determinar as características dos estudos incluídos nesta 

revisão sobre os DME em escolares da Educação Básica; b) Extrair as informações 

dos estudos sobre as regiões anatômicas com DME em escolares da Educação 

Básica; c) Analisar a prevalência de DME em escolares da Educação Básica; d) 

Identificar nos estudos os fatores relacionados aos DME nos escolares da Educação 

Básica; e) Propor um programa multicomponente para prevenir os DME em 

escolares da Educação Básica. 

Por fim, este estudo está vinculado a Linha de Pesquisa Desenvolvimento, 

Sociedade e Saúde, do Programa de Mestrado em Desenvolvimento e Sociedade, 

da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). Esta pesquisa apresenta 

caráter multidisciplinar ao abordar fatores como saúde e educação e compreender a 

relação entre eles e as repercussões negativas associadas a agravos da saúde e 

rendimento escolar de crianças e adolescentes. Para atender as necessidades da 

pesquisa são necessários conhecimentos dentro da área da medicina, educação 

física, pedagogia e epidemiologia.  

A partir disso, a presente pesquisa está dividida em 4 capítulos. No capítulo 1 

apresentamos a Fundamentação Teórica que aborda a literatura sobre o ambiente 

escolar, os distúrbios musculoesqueléticos e seus impactos na criança e 

adolescente. No capítulo 2, apresenta-se a Metodologia da Pesquisa com todos os 

procedimentos metodológicos e análises utilizadas neste estudo. Com relação ao 

capítulo 3, foi composto pelos Resultados da pesquisa e a Discussão dos principais 
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achados. Finalmente, no capítulo 4, apresenta-se uma proposta de um programa 

multicomponente para os escolares da Educação Básica com o objetivo de prevenir 

e intervir nos DME.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 AMBIENTE ESCOLAR E A PROMOÇÃO DA SAÚDE 

A escola é a formação intelectual e esta é a condição primária do processo 

formativo, do desenvolvimento pessoal e da sociedade, por conseguinte, o 

conhecimento é uma atividade pela qual o homem se diferencia dos outros animais 

e, na medida em que o adquire, melhora suas próprias condições de existência em 

diversos aspectos, especialmente o moral, o intelectual e o material (OLIVEIRA et 

al., 2013). 

Complementa Young (2007) afirmando que as escolas devem ter como 

prioridade a promoção do conhecimento que liberte a pessoa da condição do não 

conhecer, do não saber e, especialmente, da ausência do aprender, por depender da 

estrutura social da qual faz parte, isto é, de sua realidade cotidiana.  

Dubet (2011), compreendendo a escola como um ambiente institucional e 

considerando que esta desenvolve suas regras e valores comuns, afirma que a 

socialização atua de modo a desenvolver no aluno uma subjetividade, ou seja, um 

indivíduo no ambiente escolar torna-se autônomo em suas opiniões a partir da 

socialização. Nesse contexto, o mesmo autor ainda afirma que a escola pode ser 

considerada uma das ferramentas garantidoras da prática da cidadania, uma vez 

que nela o aluno tem a oportunidade de se manifestar como indivíduo, membro de 

uma sociedade que possui consciência dos seus direitos e deveres, expressando 

suas opiniões e defendendo seus princípios como cidadão de uma república 

democrática. 

Todavia, o sistema educacional, geralmente, impõe padrões de conduta que 

as escolas devem seguir. Esses padrões, muitas vezes, são fora da realidade 

particular de cada escola, o que gera tensão, desmotivação e incapacidade de 

realizar a contento o trabalho pretendido. Turma numerosa, falta de condições 

materiais, estrutura física inadequada e falta de recursos financeiros são algumas 

das situações encontradas. Com o crescente aumento da oferta de vagas nas 

escolas públicas para o ensino fundamental e médio, não houve uma estruturação 

adequada que acompanhasse esse crescimento, infelizmente, afetando 

negativamente no processo de ensino-aprendizagem dos alunos (OLIVEIRA, 2005; 

SATYRO; SOARES, 2007).  
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Segundo Libâneo, Ferreira e Seabra (2008) espera-se que as construções, os 

mobiliários e o material didático sejam adequados e suficientes para assegurar o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico e favorecer a aprendizagem. Marquezan et 

al. (2003) complementa afirmando que o ambiente escolar se apresenta como um 

espaço multicultural e de múltiplos saberes, que tem como finalidade favorecer a 

socialização entre educandos e proporcionar uma aprendizagem significativa. 

Para Beltrame e Moura (2009) quanto melhor forem às condições de conforto 

térmico nos ambientes de uma edificação, melhor será o desempenho de quem os 

ocupa e o aproveitamento didático dos alunos em sala de aula, por isso tornam-se 

necessárias à análise e avaliação do ambiente. Neste sentido, acredita-se que os 

alunos sejam seres ativos e possam evidenciar sinais de informação indispensável 

para explicar a causa ou o desenvolvimento dos problemas educacionais, 

adaptativos, entre outros. 

Hattie (2009), avaliando a educação de nível internacional, trata da influência 

da infraestrutura no desempenho dos estudantes considerando vários países, entre 

os quais Estados Unidos e Nova Zelândia. Ele argumenta que a maior fonte de 

variância está, na verdade, dentro das escolas e não entre as escolas. Esse dado é 

consistente com países desenvolvidos, cuja infraestrutura escolar se apresenta de 

forma equitativa entre as escolas.  

Já em relação ao Brasil, Albernaz, Ferreira e Franco (2002) afirmam que em 

um cenário de grandes desigualdades regionais e com a enorme disparidade 

existente entre as diversas redes de ensino, os estudos sobre fatores associados ao 

desempenho têm mostrado grandes diferenças entre as escolas, e essas diferenças 

são explicadas por diversos fatores, entre eles, o nível socioeconômico das escolas. 

Assim sendo este ambiente escolar que ao mesmo tempo é fundamental para 

a formação do conhecimento científico, juntamente com o desenvolvimento 

sociocultural, pode estar fragilizado mediante a uma estrutura precária o que 

possibilita fatores que podem prejudicar a condição de saúde dos seus envolvidos. 

 Apesar das escolas não se sentirem responsáveis pela prática da saúde em 

seus ambientes, este local é propício para lidar com as questões que envolvem, 

especialmente, os alunos, inclusive em seu ambiente familiar e comunitário 

(FERNANDES; ROCHA; SOUZA, 2005).  

Atualmente, a temática da saúde na escola recebe importante atenção de 

diversos organismos internacionais, em especial, a Organização Mundial da Saúde (
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OMS) e a UNESCO, o que confirma sua relevância em âmbito mundial. No 

Brasil, foi instituído em 2007 um programa específico relacionado à saúde escolar 

que integra uma política de governo voltada à intersetorialidade que atende aos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS): integralidade, equidade, 

universalidade, descentralização e participação social (CARVALHO, 2015).  

Entre os desafios mais importantes das ações de promoção da saúde na 

escola, estão: (1) A integração com ensino de competência para a vida em todos os 

níveis escolares; (2) A instrumentalização técnica dos professores e funcionários das 

escolas e dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família para apoiar e 

fortalecer as iniciativas; (3) A identificação e a vigilância de práticas de risco; (4) O 

monitoramento e a avaliação da efetividade das iniciativas, para melhorar o 

compromisso das escolas com a promoção da saúde de seus alunos, professores e 

outros membros da comunidade escolar (BRASIL, 2006). 

Ao discutir as alternativas de controle para redução de distúrbios 

musculoesqueléticos é relatado que um dos grandes desafios dessa temática é o 

fato de os indivíduos serem altamente resistentes a mudanças de hábitos e 

comportamentos (COURY, 1998). 

Autores afirmam que ainda existe uma grande lacuna de interação entre 

profissionais da saúde e da educação quanto a ações que possam beneficiar o 

controle de agravos a saúde nesta população (CHIANG; MEAGHER; SLADE, 2015). 

Um ponto importante relativo ao aspecto educacional é que a idade escolar é 

uma fase favorável para a instalação de hábitos saudáveis para que permaneçam 

até a vida adulta (COURY, 1998; CARDON et al., 2007; VIDAL-CONTI et al., 2013; 

DULLIEN; GRIFKA; JANSEN, 2018).  

Essa constatação reforça a ideia de que é a escola o espaço responsável 

pela formalização da educação e pelo processo ensino-aprendizagem e que são nos 

primeiros anos de vida escolar, quando a criança ainda se encontra em fase de 

crescimento, o melhor momento de iniciar um trabalho de prevenção de problemas 

musculoesqueléticos, tornando-os mais eficientes (ZAPATER et al., 2004; VIDAL-

CONTI et al., 2013). 

A escola, que tem como missão primordial desenvolver processos de ensino-

aprendizagem, desempenha papel fundamental na formação e atuação das pessoas 

em todas as áreas da vida social. Juntamente com outros espaços sociais, ela 

cumpre papel decisivo na formação dos estudantes, na percepção e construção da 
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cidadania e no acesso às políticas públicas. Desse modo, pode tornar-se o ponto 

central para ações de promoção da saúde para crianças, adolescentes e jovens 

adultos (DEMARZO; AQUILANTE, 2008). 

Dentro de um aspecto social e político, a escola pode ser entendida como um 

espaço de relações, um espaço privilegiado para o desenvolvimento crítico e 

político, contribuindo na construção de valores pessoais, crenças, conceitos e 

maneiras de conhecer o mundo e interfere diretamente na produção social da saúde 

(BRASIL, 2009). 

A infância é o período de mais importância para o desenvolvimento 

musculoesquelético do indivíduo, com mais probabilidade de prevenção e de 

tratamento das alterações posturais. Assim, ao iniciar a prevenção já nos primeiros 

anos escolares, os jovens podem aprender a estabelecer padrões adequados de 

movimento sem ter de corrigir padrões ineficientes e hábitos inadequados (SANTOS 

et al., 2017). 

Os hábitos posturais inadequados são transmitidos de geração em geração, 

pois estudantes copiam as atitudes dos adultos e, posteriormente, as incorporam ou 

modificam. Os padrões de postura e movimento, adequados ou não, começam a ser 

determinados na infância, são praticados na adolescência e logo se tornam habituais 

na vida adulta. Assim, é essencial fazer as crianças perceberem a importância da 

postura no cotidiano, conscientizando-as das possíveis consequências dos maus 

hábitos (FREIRE; TEIXEIRA; SALES, 2008; SANTOS et al., 2009)  

1.2 DISTÚRBIOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

As doenças crônicas que afetam a condição musculoesquelética representam 

um dos principais problemas para a saúde da população brasileira, principalmente, 

na fase produtiva da vida. Entre essas doenças destacam-se os problemas crônicos 

de coluna, como as dores lombares e os distúrbios osteomusculares relacionados ao 

trabalho (WALSH et al., 2004). 

Os distúrbios musculoesqueléticos têm despertado maior atenção de 

pesquisadores preocupados com questões relativas à saúde e ao trabalho devido ao 

impacto provocado nas esferas psicossociais e econômicas. Esses distúrbios 

incluem várias doenças articulares, problemas de coluna, distúrbios em tecidos 

moles, condições ósseas e traumáticas e afetam diversos momentos e contextos da 

vida do usuário: trabalho, casa, sono etc. (GIGLIO, 2010). 
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O sistema musculoesquelético, como qualquer outro sistema biológico, não é 

estático e necessita estar em homeostase, assim sendo, quando sujeito a uma força 

ou a um estresse externo, ele responderá de uma maneira muito específica 

(HERBERT; XAVIER, 2003). Grande parte das manifestações musculoesqueléticas 

resulta de patologias crônicas e recidivas, ou seja, de tratamento difícil. A dor 

osteomuscular é uma das principais manifestações musculoesqueléticas (RIBEIRO, 

2008).  

Segundo Batiz, Nunes e Licea (2013) os sintomas musculoesqueléticos 

consistem em qualquer anormalidade temporária ou permanente do sistema 

musculoesquelético, resultando em dor ou desconforto. O autor ainda afirma que 

pesquisadores australianos descrevem a “síndrome do uso em excesso” como 

sendo um distúrbio musculoesquelético caracterizado por dor, sensibilidade e, 

geralmente, perda funcional do grupo muscular e ligamentos submetidos a peso ou 

uso contínuos. Os distúrbios musculoesqueléticos, segundo Alencar (2009), 

correspondem a uma variedade de condições inflamatórias e degenerativas, 

afetando os músculos, os tendões, os ligamentos, as articulações e as sinóvias, tais 

como tendinites, bursites, compressões nervosas, lombalgias e dorsalgias, dentre 

outras. 

Para Miranda (2000) dentre as principais causas de dor, estão à postura 

viciosa, a composição corporal e as atividades cotidianas excessivas. Além disso, 

fatores psicossociais, como intenso estresse ocupacional, inadequação do suporte 

social, monotonia das atividades, ansiedade, depressão, entre outros, contribuem 

significativamente para a ocorrência do problema (SANTOS FILHO; BARRETO, 

2001). A dor pode ser manifestação de doença grave e ter repercussões funcionais e 

psicossociais significativas, como anormalidades do sono e do apetite, redução da 

movimentação, imobilismo, restrições das atividades de vida diária, alterações do 

estado de humor, da libido e depressão (TEIXEIRA; PIMENTA, 1995). 

As lesões musculoesqueléticas consistem em danos ao organismo 

decorrentes da utilização excessiva e falta de tempo de recuperação do sistema 

osteomuscular envolvido no trabalho. Os sintomas são de aparecimento insidioso e 

os fatores de risco das lesões musculoesqueléticas são dependentes e, dessa 

forma, devem ser analisados de forma integrada. Envolvem vários aspectos, como 

biomecânicos, cognitivos, sensoriais e afetivos (MAGNANO et al., 2007). 
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Segundo Ferreira Junior (2002) o estágio inicial de distúrbios 

musculoesqueléticos está relacionado às queixas de cansaço ao final da jornada de 

trabalho, algo como uma fadiga muscular com duração de poucas horas. Já no 

estágio dois, além da fadiga, há também as dores, com mais intensidade, e cansaço 

que se estende por um período mais longo. Para Batiz, Nunes e Licea (2013) a 

fadiga ocorre quando o trabalho muscular é realizado durante um tempo prolongado, 

podendo ocasionar a realização menos cuidadosa ou precisa da atividade, que pode 

resultar em acidentes ou em movimentos inadequados, provocando lesões. 

Assim sendo, denota-se que os distúrbios musculoesqueléticos são uma 

questão de saúde muito importante e que gera um impacto negativo a toda a 

população em geral, mas em crianças e adolescentes?  Com o objetivo de entender 

um pouco mais sobre estes sintomas, como eles surgem desde a infância e como 

eles se desenvolvem, será explicado abaixo. 

1.3 DISTÚRBIOS MUSCULOESQUELÉTICOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Cerca de 10 a 20% das crianças aparentemente saudáveis queixam-se de 

dores em algum membro do corpo. Na maioria dos pacientes, são casos leves, 

transitórios e que não alteram a vida cotidiana. No entanto, em algumas situações, a 

dor é de forte intensidade e tem impacto na qualidade de vida, nos aspectos físicos, 

emocionais, sociais e escolares (MALLESON; AL-MATAR; PETTY, 1992). 

Já em adolescentes estudos epidemiológicos realizados sugerem que a 

prevalência e a incidência têm aumentado, significativamente, nos últimos anos, 

sobretudo, nos países desenvolvidos. Estas podem evoluir para a cronicidade com 

repercussões graves na idade adulta, o que representa uma carga para a saúde 

pública quer pelos seus custos diretos quer pelos seus custos indiretos (JANNINI, 

2011; BOGAS; FESTAS, 2012) 

Segundo Sztaznbok et al. (2009) na infância é mais comum a presença de 

lesões inflamatórias (artrite, tendinite e bursite) do que lesões neurológicas por 

compressão (hérnia de disco e síndrome do túnel do carpo), além de outros sinais e 

sintomas como fadiga, redução da atividade física, anorexia, comportamentos 

agressivos, convulsões, cefaleia, dores torácica, abdominal e musculares difusas. Já 

para Vilela e Lopes (2012) a presença de sintomas musculoesqueléticos nessa 

população tão jovem pode originar morbidade e afetar sua vida futura na medida 
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que, dessas queixas musculoesqueléticas, podem advir limitação de movimento e 

incapacidade.  

Paiva, Marques e Paiva (2009) ao falarem sobre os adolescentes afirmam 

que a perturbação musculoesquelética do adolescente corresponde à presença de 

mal-estar, dor ou desconforto. Estes efeitos afetam músculos, nervos, discos 

intervertebrais, articulações, cartilagens, tendões e ligamentos, manifestando-se de 

forma pontual, sistemática ou crônica e a sua etiologia pode ser genética ou 

adquirida, porém condicionam de forma mais ou menos significativa as tarefas de 

vida diária. 

Os avanços em saúde pública permitiram melhorar, de forma significativa, a 

saúde das crianças, mas ainda existe uma lacuna, devido a variações nos 

resultados de atendimento entre os prestadores da assistência e a utilização, pelas 

comunidades, dos cuidados apropriados no trato com a saúde. Entre essas lacunas, 

Nelson (2009) relata que a maioria dos pré-escolares não se encontram com a 

vacinação em dia, pais de pré-escolares não são indagados sobre o 

desenvolvimento da fala de suas crianças, menos da metade dos adolescentes 

discutem sobre sua saúde pessoal com um médico, crianças com asma persistente 

não recebem tratamento continuado para controle da doença, entre outras 

demandas.  

Coury (1998), ao discutir as alternativas de controle para redução de 

disfunções musculoesqueléticas, relata que um dos grandes desafios dessa 

temática é o fato de os indivíduos serem altamente refratários a mudanças de 

hábitos e comportamentos. A mesma autora destaca que um ponto importante 

relativo ao aspecto educacional é que a idade escolar é uma fase favorável para a 

instalação de hábitos saudáveis. 

Portanto, essas lacunas requerem maior cuidado do profissional da saúde, a 

fim de saná-las e proporcionar às crianças e adolescentes assistência de qualidade, 

sendo esta definida como o balanço entre benefícios e prejuízos para a saúde. Esse 

balanço pode ser almejado como meta dos cuidados em pediatria na obtenção do 

potencial máximo de cada criança. Para isso, os pediatras e demais profissionais da 

saúde precisam compreender o crescimento, o desenvolvimento e comportamentos 

normais para monitorar o progresso dos pacientes que acompanham. Assim, 

poderão identificar retardos ou anormalidades de desenvolvimento e aconselhar os 

pais (NELSON, 2009). 
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A fim de compreender de maneira mais ampla a prevalência dos distúrbios 

musculoesqueléticos, esta pesquisa compreendeu abaixo uma revisão sistemática 

baseada em autores de diversos países para identificar a prevalência e apontar 

possíveis fatores relacionados a estes sintomas. 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1 TIPO DE PESQUISA  

 Esta pesquisa foi realizada através de uma revisão sistemática da literatura 

que utilizou os procedimentos metodológicos estabelecidos pelo guia Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses – PRISMA (MOHER et 

al., 2009). O PRISMA é uma diretriz que tem como objetivo ajudar autores a 

melhorarem a qualidade do relato dos dados da revisão sistemática e metanálise, 

ele também auxilia a orientar na avaliação crítica de uma revisão e de uma 

metanálise já publicada (BRASIL, 2012). De acordo com Moher et al. (2009) o 

PRISMA é composto por 27 etapas, sendo elas: título, resumo estruturado, 

fundamentação, objetivos, protocolo e registro, critérios de elegibilidade, fonte de 

informação, busca, seleção de estudos, processo de coleta de dados, dados 

coletados, risco de viés em estudos individuais, medidas de efeito, síntese dos 

resultados, risco de viés entre os estudos, análises adicionais, seleção dos estudos, 

características dos estudos, risco de viés entre os estudos, resultados dos estudos 

individuais, síntese dos resultados, risco de viés nos estudos, análises adicionais, 

sumário da evidência, limitações, conclusões e fontes financiadoras. 

2.2 ESTRATÉGIA DE BUSCA E SELEÇÃO DOS ARTIGOS 

Em 05 de junho de 2019 foi iniciada a revisão bibliográfica e, para a busca 

sistemática e as definições dos descritores, optou-se por utilizar os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS). Dessa maneira, os termos encontrados para a 

realização desta pesquisa foram testados e, por fim, chegou-se a seguinte 

combinação nos idiomas português e inglês: “dor musculoesquelética” OR “dor 

osteomuscular” OR “sintomas osteomusculares” AND “estudantes” OR “alunos” AND 

“educação básica” OR “ensino fundamental” OR “ensino médio”, “musculoskeletal 

pain” OR “musculoskeletal symptoms” AND “students” AND “basic education” OR 

“primary education” OR “secundar education”. A busca foi realizada em quatro (04) 

bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) que inclui LILACS, MEDLINE, 

MEDCARIB, OPAS/OMS, PAHO e WHOLIS; PubMed, EBSCO e Scielo.  

2.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSAO DOS ESTUDOS 

Para a inclusão dos artigos foram estabelecidos os seguintes critérios: a) 
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Estudos originais; b) Considerando como desfecho principal dores osteomusculares 

e/ou dor musculoesquelética e sintomas osteomusculares em alunos do Ensino 

Fundamental e Médio da Educação Básica; c) Idiomas: português e inglês; d) artigos 

publicados de abril de 1992 até agosto de 2020. 

Foram excluídos os estudos de revisão (narrativas, sistemáticas e/ou meta 

análises), dissertações, teses, relatórios e monografias. O pesquisador realizou de 

maneira independente cada etapa do processo de revisão. Caso houvesse dúvidas 

no processo de inclusão e exclusão era realizada uma reunião de consenso entre os 

pesquisadores. 

2.4 SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

Figura 1 - Seleção de estudos 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor (2021). 

 

 

2.5 EXTRAÇÃO DOS DADOS 

Todos os 73 artigos eleitos foram lidos e revisados na íntegra, sendo 

extraídos os dados conforme apresentados nos textos ou tabelas da pesquisa. 

Inicialmente, procurou-se obter o nome dos autores, ano de publicação, número 
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absoluto de participantes, idade dos alunos em cada pesquisa, país onde foi 

realizado o estudo e continente de localização do mesmo.  

Logo após as frequências relativas e/ou porcentagens (%) foram extraídos 

dos estudos de acordo com as seguintes regiões anatômicas: pescoço, ombros, 

parte superior das costas, cotovelos, punhos/mãos, parte inferior das costas, 

quadril/coxas, joelhos e tornozelos/pés. A padronização das nove (09) regiões 

anatômicas foi estabelecida de acordo com o Questionário Nórdico de Sintomas 

Osteomusculares que aborda as principais regiões anatômicas corporais e foi 

adaptado culturalmente para a língua portuguesa por Barros e Alexandre em 2003, 

apresentando uma confiabilidade variando de 0,88 a 1 segundo o coeficiente de 

Kappa (BARROS; ALEXANDRE, 2003). 

Além disso, foram identificadas e extraídas as informações nas pesquisas 

sobre os fatores sociodemográficos, nutricionais, estilo de vida e ergonômicos que 

possuíam relação significativa com os DME. Para isto, utilizou-se o nível de 

significância mostrado nos resultados dos estudos com valor adotado de p>0,05.  

2.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Após a extração das frequências relativas e/ou porcentagens (%) de cada 

região anatômica acometida por DME nos estudos os valores foram separados e 

agrupados em um banco de dados no Excel de acordo com as nove (09) regiões 

anatômicas padronizadas na presente pesquisa. Em seguida, o banco de dados foi 

exportado para o Statistical Package for the Social Sciences-SPSS, versão 22.0 for 

Windows para a realização da estatística descritiva. Na primeira avaliação foram 

apresentados na Tabela 1 e de acordo com as regiões anatômicas as médias e seus 

respectivos Intervalos de Confiança (IC95%) dos estudos incluídos na revisão.  

Na segunda avaliação (Tabelas 4 e 5), os estudos foram separados por 

continentes de acordo com o país de realização. Os resultados da Tabela 4 foram 

mostrados pelo número de países em cada continente (frequência absoluta) e o 

número total (soma) de alunos avaliados em cada continente. Além disso, na Tabela 

5 são apresentados em cada continente as Médias e o Intervalo de Confiança 

(IC95%) das nove (09) regiões anatômicas acometidas por DME.      
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS 

Na tabela 1 são apresentadas as características dos estudos incluídos na 

revisão. A maioria dos estudos (63%) foram publicados nos últimos 10 anos que 

antecederam a pesquisa. Isto mostra que os DME preocupam os pesquisadores pois 

os alunos permanecem boa parte de seu tempo na escola e devido às intensas 

modificações físicas, psíquicas, comportamentais e sociais, constituindo a transição 

entre a infância e a vida adulta, em que muitas das características ou dos hábitos 

referentes ao estilo de vida do adulto são adquiridos e/ou consolidados, é de suma 

importância acompanhar nos alunos os possíveis agravos à saúde relacionados aos 

DME que podem prejudicar todo o processo de desenvolvimento integral (ROEHRS; 

MAFTUM; ZAGONEL, 2010; BRASIL, 2019; MARTINS et al., 2020).  

Os delineamentos descritivos e transversais foram os mais frequentes nas 

pesquisas (Tabela 1). A razão disto pode estar relacionada ao baixo custo e a 

agilidade de se realizar este tipo de pesquisa quando comparado a outros 

delineamentos, fatores importantes que podem ter sido considerados pelos autores, 

principalmente, aqueles estudos com amostras grandes. 

No total, 131.904 alunos da educação básica com faixas etárias entre 6 a 21 

anos foram avaliados nos estudos e predominou (40%) alunos do ensino 

fundamental. Segundo dados do Censo da Educação Básica de 2019 a quantidade 

de matrículas no ensino fundamental ao longo dos anos sempre foi maior 

comparado às matrículas do ensino infantil e médio, o que pode explicar estes 

resultados, além disso, na faixa etária de 7 a 14 anos, se concentra a 

obrigatoriedade de os estudantes estarem no ensino fundamental (BRASIL, 2019).  

Os países com maior volume de pesquisas sobre os DME em alunos da 

Educação Básica foram o Brasil (13,7%), Irã (12,3%) e Dinamarca (6,8%) (Tabela 1).  

No Irã a principal justificativa é que um dos autores foi responsável por guiar 04 

estudos, sendo o único autor deste estudo a ser o autor principal em mais de um 

estudo nesta revisão. O fato de somente serem aceitos nesta revisão artigos em 

português e em inglês pode ser uma das justificativas para o Brasil ser o país com 

maior número de estudos, considerando que a língua nativa é o português e que é o 

5º país mais populoso do mundo.  



25 
 

Com relação aos estudos realizados no Brasil 04 pesquisas foram realizadas 

na região Sul, 05 no Sudeste e uma (01) na região Norte (Tabela 1).  Estes 

resultados mostram que há uma escassez de informações sobre os DME do Centro-

Oeste e Norte do Brasil. É importante destacar que a falta de informações sobre os 

DME em alunos da Educação Básica das regiões Centro-Oeste e Norte pode 

subestimar o problema e não mostrar os fatores relacionados específicos aos DME 

das respectivas regiões.    
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Tabela 1 - Características dos artigos incluídos para a revisão 

Autor/Ano Delineamento do Estudo Amostra (N) Idade País 

Abaraogu et al. (2020) Transversal 404 alunos do Ensino Médio 13 a 17 anos Nigéria 
Hernandez et al. (2020) Transversal 123 alunos do Ensino Fundamental 8 a 10 anos Espanha 
Layuk, Martiana e 
Bongakaraeng (2020) 

Transversal 164 alunos do Ensino Fundamental 6 a 9 anos Indonésia 

Martins et al. 
(2020) 

Transversal 
632 alunos do 
5º ao 12º ano de escolaridade 

10 a 19 anos Portugal 

Rezapur-Shahkolai et al. 
(2020) 

Transversal 693 alunos do Ensino Fundamental 7 a 12 anos Iran 

Bazett-Jones, Rathleef e 
Holden (2019) 

Transversal 
1.021 alunos do Ensino Fundamental 
e Médio 

10 a 18 anos Estados Unidos 

Ayed et al. (2019) Transversal 
1.221 alunos do Ensino Fundamental 
e Médio 

12 a 18 anos Tunísia 

Gheysvandi et al. (2019) Transversal 693 alunos do Ensino Fundamental 7 a 12 anos Iran 
Muppidi et al. (2019) Transversal 776 alunos do Ensino Fundamental 6 a 12 anos  Índia 
Weber (2019) Observacional 131 alunos do Ensino Fundamental 10 a 13 anos Suécia 
Delele et al. (2018) Transversal 723 alunos do Ensino Fundamental Média de 11,5 anos Etiópia 
Dianat, Alipour e Jafarabi 
(2018) 

Transversal 1.611 alunos do Ensino Fundamental 11 a 15 anos Iran 

Grimby-Ekman et al. (2018) Transversal 20.877 alunos do Ensino Médio 15 anos Suécia 
Keeratisiroj e Siritaratiwat 
(2018) 

Transversal 
2.750 alunos do Ensino Fundamental 
e Médio 

9 a 19 anos Tailândia 

Szita et al. (2018) Longitudinal 
952 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

7 a 16 anos Hungria 

Dianat, Alipour e Jafarabi 
(2017) 

Transversal 1.611 alunos do Ensino Fundamental 11 a 14 anos Iran 

Scarabottolo et al. (2017) Transversal 
1.011 alunos de Escolas Públicas e 
Privadas 

10 a 17 anos Brasil 

Spiteri et al. (2017) Transversal 3.852 alunos do Ensino Fundamental 8 a 13 anos Malta 

Aprile et al. (2016) Transversal 
5.318 alunos do Ensino Fundamental 
e Médio 

6 a 19 anos Itália 

Azabagic et al. (2016) Transversal 1.315 alunos do Ensino Fundamental 8 a 12 anos Bósnia e Herzegovina 
Dockrell, Simms e Blake 
(2015) 

Quase experimental 
529 alunos do 
Ensino Fundamental 

9 a 11 anos Irlanda 

Fernandes et al. (2015) Transversal 1.461 alunos do Ensino Fundamental 10 a 14 anos Brasil 
    continua 
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Macedo et al. (2015) Transversal 
149 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

11 a 17 anos Brasil 

Chiwaridzo e Naidoo (2014) Transversal 544 alunos do Ensino Médio 13 a 19 anos Zimbábue 
Dianat et al. (2014) Transversal 586 alunos do Ensino Fundamental 12 a 14 anos Iran 
Eckhoff e Kvernmo (2014) Transversal 3.999 alunos do Ensino Médio 15 a 16 anos Noruega 
Hamzat et al. (2014) Transversal 1.785 alunos do Ensino Fundamental 10 a 15 anos Nigéria 
Legault, Cantin e Descarreaux 
(2014) 

Transversal 
48 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

11 a 16 anos França 

Mwaka et al. (2014) Transversal 
532 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

10 a 21 anos Uganda 

Saes et al. (2014) Transversal 
625 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

6 a 18 anos Brasil 

Arghavani et al. (2013) Transversal 
800 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

12 a 15 anos Iran 

Dianat et al. (2013) Transversal 307 alunos do Ensino Fundamental 7 a 12 anos Iran 

Kedra e Czaprowski (2013) Transversal 
1.089 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

10 a 19 anos Polônia 

Lemos et al. (2013) Transversal 770 alunos de Escolas Privadas 7 a 17 anos Brasil 
Pereira et al. (2013) Transversal 262 alunos de Escolas Públicas 6 a 12 anos Brasil 

Rathleef et al. (2013) Transversal 
2.953 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

12 a 19 anos Dinamarca 

Noll et al. (2012) Transversal 
65 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

11 a 16 anos Brasil 

Sharan et al. (2012) Retrospectivo 
22 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

Média de 12,9 anos Índia 

Trigueiro, Massada e Garganta 
(2012) 

Transversal 637 alunos do Ensino Fundamental 7 a 10 anos Portugal 

De Vitta et al. (2011) Transversal 
1.236 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

11 a 14 anos Brasil 

Kjaer et al. (2011) Longitudinal 771 alunos de Escolas Públicas 9 a 15 anos Dinamarca 
Onofrio et al. (2011) Transversal 1.233 alunos do Ensino Médio 13 a 19 anos Brasil 

Yao et al. (2011) Transversal 
2.083 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

10 a 18 anos China 

Kaspiris et al. (2010) Retrospectivo 692 alunos do Ensino Fundamental 7 a 14 anos Grécia 
Shamsoddini, Hollisaz e Hafezi 
(2010) 

Transversal 
213 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

12 a 15 anos Iran 

    
continua 
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Trevelyan e Legg (2010) Transversal 245 alunos do Ensino Fundamental 11 a 14 anos 
Nova 
Zelândia 

Paiva, Marques e Paiva (2009) Transversal 160 alunos do Ensino Fundamental 15 a 19 anos Portugal 
Masiero et al. (2008) Transversal 7.542 alunos do Ensino Médio 13 a 15 anos Itália 

Sato et al. (2008) Transversal 
34.423 alunos do Ensino 
Fundamental e Médio 

9 a 15 anos Japão 

Mohseni-Bandpei, Bagheri-Nesami e Shayesteh-
Azar (2007) 

Transversal 4.813 alunos do Ensino Fundamental 11 a 14 anos Iran 

Moore, White e Moore (2007) Transversal 
531 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

8 a 18 anos 
Estados 
Unidos 

Murphy, Buckle e Stubbs (2007) Transversal 679 alunos do Ensino Fundamental 11 a 14 anos Inglaterra 
Skoffer (2007)  Transversal 546 alunos do Ensino Médio 14 a 17 anos Dinamarca 
Hakala et al. (2006) Transversal 6.003 alunos do Ensino Médio 14 a 18 anos Finlândia 
Zapata et al. (2006) Transversal 833 alunos de Escolas Privadas 10 a 18 anos Brasil 

Bejia et al. (2005) Transversal 
622 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

11 a 19 anos Tunísia 

Whittfield, Legg e Hedderley (2005) Transversal 140 alunos do Ensino Fundamental 
Média de 13,6 
anos 

Nova 
Zelândia 

Korovessis et al. (2004) Transversal 
3.441 alunos do Ensino Fundamental 
e Médio 

9 a 15 anos Grécia 

Prista et al. (2004) Transversal 
204 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

11 a 16 anos Moçambique 

Shehab et al. (2004) Transversal 400 alunos de Escolas Públicas 10 a 18 anos Kuwait 

Siambanes et al. (2004) Transversal 3.497 alunos do Ensino Fundamental 11 a 15 anos 
Estados 
Unidos 

Jones et al. (2003) Longitudinal 
933 alunos da 
Ensino Fundamental 

11 a 14 anos Inglaterra 

Kovacs et al. (2003) Longitudinal 7.048 alunos do Ensino Fundamental 13 a 15 anos Espanha 
Van Gent et al. (2003) Transversal 745 alunos do Ensino Fundamental 12 a 14 anos Holanda 
Watson et al. (2002) Transversal 1.446 alunos do Ensino Fundamental 11 a 14 anos Inglaterra 

Wedderkopp et al. (2001) Transversal 
806 alunos do Ensino Fundamental e 
Médio 

8 a 16 anos Dinamarca 

Grimmer e Williams (2000) Transversal 1.193 alunos de Escolas Públicas 12 a 18 anos Austrália 

    continua 
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Gunzburg et al. (1999) Transversal 
392 alunos da 
Ensino Fundamental 

9 anos Bélgica 

Harreby et al. (1999) Transversal 1.389 alunos de Escolas Municipais 13 a 16 anos Dinamarca 

Smedbraten et al. (1998) Transversal 
569 alunos do 
Ensino Fundamental 

10 a 15 anos Noruega 

Taimela et al. (1997) Transversal 
1.171 alunos do Ensino Fundamental 
e Médio 

7 a 16 anos Finlândia 

Brattberg (1994) Transversal 
1.245 alunos do Ensino Fundamental 
e Médio 

8 a 17 anos Suécia 

Troussier et al. (1994) Transversal 
1.178 alunos do Ensino Fundamental 
e Médio 

6 a 20 anos França 

Olsen et al. (1992) Longitudinal 1.242 alunos de Escolas Públicas 11 a 17 anos 
Estados 
Unidos 

 Fonte: Os Autores (2020). 
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3.2 PREVALÊNCIAS E AS REGIÕES ANATÔMICAS COM DME  

Na região superior do corpo os ombros (30,0%), pescoço (28,4%), coluna 

lombar (23,4%) e dorsal (21,4%) tiveram as maiores prevalências (Tabela 3). Estes 

resultados podem estar relacionados ao excesso de peso que os alunos transportam 

nas mochilas e a postura inadequada durante longos períodos para realizar as 

atividades escolares ou diárias (DE VITTA et al., 2011; AZABAGIC et al., 2016). 

 O transporte de mochilas acima de 10% do peso corporal do aluno é 

identificado em vários estudos como um fator de risco para o desenvolvimento de 

DME (DIANAT et al., 2014; MWAKA et al., 2014; AZABAGIC et al., 2016; MARTINS 

et al., 2020). De acordo com autores, o excesso de peso ao transportar mochilas 

pode causar desvios posturais e, consequentemente, dores, principalmente, na 

região das costas e cervical (MWAKA et al., 2014; AYED et al., 2019; MARTINS et 

al., 2020). 

A mesma situação da postura inadequada que, segundo autores ocorre de 

maneira multifatorial e, de acordo com Noll et al. (2012), uma postura inadequada 

pode causar alterações na coluna vertebral, especialmente, cifoses e escolioses, isto 

ocorre tanto no ambiente escolar quanto fora dele, pois grande parte dos alunos 

permanece durante longos períodos em posições sentadas e incorretas. 

Na região inferior do corpo, os tornozelos/pés (22,2%) e os joelhos (20,7%) 

tiveram as maiores prevalências nos alunos da Educação Básica (Tabela 3). A razão 

disso pode estar relacionada à prática esportiva de competição que alguns alunos 

participam, principalmente, nas modalidades de futebol e voleibol observada nos 

estudos (TROUSSIER et al., 1994; BEJIA et al., 2005; KASPIRIS et al., 2010; DE 

VITTA et al., 2011; RATHLEEF et al., 2013; SAES et al., 2014; KEERATISIROJ, 

SIRITARATIWAT, 2018). O futebol é um esporte de contato físico e de gestos 

específicos como corridas, saltos, aterrissagens, aceleração, desaceleração, 

mudanças abruptas de direção, chutes e pivoteios (SENA et al., 2013). Estas 

características podem predispor os seus praticantes a algum tipo de lesão ou DME, 

principalmente nos membros inferiores. No voleibol, por ser uma modalidade 

esportiva com características intermitentes e movimentos como saltos, ataques e 

bloqueios serem realizados em alta intensidade e com grande potência muscular, 
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pode induzir as lesões musculares ou DME, tanto de membros superiores quanto de 

membros inferiores (FREITAS et al., 2015).     

Outro fator importante com relação aos DME nos tornozelos/pés e nos joelhos 

é o deslocamento caminhando com sobrecarga até a escola. Estudos apontaram 

que alunos que se deslocam por mais de 30 minutos diários até o ambiente escolar 

apresentaram maior chance de desenvolvimento de DME (MWAKA et al., 2014; 

APRILE et al., 2016; AYED et al., 2019). De acordo com autores a sobrecarga da 

mochila quando transportada por longos períodos, causa um efeito gravitacional que 

modifica o padrão natural de movimento quando comparado a situações ao qual não 

há transporte de sobrecargas (MWAKA et al., 2014). 
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Tabela 2 - Regiões anatômicas acometidas por DME em alunos da Educação Básica 

Autor/Ano Região Superior (%) Região Inferior (%) 

Abaraogu et al. (2020) 

Ombros 
Pescoço 
Costas 
Lombar 

45,8 
30,0 
22,6 
5,5 

ND 

Hernandez et al. (2020) 

Pescoço 
Ombros 
Costas 
Lombar 

20,5 
50,0 
35,9 
17,8 

ND 

Layuk, Martiana e Bongakaraeng (2020) Costas 32,5 ND 

Martins et al. (2020) 

Pescoço 
Ombros 
Dorsal 
Lombar 

23,4 
27,8 
25,3 
22,8 

Coxas/Quadril 
Joelho 

26,1 
19,6 

Rezapur-Shahkolai et al. (2020) Lombar 26,6 ND 

Bazett-Jones, Rathleef e Holden (2019) 

Ombros 
Pescoço 
Cotovelos 
Mãos/Punhos 
Costas 
Lombar 

6,4 
7,6 
1,3 
11,5 
5,1 
19,7 

Coxas/Quadril 
Joelho 
Pés/Tornozelos 

5,7 
24,8 
17,8 

Ayed et al. (2019) 
Pescoço 
Ombros 
Lombar 

32,0 
43,0 
35,8 

ND 

Gheysvandi et al. (2019) 
Pescoço 
Ombros 

35,8 
30,9 

ND 

Muppidi et al. (2019) 
Ombros 
Costas 

77,0 
14,1 

ND 

Weber (2019) Pescoço 40,0 ND 

Delele et al. (2018) 

Pescoço 
Ombros 
Cotovelos 
Mãos/Punhos 
Costas 
Lombar 

14,2 
24,9 
13,8 
5,8 
6,9 
6,9 

Coxas/Quadril 
Joelhos 
Pés/Tornozelos 

9,7 
14,8 
7,9 
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Dianat, Alipour e Jafarabi (2018) 

Pescoço 
Ombros 
Costas 

27,9 
20,7 
19,0 

continua 
ND 

Grimby-Ekman et al. (2018) Costas 57,7 ND 

Keeratisiroj e Siritaratiwat (2018) 

Pescoço 
Ombros 
Cotovelos 
Mãos/Punhos 
Costas 
Lombar 

33,9 
28,3 
6,3 
25,5 
19,5 
16,8 

Coxas/Quadril 
Joelhos 
Pés/Tornozelos 

21,5 
19,6 
26,9 

Szita et al. (2018) 
Pescoço 
Costas 
Lombar 

25,0 
24,9 
19,4 

ND 

Dianat, Alipour e Jafarabi (2017) Lombar 34,3 ND 

Scarabottolo et al. (2017) 
Costas 
Lombar 

17,4 
18,0 

ND 

Spiteri et al. (2017) Costas 32,0 ND 
Aprile et al. (2016) Costas 62,4 ND 

Azabagic et al. (2016) 
Pescoço 
Ombros 
Costas 

17,0 
22,0 
16,0 

ND 

Dockrell, Simms e Blake (2015) 
Ombros 
Costas 

27,3 
15,0 

ND 

Fernandes et al. (2015) Lombar 18,5 ND 
Macedo et al. (2015) Lombar 60,4 ND 
Chiwaridzo e Naidoo (2014) Lombar 42,8 ND 

Dianat et al. (2014) 
Pescoço 
Ombros 
Lombar 

35,3 
26,1 
33,0 

ND 

Eckhoff e Kvernmo (2014) 
Ombros 
Costas 

34,9 
34,4 

Joelhos 31,6 

Hamzat et al. (2014) 

Pescoço 
Ombros 
Cotovelos 
Mãos/Punhos 
Costas 
Lombar 

29,1 
63,5 
7,5 
9,6 
31,7 
26,2 

Coxas/Quadril 
Joelhos 
Pés/Tornozelos 

16,8 
13,1 
15,8 

 
 

Pescoço 
 

57,4 
 

Coxas/Quadril 
 

21,3 
continua 
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Legault, Cantin e Descarreaux (2014) Ombros 
Cotovelos 
Mãos/Punhos 
Costas 
Lombar 

27,1 
4,2 
21,3 
43,8 
48,9 

Joelhos 
Pés/Tornozelos 

31,3 
42,6 

Mwaka et al. (2014) 

Pescoço 
Ombros 
Costas 
Lombar 

24,5 
42,1 
35,7 
37,8 

ND 

Saes et al. (2014) 

Pescoço 
Mãos/Punhos 
Costas 
Lombar 

10,1 
12,2 
11,2 
10,9 

Coxas/Quadril 12,2 

Arghavani et al. (2013) 

Pescoço 
Ombros 
Cotovelos 
Mãos/Punhos 
Costas 

33,5 
52,4 
3,2 
8,6 
33,2 

Coxas/Quadril 
Joelhos 
Pés/Tornozelos 

49,1 
21,3 
19,8 

Dianat et al. (2013) 

Pescoço 
Ombros 
Cotovelos 
Mãos/Punhos 
Costas 
Lombar 

2,9 
70,0 
6,2 
18,5 
13,6 
8,7 

ND 

Kedra e Czaprowski (2013) Lombar 76,2 ND 
Lemos et al. (2013) Lombar 31,6 ND 

Pereira et al. (2013) 

Pescoço 
Ombros 
Cotovelos 
Mãos/Punhos 
Costas 

3,0 
26,0 
27,0 
12,0 
46,0 

Coxas/Quadril 
Pés/Tornozelos 

50,0 
15,0 

Rathleef et al. (2013) 
Ombros 
Mãos/Punhos 
Costas 

13,3 
4,4 
24,1 

Coxas/Quadril 
Joelhos 
Pés/Tornozelos 

5,9 
32,3 
11,5 

Noll et al. (2012) Lombar 47,7 ND 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

continua 
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Sharan et al. (2012) Pescoço 
Ombros 
Cotovelos 
Lombar 

27,0 
20,0 
7,0 
6,0 

ND 

Trigueiro, Massada e Garganta (2012) Costas 12,7 ND 
De Vitta et al. (2011) Lombar 19,5 ND 

Kjaer et al. (2011) 
Pescoço 
Costas 
Lombar 

10,9 
36,3 
20,3 

ND 

Onofrio et al. (2011) Lombar 13,7 ND 
Yao et al. (2011) Lombar 29,3 ND 
Kaspiris et al. (2010) Lombar 22,1 ND 

Shamsoddini, Hollisaz e Hafezi (2010) 

Pescoço 
Ombros 
Cotovelos 
Mãos/Punhos 
Costas 
Lombar 

27,6 
38,1 
7,1 
4,1 
7,4 
9,3 

Pés/Tornozelos 8,1 

Trevelyan e Legg (2010) 
Pescoço 
Lombar 

36,0 
35,0 

ND 

Paiva, Marques e Paiva (2009) 
Pescoço 
Lombar 

71,3 
62,5 

ND 

Masiero et al. (2008) Lombar 28,8 ND 
Sato et al. (2008) Lombar 20,5 ND 
Mohseni-Bandpei, Bagheri-Nesami e Shayesteh-
Azar (2007) 

Lombar 17,4 
ND 

Moore, White e Moore (2007) 

Pescoço 
Ombros 
Costas 
Lombar 

15,7 
37,2 
12,3 
27,6 

ND 

Murphy, Buckle, Stubbs (2007) 
Pescoço 
Costas 
Lombar 

27,0 
18,0 
22,0 

ND 

Skoffer (2007)  Lombar 51,3 ND 

Hakala et al. (2006) 
Pescoço 
Lombar 

26,0 
12,0 

ND 

 
 

Costas 
 

16,4 
 

ND 
continua 
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Zapata et al. (2006) Lombar 23,0 
Bejia et al. (2005) Lombar 28,4 ND 

Whitfield, Legg e Hedderley (2005) 

Pescoço 
Ombros 
Cotovelos 
Costas 
Lombar 

57,9 
15,7 
22,8 
36,4 
35,0 

Coxas/Quadril 
Joelhos 
Pés/Tornozelos 

6,4 
5,7 
5,7 

Korovessis et al. (2005) Lombar 21,6 ND 
Prista et al. (2004) Lombar 13,5 ND 
Shehab et al. (2004) Lombar 57,8 ND 
Siambanes et al. (2004) Costas 64,1 ND 
Jones et al. (2003) Lombar 18,6 ND 
Kovacs et al. (2003) Lombar 60,6 ND 

Van Gent et al. (2003) 
Pescoço 
Costas 

43,6 
46,5 

ND 

Watson et al. (2002) Lombar 23,9 ND 
Wedderkopp et al. (2001) Costas 39,0 ND 
Grimmer e Williams (2000) Lombar 24,6 ND 
Gunzburg et al. (1999) Lombar 36,0 ND 
Harreby et al. (1999) Lombar 50,8 ND 

Smedbraten et al. (1998) 

Pescoço 
Ombros 
Cotovelos 
Mãos/Punhos 
Costas 

17,0 
10,0 
4,0 
6,0 
32,0 

Coxas/Quadril 
Joelhos 
Pés/Tornozelo 

21,0 
30,0 
19,0 

Taimela et al. (1997) Lombar 9,7 ND 
Brattberg (1994) Costas  29,0 ND 
Troussier et al. (1994) Costas 51,8 ND 
Olsen et al. (1992) Lombar 22,0 ND 

* ND: Não definido 
Fonte: Os Autores (2020).
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A prevalência geral de DME nos alunos da Educação Básica ficou entre 

14,7% a 25,9% (Tabela 3).  Encontramos somente um (1) estudo de revisão 

sistemática realizado em 2007 que mostrou a prevalência de DME na região do 

pescoço em alunos da Educação Básica (JEFFRIES; MILANESE; GRIMMER-

SOMMERS, 2007). Os resultados obtidos através de 58 estudos analisados na 

pesquisa demonstraram uma prevalência entre 18% a 33% de DME no pescoço. 

Estes achados são diferentes da presente pesquisa em que os valores foram de 

4,3% a 52,5%. Esta diferença pode estar relacionada às características das 

amostras, perfil dos alunos e as mudanças que ocorreram na Educação Básica ao 

longo dos últimos 10 anos. De acordo com De Vitta et al. (2011) outro fator é o 

processo de evolução de tecnologias que traz consigo uma alteração nos hábitos de 

crianças e adolescentes relacionados, especialmente, ao aumento da inatividade 

física e longos períodos sentados em posturas inadequadas o que potencializa o 

risco de DME. 

É importante destacar que esta é a primeira pesquisa de revisão sistemática 

que analisou a prevalência de DME e as regiões anatômicas mais acometidas por 

estes problemas em alunos da Educação Básica. 

Tabela 3 - Prevalência de distúrbios musculoesqueléticos de acordo com a região anatômica em 

escolares da educação básica (Média e IC95%) 

Região Anatômica Média (%) IC (95%) 

Pescoço 28,4 4,3 - 52,5 
Ombros 30,0 4,3 - 55,8 
Dorsal 21,4 0,9 - 41,9 
Cotovelos 6,6 0,8 - 12,4 
Punhos/mãos 14,7 4,4 - 25,0 
Lombar 23,7 4,2 - 43,2 
Quadril/coxas 15,0 6,2 - 23,8 
Joelhos 20,7 11,4 - 30,0 
Tornozelo/pé 22,2 5,7 - 38,7 

Geral  20,3 14,7 – 25,9 

Fonte: Os Autores (2020). 

3.3 DISTRIBUIÇÃO E PREVALÊNCIA DE DME DE ACORDO COM O CONTINENTE 

 O continente Europeu e Asiático foi responsável por 64,4% dos estudos, 

totalizando 110.119 mil alunos da Educação Básica avaliados. Em contrapartida, a 

Oceania e o continente Africano tiveram a menor quantidade de pesquisas com 

alunos da Educação Básica (Tabela 4). O continente Asiático é o mais populoso do 

mundo (GRAIZBORG, 2006) e contou com um estudo com mais de 20.000 alunos 
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(SATO et al., 2008), enquanto o continente Europeu é considerado o mais rico do 

mundo (STIGLITZ, 2018) e, consequentemente, há um maior investimento em 

pesquisa e educação, o que pode explicar estes resultados. Em contrapartida, a 

Oceania por ser o menor continente do mundo, com menor número de países e 

população (SILVA, 2019) pode ter repercutido proporcionalmente a um menor 

número de pesquisas nesta área. Por fim, o continente Africano, apesar de sua 

grande extensão territorial, apresenta um alto nível de pobreza, o que justifica ainda 

poucos estudos relacionados a esta área (CORREIA, 2016).   

Tabela 4 - Distribuição dos estudos conforme continente de realização 

Continente Número de Estudos Total de Avaliados 

África 08 6.035 
Europa 31 58.174 
Ásia 16 51.945 
América 15 14.096 
Oceania 03 1.654 

Fonte: Os Autores (2020). 

Em relação às principais regiões anatômicas acometidas por DME nos alunos 

da Educação Básica houve divergência dos resultados conforme o continente 

(Tabela 5). Por exemplo, no continente Africano (43,9%), Asiático (39,7%) e na 

Oceania (57,9%) a região dos ombros foi a mais prevalente, enquanto no continente 

Europeu a região dorsal (32,5%) e no continente Americano a região dos joelhos 

(37,4%) obtiveram as maiores prevalências (Tabela 5).  

As características culturais, sociais, econômicas e educacionais de cada 

continente podem ser a provável explicação para as diferenças nos resultados 

encontrados. Também é importante ressaltar que o número de estudos e total de 

alunos avaliados em cada continente foi diferente, podendo ter influenciado sobre os 

resultados obtidos. 

Tabela 5 - Prevalência de DME em conforme o continente de realização dos estudos (Média e 

IC95%) 

Região África Europa Ásia América Oceania 

Pescoço 26,0 
(17,1-34,8) 

 

28,4 
(19,5-37,2) 

28,0 
(19,0-37,0) 

21,5 
(2,2-40,9) 

40,2 
(13,9-66,3) 

Ombros 43,9 
(26,8-60,9) 

 

26,6 
(16,1-37,0) 

39,7 
(23,6-55,7) 

23,2 
(2,7-43,7) 

57,9 

Dorsal 24,2 
(3,9-44,6) 

 

32,5 
(25,5-39,4) 

21,5 
(12,5-30,5) 

27,8 
(9,6-46,0) 

36,4 

     continua 
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Cotovelos 10,6 
(0,9-20,3) 

 

4,1 
(2,8-5,4) 

6,0 
(4,0-7,9) 

14,2 
(1,3-27,0) 

15,7 

Punhos/mãos 7,7 
(1,8-13,5) 

 

10,6 
(0,4-20,7) 

16,0 
(1,7-30,4) 

11,9 
(11,0-12,9) 

- 

Lombar 24,6 
(12,6-36,6) 

 

31,2 
(22,3-40,0) 

24,3 
(14,2-34,4) 

28,6 
(17,9-39,3) 

38,1 
(24,8-51,4) 

Quadril/coxas 13,2 
(2,3-24,2) 

 

18,6 
(4,6-32,5) 

29,3 
(5,3-53,3) 

5,7 
 

6,4 

Joelhos 14,0 
(3,1-24,8) 

 

29,0 
(22,3-35,5) 

16,6 
(4,1-29,1) 

37,4 
(7,0-67,8) 

5,7 

Tornozelo/pé 11,8 
(2,5-21,0) 

21,0 
(0,6-41,4) 

22,7 
(5,2-40,2) 

16,4 
(7,6-25,2) 

5,7 

Fonte: Os Autores (2020). 

 Com relação à prevalência média de DME dos alunos da Educação Básica 

em cada continente (Figura 2), os resultados mostraram que no continente Africano 

foi de 19,5%, no continente Europeu foi de 22,4%, na Ásia a média foi de 22,7%, no 

continente Americano 20,7% e, por fim, na Oceania a média foi de 25,8%.  

Figura 2 - Distribuição de DME em alunos da Educação Básica conforme continente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Educolorir (2020). 
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3.4 FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS, NUTRICIONAIS, ESTILO DE VIDA, 

ERGONÔMICOS E OUTROS RELACIONADOS COM OS DME 

 Dos 73 estudos analisados na presente pesquisa, 12 estudos não realizaram 

qualquer análise da relação entre os DME com algum tipo de fator, portanto, na 

Tabela 6 são apresentados 61 estudos que realizaram algum tipo de análise para 

verificar a relação entre determinados fatores com os DME nos escolares da 

Educação Básica. 

O sexo, a idade dos alunos e aqueles com histórico na família de DME foram 

os fatores sociodemográficos que mais se relacionaram com os DME nos estudos da 

presente pesquisa (Tabela 6).   

Os DME foram mais frequentes nos alunos do sexo feminino comparado ao 

sexo masculino na maioria dos estudos. As principais justificativas que os estudos 

trazem para esta diferença entre os sexos estão na menor força física das meninas 

(BRATTBERG, 1994; DE VITTA et al., 2011; HAMZAT et al., 2014), nos fatores 

psicossociais (DE VITTA et al., 2011) e na puberdade antecipada que acontece nas 

meninas (SAES et al., 2014). A relação entre força física e dores no sexo feminino, 

de acordo com De Vitta et al. (2011), é justificada por uma questão fisiológica, onde 

a produção de hormônios relacionados a força é inferior no sexo feminino, fazendo 

com que se sintam mais desgastadas mediante a sobrecargas de trabalho 

equivalentes ao do sexo masculino. De Vitta et al. (2011) aponta que os fatores de 

ordem psicossocial associadas a DME no sexo feminino são justificados pelo fato de 

mulheres normalmente se queixarem mais do que homens quanto aos seus 

problemas e se sintam socialmente mais permitidas para exporem estes problemas. 

Saes et al. (2014) aponta que meninas desenvolvem seu corpo mais precocemente 

que meninos devido a puberdade, isto gera alterações na composição 

musculoesquelética do corpo que podem gerar dores e desconfortos.  

Os estudos mostraram que nas idades mais avançadas (10 a 18 anos) é mais 

comum a presença dos DME e observa-se um número maior de regiões anatômicas 

afetadas por estes problemas. De acordo com autores isso se deve aos maus 

hábitos alimentares, ao processo natural de desenvolvimento do corpo (maturação) 

e o maior número de atividades cotidianas as quais eles realizam (PAIVA; 

MARQUES; PAIVA, 2009; DE VITTA et al., 2011). 

Outro fator importante foi o histórico familiar de DME. O estudo de Saes et al. 
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(2014) mostrou que os alunos que tinham pais com histórico de DME apresentavam 

maior risco de desenvolver estes problemas. Acredita-se que a família, e 

principalmente os pais, podem ter um papel negativo quando dão muita importância 

aos sintomas dolorosos em adolescentes, influenciando seu comportamento em 

resposta à dor e às estratégias de enfrentamento (MASIEIRO et al., 2008). 
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Tabela 6 - Fatores relacionados aos DME nos estudos com alunos da Educação Básica (p<0,05) 

Autor/Ano 

FATORES ASSOCIADOS 

Sócio 
Demográficos 

Atividades 
físicas/lazer 

Estado Nutricional Ergonômicos Outros 

Abaraogu et al. (2020) • Sexo feminino • NA • NA • NR • NA 

Martins et al.  (2020) 

• Sexo feminino • Assistir televisão 
(média de h/dia 
superior em alunos 
com DME) 

• NR • Locomoção até a 
escola (caminhar 
ou bicicleta) 

• NA 

Rezapur-Shahkolai et al. 
(2020) 

• Histórico familiar de 
DME (% maior em 
alunos com DME) 
 

• Idade >10 anos 

• Assistir televisão 
(>3h/dia) 

• NR • Qualidade das 
carteiras (muito 
baixas) 
 

• Tipo da mochila 
(01 alça) 

• Aspectos 
posturais 
(percepção 
negativa maior 
em alunos com 
DME) 

Bazett-Jones, Rathleef e 
Holden (2019) 

• Sexo feminino • NR • NA • NA • Qualidade do 
sono (percepção 
ruim ou 
insuficiente 
maior em alunos 
com DME) 

Ayed et al. (2019) 

• Sexo feminino • Assistir televisão 
(≥12h/semana) 
 

• - Jogar 
videogames 
(≥2h/dia) 
 

• Usar computador 
(≥4h/semana) 

• Sobrepeso (IMC  
≥25kg/m2) 

• Peso da mochila 
(≥10% peso 
corporal) 
 

• Qualidade das 
carteiras (muito 
baixas e longe do 
quadro) 
 

• Transporte da 
mochila (≥1h/dia) 

• NA 

Gheysvandi et al. (2019) 

• Sexo feminino • NR • NR • - Atividades 
extraescolares 
(muitas tarefas de 
casa solicitadas  
 
 

• NA 
 
 

 
 

continua 
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pelos professores) 

• Qualidade das 
carteiras (muito 
altas ou baixas e 
distância do 
quadro) 

Delele et al. (2018) 

• NR • NA • NR • Formato de 
educação (escolas 
estaduais) 
 

• Locomoção até a 
escola (caminhar 
>20min/dia) 
 

• Peso da mochila 
(≥20% peso 
corporal) 

• NA 

Dianat, Alipour e Jafarabi 
(2018) 

• Idade ≥14 anos 
 

• Sexo feminino 

• NA • NA • NA • NA 

Grimby-Ekman et al. 
(2018) 

• NR • NA • NA • Rendimento 
escolar (Notas 
inferiores nas 
disciplinas) 

• NA 

Keeratisiroj e 
Siritaratiwat (2018) 

• Idade ≥15 anos  
 

• Sexo feminino 

• Assistir televisão 
(média de h/dia 
superior) 

• NR • Atividades 
extraescolares 
(muitas tarefas de 
casa solicitadas 
pelos professores) 
 

• Transporte da 
mochila (média de 
min/dia superior) 

• NA 

Szita et al. (2018) 

• Histórico familiar 
DME (ao menos 01 
membro da família 
com DME) 
 

• Assistir televisão 
(>2h/dia) 

• NA • Qualidade das 
carteiras 
(percepção de 
desconforto) 

• Qualidade do 
sono (relatos de 
ao menos 01 
distúrbio  

continua 
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• Idade >12 anos ocorrido) 

Dianat, Alipour e Jafarabi 
(2017) 

• Histórico familiar 
DME (ao menos 01 
membro da família 
com DME) 
 

• Sexo feminino 

• NR • NR • Qualidade das 
carteiras (altura e 
distância do 
quadro) 
 

• Tipo da mochila 
(01 alça) 
 

• Transporte da 
mochila (>1h/dia) 

• Fatores 
psicossociais 
(fatores 
emocionais e 
hiperatividade) 

Scarabottolo et al. (2017) 
• Idade >13 anos • Prática esportiva 

(inatividade física) 
• NR • NA • NA 

Spiteri et al. (2017) 

• Sexo feminino • NR • Sobrepeso 
(média de IMC 
superior) 

• Peso da mochila 
(>% peso da 
mochila/peso 
corporal) 
 

• Tipo da mochila 
(01 alça) 

• NA 

Aprile et al. (2016) 

• Idade ≥15 anos 
 

• Local da moradia 
(zona urbana) 
 

• Sexo feminino 

• NA • NR • Peso da mochila 
(>% peso da 
mochila/peso 
corporal) 
 

• Transporte da 
mochila (>20 
min/dia) 

• NA 

Azabagic et al. (2016) 

• Idade (>idade 
média) 
 

• Sexo feminino 

• Tempo de uso do 
computador (média 
de h/dia superior 
em alunos com 
DME) 

• Baixo peso • Peso da mochila 
(>peso médio) 
 

• Tempo sentado 
nas aulas (>h/dia) 

 

• Transporte da 
mochila (média de 

• NA 
 
 
 
 

 
 
continua 
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min/dia superior 
em alunos com 
DME) 

Dockrell, Simms e Blake 
(2015) 

• Sexo feminino • NA • NR • NR • NR 

Fernandes et al. (2015) 
• Idade ≥12 anos 

 

• Sexo feminino 

• Assistir televisão 
(>3x semana + 
3h/dia) 

• NA • NA • NA 

Macedo et al. (2015) 
• NR • NA • NA • NR • Qualidade de 

vida (>score no 
teste PedsQl) 

Dianat et al. (2014) 

• Sexo feminino • NR • NR • Locomoção até a 
escola (caminhar) 
 

• Peso da mochila 
(≥10% peso 
corporal) 
 

• Tipo da mochila 
(01 alça) 
 

• Transporte da 
mochila (>20 
min/dia) 

• NA 

Eckhoff e Kvernmo 
(2014) 

• NR • NA • NA • NA • Fatores 
psicossociais 
(ansiedade e 
depressão) 

Hamzat et al. (2014) • Sexo feminino • NA • NA • NR • NA 

Mwaka et al. (2014) 

• Sexo feminino • NA • NA • Tempo sentado 
nas aulas (média 
de h/dia superior 
em alunos com 
DME) 
 

• Tipo da mochila 
(01 alça) 
 

• NA 
 
 
 
 
 
 
continua 



46 
 

 
 

• Transporte da 
mochila (média de 
h/dia superior em 
alunos com DME) 

Saes et al. (2014) 

• Histórico familiar 
DME (% maior em 
alunos com DME) 
 

• Idade ≥11 anos 
 

• Sexo feminino 

• Prática esportiva 
(% total de alunos 
que praticam 
esporte de 
competição)  

• NR • NR • NR 

Arghavani et al. (2013) 
• Sexo feminino • NA • NA • Tipo da mochila 

(01 alça) 
• NA 

Dianat et al. (2013) 

• Idade ≥11 anos 
 

• Sexo feminino 

• NR • Sobrepeso (IMC 
>24kg/m2) 

• Peso da mochila 
(≥10% peso 
corporal) 
 

• Tipo da mochila 
(pasta) 
 

• Transporte da 
mochila (>20 
min/dia) 

• NA 

Kedra e Czaprowski 
(2013) 

• Idade ≥14 anos 
 

• Sexo feminino 

• NA • NA • NA • NA 

Lemos et al. (2013) 

• Idade ≥12 anos 
 

• Sexo feminino 

• NR • NA • NA • Fatores 
psicossociais 
(hiperatividade 
problemas de 
conduta) 

Pereira et al. (2013) 
• Idade (média 

superior em DME) 
• Prática esportiva 

(inatividade física) 
• NR • NR • NR 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

continua 
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Rathleef et al. (2013) • Sexo feminino • Prática esportiva 
(>2x na semana) 

• Sobrepeso 
(média de IMC 
superior em 
alunos com DME) 

• NA • Qualidade de 
vida (> score no 
EQ-5D) 

Trigueiro, Massada e 
Garganta (2012) 

• Histórico familiar 
DME (ao menos 01 
membro da família 
com DME) 

• NA • NA • Ausência nas 
aulas (número total 
de aulas) 
 

• Qualidade das 
carteiras 
(avaliação 
insatisfatória) 

• Aspectos 
posturais 
(avaliação 
anatômica de 
alinhamento) 

 

• Qualidade do 
sono (relatos de 
ao menos 01 
distúrbio 
ocorrido) 

De Vitta et al. (2011) 

• Sexo feminino • Assistir televisão 
(>2h/semana) 
 

• Prática esportiva 
(fora do ambiente 
escolar) 

• NA • NA • NA 

Onofrio et al. (2011) 

• Etnia (não branca) 
 

• Idade ≥15 anos 
 

• Renda familiar 
(classe econômica 
inferior) 

• NR • NR • Locomoção até a 
escola 
(caminhando) 
 

• Qualidade das 
carteiras (altura 
inadequada) 

• NR 

Yao et al. (2011) 

• Idade ≥15 anos 
 

• Sexo feminino 

• NA • Sobrepeso 
(média de IMC 
superior em 
alunos com DME) 

• NA • NR 

Kaspiris et al. (2010) 

• Histórico familiar 
DME (ao menos 01 
membro da família 
com DME) 
 

• Idade (média 

• NR • Sobrepeso 
(média da massa 
corporal total 
superior em 
alunos com DME) 

• Qualidade das 
carteiras 
(percepção de 
insatisfação) 

• NR 
 
 
 
 
continua 
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superior em alunos 
com DME) 
 

• Sexo feminino 

 

Shamsoddini, Hollisaz e 
Hafezi (2010) 

• NR • NA • NA • Peso da mochila 
(Peso total 
superior em alunos 
com DME) 

• NA 

Paiva, Marques e Paiva 
(2009) 

• Idade ≥17 anos 
 

• Sexo feminino 

• NA • NA • Tipo da mochila 
(mochila de 01 
alça ou de mão) 

• NA 

Sato et al. (2008) 
• Idade (média 

superior com DME) 
• NR • NA • NA • NA 

Masiero et al. (2008) 

• Histórico familiar 
DME (média 
superior de 
familiares com 
DME) 
 

• Sexo feminino 

• Inatividade física 
(% maior em 
alunos com DME) 

• NR • NA • NR 

Mohseni-Bandpei, 
Bagheri-Nesami e 
Shayesteh-Azar (2007) 

• Idade (média 
superior em alunos 
com DME) 

• Assistir televisão 
(>h/semana) 
 

• Exercícios Físicos 
(>h/semana) 

• NR • Atividades 
extraescolares 
(>h/semana 
fazendo temas de 
aula) 

• NA 

Moore, White e Moore 
(2007) 

• Sexo feminino • NA • NA • Ausência nas 
aulas (ausência 
em pelo menos 01 
aula devido a 
DME) 
 

• Peso na mochila 
(>% peso da 
mochila/peso 
corporal) 

• NR 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
continua 
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Murphy, Buckle e Stubbs 
(2007) 

• Histórico familiar 
DME (ao menos 01 
membro da família 
com DME) 

•  
 

• NA • NA • Peso da mochila 
(maior peso total 
em alunos com 
DME) 
 

• Qualidade das 
carteiras (altura 
inadequada) 

• Fatores 
psicossociais 
(problemas 
emocionais e de 
conduta) 

Skoffer (2007) 

• NA • NA • NA • Tempo sentado 
nas aulas (média 
de h/semana 
superior em alunos 
com DME) 
 

• Tipo da mochila 
(01 alça) 

• NA 

Hakala et al. (2006) 
• NA • Tempo de uso do 

computador 
(≥2h/dia)  

• NA • NA • NA 

Zapata et al.  (2006) 
• Idade ≥15 anos 

 

• Sexo feminino 

• Uso do computador 
(≥4x semana ou 
2h/dia) 

• NA • NA • NA 

Bejia et al. (2005) 

• Histórico familiar 
DME (ao menos 01 
membro da família 
com DME) 
 

• Idade ≥14 anos 

• Prática esportiva 
(futebol, basquete, 
natação e boliche) 

• NR • Qualidade das 
carteiras 
(insatisfação 
relatada) 
 

• Rendimento 
escolar (nível de 
reprovações) 

• NR 

Korovessis et al. (2005) 

• NR • Prática esportiva 
(práticas de alta 
intensidade) 

• NR • Peso da mochila 
(>% peso da 
mochila/peso 
corporal) 

• NR 
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Prista et al. (2004) • Idade ≥15 anos 
 

• Local da moradia 
(região urbana) 

• NR • NA • Locomoção até a 
escola (>30 
min/dia) 

• NA 

Shehab et al. (2004) 
• Idade ≥13 anos 

 

• Sexo feminino 

• NA • NA • NA • NA 

Siambanes et al. (2004) 

• Idade (média 
superior) 
 

• Renda familiar 
(nível 
socioeconômico 
inferior) 
 

• Sexo feminino 

• NA • NA • Locomoção até a 
escola 
(caminhando) 
 

• Peso da mochila 
(>% peso da 
mochila/peso 
corporal) 

• NA 

Kovacs et al. (2003) 
• Sexo feminino • Prática esportiva 

(>2x semana) 
• NA • NR • Aspectos 

posturais 
(escoliose) 

Van Gent et al. (2003) 

• Local da moradia 
(suburbano) 
 

• Sexo feminino 

• NA • NA • Peso da mochila 
(>18% peso 
corporal) 
 

• Tipo da mochila 
(maletas ou de 01 
alça) 

• - NA 

Watson et al. (2002) 

• Idade (média 
superior com DME) 
 

• Sexo feminino 

• NA • NA • NA • NR 

Grimmer e Williams 
(2000) 

• Sexo feminino • NR • NR • NR • NA 

Gunzburg et al.  (1999) 

• Histórico familiar 
DME (maior % em 
familiar com DME) 

• Jogar videogames 
(>2h/dia) 

• NA • Locomoção até a 
escola 
(caminhando) 
 

• Qualidade do 
sono (relato de 
problemas para 
dormir) 

 
 

    continua 
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Smedbraten et al. (1998) • Sexo feminino • NA • NA • NA • NA 

Taimela et al. (1997) • Idade ≥14 anos • NR • NA • NA • NA 

Brattberg (1994) 

• NR • NA • NA • NA • Fatores 
psicossociais 
(nervosismo, 
ansiedade e 
insegurança) 

Troussier et al. (1994) 

• Idade ≥13 anos 
 

• Sexo feminino 

• Assistir televisão 
(>1h/dia) 
 

• Prática esportiva 
(voleibol, futebol, 
judô, golfe) 

• NA • Tipo da mochila 
(01 alça) 

• NA 

* NA: Não avaliado   NR: Não relacionado 

Fonte: Autores (2020).  

 

 



52 
 

Os estudos demonstraram que alunos que moram em zonas periféricas em 

suas cidades têm maior prevalência de DME. A causa pode estar relacionada aos 

fatores sociais, hábitos relacionados à saúde e econômicos. A menor renda das 

famílias dos alunos que residem em regiões periféricas dificulta o acesso e o 

tratamento dos problemas associados aos DME (PRISTA et al., 2004; SIAMBANES 

et al., 2004; ONOFRIO et al., 2012). 

O estudo realizado por Onofrio et al. (2012) apresentou a etnia como um fator 

associado ao nível de DME. O processo histórico onde os negros geralmente foram 

menos privilegiados em relação aos brancos e que permanece ainda em várias 

sociedades até hoje, justifica uma menor condição econômica e consequentemente 

proporcionando condições de qualidade de vida inferiores associando-se ao 

desfecho de DME, segundo os autores. 

A prática esportiva e sua relação com os DME pode estar relacionada a dois 

fatores segundo os estudos desta revisão. A falta de controle da sobrecarga de 

treinamento (intensidade e volume) pelos profissionais e o contato físico da prática 

esportiva que expõe a um maior risco de lesões e dores (DE VITTA et al., 2011; 

DIANAT et al., 2013; SAES et al., 2014). Em contrapartida, a inatividade física 

também é um fator associado à DME (MASIEIRO et al., 2008). A justificativa para tal 

é que o exercício é capaz de gerir benefícios ao funcionamento fisiológico do corpo 

humano trazendo benefícios para a qualidade de vida do mesmo, para tanto, 

sugere-se a prática de atividades físicas que respeitem a capacidade física de cada 

indivíduo (MASIEIRO et al., 2008). 

Atividades relacionadas ao sedentarismo, como o uso excessivo de 

computador, videogames e tempo em frente à televisão também foram associadas à 

DME. De acordo com Ayed et al. (2019) o uso de computadores acima de 4 horas 

por semana e de videogames acima de 2 horas por dia apresentou relação com 

DME. Já em relação ao tempo em frente à televisão foi encontrado que acima de 2 a 

3 horas por dia e acima de 3 vezes por semana apresentou relação com DME 

(FERNANDES et al., 2015; MARTINS et al., 2020; REZAPUR-SHAHKOLAI et al., 

2020). O uso excessivo destes aparelhos eletrônicos tem relação com o elevado 

tempo em posição estática e com posturas inadequadas o que pode desenvolver 

algum tipo de DME (MOHSENI-BANDPEI; BAGHERI-NESAMI; SHAYESTEH-AZAR, 

2007; FERNANDES et al., 2015; AYED et al., 2019; MARTINS et al., 2020). 
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O estado nutricional, principalmente naqueles alunos com excesso de peso 

avaliado pelos estudos através do Índice de Massa Corporal (IMC), foi apontado 

como um dos fatores relacionados com os DME. A alteração no centro de gravidade 

do corpo, causado pelo excesso de gordura em determinadas regiões anatômicas, 

pode gerar um desiquilíbrio corporal e aumentar a sobrecarga em algumas partes 

especificas do corpo (PAIVA; MARQUES; PAIVA, 2009; AZABAGIC et al., 2016). 

Quanto ao ambiente escolar o DME pode causar importantes impactos no 

rendimento escolar, entre eles, a redução da qualidade das notas e o aumento do 

número de ausências na aulas (BEJIA et al., 2005; MOORE; WHITE; MOORE, 2007; 

GRIMBY-EKMAN et al., 2018). As DME podem causar efeitos psicológicos aos 

alunos com fadiga, estresse e desconcentração que acabam causando efeitos 

negativos sobre o rendimento escolar dos alunos (GRIMBY-EKMAN et al., 2018). 

Além disso, estas dores podem ser tão estenuantes que necessitem de um 

tratamento médico ou impossibilidade do aluno de participar das aulas (MOORE; 

WHITE; MOORE, 2007).  

No que se refere ao tipo de ensino, os alunos de escolas particulares 

apresentaram resultados significativamente inferiores de DME em comparação com 

alunos de escolas públicas nos estudos. A razão disso pode estar relacionada ao 

fato de que as escolas particulares possuem transporte escolar para seus alunos, e 

as famílias algum tipo de transporte motorizado, diminuindo o tempo que os alunos 

transportam as mochilas até a escola (HAMZAT et al., 2014; DELELE et al. 2018).  

Outro fator importante relacionado com os DME foi a forma como os alunos 

se locomovem até a escola e o excesso de peso das mochilas. Como citado 

anteriormente, com o excesso de peso das mochilas e o deslocamento por mais de 

30 minutos diários até escola, causa um efeito gravitacional que modifica o padrão 

natural de movimento quando comparado a situações ao qual não há transporte de 

sobrecargas (MWAKA et al., 2014; APRILE et al., 2016; AYED et al., 2019). 

Autores também identificaram que as mochilas de apenas uma alça estão 

relacionadas de forma positiva com a DME em comparação a mochilas de duas 

alças ou carregadas manualmente (MWAKA et al., 2014; REZAPUR-SHAHKOLAI et 

al., 2020). De acordo com Rezapur-Shakolai et al. (2020) as mochilas pesadas já 

causam um desconforto, especialmente na região dorsal, o uso de duas alças 

consegue distribuir melhor o peso da mochila para ser transportada pelo aluno. 
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O tempo em que os alunos ficam sentados em sala de aula foi outro fator 

associado com o DME. A manutenção de uma postura por várias horas com 

restrição de movimentos causa um estresse nos músculos e tendões que podem 

ocasionar a DME (AZABAGIC et al., 2016).  

A alta quantidade de atividades passadas pelos professores a serem feitas 

em casa mostrou associação com o DME. De acordo com Gheysvandi et al. (2019) 

muitos dos alunos realizam estas tarefas sentados ou até mesmo deitados em casa 

em uma postura não convencional, aumentado a probabilidade de DME. 

Como último fator associado ao ambiente escolar, autores apontaram que a 

insatisfação de alunos com o mobiliário escolar, especialmente carteiras e cadeiras, 

esteve associado à DME. De acordo com autores, nas escolas existem carteiras e 

cadeiras de tamanho padrão que são utilizadas em diversas turmas, de diversas 

idades e para alunos com grandes diferenças de composição corporal, dificultando 

para alguns alunos a manutenção de uma posição confortável do corpo durante a 

realização da aula que, quando somado a um longo período nesta situação, pode 

ocasionar DME (BEJIA et al., 2005; TRIGUEIRO; MASSADA; GARGANTA, 2012; 

GHEYSVANDI et al., 2019). 

Fatores psicossociais e percepção negativa de qualidade de vida tiveram 

associações com DME. Dentre os fatores psicossociais prevalece o nervosismo, 

dificuldade de verbalização, hiperatividade, ansiedade, sintomas de depressão 

(BRATTBERG, 1994; LEMOS et al., 2013; ECKHOFF; KVERNMO, 2014; DIANAT; 

ALIPOUR; JAFARABI, 2017). De acordo com Eckhoff e Kvernmo (2014) problemas 

de ordem física podem acarretar problemas mentais, entendendo que o corpo 

humano não está adaptado a sentir dores constantes. 

A percepção de qualidade do sono de alunos também esteve associada ao 

desfecho de DME. Segundo Bazett-Jones, Rathleef e Holden (2019) os alunos que 

consideram seu sono como insuficiente ou intermediário tiveram maior percepção de 

DME quando comparados a aqueles que consideram seu sono suficiente. O mesmo 

justificou que o sono débil impede um total descanso físico e mental do aluno, 

fazendo com que ele desenvolva fatores associados à DME. 

Alguns dos estudos utilizados nesta avaliação realizaram avaliações posturais 

dos alunos e foram encontradas relações nos resultados obtidos com o DME. 

Kovacs et al. (2003) identificou que alunos com escoliose e comprimento de 
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membros inferiores diferente tiveram associação com o DME. De acordo com 

Trigueiro, Massada e Garganta (2012) os problemas posturais são comuns a 

população, porém causam impactos negativos a saúde, desde dores a necessidade 

de intervenções médicas.  

Apesar do rigor metodológico observado para a realização do presente 

estudo, algumas limitações devem ser apontadas. Não foram avaliados os 

instrumentos utilizados pelos estudos para a determinação dos DME, o que pode 

dificultar a determinação da frequência dos DME em regiões anatômicas 

específicas. Outra limitação é que alguns estudos utilizaram alunos a partir dos 6 

anos de idade e o relato dos DME foram realizados com o método autorreferido, 

sem exames médicos, podendo subestimar os valores encontrados nessa 

população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 

 

4 PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA DIMINUIR OS DME NOS 
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

A literatura tem mostrado diferentes estratégias para prevenir ou atenuar os 

DME na população de escolares. Foi encontrado que programas formulados por 

palestras e aulas práticas relacionadas à educação postural foram eficientes para 

promover um autoconhecimento dos alunos sobre seu descuidado em relação à 

própria postura corporal (ZAPATER et al., 2004; GELDHOF et al., 2007; CANDOTTI 

et al., 2011; DULLIEN; GRIFKA; JANSEN, 2018).  

Em outro programa que utilizou palestras e orientações sobre postura, hábitos 

alimentares, prática de atividades físicas e o uso de mochilas, os resultados 

mostraram que os alunos começaram a utilizar mochilas mais leves após 3 meses 

de intervenção (VIDAL-CONTI et al., 2013). 

Em programas de intervenções realizados pelos próprios professores, com 

orientações e atividades práticas, foi identificado que alunos em um período de 6 a 

12 meses melhoraram a postura relacionada à forma com que carregam objetos, se 

abaixam para pegar objetos e a postura da coluna ao sentar-se (CARDON et al., 

2001; CARDON et al., 2002). 

Outro programa educacional aplicado por Benini e Karolcsak (2010) apontou 

alteração significativa em alguns hábitos de saúde relacionado as atividades diárias 

dos alunos que poderiam influenciar nos DME, entre eles postura para assistir 

televisão e para ler ou fazer tarefas de aula, posição para dormir e para recolher 

objetos do chão. Com a realização do mesmo programa, Santos et al. (2017) 

encontrou que os hábitos de recolher objetos do chão, sentar-se em um banco e 

escrever tiveram uma melhora significativa na postura quando comparados os 

períodos pré e pós-programa educacional. 

Alguns estudos foram realizados para apontar os efeitos da atividade física 

sobre os sintomas de DME. Foi encontrado que um programa de 8 semanas com 

atividades físicas relacionadas a resistência aeróbia e a flexibilidade foram capazes 

de reduzir os sintomas de dores em escolares que já sofriam com este malefício 

(JONES et al., 2007) 

Ao avaliar DME em 531 alunos do Ensino Fundamental, autores apontaram 

sugestões de ações para minimizar os efeitos negativos destes distúrbios, entre 
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eles: uso de mochilas de rodinhas ou com suportes para distribuir melhor o peso, 

reforçar a alunos, pais e professores sobre o uso de mochilas pesadas, utilizar 

cartazes e folhetos como forma de instrução para o uso de mochilas acima de 10% 

do peso corporal, fazer pesagens periódicas do peso das mochilas de alunos, 

quando possível fazer substituição de livros por materiais eletrônicos e providenciar 

armários para que os alunos possam deixar os livros na escola (MOORE; WHITE; 

MOORE, 2007). 

Em relação aos programas de saúde na escola já existentes, destaca-se o 

Programa Saúde na Escola (PSE) que foi instituído através do Decreto Presidencial 

nº 6.286 de 5 de dezembro de 2007. Este programa busca a realização de 12 ações 

voltadas ao campo multidisciplinar para atuar na promoção de saúde de crianças e 

adolescentes de escolas de todo o território nacional (BRASIL, 2009). Entretanto, 

dentro destas ações, não estão previstas nenhuma atividade relacionada aos 

sintomas musculoesqueléticos ou na prevenção destes sintomas. 

O Programa de Educação Postural para Escolares (PEP) é uma ferramenta 

que também foi aplicada em alguns estudos e está associada a um dos fatores 

encontrados neste estudo que está relativizado aos sintomas de DME (SANTOS et 

al., 2017). Este protocolo consiste em visitas semanais de 90 minutos no ambiente 

escolar com instruções para hábitos cotidianos relacionados a uma boa postura, 

composto por discussões, atividades práticas em sala e atividades para os alunos 

realizarem fora do ambiente escolar e se autoavaliarem quanto a melhora de alguns 

hábitos relacionados a postura (SANTOS et al., 2017).  

O LADy (layout for assessing the dinamic posture) ou em português circuito 

de avaliação de postura dinâmica é outro instrumento que foi utilizado em estudo 

com escolares para avaliar a questão postural (NOLL et al., 2012; SANTOS et al., 

2017). Este procedimento requer filmagens de atividades dos alunos dentro do 

ambiente escolar, sendo avaliado a questão postural dentro de alguns aspectos 

relacionados à atividade escolar, como a forma que transportam mochilas e posição 

do corpo ao se sentar (SANTOS et al., 2017). 

O SPARK (Sports, Play, and Active Recreation for Kids) é um componente 

multidisciplinar onde professores de Educação Física e das demais disciplinas 

propõem e orientam atividades relacionadas à atividade física e alguns controles a 

saúde. Em estudos com escolares várias ações cotidianas relacionadas a prevenção 
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de risco de lesões, como a postura ao realizar atividades com cargas e a redução de 

atividades com sintomas de dores tiveram uma percepção significativamente melhor 

em alunos que realizaram o protocolo (CARDON et al., 2007). 

4.1 PROPOSTA DE UM PROGRAMA  

Tendo em vista os achados do presente estudo até este momento, os 

resultados apontaram 6 (seis) fatores que foram mais comumente associados aos 

sintomas de DME em escolares da Educação Básica, conforme apresentado na 

figura abaixo (Figura 3).  

Figura 3 - Principais fatores associados à DME em alunos da Educação Básica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2020). 

Fonte: Os Autores (2020). 

 Tendo em vista os fatores associados à DME apontados neste estudo os 

autores sugerem uma proposta de programa multicomponente, a fim de atuar dentro 

de meio escolar com o objetivo de prevenir os DME de escolares da Educação 

Básica. 

 Este programa é composto por 19 ações, seguindo em ordem cronológica, 

dividas em 3 (três) partes: pré-intervenção, intervenção e pós-intervenção (Figura 4). 

 O processo de pré-intervenção é composto por todas aquelas ações que 

permitirão a execução do programa no meio escolar (Figura 4). Para este processo é 
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necessária à identificação de locais e profissionais para a aplicação das propostas, 

bem como uma autorização junto as secretarias responsáveis em cada localidade ao 

qual será aplicado. 

 Em seguida o processo de intervenção, que é o momento em que o projeto é 

realmente aplicado. Neste processo é necessária a apresentação a alunos e 

professores da importância da temática, orientação através de palestra e atividades 

práticas focadas nos fatores que tem maior associação com a DME e, por fim, um 

processo de acompanhamento para analisar a continuidade do projeto (Figura 4). 

 Por fim, o processo de pós-intervenção é aquele que analisa os resultados do 

programa, os aspectos positivos e negativos e a correção de possíveis falhas, para 

que possa ser mais eficiente possível (Figura 4). 

Figura 4 - Proposta multicomponente de prevenção de DME em alunos da Educação Básica (Pré-

Intervenção) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os Autores (2020). 
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Figura 5 - Proposta multicomponente de prevenção de DME em alunos da Educação Básica 

(Intervenção e Pós-Intervenção) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os Autores (2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os Distúrbios Musculoesqueléticos (DME) são um dos agravos à saúde que 

mais afetam a população de diversas idades em todo o cenário mundial e estes 

problemas podem surgir a partir da infância e se estender até a vida adulta, 

causando efeitos negativos sobre a saúde, qualidade de vida e no rendimento 

escolar de crianças e adolescentes. 

Através desta revisão sistemática da literatura realizada com artigos 

publicados nos últimos 28 anos foram encontrados 73 estudos em todos os 

continentes do mundo e avaliados 131.904 mil alunos da Educação Básica com 

idades entre 6 a 21 anos.   

As regiões anatômicas do pescoço, ombros e lombar foram as mais 

acometidas pelos DME nos escolares da Educação Básica. Além disso, a 

prevalência média de DME foi de 20,3% nesta população. 

Quando analisado por continente, a Oceania apresentou a maior prevalência 

de DME nos escolares enquanto a África a menor, contudo, não existe um consenso 

de qual a região anatômica mais acometida por estes distúrbios entre os 

continentes. 

Determinados fatores sociodemográficos, as características das atividades 

físicas e de lazer, o estado nutricional e as condições ergonômicas, entre outros, 

foram relacionados aos DME nos escolares.  

A partir dos achados da presente pesquisa, recomenda-se um programa 

multicomponente, composto por 19 ações que vão desde a identificação de locais e 

profissionais para a aplicação do projeto, passando pela aplicação do projeto e por 

fim a avaliação final da eficiência da aplicação deste programa, com o intuito de 

prevenir os DME e melhorar a saúde e a qualidade de vida dos escolares da 

Educação.  

Por fim, sugerimos que mais pesquisas sejam realizadas, especialmente, em 

relação a uma maior compreensão sobre os reais prejuízos da DME em alunos, 

como a identificação da faixa etária em que estes sintomas começam a ser mais 

prevalentes, qual os impactos no rendimento escolar causados por estes sintomas e 

impactos relacionados à qualidade de vida fora do ambiente do escolar.  
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