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Epigrafe 

“Talvez não tenha conseguido fazer o 

melhor, mas lutei para que o melhor fosse 

feito. Não sou o que deveria ser, mas 

Graças a Deus, não sou o que era antes”. 

(Martin Luther King) 
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RESUMO 
 

As mochilas geralmente são usadas para transporte de carga e comumente 
utilizadas pelos alunos para carregar materiais escolares, o que representa um tipo 
de força física existente em nossas vidas desde a infância. Faz-se necessário cada 
vez mais cedo, se tome cuidados especiais para evitar a médio e a longo prazo a 
aparição de desvios na postura, pois a medida que ficam mais velhos as correções 
dessas deformidades tornam-se cada vez mais difíceis. As crianças em fase escolar 
têm o desenvolvimento corporal muito rápido, e devido a isso podem desenvolver 
alterações no sistema músculo esquelético mais especificamente na coluna 
vertebral. Um dos fatores mais destacados em relatos científicos refere-se aos 
hábitos relacionados às atividades escolares. Tivemos por objetivo avaliar a carga 
transportada e o tipo de mochila utilizados pelos estudantes, este estudo é 
transversal do tipo descritivo e quantitativo. Participaram desse estudo 26 alunos de 
ambos os gêneros, os alunos foram pesados com e sem a mochila na mesma 
balança responderam a um questionário sobre presença ou não de dor e logo após 
a pesagem o aluno já trajando calção ou bermuda para os meninos e calção e top 
para as meninas foi realizado a avaliação postural através da fotografia tiradas em 
vista anterior, lateral, posterior e em flexão de tronco, que foi analisada 
posteriormente através dos pontos anatômicos marcado com bola de isopor para 
melhor visualização. Analisando o peso da mochila escolar e se está de acordo com 
o peso previsto pela lei, observamos que apenas 24% transportam excesso de peso 
na mochila, e que 76% transportam o peso de acordo com a referida lei e com 
relação a queixa de dor segundo os participantes 10 (40%) não tinham queixa e 16 
(60%) tinham referiam queixa de alguma dor, já na avaliação postural obtivemos em 
nossa amostra 27% de hiperlordose cervical,50% de hipercifose torácica, 62% de 
hiperlordose lombar e 58% apresentaram algum desvio lateral. Concluímos então 
que os alunos apresentam já alguns desvios posturais, porém comprovamos que 
tais desvios não têm ligação direta com o percentual de peso carregado em suas 
mochilas, levando assim à várias hipóteses sugerindo-se a continuidade de 
trabalhos avaliativos nas escolas para uma maior prevenção de danos posturais 
futuros.  
 
 
Palavras chave: Avaliação postural. Mochila escolar, Desvios de postura 
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ABSTRACT 
 
Backpacks are usually used for carrying loads and commonly used by students to 
carry school supplies, which represents a type of physical force that has existed in 
our lives since childhood. It is necessary, earlier and earlier, to take special care to 
avoid the appearance of deviations in posture in the medium and long term, as the 
corrections of these deformities become more and more difficult as they get older. 
Schoolchildren have very rapid body development, and because of this they may 
develop changes in the musculoskeletal system more specifically in the spine. One of 
the most prominent factors in scientific reports relates to habits related to school 
activities. The objective of this study was to evaluate the transported load and the 
type of backpack used by students. This study is transversal in the descriptive and 
quantitative type. 26 students of both sexes participated in the study, students were 
weighed with and without the backpack on the same scale, they answered a 
questionnaire about the presence or not of pain and soon after weighing the student 
already wearing shorts or shorts for boys and shorts and top for the girls was 
performed the postural evaluation through the photograph taken in anterior, lateral, 
posterior view and in trunk flexion, which was analyzed later through the anatomical 
points marked with styrofoam ball for better visualization. Analyzing the weight of the 
school backpack and if it is in accordance with the weight established by law, we 
observed that only 24% carry excess weight in the backpack, and that 76% carry 
weight according to said law and with regard to pain complaint according to the 
participants 10 (40%) had no complaints and 16 (60%) had reported complaints of 
some pain. In the postural evaluation, 27% of cervical hyperlordosis, 50% of thoracic 
hyperliphosis, 62% of lumbar hyperlordosis and 58% had some lateral deviation. We 
conclude then that the students present some postural deviations, but we verified 
that these deviations have no direct connection with the percentage of weight loaded 
in their backpacks, thus leading to several hypotheses suggesting the continuity of 
evaluative work in schools for a greater prevention of future postural damage. 
 
 

Key words: Postural evaluation, school backpack, deviations of posture,  
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1.INTRODUÇÃO 

 

As mochilas geralmente são usadas para transporte de carga e comumente 

utilizadas pelos alunos para carregar materiais escolares, o que representa um tipo 

de força física existente em nossas vidas desde a infância (SILVA e SANTOS, 2015) 

Projetada para nos dar comodidade, a mochila escolar com várias formas de 

uso, e de vários tipos pode sim submeter crianças e adolescentes à sérios 

problemas de postura sem que se deem conta, pois a medida que não tem força de 

sustentação, elas começam a fazer ações compensatórias podendo assim levar a 

alterações posturais (JONES et al., 2003). 

Para o estudante faz parte de sua rotina diária o transporte de material 

didático em sua mochila escolar, e com isso as dores na região das costas tem 

aparecido ainda na infância, através das cargas transportadas em suas mochilas. 

(HAZEL, 2009; HESTBAEK et al., 2006; MILANESE; GRIMMER, 2010).      

Para Nordi (2003), faz-se necessário cada vez mais cedo, a necessidade de 

cuidados especiais para evitar a médio e a longo prazo a aparição de desvios na 

postura, pois a medida que ficam mais velhas as correções dessas deformidades 

tornam-se cada vez mais difíceis. 

Ainda para o mesmo autor cada vez mais cedo algumas deformidades ósseas 

têm se desenvolvido, pois na faixa etária de sete a quatorze anos é que elas 

começam a se instalar e na medida que nossa idade cronológica aumenta nossa 

estrutura se torna mais rígida, se tornando assim menos propicia para fazer 

correções.   

Segundo Negrini (2007), quando nossa coluna vertebral sofre uma 

sobrecarga, ou seja, a carga da mochila é superior à que podemos suportar, pode 

ocorrer dor, disfunção da mesma ou alterações na estrutura óssea. Por isso várias 

pesquisas têm sido realizadas com intuito de se evitar essas alterações tanto na 

postura, quanto no padrão na marcha que também pode ser alterado ao longo do 

tempo. 
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Segundo Cottalorda, et al.2004, afirma que alterações posturais e dores na 

coluna vertebral em crianças são apontadas como multicausais. Um dos fatores 

mais destacados em relatos científicos refere-se aos hábitos relacionados às 

atividades escolares. Por isso tem sido abordado alguns pontos como, passarem um 

longo período sentados, o peso das mochilas escolares, bem como o modo que se 

transporta e o modelo de mochilas. 

Pela falta de conhecimento das crianças e inexistência de um trabalho 

preventivo no âmbito escolar, é papel do fisioterapeuta esclarecer aos alunos e 

orientadores educacionais sobre tais malefícios, visando à prevenção dessas 

deformidades, já que temos grandes conhecimentos sobre esses problemas 

posturais, que podem ser ocasionados pelo excesso de peso decorrente da mochila 

escolar e da postura incorreta. No entanto se essas crianças não receberem uma 

orientação precoce e adequada, a curvatura da coluna que parece ser uma postura 

desleixada pode trazer em longo prazo problemas sérios na fase adulta. 

Conforme observação e a literatura atual aponta que os problemas de 

curvatura na coluna vertebral são considerados “graves” e que necessitam ser 

observados e acompanhados por profissionais, para que no desenvolvimento total o 

adolescente, o jovem e o adulto sofram com as consequências de uma má postura. 

Justificando assim a identificação sobre a influência do peso imposto pela mochila 

aos jovens de 11 a 14 anos, da escola de ensino fundamental, para que sejam 

orientados, e caso necessário, buscar auxílio médico, evitando assim complicações 

futuras. 

Sendo assim, o estudo teve como objetivos geral e especifico: 

- Analisar a relação entre desvios posturais e o peso das mochilas escolares 

de uma escola de ensino fundamental do município de Fraiburgo/SC. 

- Verificar se o peso máximo do material escolar dos alunos, está tolerável de 

acordo com a lei, em relação ao peso corporal do indivíduo. 

- Estimar quais os modelos de mochilas usadas pelos alunos. 

- Verificar se os alunos apresentam algum tipo de desvio na coluna, através 

de analise fotográfica. 



13 

 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Anatomia coluna vertebral 

 

A coluna vertebral, em toda a sua estrutura, pode ser comparada a um 

edifício de ossos. É rígida na base sacra, junto aos ossos ilíacos, do quadril, e 

articula ou sequência de vértebras. O edifício vertebral, como num todo, trata-se de 

um órgão em cuja atividade se abriga toda a sustentação do corpo humano. 

(QUINTANILHA, 2002 p. 13-14) 

Ainda segundo o mesmo autor a estabilidade intervertebral da nossa coluna 

não depende somente dos ligamentos, mas também da ação muscular para se 

contrapor. E para se tornar estável as vertebras se sobrepões em um conjunto 

harmônico. 

Nossa coluna é composta de corpos vertebrais, entre eles um disco 

intervertebral, que juntos absorvem os aumentos de pressão nas sobrecargas da 

coluna. Ela possui um eixo ósseo que se situa no dorso para servir como pilar de 

sustentação oferecendo resistência e ajudando a amortecer o peso corporal. Com 

relação a mobilidade da cabeça é facilitada pelo conjunto das costelas e o esterno 

que formam um gradil costal que é fundamental nos movimentos respiratórios 

(DÂNGELO; FATTINI, 2000). 

A coluna vertebral é dividida em quatro regiões: Cervical, Torácica, Lombar e 

Sacrococcígea, sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e o sacro composto por 

5 vértebras fundidas e o cóccix formado por 4 vértebras rudimentares fundidas entre 

si como mostra a figura 1 abaixo (KAPANDJI, 2008; RUBINSTEIN, 2005). 
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Figura 01 – Constituição da coluna vertebral vista frontal, lateral esquerda e 

posterior  

 

Fonte: (AULADEANATOMIA, 2017, WEB) 
 

2.1.1.1 Curvaturas da coluna vertebral 

 

Para Dângelo e Fattini (2007), a manutenção da postura humana é 

indispensável que a coluna vertebral possua curvaturas no sentido ântero-posterior 

Antes de nascermos possuímos uma curvatura primaria em forma de C com 

concavidade anterior em nossa coluna vertebral, à medida que nosso 

desenvolvimento progride, ela vai se alterando para que o recém-nascido adquira 

controle sobre seu corpo (KAPANDJI, 2008).  

A concavidade anterior continua, ou seja, a curvatura original permanece 

tanto na região torácica quanto na sacral, em contrapartida a curvatura primitiva 
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desaparece nas regiões cervical e lombar levando assim a aparecer curvaturas no 

sentido oposto (DÂNGELO; FATTINI, 2000). 

Segundo Rubinstein (2005), desenvolvemos nossa curvatura cervical à 

medida que tentamos erguer nossa cabeça, o que acontece por volta dos três 

meses de idade e só consolida quando começamos a sentar e engatinhar, pois 

estendemos a cabeça e o pescoço para olhar para frente. 

Por volta dos dois anos de idade podemos observar a curvatura lombar, que 

se desenvolve pela tração anterior através dos músculos iliopsoas que são 

importantes flexores do quadril, e pelos ligamentos, nos esforços de ficar em pé o 

que a consolida (DÂNGELO; FATTINI, 2000; KENDALL et al., 2003).  

 Quando adultos as curvaturas que possuímos na direção da coluna 

embrionária são chamadas de primárias, já as em direção oposta com concavidade 

posterior são chamadas de secundárias. Chamamos de secundárias as curvaturas 

das regiões cervical e lombar e primárias as curvaturas das regiões torácica e sacral 

(DÂNGELO; FATTINI, 2000). 

Para mantermos uma postura ereta as curvaturas da região cervical e lombar 

acabam se tornando compensatórias, à medida que a cervical suporta o peso da 

cabeça, a lombar acaba compensando a desvantagem da concavidade anterior da 

torácica sustentando assim o peso do corpo. No gênero feminino a curvatura da 

cervical é branda e a da lombar se torna mais acentuada (RUBINSTEIN, 2005; 

SIZÍNIO et al., 2003). 
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Figura 02- Tipos de Curvatura da Coluna  

 
Fonte: (DOUTORCOLUNAVERTEBRAL, 2017 WEB) 

 

2.1.1.2 Desvio da coluna vertebral 

 

Segundo Bricot (2001), alterações posturais são resultado de forças 

contrárias, que agem nas articulações através do excesso de solicitação dos 

músculos e ligamentos, comprovando que para se manter a postura não se depende 

apenas de um músculo mas usamos um conjunto de músculos ou a harmonia dos 

mesmos. 

Através de estudos realizados por vários autores citaremos aqui alguns dos 

principais desvios de postura sendo eles: hipercifose, hiperlordose, retificação e 

escoliose detalhados a seguir. 

  

2.1.1.2.1 Hipercifose 

 

A hipercifose é o aumento da curvatura da região dorsal com convexidade 

posterior, sua forma mais comum é a de origem “postural” muito comum na 

adolescência em ambos os gêneros, porém não apresenta alterações ósseas, mas 
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geralmente vem acompanhada de uma lordose compensatória (HOCKENBERRY; 

WILSON; WINKELSTEIN, 2001). 

 

2.1.1.2.2 Hiperlordose 

 

 A hiperlordose é uma curvatura anterior excessiva da coluna vertebral, 

ou seja, curvas acentuadas tanto em cervical quanto em lombar. Possíveis causas 

da hiperlordose incluem frouxidão muscular, deformidade postural e uma 

combinação de fraqueza dos músculos abdominais com encurtamento dos flexores 

de quadril (MAGEE, 2005). 

 

2.1.1.2.3 Retificação 

 

     Se caracteriza pela diminuição das curvas fisiológicas da coluna vertebral. 

Podendo acontecer tantos nas curvas de predominância lordótica, quanto cifótica. 

Como as curvas fisiológicas servem para distribuir melhor a carga exercida pela 

gravidade em nosso corpo, pode-se afirmar que um indivíduo portador de retificação 

da coluna vertebral estará mais suscetível a desidratações discais, além de outras 

enfermidades (DECCACHE, 2017, WEB) 

 

2.1.1.2.4 Escoliose 

 

Segundo Kisner e Colby (2005) podemos definir escoliose como sendo um 

desvio lateral da coluna acima de 10º, e seu desenvolvimento é mais comum na 

infância e adolescência, e quando não tratada precocemente, pode evoluir e se 

instalar em definitivo alterando a aparência e deformando a postura. 

Para Freitas e Oliveira (2008) existem dois tipos de escoliose: a postural e a 

estrutural.  
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· Escoliose Postural se refere quando não são encontradas 

deformidades nas estruturas vertebrais, e no teste de flexão de tronco a frente 

encontra-se uma simetria do hemitórax onde desaparece a curvatura da coluna. 

· Escoliose Estrutural se refere quando já encontramos deformidades 

nas estruturas vertebrais, e ao realizar o teste de flexão de tronco ocorre elevação 

de um hemitórax do lado da convexidade da curva. 

Essa disfunção pode se apresentar em forma de “S” ou “C”. 

 

2.1.2 Posturas 

 

Segundo Braccialli e Vilarta (2000), postura é um estado de equilíbrio entre os 

músculos e ossos, que protegem todo o nosso corpo de possíveis traumas estando 

em qualquer posição. Já para Nardi et al. (2000), a postura é definida como sendo a 

posição que nosso corpo ocupa no espaço, em relação a linha do centro de 

gravidade. 

Para Deliberato (2002, p.53): 

A postura inadequada provoca alteração no funcionamento articular e 
orgânico. O emprego de uma postura adequada na infância e/ou a correção 
de desvios posturais nesta fase possibilitam bons padrões posturais na vida 
adulta.  
 

Magge (2002) afirma que a postura é o resultado das posições do corpo em 

determinado momento, e considera que a mesma é considerada correta somente se 

ocasionar o mínimo de estresse nas articulações. 

Uma postura correta ou considerada padrão exige uma integridade do nosso 

sistema neuro músculo esquelético, mantendo com isso um alinhamento padrão que 

envolve mínimo de esforço e sobrecarga conduzindo à uma máxima eficiência do 

corpo (KENDALL et al., 2003). 

Kapandji (2008) fala sobre a postura padrão onde se tem curvaturas normais 

que juntamente com um alinhamento ideal dos ossos dos membros inferiores leva à 

uma perfeita sustentação do peso. A pelve em posição neutra leva ao bom 

alinhamento do abdome, do tronco e dos membros inferiores. Uma posição correta 
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do tórax e coluna cervical favorecem um bom funcionamento dos órgãos 

respiratórios. E a cabeça em posição correta minimiza a sobrecarga na musculatura 

cervical. 

Quando estamos em posição ortostática, entram em ação os músculos 

posturais ficam ativos e quando estão bem alinhados são menos solicitados. 

Segundo Nordin et al. (2003), a linha da gravidade passa, anterior ao centro da 

quarta vértebra lombar e anterior ao eixo transverso do movimento da coluna, 

conforme figura 03.   

 

Figura 03- Linha Gravitacional 

 
Fonte:  SLIDEPLAYER,2017, WEB) 

 

Segundo Matsuo (2008) as alterações na postura como podemos observar na 

figura 03 acima, se uma ou outra curvatura se acentua, os desequilíbrios musculares 

vão aparecendo. Quando a curvatura torácica está muito acentuada, chamamos de 

cifose e normalmente vem acompanhada da lordose cervical (acentuada curvatura 

no pescoço).  Se esse aumento acontece na região lombar dá-se o nome de lordose 

lombar e este tipo de problema é comum ser acompanhado de flacidez 

abdominal. Já os desvios laterais são chamados de escoliose que também podem 
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vir acompanhados de rotação das vértebras. E existe ainda a retificação da coluna, 

que se caracteriza quando uma ou mais curvaturas são diminuídas chegando a 

deixar de existir. Em todos estes casos há um desequilíbrio muscular e tendem a 

causar dor. 

 

2.1.2.1 Causas e consequências da má postura 

 

Segundo Almeida (2006) as crianças em fase escolar têm o desenvolvimento 

corporal muito rápido, e devido a isso podem desenvolver alterações no sistema 

músculo esquelético mais especificamente na coluna vertebral. Algumas das 

alterações posturais possíveis de encontrar dentre elas podemos citar: escolioses, 

hipercifoses e hiperlordoses, e as alterações que desencadeam sintomas de dor 

como por exemplo lombalgias, dorsalgias e cervicalgias. 

Segundo Santos et al. (2009), alguns padrões posturais que adquirimos ainda 

na fase escolar, são hábitos que copiamos de nossos pais e muitos deles impróprios 

e inadequados, para se manter uma postura correta, podendo levar a problemas 

crônicos quando adultos caso não seja corrigido a tempo. 

Para Magee (2002), algumas alterações posturais acontecem em decorrência 

do estirão do crescimento que ocorre na puberdade que vai dos 9 aos 16 anos, onde 

principalmente para os meninos acontece de forma rápida o que pode deixá-los 

parecendo desajeitados com tantas mudanças.  

A postura ereta precisa ser conservada para que a nossa musculatura 

consiga cumprir o seu papel de sustentação do peso e não sobrecarregue a coluna 

evitando assim que venhamos a ter uma postura inadequada (MARTINEZ; 

ZÁCARO, 2007). 

Segundo Moura; Fonseca e Paixão (2009), é preciso atentar para que a carga 

externa, no caso a mochila escolar não seja assimétrica, pois as crianças levam sua 

mochila diariamente, podendo assim ser um dos fatores que levam ao aparecimento 

dos desvios posturais em crianças e pré-adolescentes. Um outro fator também pode 

ser uma força muscular ineficaz onde para conseguir sustentar a tal carga a criança 

acabe fazendo uma propensão lateral para conseguir suportar o peso. 
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2.1.2.2 Posturas X Mochila Escolar 

 

A postura humana tem sido objeto de estudo biomecânico, uma vez que 

desvios estruturais e funcionais de atitude causam desequilíbrio no sistema corporal, 

levando a ações compensatórias que podem gerar agravos em suas estruturas e 

funções (BRACCIALLI; VILARTA, 2000; PEREZ, 2002). 

As correções posturais alcançaram mais êxito se iniciadas antes que afete a 

estrutura óssea, haja visto que após isso já teremos deformidades ósseas que se 

tornarão mais rígidas com o passar dos anos (NARDI et al. 2000; NORDIN et al., 

2003; MOTTA et al., 2002).   

É comum nessa faixa etária a exposição a sobrecargas crescentes, tais como 

excesso de peso corporal e suporte de mochilas escolares de maneira assimétrica e 

inadequada, o que ocasiona alterações na coluna vertebral (JONES et al., 2003).   

O excesso de peso e o transporte inadequado do material escolar, a ausência 

de atividade física específica, a hereditariedade, os mobiliários inadequados à 

necessidade do escolar e as posturas incorretas adotadas durante as aulas e em 

período extra-escolar, são fatores predisponentes que podem levar a um 

desequilíbrio na musculatura do corpo, produzindo desvios posturais (PEREIRA et 

al., 2005).   

Se descobertas em fase inicial as alterações posturais resultaram em 

prevenção de anormalidades estéticas bem como de complicações cárdio 

respiratórias e neuromusculares (SALETE ,2003). 

 

2.1.3 Tipos de mochila 

 

Segundo Chansirinukor et al. (2001), a mochila é a forma mais adequada para 

se transportar a carga, sendo possível haver uma distribuição simétrica, 

aproximando-a próxima à coluna vertebral, assegurando uma maior   estabilidade da 

mesma. 
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Com a modernidade surgiram várias maneiras de levar o material escolar, há 

mochilas escolares de todos os tamanhos e tipos desde simples pastas até 

sofisticadas mochilas de alça, de rodas etc. (NASCIMENTO, 2005). 

As mochilas escolares diferem em forma, e em sua forma de manusear a 

quais interfere diretamente na postura corporal. Dentre os tipos existentes de 

mochila podemos citar alguns como:   

Pasta sem alça: trata-se de uma pasta simples que pode ou não ter alça, 

geralmente destinada para transportar apenas um caderno ou bloco, podendo ser 

sustentada só pelas mãos, apoiada ao tronco ou apoiada sobre um dos ombros. 

Mochila com duas alças: trata-se do tipo mais comum e mais encontrado hoje 

nas escolas por sua facilidade de uso e pelo seu custo, havendo de vários preços e 

modelos, suas alças são apoiadas nos ombros posteriormente ao tronco, ficando 

próximo a coluna torácica algumas ainda possuem um fechamento na parte anterior 

que pode ser fechada dando ainda mais firmeza no transporte. 

Mochila de uma alça:  trata-se de uma versão da mochila com duas alças, 

mas porem não oferece tanta estabilidade, ela pode ser usada tanto na parte 

posterior como na anterior, apenas precisa ficar com a alça contralateral apoiada em 

um dos ombros. 

O excesso de peso das mochilas escolares, mais a má distribuição dos 

materiais dentro das mesmas, podem a longo prazo levar à um desvio de postura do 

estudante. Levando assim a problemas posturais cada mais comuns, durante a 

infância e a adolescência, tais como escoliose (coluna em forma de “S”), hipercifose 

(curvatura acentuada da coluna torácica), e hiperlordose (aumento da curvatura da 

região lombar). (BRITTO, 2015 Web) 

 

2.1.4 Carga 

 

O modo como cada indivíduo transporta a carga pode ser determinado por 

fatores como o peso, o tamanho e a forma da carga, o tempo de transporte, o 

terreno, o clima, as características e a constituição física do indivíduo. Os 

desequilíbrios posturais que podem ser gerados por tais situações são agravados 
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pelo fato de o peso carregado ser, frequentemente, desproporcional à massa 

corporal e pelo uso inadequado da mochila (CHANSIRINUKOR et al., 2001; COSTA 

et al., 2005).   

Segundo Ferst (2003), sofremos diariamente cargas verticais na coluna, além 

do efeito compressivo que envolve a atividade muscular e do peso que sustentamos. 

Quando flexionamos anteriormente o tronco aumentamos a carga imposta na 

coluna, devido a inclinação da parte anterior da coluna (NORDIN et al., 2003).             

 Na sobrecarga vertical aplicada à coluna vertebral, as estruturas que 

compõem o disco intervertebral, o núcleo pulposo e o anel fibroso, atuam em 

sincronia para transmitir a carga de uma vértebra para a subsequente, conforme 

visto na figura 9. O núcleo tende a se deformar radialmente, o que é contraposto 

pelas fortes fibras anulares, causando elevação da pressão nuclear (FERST, 2003). 

Durante a inclinação anterior do tronco, o anel abaúla-se ventralmente e o núcleo 

move-se posteriormente, estressando, mais do que durante a extensão do tronco, as 

fibras posteriores do anel fibroso. Quaisquer tensões resultantes são distribuídas 

radialmente ao anel e às lâminas terminais e, em um disco normal, essas tensões 

são as mesmas em todas as direções (NORDIN et al., 2003). 

Ainda a respeito de cargas sobre a coluna, Kahle et al., (2000) nos afirma que 

a capacidade da coluna vertebral de suportar uma carga depende do grau de 

ossificação das vértebras e de sua configuração definitiva que só é alcançada na 

puberdade. O eixo de gravidade corre, em parte atrás e em parte na frente da coluna 

vertebral. Na criança de 10 meses as curvaturas já estão presentes; entretanto o 

eixo de gravidade ainda passa totalmente atrás da coluna vertebral. Na criança de 

três meses, as curvaturas só estão levemente esboçadas. 

A resposta da coluna aos esforços do levantamento repetitivo de cargas 

pesadas depende sobremaneira de sua condição preexistente. Levantar um objeto e 

carregar um objeto em uma distância horizontal são situações comuns onde cargas 

aplicadas à coluna vertebral podem ser tão altas que há lesão vertebral (NORDIN et 

al., 2003).  

Segundo Ferst (2003) os discos intervertebrais são capazes de amortecer 

cargas que são aplicadas sobre a coluna vertebral, mas em compensação ocorre 
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uma degeneração desses discos podendo se agravar se assemelhando a artrose 

por isso faz-se necessário o mais precoce possível a prevenção. 

 

2.1.5 Lei da mochila 

 

Hoje em dia muitas crianças estão apresentando problemas no sistema 

musculoesquelético principalmente na coluna vertebral, e como já foi mencionado 

nos itens acima um dos fatores agravante é a carga excessiva que os mesmos 

transportam em suas mochilas escolares. Este tipo de preocupação passou a ser 

não só dos profissionais da saúde, mas também dos governantes, ou seja, de 

políticos que legislam nosso país. Contudo os mesmos  elaboram uma lei dispondo 

sobre o peso máximo tolerável do material escolar a ser transportado, cada estado 

possui sua própria lei sendo que descreverei apenas a do estado de Santa Catarina 

os outro apenas serão citados como por exemplo:  Rio Grande do Sul rege a lei nº 

42/48, 1998; no Rio de Janeiro lei de nº 2772 de 25 de Agosto de 1997 entre outros 

como o município de Santos também preocupado com esta situação elaborou a lei 

de nº 2.084 de 17  de Fevereiro de 2003; a de Santa Catarina rege a lei de nº 10.759 

de 16 de Junho de 1998, onde diz que:  

Art. 1º O peso máximo total do material escolar transportado diariamente por 

alunos do pré-escolar e 1º grau em mochilas, pastas e similares não poderá 

ultrapassar:  

I - 5% do peso da criança do pré-escolar;  

II - 10% do peso do aluno do 1º grau.  

Art. 2º Caberá à escola, através de seus coordenadores, a definição do 

material escolar a ser transportado diariamente.  

Art. 3º O material que exceder o peso máximo permitido deverá ficar 

guardado em armários fechados individuais ou coletivos.  

§ 1º No caso dos armários coletivos será designado pela escola um 

responsável pela abertura do mesmo no início das aulas, e seu fechamento ao final 

das mesmas.  

§ 2º Não poderá ser feito nenhum tipo de cobrança pela guarda do material.  
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Art. 4º O desrespeito aos limites de peso previsto nesta Lei implicará na 

atribuição das seguintes penalidades à escola transgressora:  

I - Advertência;  

II - Multa de 40 UFIR's por aluno com excesso de material escolar.  

Parágrafo único. No caso dos estabelecimentos públicos de ensino, a multa 

poderá ser substituída por punição ao coordenador responsável e à direção da 

escola nos termos do  

Estatuto dos Servidores Públicos Civis.  

Art. 5º É obrigatória a afixação das normas contidas nesta Lei em local visível 

aos alunos, pais e docentes.   

Art. 6º A execução da presente Lei fica a cargo da Secretaria de Estado da 

Educação e do  

Desporto.   

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.    

 

2.2 METODOLOGIA 

 

2.2.1 Natureza da pesquisa 

 

Trata-se de um estudo transversal do tipo descritivo e 

quantitativo. Para este estudo o grupo selecionado foi de alunos de uma escola 

municipal, na qual foi realizada uma análise em relação dos desvios posturais   e o 

uso da mochila escolar,  

A pesquisa do tipo quantitativa é utilizada quando se tem um instrumental de 

medida utilizável e válido, os instrumentos não colocam em risco a vida humana. 

A pesquisa quantitativa traduz em números as opiniões e informações para 

serem classificas e analisadas. 

Uma pesquisa quantitativa faz uso de instrumentos específicos, capazes de 
estabelecer relações e causas, levantando em conta as quantidades. Antes 
de aplicação definitiva da pesquisa, o instrumento de coleta de dados deve 
ser testado e deve ser eliminados todos os possíveis problemas nele 
existente. (RIBEIRO et al., 2001, p.102). 
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Em relação ao método é um estudo transversal descritiva. 

A pesquisa transversal pode ser de incidência e prevalência. A 1ª investiga 
determinada doença em grupos de casos novos. É dinâmica, pois oscila ao 
decorrer do tempo e em diferentes espaços. A de prevalência estuda casos 
antigos e novos de uma nosologia num determinado local e tempo; é 
estática e, essencialmente, transversal (ROUQUAYROL apud BORDALO 
2012, p.5). 
 

Para Rouquayrol apud Bordalo (2012, p.5), “assim define a pesquisa 

transversal: é o estudo epidemiológico no qual fator e efeito são observados num 

mesmo momento histórico e, atualmente, tem sido o mais empregado". 

 

2.2.2 Amostra  

 

A pesquisa foi composta por alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

do turno vespertino que possuíam idade entre  11 a 14 anos estudantes da  Escola 

de Ensino Fundamental Professor Eurico Pinz situado na cidade de Fraiburgo/ SC, a 

coleta foi realizada no período compreendido entre Agosto a Setembro de 2017 

sendo: 

- 16 Alunos do gênero masculino; 

- 10 Alunos do gênero feminino; 

- Total 26 alunos.  

 

2.2.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Inclusão: crianças na faixa etária de 11 a 14 anos de ambos os gêneros, 

fazendo uso de mochila escolar de qualquer modelo, estudantes do período 

vespertino da Escola de Ensino Fundamental Professor Eurico Pinz, os quais os pais 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e que estiverem presentes 

no dia da avaliação. 
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Exclusão: crianças fora da faixa etária de 11 a 14 anos de ambos os gêneros, 

crianças que não desejarem participar da pesquisa mesmo tendo autorização dos 

pais, crianças as quais os pais não assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, ou que não estiverem presentes na escola no dia da avaliação. 

 

2.2.4 Procedimentos éticos 

 

O trabalho está embasado em todos os procedimentos éticos previstos pela 

resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, sobre pesquisa envolvendo 

seres humanos. O projeto foi submetido ao Comitê de extensão e Cultura, aprovado 

pelo número 2.147.585. 

 

2.2.5 Procedimentos para coleta de dados 

 

Este estudo contou com a presença de 26 alunos de idade entre 11 e 14 anos 

do 6º ao 9º ano da Escola Ensino Fundamental Professor Eurico Pinz.  

Primeiramente obtivemos a autorização de pesquisa na escola emitida pela 

secretária da educação do município de Fraiburgo, logo após fomos a escola 

conversar com a diretora e informa-lhe a respeito de nossa pesquisa e 

posteriormente acompanhada da diretora passamos em todas a salas de aula onde 

informamos aos alunos sobre os objetivos da pesquisa e da importância de sua 

participação e depois disso foi entregue as crianças um termo de consentimento livre 

esclarecido (TCLE) (Apêndice A), para que levassem para os pais ou responsáveis 

legais, lessem e se interessados assinassem permitindo a participar na pesquisa.  

Após isso foi marcado uma data especifica onde as crianças deveriam trazer 

assinados ou não os TCLE e posteriormente participarem da pesquisa. 

Então as crianças cujos pais ou responsáveis autorizaram, primeiramente 

foram pesadas com e sem a mochila, e logo após a avaliadora preencheu as 

seguintes questões da ficha de anamenese: nome, idade, gênero, peso dos 
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indivíduos, peso do material escolar, queixa e local de dor, caso houvesse e visita ao 

médico. 

A pesagem dos alunos foi realizada com balança digital, da marca Balmak 

(Figura 03), com capacidade de 0 a 150 kg e precisão de 100g e para as mochilas 

foi feita a pesagem dos materiais que o aluno estava portando no dia da avaliação.    

 

Figura 04- Balança Digital Balmak  

 
Fonte: (A AUTORA, 2017). 

 

As fotos para as posteriores avaliações posturais foram realizadas em uma 

sala especifica, disponibilizada pelo responsável da instituição de ensino. Os alunos 

que estivessem dispostos a participarem e apresentarem o TCLE. Deveriam estar 

vestidos com trajes adequados para a avaliação postural. Para os meninos bermuda 

e para as meninas calção short e top. 

As fotografias foram tiradas com a câmera fotográfica digital (marca Nikon, 

DSC –S40, com resolução de 4.1 megapixels, 3.0 x zoom) (Figura 04); localizada 

aos 3 metros de distância O indivíduo foi fotografado nas vistas anterior, perfil, 

posterior e em flexão de tronco. 
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Figura 05- Máquina Fotográfica Nikon 

 
Fonte: (A AUTORA, 2017) 

 

 As referências ósseas, foram demarcadas através de palpação digital aonde 

serviram de guias para medidas angulares, sendo marcadas com bolas de isopor, 

sendo os seguintes pontos: Vista anterior: trago da orelha direito e esquerdo, 

acrômio direito e esquerdo, espinha ilíaca Antero superior direita e esquerda, 

trocânter maior direito e esquerdo; vista lateral: trago direito e esquerdo, acrômio 

direito e esquerdo, sétima vertebra cervical, espinha ilíaca ântero superior e póstero 

superior, trocânter maior direito e esquerdo; Vista posterior: ângulo inferior da 

escapula direita e esquerda, espinha ilíaca póstero superior esquerda e espinha 

ilíaca póstero superior direita, todas as vertebras iniciando no processo espinhoso 

de C7 até processo espinhoso de S1 (DUARTE et, al 2005). 
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Figura 06- Vista posterior 

 
Fonte: (A AUTORA, 2017) 

 

Figura 07- Vista lateral 

 
Fonte:(A AUTORA, 2017) 
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Figura 08- Vista anterior  

 
Fonte: (A AUTORA, 2017) 

 

 

Uma forma menos invasiva de avaliarmos um possível caso de escoliose 

segundo Santos (2001) é o teste de Adams, que tem por finalidade buscar um sinal 

físico de rotação vertebral ou seja uma gibosidade. O paciente então a ser avaliado 

faz uma flexão de tronco com os braços para frente e palmas viradas uma para a 

outra e com os pés juntos como mostra na figura 07 abaixo.  

Figura 09- Teste de Adams 

 
Fonte: (A AUTORA ,2017) 
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2.3 ANALISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

A análise de dados se deu através de uma ficha confeccionada pelos 

pesquisadores (Apêndice B), onde os dados foram classificados e tabulados com 

auxílio do Microsoft Excel®, representados pela porcentagem em forma de gráficos. 

 

Gráfico 01 – Gênero da amostra  

 
Fonte: (A AUTORA, 2017) 

 

O gráfico 1 está representando a quantidade de estudantes participantes da 

pesquisa totalizando 26 estudantes, sendo que 16 (62%) foram participantes do 

gênero masculino e 10 (38%) do gênero feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02- Assimetrias coluna cervical 
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Fonte: (A AUTORA, 2017)  

No gráfico 02, demonstra o número de estudantes que apresentaram 

assimetria na coluna cervical, ou seja, apresentaram hiperlordose ou retificação, 

sendo que 15 (58%) alunos apresentam a curvatura da coluna cervical normal, 4 

(15%) alunos apresentam retificação da coluna cervical, e 7 (27%) alunos 

apresentam hiperlordose na coluna cervical. 

 

Gráfico 03 – Assimetrias Coluna Torácica 

 
Fonte: (A AUTORA, 2017) 
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No gráfico 03, demonstra o número de estudantes que apresentaram 

assimetria na coluna torácica, sendo que 11 (42%) alunos apresentam a curvatura 

da coluna torácica normal, 2 (8%) alunos apresentam retificação da coluna torácica, 

e 13 (50%) alunos apresentam hipercifose na coluna torácica. 

 

Gráfico 04- Assimetria na Coluna Lombar 

 
Fonte: (A AUTORA, 2017) 

 

No gráfico 04, demonstra o número de estudantes que apresentaram 

assimetria na coluna lombar, ou seja, apresentaram hiperlordose ou retificação, 

sendo que 7 (27%) alunos apresentam a curvatura da coluna lombar normal, 3 

(11%) alunos apresentam retificação da coluna lombar, e 16 (62%) alunos 

apresentam hiperlordose na coluna lombar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 05- Demonstrativo do desvio lateral 
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Fonte: (A AUTORA, 2017 

 

No gráfico 05, demonstra o número de estudantes que apresentaram ou não 

apresentaram desvio lateral, sendo que 15 (58%) alunos apresentaram a desvio 

lateral, e 11 (42%) alunos não apresentaram desvio lateral. 

 

Gráfico 06- Demonstrativo do desvio lateral X Gênero 

 
Fonte: (A AUTORA, 2017) 
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No gráfico 06, demonstra o número de estudantes separados por gênero que 

apresentaram ou não apresentaram desvio lateral, sendo que 16 estudantes eram 

do gênero masculino e 10 eram do gênero feminino. 

 

Gráfico 07 – Tipo de Mochila  

 

 
Fonte: (A AUTORA, 2017) 

 

No gráfico 07 está representando o tipo de mochila, dos participantes da 

pesquisa. Dos 25 alunos da pesquisa 25 (96%) utilizam mochila com alças 

posteriores e 1(4%) mochila com alça lateral. 
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Gráfico 08 – Queixa de dor 

 

Fonte: (A AUTORA, 2017) 

No gráfico 08 temos representado segundo os participantes a queixa de dor, 

sendo que 10 (40%) dos participantes não tem queixa de dor, e 16 (60%) 

participantes tem queixa de dor. 

 

Gráfico 09 – Peso das Mochilas  

 

Fonte: (A AUTORA, 2017) 

 

16 (60%)

10 (40%)

Queixa de dor

não sim

6; 23%

20; 77%

Pesos mochilas

ACIMA DE 10%

ABAIXO DE 10%



38 

 

 

 

No gráfico 09 está representando os pesos das mochilas, sendo que tivemos 

26 amostras e dessas 20 (77 %) estavam abaixo do peso de 10% e 6 (23 %) 

estavam acima de 10 %. 

 

Gráfico 10 – Frequência da dor  

 

 
Fonte: (A AUTORA, 2017) 

 

 No gráfico 10 temos a frequência de dor, sendo que 10 participantes da 

pesquisa relataram ter dor, sendo que 9 (90%) dos estudantes relataram ter dor só 

as vezes e 1 (10%) dos estudantes relatou ter dor sempre. 

Tivemos como objetivo analisar os possíveis desvios de posturas, nas 

crianças da faixa etária de 11 a 14 anos na Escola de Ensino Fundamental 

Professor Eurico Pinz do município de Fraiburgo/SC. Nesse estudo foram analisados 

os seguintes quesitos: tipo de mochila utilizada, peso da mochila, e uma avaliação 

postural por fotogrametria através de pontos anatômicos, para analisar se os alunos 

apresentam alguma assimetria na coluna vertebral podendo ou não ter a ver com o 

excesso de peso levado a escola. 

Nossa amostra em estudo é constituída por um grupo de crianças e 

adolescentes relativamente homogéneo quanto ao género, dado que, somente, foi 

observada uma ligeira preponderância dos meninos 16 (51,1%) relativamente as 

meninas 9 (48,9%). 

9; 90%

1; 10%

Frequência da dor 

AS VESES

SEMPRE
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A mochila é a forma mais utilizada para o transporte de material escolar. Não 

sendo consensuais as recomendações sobre o seu peso ideal (Ries, Martinello, 

Medeiros, Cardoso & Santos, 2012), a maioria dos artigos científicos aponta que a 

mesma não deve ultrapassar os 10% do peso corporal, havendo inclusive nalguns 

países legislação sobre esta matéria que tem em atenção este ponto de corte. 

Em nosso estudo a maioria dos participantes 23 (92%) referiu usar a mochila 

apoiada nos dois ombros e somente 2 (8%) referiu usar mochila apoiada no ombro 

D, resultados que, denotam bons hábitos no que respeita ao transporte do material 

escolar. No entanto, e segundo Minhoto (2013), mesmo quando se carrega 

corretamente a mochila apoiada em ambos os ombros, se houver sobrepeso a 

mesma irá influenciar a postura do usuário, particularmente nas meninas e nos 

meninos com peso inadequado. As mesmas conclusões são referidas por Ries, 

Martinello, Medeiros, Cardoso e Santos (2012). 

A utilização da mochila de duas alças ocorreu também em outros estudos 

(Ritter & Silva, 2006; Fernandes & Casarotto, 2008; Almeida, 2006). Segundo a 

literatura, sujeitos que utilizam mochilas de duas alças podem apresentar alterações 

posturais e problemas musculoesqueléticos, mesmo assim, esta continua sendo a 

maneira menos prejudicial de transporte (BRACCIALLI & VILLARTA, 2000). Esta 

pesquisa corroborou com os estudos feitos por Rebelatto, Caldas e De Vitta (1991), 

onde eles afirmam que a mochila com fixação dorsal é a mais utilizada para 

transportar o material escolar. 

   Em nosso estudo encontramos apenas em 24% dos alunos participantes, 

com sobrecarga em suas mochilas com peso acima de 10% sendo que, 76% foi 

verificado estarem com peso abaixo de 10% em suas mochilas, portanto 

discordando do estudo de Almeida (2006) que foi realizado em uma escola do 

município de Tubarão/SC, onde 69,57% dos estudantes transportavam um peso 

acima dos 10% recomendado. 

 O ato de levar mochilas escolares pesadas pode contribuir para alterações 

posturais constantes e podem desencadear um processo lesivo na coluna vertebral 

dos estudantes sendo irreversível. 
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No presente estudo estamos constatando que as alterações posturais podem 

ou não ter relação com o excesso de peso carregado nas mochilas escolares, haja 

visto que encontramos um número baixo de estudantes que carregam sobrecarga 

em suas mochilas, abrindo assim várias hipóteses, como os maus hábitos posturais 

para justificar as alterações encontradas. 

  Outro dado avaliado foi a queixa de dor dos estudantes, em nosso estudo 

encontramos 10 (40%) dos alunos tiveram queixa de dor enquanto 15 (60%) não 

relatou ter dor, esse número é maior do que os encontrados com sobrecarga sendo 

assim ter queixa de dor pode não ser só em relação a sobrecarga da mochila 

portanto corrobora com o estudo de Moura, Fonseca, Paixão (2009), onde foi 

realizada em uma escola de Belém/PA, em relação à sobrecarga da mochila e a 

presença de dor, não foram encontrados dados que indiquem que exista associação 

entre o peso excessivo da mochila escolar com a presença de algias. Já para Rego; 

Scartoni (2007) em estudo com estudantes da 5ª e 6ª série na cidade do Rio de 

Janeiro constatou que o transporte de mochila com excesso de peso gera dor 

constante na coluna. 

Estudos epidemiológicos têm identificado o uso de mochilas, (sobretudo 

quando o peso é superior a 15% -20% do peso corporal), com dores lombares 

(Mackenzie, Sampath, Kruse, & Sheir-Neiss, 2003). Embora não haja evidências 

científicas que associem alterações estruturais significativas da coluna com o uso de 

mochilas em adolescentes, o seu uso inapropriado poderá conduzir a alterações na 

marcha e posturas inadequadas durante o seu transporte que aumentam a dor nas 

costas, um problema frequente nos jovens.  

Nas assimetrias encontramos na coluna cervical que 15 (58%) alunos 

apresentam a curvatura da coluna cervical normal, 4 (15%) alunos apresentam 

retificação da coluna cervical, e 7 (27%) alunos apresentam hiperlordose na coluna 

cervical. 

Nas assimetrias de coluna torácica encontramos 11 (42%) alunos apresentam 

a curvatura da coluna torácica normal, 2 (8%) alunos apresentam retificação da 

coluna torácica, e 13 (50%) alunos apresentam hiperlordose na coluna torácica. 
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Nas assimetrias de coluna lombar sendo que 7 (27%) alunos apresentam a 

curvatura da coluna lombar normal, 3 (11%) alunos apresentam retificação da coluna 

lombar, e 16 (62%) alunos apresentam hiperlordose na coluna lombar. 

No estudo de Mioranza (2007) realizado no município de Guaraniaçu com 40 

escolares na faixa etária de 10 a 12 anos, estudantes de 5ª a 6ª série do ensino 

fundamental o autor realizou uma avaliação postural, na qual 45% apresentaram 

uma lordose lombar aumentada e 25% com presença de escoliose ficando assim um 

pouco abaixo do que encontramos em nosso estudo. 

 No presente estudo, a prevalência de escoliose ou desvio lateral foi de 58% 

nos estudantes com casos suspeitos, onde encontramos um estudo onde Bego 

(2006) afirma que, carregar excesso de peso diariamente é um perigo para o 

sistema musculo esquelético em pleno crescimento e se torna inevitável o 

aparecimento de desvios posturais como, hiperlordose, hipercifose e/ou escoliose, 

pois a musculatura que sustenta a coluna aguenta até uma determinada carga (em 

geral no máximo 10% do peso corporal), passando disso as consequências serão: 

cansaço físico, comprometimento da postura e lesões.   

Segundo Santos et. Al (2009), somente a partir dos 10 a 12 anos que essa 

musculatura do reto abdominal e dos paravertebrais começam a ser efetivos 

podendo assim ser apontados como alterações fisiológicas da hiperlordose lombar. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que por meio da análise dos dados obtidos em nossa pesquisa, 

podemos afirmar que a maioria dos estudantes não carrega a mochila com 

sobrecarga, ou seja, a mochila com peso maior que 10% do peso dos escolares, 

portanto, o transporte do material é realizado de maneira adequada na maioria de 

nossa amostra, portanto não podemos afirmar que hà relação direta entre os desvios 

posturais encontrados e o peso das mochilas escolares. 

Em relação a queixa de dor pode estar associado à presença de alterações 

posturais, como foi observado 60% dos escolares avaliados relataram quadros 

álgicos, sendo que só 24% levavam sobrecarga nas mochilas.  

Já nas assimetrias posturais a hiperlordose lombar é o desvio que inspira 

maior cuidado pela porcentagem de acometimento, mas como são jovens acredito 

que ainda temos chance de reverter boa parte desses desvios se começarmos logo 

um trabalho de conscientização e prevenção na escola com pais e alunos. 

Concluímos então que os alunos apresentam já alguns desvios posturais, 

porém comprovamos que tais desvios não têm ligação direta com o percentual de 

peso carregado em suas mochilas, levando assim à várias hipóteses sugerindo-se a 

continuidade de trabalhos avaliativos nas escolas para uma maior prevenção de 

danos posturais futuros.  
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APENDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- 

MENORES DE IDADE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – MENORES DE IDADE  

 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: A INFLUÊNCIA DA CARGA IMPOSTA PELA MOCHILA ESCOLAR EM 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL    

Área do Conhecimento 

Curso: Fisioterapia 

Número de sujeitos no centro: Número total de sujeitos:  

Patrocinador da pesquisa:  

Instituição onde será realizado: Escola de Ensino Fundamental Professor Eurico Pinz 

Nome dos pesquisadores e colaboradores:  

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento 
abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 
colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, 
isso não causará nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Sujeito da Pesquisa e do Responsável 

Nome do menor:  Data de nascimento: 

Nome do responsável: Data de Nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 
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3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Adriano Luiz Maffessoni 

Profissão: Fisioterapeuta N. do Registro no Conselho: 112.713 - F 

Endereço: Victor Baptista Adami nº 800 

Telefone: (49) 99965-5760 E-mail:adriano@uniarp.edu.br 

 

Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, como voluntário(a) no 
presente projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador responsável sobre a minha decisão em 
autorizar a sua participação e estou ciente que: 

 

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 
 

 - OBJETIVO GERAL:   

· Analisar a influência  do peso da mochila escolar nos desvios posturais em alunos de 

11 a 14 anos da escola de Ensino Fundamental Professor Eurico Pinz. 

- Objetivos Específicos: 

· Verificar se o peso máximo do material escolar dos alunos, está tolerável de acordo com a lei, 

em relação ao peso corporal do indivíduo. 

· Estimar quais os modelos de mochilas usadas pelos alunos. 

· Verificar se os alunos apresentam algum tipo de desvio na coluna, através de analise 

fotográfica. 

O procedimento para coleta de dados:  

A ficha de anamnese apresentará os seguintes dados:  idade, gênero, peso dos indivíduos, peso do 
material escolar, queixa e local de dor, caso houver e  visita ao médico. 

A pesagem dos alunos será realizada com balança digital, da marca Plenna Slim, modelo MEA – 
02510, com capacidade de 0 a 150 kg e precisão de 100g e os alunos portando a menor quantidade 
de roupas possível, para alterar o mínimo possível no resultado final. E para as mochilas será feita a 
pesagem dos materiais que o aluno esta portando no dia da avaliação.    

As fotos para as posteriores avaliações posturais serão realizadas em uma sala especifica, 
disponibilizada pelo responsável da instituição de ensino. Os alunos que estiverem dispostos a 
participarem e apresentarem o termo de consentimento livre e esclarecido. Deverão estar vestidos 
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com trajes adequados para a avaliação postural. Para os meninos calção curto  e para as meninas ou 
calção curto e top. 

 

2. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): Levar a conscientização sobre postura e quantidade de 
material escolar carregado pelos alunos. 

 

3. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são): os alunos se sentirem constrangidos por 
serem avaliados, os meninos de bermuda e as meninas de ”short” e “top”, sendo que para 
minimizá-los será realizada a avaliação em um ambiente fechado e a avaliação será individual. Os 
benefícios esperados são de orientar os alunos quanto à melhor forma de carregar as mochilas 
para diminuir a sobrecarga e assim evitar maiores complicações posturais e algias no futuro. 

 

4. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) neste projeto terá como objetivo 
conscientizar os alunos a cuidar da postura e evitar sobrecarga no uso da mochila escolar evitando 
assim problemas posturais futuramente. 

 

5. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) é isenta de despesas e ele tem 
direito à assistência, tratamento e indenização por eventuais danos, efeitos colaterais e reações 
adversas)  decorrentes de minha participação na presente pesquisa.  

 

6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração de meu filho (ou do menor sob 
minha guarda) nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer 
explicação. 

 

7. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem estar físico de meu filho (ou do menor 
sob minha guarda). Não virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

 

8. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados; 

 

9. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 
endereço na Rua: Victor Baptista Adami, número 800, - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre 
que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e 
minha participação no mesmo. 

 

10. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) 
desta pesquisa. 
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Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim 
apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor 
(conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

Caçador (SC),     de             de  2017. 

 

   

   _________________________________ 

    Responsável pelo sujeito da pesquisa 

 

_________________________________ 

Pesquisador Responsável pelo Projeto 

Adriano Luiz Mafessonni 

 

 

 

Testemunha: 

 

__________________________________  

Nome: 

 

 

 

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do responsável e a 
outra com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR todas as folhas do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido 
termo. O pesquisador responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do 
TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. 
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APENDICE B- AVALIAÇÃO SUBJETIVA DA DOR E DO MATERIAL ESCOLAR 

 

Dados Pessoais 

Nome:                                                                                    Idade: 

Ano:                                 Gênero F (  ) M (  )                    Data de nascimento: ____/____/_____ 

 

Avaliação do material escolar 

Peso aluno:                                                                        Peso mochila escolar: 

Tipo de mochila escolar? 

(   ) mochila com alças posterior  (   )mochila de rodas (   ) mochila transversal (   ) outras 

 

Como transporta o material escolar ? 

(  )mochila de 2 alças posterior ao tronco  

(  ) mochila de 2 alças anterior ao tronco   

(  ) mochila de 2 alças apoiada no ombro esquerdo    

(  ) mochila de 2 alças apoiada no ombro direito   

(  ) mochila de 1 alça no ombro esquerdo  

(  ) mochila de 1 alça no ombro direito   

Tem queixa de dor : Sim (   ) Não (    ) Especifique local: 

Se sim na questão anterior com que frêquencia : 

(   ) nunca   (   ) as vezes (   ) sempre  

Avaliação Subjetiva da Dor -  Escala Visual Analógica EVA de 0 a 10 

 

 

Já foi ao médico por causa da dor?  

(   ) Sim     (   ) Não 
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