
2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE FISIOTERAPIA 

 

 

 

Ana Paula Pereira Nascimento 

Larícia Maria da Silva Neves 

 

 

 

 

 

PREVALÊNCIA ENTRE DOR LOMBAR E O PESO DO MATERIAL 

ESCOLAR EM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIZ DE FORA 

2016 



3 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE FISIOTERAPIA 

 

 

 

Ana Paula Pereira Nascimento 

Larícia Maria da Silva Neves 

 

 

 

 

 

PREVALÊNCIA ENTRE DOR LOMBAR E O PESO DO MATERIAL 

ESCOLAR EM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I . 

 

 

Trabalho apresentado à disciplina Trabalho 
de Conclusão de Curso II, do Departamento de 

Fundamentos, Métodos e Recursos  
em Fisioterapia, da Faculdade de Fisioterapia,  
como requisito parcial para obtenção do título  

de Graduação em Fisioterapia. 
 

 

Orientadora: Prof.ª Me. Cyntia Pace Schmitz Corrêa 
 

 

 

JUIZ DE FORA 

2016 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta, bеm como todas аs minhas demais conquistas, à Deus e аоs meus 
amados pais Aparecida е João. 

 

Ana Paula 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico à mulher que me viu primeiro… Doce mãe Neuza Aparecida. 

Larícia 



7 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a Deus por ter me dado saúde e força para superar as 

dificuldades. 

Aos meus pais Aparecida e João, pelo amor, incentivo e apoio 

incondicional. 

Aos meus amigos, por todo apoio e compreensão nos meus momentos 

de ausência. 

Ao meu namorado Daniel, por todo apoio, carinho, amor e amizade. 

A minha orientadora Cyntia Pace Schmitz Corrêa, pelo suporte no 

desenvolvimento deste trabalho, ensinamentos, correções e incentivos. 

Ao Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora, escola em que 

estudei e pude retornar para realizar este trabalho. 

A todas as crianças voluntárias e seus pais, que permitiram a 

viabilização desta pesquisa. 

A minha amiga Larícia Maria da Silva Neves, por toda amizade, 

dedicação, paciência e companheirismo, não só durante o desenvolvimento 

deste trabalho, mas ao longo da faculdade. 

A todas as pessoas que contribuíram para meu sucesso e para meu 

crescimento como pessoa. Sou o resultado da confiança e da força de cada 

um de vocês. E a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha 

formação, o meu muito obrigada. 

 

 

Ana Paula 

 

 

 



8 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Em especial ao meu bom Deus por toda graça e proteção, à minha 

doce e querida Santa Teresinha do Menino Jesus, que me ensinou a ter 

perseverança e amor nos trabalhos e atividades relacionadas à minha 

profissão. 

Aos meus amados pais Nelson Neves Lopes e Neuza Aparecida da 

Silva Lopes, por me educarem sob todos os esforços e dificuldades, com 

inteira confiança nos meus ideais, depositando sempre paciência e carinho, e 

vibrando com cada uma de minhas conquistas. 

Aos meus insubstituíveis irmãos, por estarem sempre ao meu lado, 

apoiando e incentivando sempre em todos os momentos. Ao meu sobrinho 

Lucca, fonte de alegrias, todo o meu amor.  

Aos meus amigos que estiveram sempre torcendo e que tiveram a 

amável bondade de perdoar-me pelas ausências e distanciamentos, em 

especial: Laíze Pereira Fernandes e Fernando Augusto Martins da Silva, 

exemplos da mais pura amizade.  

Minha sincera gratidão à professora Cyntia Pace Schmitz Corrêa pelas 

preciosas contribuições a este estudo e pelos valiosos ensinamentos durante 

a minha vida acadêmica na UFJF, contribuindo para o desenvolvimento deste 

trabalho e para minha formação acadêmica e pessoal. 

Ao Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora, pelo precioso 

auxílio na coleta de dados, cuja ajuda nos permitiu avaliar a todos os 

voluntários inscritos neste trabalho. 

A todos os voluntários que, gentilmente, se dispuseram a participar da 

coleta de dados e a seus pais que, com seu consentimento, viabilizaram o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

E à minha preciosa amiga Ana Paula Nascimento. Menina fantástica, 

admirável, inteligente e imprescindível à minha vida, com a qual eu pude 

desenvolver não apenas este trabalho, mas também crescer e desfrutar de 

grandes felicidades. 

Larícia 

 



9 
 

RESUMO 

Estudos realizados com o objetivo de prevenção de agravos de lesões 

musculoesqueléticas em crianças e adolescentes têm sido frequentes. Sabe-

se que a fase da infância a partir dos 7 anos, assim como as fases de pré-

adolescência e adolescência são consideradas o momento em que distúrbios 

anatomofisiológicos e alterações posturais inadequadas se manifestam de 

forma a criar padrões posturais irreversíveis na fase adulta, gerando dor e 

disfunções principalmente na coluna vertebral. O transporte dos materiais 

escolares em mochilas é o método mais utilizado para a realização desta 

tarefa, sendo que não há na literatura atual um consenso de qual seria o 

percentual ideal de peso a ser carregado pelos indivíduos para impedir a 

promoção de lesões músculoarticulares. Foi objetivo deste trabalho a 

avaliação da prevalência entre a ocorrência de dor lombar e o peso da 

mochila em crianças em idade escolar. Foi realizado um estudo quantitativo, 

observacional e transversal. Foram convidados a participar do estudo, 

através de carta convite endereçada aos pais e entregue em sala de aula 

para os alunos, cerca de 600 crianças. As crianças convidadas eram de 

ambos os sexos, com variação da idade de 6 a 12 anos, devidamente 

matriculadas e regulares no ano letivo de 2015. Neste estudo foram 

investigadas 72 crianças, de ambos os gêneros, com média de idade de 8,99 

(sd 1,764), estudantes em uma escola pública da cidade de Juiz de 

Fora/MG/Brasil. Foram encontradas na amostra 40% de crianças que 

carregavam um peso na mochila superior a 10% do seu peso corporal. 

Apesar disso, 55% dessas crianças não relataram dor na coluna, assim como 

a maioria (47%) das crianças que carregavam peso inferior a 10% do seu 

peso corporal. Em relação à dor em locais do corpo, o grupo de meninas 

(60%) apresentou uma prevalência de queixa de dores (49%) em relação a 

não queixa de dores (42%). A grande maioria das crianças (62%) relatou uma 

prevalência de dores na coluna lombar, enquanto que no relato de dores em 

outros locais o maior índice de queixas foi para a região dos ombros. Em 

relação à Escala Visual Analógica para queixas de dor, tanto na região da 

coluna quanto em outras regiões corporais, a maior prevalência foi da nota 5. 

Concluímos, com este estudo, que apesar da alta frequência de crianças que 

carregam um peso elevado em suas mochilas, não houve uma prevalência 

de queixas álgicas. Além disso, foi observado que, das queixas existentes, a 

maioria relatada foi na região da coluna lombar e na região dos ombros. 

 

DESCRITORES: Mochilas escolares; Dor lombar; Crianças; Adolescentes 
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ABSTRACT 

 

Studies conducted with the aim of prevention of musculoskeletal injuries of 

diseases in children and adolescents has been frequent. It is known that the 

phase of childhood from the age of 7, as well as the phases of pre-teens and 

teens are considered the moment anatomical and physiological disturbances 

and improper postural changes manifest themselves in order to create 

irreversible postural patterns in adulthood, generating pain disorders and 

especially in the spine. The transport of school supplies in backpacks is the 

most widely used method for performing this task, and there is in the literature 

a consensus which would be the ideal percentage of weight being carried by 

individuals to prevent the promotion of musculoarticulares injuries. This study 

aimed to evaluate the prevalence of the occurrence of back pain and the 

weight of the backpack for school children. a quantitative, observational and 

cross-sectional study. They were invited to participate in the study by 

invitation letter to parents and delivered in the classroom for students, about 

600 children. The guests were children of both sexes, ranging in age from 6 to 

12 years, duly enrolled and regular in the academic year 2015.This study 

investigated 72 children and adolescents of both genders, with a mean age of 

8.99 (SD 1.764), students in a public school in the city of Juiz de Fora / MG / 

Brazil. It was found in the sample 40% of children carrying a weight on top 

backpack to 10% of their body weight. Nevertheless, 55% of children reported 

no back pain, as well as the majority (47%) of children who carried a weight 

less than 10% of their body weight. In relation to pain in body sites, the group 

of girls (60%) had a prevalence of complaints of pain (49%) compared to no 

complaints of pain (42%). The vast majority of children (62%) reported a 

prevalence of pain in the lumbar spine, while the account of pain in other sites 

the biggest complaints index was for the shoulder region. Regarding the 

Visual Analogue Scale ara complaints of pain, both in the spine as in other 

body regions, the highest prevalence was in grade 5. We conclude from this 

study that, despite the high frequency of children who carry a high weight in 

their backpacks, there was a prevalence of pain complaints. Furthermore, it 

was observed that the existing complaints, the majority were reported in 

lumbar spine area and the shoulder area. 

 

 

KEYWORDS: Schoolbags; back pain; children; tennager 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 A saúde nas escolas tem sido considerada objeto de atenção não 

somente para a comunidade acadêmica, mas também para equipes de saúde 

e órgão governamentais relacionados. Diversas vertentes deste cuidado têm 

sido discutidas, com especial atenção ao peso das mochilas escolares 

carregadas diariamente por esses estudantes, podendo ou não estar 

associado às queixas de dores1.  

 Por volta dos 7 a 14 anos de idade, nas meninas, ocorre o período do 

estirão de crescimento, com o pico de crescimento por volta dos 12 anos de 

idade. As meninas crescem, em média, até os 16 anos. Já os meninos 

crescem, em média, até os 18 anos, com pico de crescimento por volta dos 

14 anos. Esta fase de pré-adolescência e adolescência é considerada o 

momento em que distúrbios anatomofisiológicos e alterações posturais 

inadequadas se manifestam de forma a criar padrões posturais irreversíveis 

na fase adulta, gerando dor e disfunções principalmente na coluna vertebral. 

Desta forma, a idade escolar é o momento ideal e mais fácil para a correção 

de diversas disfunções musculoesqueléticas2.  

Vale a pena destacar e reforçar a ideia de que a estrutura 

musculoesquelética das crianças está em constante formação, sendo mais 

susceptível a deformações, podendo apresentar menor suporte à carga.  Do 

nascimento até os 20 anos, principalmente entre os sete e quatorze anos, é 

que as deformidades ósseas podem se desenvolver, sendo essa faixa etária 

um momento propício para correções posturais, já que a estrutura óssea se 

torna mais rígida à medida que a idade cronológica aumenta3. Sabe-se que 
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hábitos posturais incorretos adotados desde o ensino fundamental são 

motivos de preocupação4, assim como o transporte do material didático que, 

sendo uma rotina diária, que se perdura durante anos consecutivos, exige 

cuidados especiais extremamente necessários para evitar desvios posturais 

que podem se instalar a médio e longo prazo.  

Anos atrás, quando os alunos começaram a substituir as bolsas por 

mochilas, ninguém poderia imaginar que este acessório aparentemente 

inofensivo levaria a inúmeros inquéritos e investigações dos profissionais de 

saúde. Variáveis como peso da mochila da escola, como carregá-la ou 

características da mochila estão atualmente em estudo em relação à dor 

lombar1. 

A mochila escolar, que surgiu como modismo no Brasil na década de 

80, foi adotada por crianças e adolescentes como o utensílio mais utilizado 

para o transporte de material didático no trajeto de casa para escola e vice 

versa. Quando comparadas com outros meios de transporte de material 

escolar (fichário ou bolsa a tiracolo), a mochila apresenta inegáveis 

vantagens como, por exemplo, permitir a repartição simétrica do peso por 

ambos os ombros, deixando livres as mãos5,6. 

Os alunos, na quase totalidade, cumprem rotina diária de transporte do 

material didático durante o período escolar, e nessa rotina, a mochila é o 

meio mais utilizado para carregar o material. As mochilas são utilizadas para 

transportar cargas e, rotineiramente, usadas pelos educandos para carregar 

materiais tanto escolares quanto pessoais. Essa atividade representa a forma 
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mais comum de esforço físico relacionado ao manuseio e transporte de peso 

pelos estudantes.  

Contraditoriamente, a mesma mochila que, aparentemente, foi 

projetada para trazer facilidade e conforto no percurso do domicílio à escola, 

pode submeter muitos alunos a desvios de postura, devido aos ajustes e 

ações compensatórias que surgem diante da aplicação de cargas 

assimétricas.  

Em relação ao peso das mochilas, a comunidade científica tem sido 

alertada sobre o problema das cargas transportadas pelos jovens. Nos 

estudos desenvolvidos pela ergonomia, antropometria e biomecânica é que 

se fundamentam as discussões a respeito da complexidade das tarefas na 

sala de aula e a interação dos alunos com o transporte do material escolar7. 

Existem vários estudos que investigam maneiras adequadas de se 

carregar as mochilas escolares. A maioria destes busca entender as 

características da mochila, seus designs e os melhores materiais para a 

distribuição e suporte de peso. Além disso, o método de carregamento, a 

distância e/ou a duração deste carregamento, o peso da mochila e sua 

relação com o peso corporal da criança, além da percepção da criança sobre 

esse carregamento, tem sido temas de diversas investigações8.  Outros 

estudos ainda investigaram os efeitos do carregamento das mochilas sobre a 

dor e desconforto9,10,11,12, desalinhamento postural13,14, padrões de marcha 

alterados15,16 e outras formas de adaptações biopsicossociais17,18.  

Uma das grandes discussões em relação às mochilas escolares e a 

saúde das crianças está relacionada com o peso máximo que deveria ser 
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possível de se carregar sem promover lesões musculoesqueléticas. Na 

literatura atual não existe um consenso sobre qual seria este percentual, ou 

seja, a relação segura entre o peso da criança e o peso do material que ela 

carrega. Foi publicado um estudo, dizendo que na literatura mundial atual 

existem recomendações de que o peso nas mochilas deve variar de 5 a 20% 

do peso corporal da criança8.  Nos Estados Unidos, a Associação Americana 

de Terapia Ocupacional recomenda um peso na mochila relativo a 15% do 

peso corporal, enquanto que a Academia Americana de Pediatria recomenda 

um percentual de 10 a 20% do peso corporal6. Na Europa é utilizada a 

orientação do limite de carga de 10% do peso corporal6. Apesar dessas 

recomendações, diversos autores dizem não haver qualquer embasamento 

científico nas orientações de prescrição de peso das mochilas baseadas em 

um percentual do peso corporal19. Mesmo assim, pesquisadores concordam 

que existe uma associação de dores nas costas e peso da mochila escolar, 

principalmente quando este ultrapassa 10% da massa corporal dos 

estudantes19-23.Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o peso da 

mochila escolar não deve ultrapassar 10% do peso corporal da criança que 

cursa o ensino fundamental1,24-28. 

O transporte de carga excessiva na mochila escolar pode levar os 

estudantes a ter sequelas severas em sua saúde, incluindo dores na coluna 

lombar, alterações na marcha e má postura29. 

Em um estudo realizado com 160 estudantes cubanos de 1ª, 5ª e 6ª 

séries, foi evidenciado que a frequência da escoliose aumentou, 

progressivamente, com o grau de escolaridade e com o peso do material 

escolar transportado pelos alunos. Os autores observaram também que à 
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medida que as crianças avançavam de série aumentava-se, 

proporcionalmente, a carga de material escolar30. Em outro estudo 

transversal, realizado em estudantes indianos, com idade de 12 e 13 anos, 

para determinar alterações posturais com o uso da mochila escolar com 

cargas de 5, 10, 15, 20 e 25% da massa corporal dos indivíduos, os autores 

concluíram que ao transportar mochila escolar com carga de 15% da massa 

corporal ocorrem variações significativas nos ângulos da cabeça, pescoço, 

tronco, membros inferiores e, essas alterações, consequentemente, afetam a 

postura de um modo geral31. 

As crianças têm se queixado de dores cada vez mais cedo. Dores 

causadas pelo grande número dessas atividades, peso excessivo das 

mochilas, longos períodos em frente à TV e uso intenso do computador e 

videogame. Cerca de 80% das crianças entre 8 a 10 anos já apresentam 

dores em alguma região da coluna vertebral32,33.  

Estudos têm demonstrado que indivíduos que apresentam dor lombar 

na infância e adolescência são acometidos também na vida adulta, o que 

originou maior interesse em investigar suas causas já nas idades iniciais. 

Sendo a dor lombar comum na adolescência e, sabendo-se que um 

percentual considerável (em torno de 25%) apresenta sintomas persistentes, 

a capacidade de identificar as crianças e adolescentes que estão em risco 

fornece uma base de reflexão para intervenções preventivas34, 35. 

Assim, os resultados de pesquisas dessa natureza podem contribuir 

para os três níveis de atenção à saúde, em especial na atenção primária, 

uma vez que fornecem subsídios aos profissionais que se inserem na escola 



17 
 

sobre a importância de orientar pais e alunos sobre a organização do material 

escolar, a fim de evitar sobrecargas desnecessárias visando à promoção da 

qualidade de vida das crianças. Nosso estudo contribui também para ampliar 

a literatura, a qual é composta de poucos artigos científicos relacionados com 

este tema, melhorando consequentemente a atuação preventiva e 

enriquecendo informações sobre a cidade de Juiz de Fora – MG, esta que 

não possui nenhum estudo com embasamento social, científico e acadêmico 

a respeito do tema abordado. 
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2 – OBJETIVOS 

 

- Como objetivo geral, buscou-se avaliar a prevalência entre a ocorrência de 

dor lombar e o peso da mochila em crianças em da idade escolar. 

- Como objetivo específico, avaliar a ocorrência de dores em outras 

articulações nesta faixa etária, de 6 a 12 anos. 
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3 – MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

Foi realizado um estudo quantitativo, observacional e transversal. O 

grupo de estudo foi formado por uma amostra de conveniência formada por 

alunos de uma escola pública da cidade de Juiz de Fora. Foram convidados a 

participar do estudo, através de carta convite endereçada aos pais e entregue 

em sala de aula para os alunos, em torno de 600 crianças.  As crianças 

convidadas eram de ambos os sexos, com variação da idade de 6 a 12 anos, 

devidamente matriculadas e regulares no ano letivo de 2015. Todos os 

alunos da escola, como foi dito acima, receberam uma carta formal com 

todas as explicações sobre o projeto, que deveriam ser entregue aos pais. 

Juntamente com esta carta, os pais também receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Juiz de Fora através do Parecer nº 1.392.246 

(ANEXO 1). As pesquisadoras também ofereceram, em dias pré-agendados 

com as comunidades de pais, reuniões para que os responsáveis pudessem 

esclarecer suas dúvidas pessoalmente. Nenhum responsável entrou em 

contato com as pesquisadoras. Do total de alunos convidados, 109 

responderam positivamente à nossa solicitação. Os dias e horários da coleta 

respeitaram o critério de conveniência da escola. 

Foram incluídas no estudo: 

Crianças com idade entre 6 e 12 anos, cujos pais (ou responsáveis) 

consentiram com os termos da pesquisa e assinaram o TCLE.  
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Foram excluídas do estudo: 

Crianças que, por motivos não contornáveis pelas pesquisadoras, 

percam alguma das etapas da aquisição dos dados, como por exemplo, 

terem sido ausentes no seu dia escolar.  

Todas as etapas realizadas na pesquisa serão detalhadas a seguir: 

1ª) Envio das cartas-convite e TCLEs aos pais/responsáveis pelos 

alunos. Agendamento de reuniões presenciais para aqueles pais que 

necessitassem de maiores esclarecimentos sobre as etapas e procedimentos 

da pesquisa. 

2º) Durante uma semana as pesquisadoras estiveram na escola 

participante, no início das aulas. No 1º dia, as crianças foram medidas em um 

estadiômetro e pesadas em uma balança digital da marca Tanita®. Suas 

mochilas também foram pesadas no 1º dia e ao longo da semana. No final da 

semana foi calculada uma média aritmética simples do peso das mochilas, 

considerando que nem todos os dias as crianças levam a mesma quantidade 

de peso. 

3ª) Foi preenchida uma ficha de anamnese elaborada pelas 

pesquisadoras (APÊNDICE 1). Além desta ficha, foi mostrada para as 

crianças uma Escala Visual Analógica de dor modificada, para cada região 

declarada de dor, para a melhor interpretação das crianças (FIGURA 1).  
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     FIGURA 1: Escala Visual Analógica de dor 

 Para a análise dos dados foi confeccionada uma planilha do programa 

Microsoft Excel® para armazenamento dos dados referentes ao gênero, 

idade, IMC, média do peso das mochilas, relato de dor na coluna vertebral 

(SIM; NÃO; às VEZES), localização da dor na coluna vertebral (COLUNA 

CERVICAL; COLUNA TORÁCICA; COLUNA LOMBAR), relato de dor em 

outras regiões do corpo (SIM; NÃO; ÁS VEZES), localização da dor em 

outras regiões do corpo (DOR DE CABEÇA; OMBROS; DOR NA BARRIGA; 

QUADRIL; COXA; PÉ; PUNHO; JOELHO), EVA PARA DORES DE COLUNA 

e EVA PARA DORES EM OUTRAS REGIÕES. Por se tratar de um estudo de 

associação e transversal, foram realizados cálculos de prevalência através da 

fórmula da razão de prevalência: RP = total de indivíduos acometidos/total de 

indivíduos da amostra.  

 Em relação ao nosso cronograma, selecionamos a amostra e fizemos 

a coleta dos dados, no mês de Janeiro de 2016. Para a coleta, nos dispomos 

dos horários matutinos e vespertinos em que os alunos estão no colégio. 



22 
 

Optamos pela escolha desta instituição de ensino, por se tratar de uma 

escola bastante conceituada na cidade de Juiz de Fora- MG, pela facilidade 

de acesso e localização (região central da cidade), pela fácil comunicação e 

disponibilidade da escola com uma de nossas pesquisadoras, uma vez que 

esta já foi aluna da referida instituição e por se tratar de conseguirmos um 

número satisfatório de alunos para a pesquisa. 

 Toda a coleta foi realizada pelas graduandas em Fisioterapia pela 

Faculdade de Fisioterapia da UFJF, que tiveram um treinamento fornecido 

pela Professora Adjunta do Departamento de Fundamentos, Métodos e 

Recursos em Fisioterapia da FacFisio/UFJF e também orientadora deste 

projeto. 

Os resultados, discussão e conclusão serão abordados no artigo 

confeccionado para ser submetido para a Revista Fisioterapia e Pesquisa, 

que será apresentado a seguir. 
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RESUMO І Estudos realizados com o objetivo de prevenção de agravos de lesões 
musculoesqueléticas em crianças e adolescentes tem sido frequentes. Sabe-se que a fase 
da infância a partir dos 7 anos, assim como as fases de pré-adolescência e adolescência são 
consideradas o momento em que distúrbios anatomofisiológicos e alterações posturais 
inadequadas se manifestam de forma a criar padrões posturais irreversíveis na fase adulta, 
gerando dor e disfunções principalmente na coluna vertebral. O transporte dos materiais 
escolares em mochilas é o método mais utilizado para a realização desta tarefa, sendo que 
não há na literatura atual um consenso de qual seria o percentual ideal de peso a ser 
carregado pelos indivíduos para impedir a promoção de lesões músculoarticulares. Foi 
objetivo deste trabalho a avaliação da prevalência entre a ocorrência de dor lombar e o peso 
da mochila em crianças em idade escolar. Foi realizado um estudo quantitativo, 
observacional e transversal. Foram convidados a participar do estudo, através de carta 
convite endereçada aos pais e entregue em sala de aula para os alunos, cerca de 600 
crianças. As crianças convidadas eram de ambos os sexos, com variação da idade de 6 a 12 
anos, devidamente matriculadas e regulares no ano letivo de 2015. Neste estudo foram 
investigadas 72 crianças, de ambos os gêneros, com média de idade de 8,99 (sd 1,764), 
estudantes em uma escola pública da cidade de Juiz de Fora/MG/Brasil. Foram encontradas 
na amostra 40% de crianças que carregavam um peso na mochila superior a 10% do seu 
peso corporal. Apesar disso, 55% dessas crianças não relataram dor na coluna, assim como 
a maioria (47%) das crianças que carregavam peso inferior a 10% do seu peso corporal. Em 
relação à dor em locais do corpo, o grupo de meninas (60%) apresentou uma prevalência de 
queixa de dores (49%) em relação a não queixa de dores (42%). A grande maioria das 
crianças (62%) relatou uma prevalência de dores na coluna lombar, enquanto que no relato 
de dores em outros locais o maior índice de queixas foi para a região dos ombros. Em 
relação à Escala Visual Analógica para queixas de dor, tanto na região da coluna quanto em 
outras regiões corporais, a maior prevalência foi da nota 5. Concluímos, com este estudo, 
que apesar da alta frequência de crianças que carregam um peso elevado em suas mochilas, 
não houve uma prevalência de queixas álgicas. Além disso, foi observado que, das queixas 
existentes, a maioria relatada foi na região da coluna lombar e na região dos ombros. 
DESCRITORES: Mochilas escolares; Dor lombar; Crianças; Adolescentes. 
 
ABSTRACT І Studies conducted with the aim of prevention of musculoskeletal injuries of 
diseases in children and adolescents has been frequent. It is known that the phases of 
childhood from the age of 7, as well as the phases of pre-teens and teens are considered the 
moment anatomical and physiological disturbances and improper postural changes manifest 
themselves in order to create irreversible postural patterns in adulthood, generating pain 
disorders and especially in the spine. The transport of school supplies in backpacks is the 
most widely used method for performing this task, and there is in the literature a consensus 
which would be the ideal percentage of weight being carried by individuals to prevent the 

promotion of musculoarticulares injuries. This study aimed to evaluate the prevalence of the 
occurrence of back pain and the weight of the backpack for school children. a quantitative, 
observational and cross-sectional study. They were invited to participate in the study by 
invitation letter to parents and delivered in the classroom for students, about 600 children. 
The guests were children of both sexes, ranging in age from 6 to 12 years, duly enrolled and 
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regular in the academic year 2015. This study investigated 72 children and adolescents of 

both genders, with a mean age of 8.99 (SD 1.764), students in a public school in the city of 
Juiz de Fora / MG / Brazil. It was found in the sample 40% of children carrying a weight on top 
backpack to 10% of their body weight. Nevertheless, 55% of children reported no back pain, 
as well as the majority (47%) of children who carried a weight less than 10% of their body 
weight. In relation to pain in body sites, the group of girls (60%) had a prevalence of 
complaints of pain (49%) compared to no complaints of pain (42%). The vast majority of 
children (62%) reported a prevalence of pain in the lumbar spine, while the account of pain in 
other sites the biggest complaints index was for the shoulder region. Regarding the Visual 
Analogue Scale ara complaints of pain, both in the spine as in other body regions, the highest 
prevalence was in grade 5. We conclude from this study that, despite the high frequency of 
children who carry a high weight in their backpacks, there was a prevalence of pain 
complaints. Furthermore, it was observed that the existing complaints, the majority were 
reported in lumbar spine area and the shoulder area. 
KEYWORDS: Schoolbags; back pain; children; teenager. 
 
RESUMEN І Los estudios llevados a cabo con el objetivo de la prevención de lesiones 
musculoesqueléticas de enfermedades en niños y adolescentes ha sido frecuente. Se sabe 
que la fase de la infancia a la edad de 7, así como las fases de pre-adolescentes y 
adolescentes son considerados el momento anatómica y alteraciones fisiológicas y cambios 
posturales inadecuadas se manifiestan con el fin de crear patrones posturales irreversibles 
en la edad adulta, lo que genera trastornos de dolor y especialmente en la columna vertebral. 
El transporte de material escolar en las mochilas es el método más utilizado para llevar a 
cabo esta tarea, y no hay en la literatura un consenso que sería el porcentaje de peso ideal 
siendo llevado por los individuos para evitar la promoción de las lesiones musculoarticulares. 
Este estudio tuvo como objetivo evaluar la prevalencia de la aparición de dolor de espalda y 
el peso de la mochila para niños en edad escolar. un estudio cuantitativo, observacional y 
transversal. Fueron invitados a participar en el estudio de la carta de invitación a los padres y 
entregados en el salón de clases para los estudiantes, alrededor de 600 niños. Los invitados 
eran niños de ambos sexos, con edades de 6 a 12 años, debidamente matriculados y 
regulares en el año académico 2015. Este estudio investigó a 72 niños y adolescentes de 
ambos sexos, con una edad media de 8,99 (SD 1.764), los estudiantes en una escuela 
pública en la ciudad de Juiz de Fora / MG / Brasil. Se encontró en la muestra de 40% de los 
niños que llevan un peso en la parte superior mochila a 10% de su peso corporal. Sin 
embargo, 55% de los niños no informó dolor de espalda, así como la mayoría (47%) de los 
niños que llevaban un peso de menos de 10% de su peso corporal. En relación con el dolor 
en los sitios del cuerpo, el grupo de las niñas (60%) tuvieron una prevalencia de quejas de 
dolor (49%) en comparación con ninguna queja de dolor (42%). La gran mayoría de los niños 
(62%) reportó una prevalencia de dolor en la columna lumbar, mientras que la cuenta del 
dolor en otros sitios el mayor índice de quejas fue para la región del hombro. En cuanto a las 
quejas analógicos ara escala visual de dolor, tanto en la columna como en otras regiones del 
cuerpo, la prevalencia más alta fue en el grado 5. Llegamos a la conclusión de este estudio 
que, a pesar de la alta frecuencia de los niños que llevan un alto peso en su mochilas, había 
una prevalencia de quejas de dolor. Además, se observó que las quejas existentes, se 
informó de la mayoría en la zona de la columna lumbar y la zona del hombro. 
PALABRAS CLAVE: mochilas; dolor de espalda; niños; tennager 
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INTRODUÇÃO 

 A saúde nas escolas tem sido considerada objeto de atenção não somente 

para a comunidade acadêmica, mas também para equipes de saúde e órgão 

governamentais relacionados. Diversas vertentes deste cuidado têm sido discutidas, 

com especial atenção ao peso das mochilas escolares carregadas diariamente por 

esses estudantes, podendo ou não estar associado às queixas de dores1. 

 Por volta dos 7 a 14 anos de idade, nas meninas, ocorre o período do estirão 

de crescimento, com o pico de crescimento por volta dos 12 anos de idade. As 

meninas crescem, em média, até os 16 anos. Já os meninos crescem, em média, 

até os 18 anos, com pico de crescimento por volta dos 14 anos. Esta fase de pré-

adolescência e adolescência é considerada o momento em que distúrbios 

anatomofisiológicos e alterações posturais inadequadas se manifestam de forma a 

criar padrões posturais irreversíveis na fase adulta, gerando dor e disfunções 

principalmente na coluna vertebral. Desta forma, a idade escolar é o momento ideal 

e mais fácil para a correção de diversas disfunções musculoesqueléticas2.   

 Vale a pena destacar e reforçar a ideia de que a estrutura 

musculoesquelética das crianças está em constante formação, sendo mais 

susceptível a deformações, podendo apresentar menor suporte à carga.  Do 

nascimento até os 20 anos, principalmente entre os sete e quatorze anos, é que as 

deformidades ósseas podem se desenvolver, sendo essa faixa etária um momento 

propício para correções posturais, já que a estrutura óssea se torna mais rígida à 

medida que a idade cronológica aumenta3. Sabe-se que hábitos posturais incorretos 

adotados desde o ensino fundamental são motivos de preocupação4, assim como o 

transporte do material didático que, sendo uma rotina diária, que se perdura durante 

anos consecutivos, exige cuidados especiais extremamente necessários para evitar 

desvios posturais que podem se instalar a médio e longo prazo. 

A mochila escolar, que surgiu como modismo no Brasil na década de 80, foi 

adotada por crianças e adolescentes como o utensílio mais utilizado para o 

transporte de material didático no trajeto de casa para escola e vice versa. Quando 

comparadas com outros meios de transporte de material escolar (fichário ou bolsa a 

tiracolo), a mochila apresenta inegáveis vantagens como, por exemplo, permitir a 

repartição simétrica do peso por ambos os ombros, deixando livres as mãos5,6. 

Os alunos, na quase totalidade, cumprem rotina diária de transporte do 

material didático durante o período escolar, e nessa rotina, a mochila é o meio mais 
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utilizado para carregar o material. As mochilas são utilizadas para transportar cargas 

e, rotineiramente, usadas pelos educandos para carregar materiais tanto escolares 

quanto pessoais. Essa atividade representa a forma mais comum de esforço físico 

relacionado ao manuseio e transporte de peso pelos estudantes. 

Contraditoriamente, a mesma mochila que, aparentemente, foi projetada para 

trazer facilidade e conforto no percurso do domicílio à escola, pode submeter muitos 

alunos a desvios de postura, devido aos ajustes e ações compensatórias que 

surgem diante da aplicação de cargas assimétricas. 

Em relação ao peso das mochilas, a comunidade científica tem sido alertada 

sobre o problema das cargas transportadas pelos jovens. Nos estudos 

desenvolvidos pela ergonomia, antropometria e biomecânica é que se fundamentam 

as discussões a respeito da complexidade das tarefas na sala de aula e a interação 

dos alunos com o transporte do material escolar7. 

Existem vários estudos que investigam maneiras adequadas de se carregar 

as mochilas escolares. A maioria destes busca entender as características da 

mochila, seus designs e os melhores materiais para a distribuição e suporte de peso. 

Além disso, o método de carregamento, a distância e/ou a duração deste 

carregamento, o peso da mochila e sua relação com o peso corporal da criança, 

além da percepção da criança sobre esse carregamento, tem sido temas de diversas 

investigações8.  Outros estudos ainda investigaram os efeitos do carregamento das 

mochilas sobre a dor e desconforto9,10,11,12, desalinhamento postural13,14, padrões de 

marcha alterados15,16 e outras formas de adaptações biopsicossociais17,18.  

Uma das grandes discussões em relação às mochilas escolares e a saúde 

das crianças está relacionada com o peso máximo que deveria ser possível de se 

carregar sem promover lesões musculoesqueléticas. Na literatura atual não existe 

um consenso sobre qual seria este percentual, ou seja, a relação segura entre o 

peso da criança e o peso do material que ela carrega. Foi publicado um estudo, 

dizendo que na literatura mundial atual existem recomendações de que o peso nas 

mochilas deve variar de 5 a 20% do peso corporal da criança8.  Nos Estados Unidos, 

a Associação Americana de Terapia Ocupacional recomenda um peso na mochila 

relativo a 15% do peso corporal, enquanto que a Academia Americana de Pediatria 

recomenda um percentual de 10 a 20% do peso corporal6. Na Europa é utilizada a 

orientação do limite de carga de 10% do peso corporal6. Apesar dessas 

recomendações, diversos autores dizem não haver qualquer embasamento científico 

nas orientações de prescrição de peso das mochilas baseadas em um percentual do 
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peso corporal19. Mesmo assim, pesquisadores concordam que existe uma 

associação de dores nas costas e peso da mochila escolar, principalmente quando 

este ultrapassa 10% da massa corporal dos estudantes19-23. Para a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o peso da mochila escolar não deve ultrapassar 10% do 

peso corporal da criança que cursa o ensino fundamental1,24-28. 

O transporte de carga excessiva na mochila escolar pode levar os estudantes 

a ter sequelas severas em sua saúde, incluindo dores na coluna lombar, alterações 

na marcha e má postura29. 

Em um estudo realizado com 160 estudantes cubanos de 1ª, 5ª e 6ª séries, 

foi evidenciado que a frequência da escoliose aumentou, progressivamente, com o 

grau de escolaridade e com o peso do material escolar transportado pelos alunos. 

Os autores observaram também que à medida que as crianças avançavam de série 

aumentava-se, proporcionalmente, a carga de material escolar30. Em outro estudo 

transversal, realizado em estudantes indianos, com idade de 12 e 13 anos, para 

determinar alterações posturais com o uso da mochila escolar com cargas de 5, 10, 

15, 20 e 25% da massa corporal dos indivíduos, os autores concluíram que ao 

transportar mochila escolar com carga de 15% da massa corporal ocorrem variações 

significativas nos ângulos da cabeça, pescoço, tronco, membros inferiores e, essas 

alterações, consequentemente, afetam a postura de um modo geral31. 

As crianças têm se queixado de dores cada vez mais cedo. Dores causadas 

pelo grande número dessas atividades, peso excessivo das mochilas, longos 

períodos em frente à TV e uso intenso do computador e videogame. Cerca de 80% 

das crianças entre 8 a 10 anos já apresentam dores em alguma região da coluna 

vertebral32,33.  

Estudos têm demonstrado que indivíduos que apresentam dor lombar na 

infância e adolescência são acometidos também na vida adulta, o que originou maior 

interesse em investigar suas causas já nas idades iniciais. Sendo a dor lombar 

comum na adolescência e, sabendo-se que um percentual considerável (em torno 

de 25%) apresenta sintomas persistentes, a capacidade de identificar as crianças e 

adolescentes que estão em risco fornece uma base de reflexão para intervenções 

preventivas34, 35. 

Assim, os resultados de pesquisas dessa natureza podem contribuir para os 

três níveis de atenção à saúde, em especial na atenção primária, uma vez que 

fornecem subsídios aos profissionais que se inserem na escola sobre a importância 

de orientar pais e alunos sobre a organização do material escolar, a fim de evitar 
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sobrecargas desnecessárias visando à promoção da qualidade de vida das crianças. 

Nosso estudo contribui também para ampliar a literatura, a qual é composta de 

poucos artigos científicos relacionados com este tema, melhorando 

consequentemente a atuação preventiva e enriquecendo informações sobre a 

cidade de Juiz de Fora – MG, esta que não possui nenhum estudo com 

embasamento social, científico e acadêmico a respeito do tema abordado. 

 

 

MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DO ESTUDO 

 

Foi realizado um estudo quantitativo, observacional e transversal. O grupo de 

estudo foi formado por uma amostra de conveniência formada por alunos de uma 

escola pública da cidade de Juiz de Fora. Foram convidados a participar do estudo, 

através de carta convite endereçada aos pais e entregue em sala de aula para os 

alunos, em torno de 600 crianças.  As crianças convidadas eram de ambos os 

sexos, com variação da idade de 6 a 12 anos, devidamente matriculadas e regulares 

no ano letivo de 2015. Todos os alunos da escola, como foi dito acima, receberam 

uma carta formal com todas as explicações sobre o projeto, que deveriam ser 

entregue aos pais. Juntamente com esta carta, os pais também receberam o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Juiz de Fora através do Parecer nº 1.392.246 (ANEXO 1). 

As pesquisadoras também ofereceram, em dias pré-agendados com as 

comunidades de pais, reuniões para que os responsáveis pudessem esclarecer suas 

dúvidas pessoalmente. Nenhum responsável entrou em contato com as 

pesquisadoras. Do total de alunos convidados, 109 responderam positivamente à 

nossa solicitação. Os dias e horários da coleta respeitaram o critério de 

conveniência da escola. 

Crianças que, por motivos não contornáveis pelas pesquisadoras, perderam 

alguma das etapas da aquisição dos dados (por exemplo, faltaram à aula) foram 

excluídas do estudo. Das 109 crianças participantes, 37 foram excluídas. 

Todas as etapas realizadas na pesquisa serão detalhadas a seguir: 

1ª) Envio das cartas-convite e TCLEs aos pais/responsáveis pelos alunos. 

Agendamento de reuniões presenciais para aqueles pais que necessitassem de 

maiores esclarecimentos sobre as etapas e procedimentos da pesquisa. 
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2º) Durante uma semana as pesquisadoras estiveram na escola participante, 

no início das aulas. No 1º dia, as crianças foram medidas em um estadiômetro e 

pesadas em uma balança digital da marca Tanita®. Suas mochilas também foram 

pesadas no 1º dia e ao longo da semana. No final da semana foi calculada uma 

média aritmética simples do peso das mochilas, considerando que nem todos os 

dias as crianças levam a mesma quantidade de peso. 

3ª) Foi preenchida uma ficha de anamnese elaborada pelas pesquisadoras 

(APÊNDICE 1). Além desta ficha, foi mostrada para as crianças uma Escala Visual 

Analógica de dor modificada, para cada região declarada de dor, para a melhor 

interpretação das crianças (FIGURA 1).  

 

 

FIGURA 1: Escala Visual Analógica de dor 

Para a análise dos dados foi confeccionada uma planilha do programa 

Microsoft Excel® para armazenamento dos dados referentes ao gênero, idade, IMC, 

média do peso das mochilas, relato de dor na coluna vertebral (SIM; NÃO; às 

VEZES), localização da dor na coluna vertebral (COLUNA CERVICAL; COLUNA 

TORÁCICA; COLUNA LOMBAR), relato de dor em outras regiões do corpo (SIM; 

NÃO; ÁS VEZES), localização da dor em outras regiões do corpo (DOR DE 

CABEÇA; OMBROS; DOR NA BARRIGA; QUADRIL; COXA; PÉ; PUNHO; 

JOELHO), EVA PARA DORES DE COLUNA e EVA PARA DORES EM OUTRAS 

REGIÕES. Por se tratar de um estudo de associação e transversal, foram realizados 

cálculos de prevalência através da fórmula da razão de prevalência: RP = total de 

indivíduos acometidos/total de indivíduos da amostra. 
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RESULTADOS 

  

Das 109 crianças participantes, 37 foram excluídas por terem faltado a 

alguma das etapas de mensuração do peso das mochilas. Portanto, foram 

considerados os dados totais obtidos com 72 crianças participantes. Em relação ao 

gênero, 60% eram do sexo feminino e a média de idade total das crianças foi de 

8,99 (Sd=1,764). A média do Índice de Massa Corporal (IMC) das crianças foi de 

19,73, considerado pela OMS como normal. Deste total de crianças, 40% carregam 

um peso de material escolar superior a 10% do seu peso corporal. Para este estudo 

utilizamos a recomendação de 10% como resultante da equação peso do material 

escolar/peso corporal, proposto pela OMS.  

Em relação à prevalência da DOR NA COLUNA X GÊNERO, 30% das 

meninas relataram sentir alguma dor, 41% relataram não sentir nenhuma dor e 29% 

relataram sentir dores às vezes. Para os meninos, 20% relataram sentir dores na 

coluna vertebral, 62% relataram não sentir dores e 18% relataram sentir dores às 

vezes. Ainda em relação à coluna vertebral, 19% dos meninos e meninas relataram 

sentir dores na coluna cervical, 19% na coluna torácica e 62% na coluna lombar.  

Em relação à prevalência de DOR NA COLUNA X PESO DAS MOCHILAS, 

considerando um grupo (1) formado por crianças que carregavam mais de 10% do 

seu peso corporal em material didático (40%) e o outro grupo (2) formado por 

crianças que carregavam menos de 10% de seu peso em material didático (60%), 

17% do grupo 1 relataram dores na coluna, 55% não relataram dores na coluna e 

28% relataram dor às vezes. No grupo 2, 32% relataram dores na coluna, 47% não 

relataram dores e 21% relataram dores às vezes.  

Em relação à prevalência de DOR EM OUTRAS REGIÕES X GÊNERO, 49% 

das meninas relataram sentir dores em outros locais, 42% relataram não sentir dores 

e 9% relataram sentir dores às vezes. Para os meninos, 34% relataram sentir dores 

em outros locais, 56% relataram não sentir dores e 10% relataram sentir dores às 

vezes. Tanto nos meninos quanto nas meninas, a maior queixa de dor foi nos 

ombros (12 relatos), seguido de dores de cabeça (8 relatos), dores na coxa (7 

relatos), nos pés (6 relatos), nos joelhos (6 relatos), no abdômen (3 relatos), e no 

quadril (2 relatos). Não isoladamente, a mesma criança queixou-se de dor em mais 

de uma região.  
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DISCUSSÃO 

 

 Este estudo se propôs a investigar a associação (prevalência) de dor 

lombar e o peso do material escolar em estudantes do ensino fundamental 1. Além 

da dor lombar, foram coletados dados relacionados à dor em outros locais do corpo, 

assim como o IMC das crianças. 

 A associação entre o peso da mochila e a dor musculoesquelética foi 

investigada, inclusive em relação à diferença de gêneros. Um pequeno número de 

estudos centrou-se na dor relacionada com a mochila das crianças de escola 

primária, isto é, os participantes foram questionados especificamente sobre dor nas 

costas26,36,37 ou qualquer dor músculo-esquelética38,39,40. Foi relatado de forma 

consistente que as meninas são mais propensas a sentir dor nas costas relacionada 

com a mochila do que os meninos39,41,36, no entanto, um estudo recente relatou que 

a dor nas costas, não foi associada com o gênero42.  

A dor musculoesquelética nas crianças é complexa e deve ser considerada 

de uma forma multifatorial, já que essas dores possuem também altos níveis de 

relatos de fundo não específico43,44. Estudos transversais anteriores de dor 

relacionada com a mochila26,36,37,38,39,40, não identificaram esta relação e, 

consequentemente, a dor pode ter sido indevidamente atribuída ao peso mochila. 

Podemos sinalizar também, com base nos achados, outros fatores importantes que 

estão associados e são sugestivos para a incidência de dores, como por exemplo, 

longo período na frente da Tv, longo período jogando vídeo game ou utilizando o 

computador, alguns trabalhos domésticos, postura inadequada ao se sentar, muito 

tempo mexendo nos celulares (tablets e smartphones), questões genéticas, como a 

criança chega ao colégio e qual o meio de transporte que ela utiliza para chegar à 

escola. 

Com base em parâmetros fisiológicos, a carga ideal máxima das mochilas 

deve ser entre 10 e 15% do peso corporal do escolar, enquanto outros autores, de 

forma mais cautelosa, demonstram que a quantidade de carga transportada não 

deve exceder a 10% do peso corporal do escolar45,19,46,47. Neste sentido, os valores 

médios encontrados para cada ano escolar, no presente estudo, encontram-se 

dentro da normalidade estipulada pela literatura. Se considerarmos uma relação 

peso da mochila X peso corporal do estudante de 15%, nenhum voluntário de nossa 

pesquisa estaria carregando mais peso do que o preconizado. Outro fator relevante 

foi que a maioria dos alunos que carregavam mais de 10% de peso na mochila NÃO 
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relatou qualquer dor na coluna ou em outros locais, o que sugere uma correlação 

negativa entre estes fatores. 

 Em relação ao IMC, estudos demonstram que crianças com sobrepeso e 

obesas apresentam uma maior probabilidade de apresentar queixas 

musculoesqueléticas e desvios posturais48,49,50.Tais condições supostamente 

poderiam ser agravadas pelo uso constante de mochilas pesadas. No nosso estudo, 

o IMC dos voluntários foi de 19,78 Kg/m², considerado como “normal” pela OMS. 

Nenhuma criança avaliada, que carregava mais de 10% de peso na mochila em 

relação ao seu peso corporal, e se queixou de dores na coluna ou em outros locais 

tinha sobrepeso ou obesidade. Outro estudo também demonstrou que o IMC não 

deve ser associado de maneira positiva com as dores relatadas pelas crianças e o 

peso da mochila41. 

 A resposta ao objetivo principal deste estudo foi alcançada com o cálculo 

das razões de prevalência dos parâmetros estabelecidos. Acreditamos que novos 

cálculos de correlação possam confirmar melhor se o peso da mochila realmente 

interfere nas queixas de dores musculoesqueléticas nesta população. 

 As limitações deste estudo foram: o pouco tempo de coleta, devido à 

suspensão do calendário da instituição e consequentemente atraso na aceitação do 

projeto pelo Comitê de Ética. E a ocasião do período de férias das crianças que 

participaram desta pesquisa. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, com esta população de estudo, que existe uma prevalência 

pequena de queixas de dores na coluna ou em outros locais em crianças que 

carregam um peso da mochila superior ao preconizado pela OMS. E que houve uma 

prevalência maior dos alunos que não se queixavam de dores ou desconfortos na 

coluna ou em outros locais. 

Ressalta-se também que prevalência não é sinônimo de causa, portanto, não 

podemos considerar que o peso da mochila não influencia diretamente nas dores 

dos estudantes, e sim dar devida atenção aos alunos que relataram queixas álgicas.  
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APÊNDICE 1  
 

ANAMENSE DOS VOLUNTÁRIOS (Nº_____) 

 

 

NOME COMPLETO: _________________________________________________________________ 

NOME DO RESPONSÁVEL: ___________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____                        IDADE: _________________ 

TELEFONES DE CONTATO:__________________________________________________________ 

ANO:____________   TURMA:____________   

PESO DA MOCHILA (Kg):  

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA MÉDIA 

      

 

ALTURA: ________cm          PESO: _______ kg   IMC:______ 

VOCÊ SENTE ALGUMA DOR NAS COSTAS?   SIM     NÃO   ÀS VEZES 

EM QUAL REGIÃO? NOTA. 

VOCÊ SENTE DOR EM ALGUM OUTRO LUGAR?   SIM     NÃO   ÀS VEZES 

AONDE? NOTA. 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

 

AVALIADOR: _________________________     DATA: _____/_____/_____  


