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O objetivo deste estudo foi verificar o grau de dependência em

smartphones em estudantes universitários, relacionando esta

dependência com a Força de Preensão Palmar e possíveis sinais de

lesão musculoesquelética no punho e na mão.
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As funções dos celulares smartphones se tornam cada vez

melhores e mais desenvolvidas, levando ao aumento da exposição

e uso deste aparelho. O número de usuários é crescente

principalmente entre os jovens. Neste grupo de indivíduos, esta

exposição pode se tornar prejudicial no desenvolvimento intelectual

e musculoesquelético. Movimentos repetitivos e excesso de uso

associados a uma má postura podem afetar os tendões dos dedos,

punhos, braços, ombros e pescoço, além de causar lesões em

nervos e músculos em longo prazo. Alguns estudos indicaram que o

uso excessivo do smartphone está relacionado na etiopatogenia da

síndrome do túnel do carpo, síndrome de DeQuervain.

O estudo foi realizado no Centro Universitário de Lavras com a

aprovação pelo comitê de ética em pesquisa (CAEE

98559118.1.0000.5116) . A amostra final foi composta por 177

estudantes de ambos os gêneros dos cursos de graduação da

área da saúde da instituição. Os voluntários seguiram critérios de

inclusão: estar matriculado nos cursos presenciais e frequentando

as aulas, possuir um aparelho telefônico do tipo smartphone, ter

idade entre 18 e 30 anos. Na coleta de dados foi utilizado um

questionário elaborado pelos autores contendo informações

demográficas relevantes para a realização da pesquisa .

A força de preensão palmar (FPP) foi avaliada através de um

dinamômetro hidráulico de mão, seguindo todas as recomendações

da Sociedade Americana de Terapeutas de Mão. O ombro do

membro testado ficou aduzido e em rotação neutra, cotovelo em

flexão de 90 graus, antebraço na posição neutra e punho entre 0 e

30 graus de extensão e entre 0 e 15 graus de adução. Os

voluntários foram instruídos a manter o posicionamento durante o

teste e corrigidos pela pesquisadora quando necessário. Foram

realizadas três contrações máximas em ambas as mãos, com

pausa de 30 segundos entre uma contração e outra. Foi utilizada a

média dos valores dos três testes de cada mão para a análise dos

dados.

A avaliação dos sintomas de dor no punho e na mão foi realizada

através dos testes de Phalen, que avalia a presença de sinais de

síndrome do túnel do carpo e o teste de Finkelstein, que avalia a

presença de tendinite de DeQuervain ou do tendão do extensor

longo e abdutor curto do polegar. Além destes dois testes, os

voluntários utilizaram a Escala Visual Analógica de Dor (EVAD)

para mensurar o nível de dor nestas regiões nos últimos sete dias.

A dependência em smartphone foi avaliada utilizando o

questionário Smartphone Addiction Inventory (SPAI-BR), traduzido

e validado por Khoury et al. (2017). Esse questionário conta com 26

itens de natureza nominal dicotômica (sim/não). O cálculo do

escore do questionário é o resultado de um somatório das

respostas finais aos itens e aponta que se o entrevistado marcar

sete ou mais opções ele tem chances de ter desenvolvido

dependência.

Entre os estudantes analisados 78% da amostra era do gênero

feminino e 56,5 % eram sedentários. A FPP no gênero masculino foi

maior que no gênero feminino, tanto para a mão dominante, como

para a mão não dominante (Tabela 1). Através da análise das

respostas obtidas para o questionário SPAI, foi possível separar os

participantes em dois grupos de comparação: os indivíduos

dependentes (score > 7) e não dependentes (score ≤ 7). Ao se

comparar o tempo de uso do smartphone entre os dois grupos,

notou-se diferença estatística (Valor p < 0,001), sendo que para o

grupo dos dependentes este tempo de uso foi maior (7,71 h/dia) do

que para o grupo dos não dependentes (5,10 h/dia). Em relação à

dor não houve diferença estatística (Valor p = 0,407) entre o grupo

dos dependentes e dos não dependentes.. Ao se investigar a

ocorrência da Síndrome do Túnel do Carpo percebeu-se que a

proporção de indivíduos que apresentam sintomas desta síndrome é

estatisticamente maior no grupo dos dependentes quando

comparado com o grupo dos não dependentes (Valor p = 0,005).

Com relação à Síndrome de DeQuervain, observou-se também uma

maior proporção de positivos entre os indivíduos do grupo

dependente quando comparado com o grupo dos não dependentes

(Valor p = 0,009) (Tabela 2).

Masculino Feminino P-Valor

FPP Mão Dominante 37,6 kgf 21,0 kgf < 0,001*

FPP Mão Não Dominante 35,8 kgf 19,1 kgf < 0,001*

Dependência do Uso de Smartphone

Dependente (n = 118) Não Dependente (n = 59) Valor p

Idade (anos) 21,9 (21,4 – 22,4) 21,3 (20,7 – 21,9) 0,185

Gênero (M/F) 22/96 17/42 0,178

Mão dominante (D/E) 109/9 49/10 0,102

Tempo de uso do 
smartphone

7,71 h/dia 5,10 h/dia < 0,001

EVAD 1,13 ± 0,42 0,47 ± 0,37 0,407

Teste de Phalen Positivo: 48,3% Positivo: 25,4% 0,005

Teste de Finkelstein Positivo: 62,7% Positivo: 40,7% 0,009

Tabela 2 – Relação dos dados demográficos com a dependência do uso do celular

Tabela 1 – Força de Preensão Palmar entre os gêneros

Houve uma relação entre o uso excessivo do smartphone com

sintomas de desconforto musculoesqueléticos para a Síndrome do

Túnel de Carpo, assim como para Síndrome de DeQuervain. Porém,

não houve diferença na FPP entre os grupos e agravamento de

dores nestes indivíduos.


