
Introdução Resultados

Concluímos com este estudo que o uso de mochila escolar em formatos

inadequados segundo os critérios da SBOT apresenta associação direta

com a aquisição de desvios posturais, mais especificamente com as

escolioses.

O uso de mochila com excesso de peso mostrou-se como o fator mais

decisivo para o desenvolvimento de escoliose, seguido pelo uso de mochila

com apenas uma alça, desse modo, foi observado que o publico feminino

foi o mais atingido, com 59% dos casos.

Conclusão
A amostra foi constituída por 51 alunos com idades entre 11 e 15 anos,

observou-se que 27 dos alunos apresentaram a porcentagem do peso da

mochila maior que 10% do peso corporal, (critério de segurança da

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Cerca de 79% dos

alunos apresentavam escoliose e destes, 74% apresentaram uso

inadequado da mochila, sendo que apenas 26% dos alunos com escoliose

apresentaram uso de mochila dentro dos critérios. Do total das escolioses

cerca de 59% eram do sexo feminino e 41% do sexo masculino.
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Avaliar a utilização inadequada de mochila escolar, e investigar associação

com desenvolvimento de alteração postural escoliótica em escolares.

Objetivo 

A postura humana é definida como a posição corporal adotada pelo indivíduo

no espaço. Ela é influenciada por hábitos que determinam maior ou menor

tensão sobre as estruturas esqueléticas.1,2,3 Estudos comprovam que existe

grande prevalência de alterações posturais da coluna vertebral entre os

escolares, e esta premissa, pode estar associada ao sobrepeso da mochila

escolar.4,5 Muitas vezes nesta idade onde o esqueleto ainda é imaturo, mais

sujeito aos estímulos do ambiente, a mochila escolar apresenta excesso de

carga devido ao grande volume de materiais, livros e cadernos

transportados, o que pode levar ao desenvolvimento de desvios posturais .4,5
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Gráfico 1. A frequência de escoliose entre escolares de 11 a 15 anos devem ser autoexplicativas.

Gráfico 2. Peso da mochila utilizada em razão do peso do aluno

O gráfico abaixo (gráfico 2) é referente aos alunos encontrados com o uso da

mochila com peso inadequado, ou seja, com mais de 10% do peso corporal. Do

total, foram achados 74% dos alunos com escoliose e apenas 26% dos alunos

não apresentaram escoliose. Desse total de aluno, cerca de 59% eram do sexo

feminino e 41% do sexo masculino.

Também foi avaliado como esses escolares transportavam suas mochilas em

relação a utilização das alças da mochila. Foi constatado que, cerca de 70%

relataram usar suas mochilas com alças nos dois ombros, e cerca de 30%

relatam que transportavam em um ombro apenas.

Foram avaliadas as posturas de crianças e adolescentes com idades entre

onze e quinze anos através de inventário postural tridimensional, e

simetrógrafo. Todas as mochilas foram pesadas e sua utilização correta foi

avaliada segundo os critérios da Sociedade Brasileira de Ortopedia e

Traumatologia. Após definidos, foram divididos em 2 grupos, sendo grupo 1:

portadores de escoliose que apresentaram uso correto da mochila e grupo

2: portadores portadores de escoliose e uso incorreto da mochila. A

pesquisa foi aprovada através do parecer CAAE 56340216.5.0000.5512. de

escoliose e uso incorreto da mochila.. A pesquisa foi aprovada através do parecer CAAE 56340216.5.0000.5512.


