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Introdução: Alterações na coluna representadas por desvios anormais ou agravamento de curvas 

normais já existentes são chamados de desvios posturais. O uso incorreto da postura pode causar 

enrijecimento e encurtamento das musculaturas. Os desvios posturais são decorrentes não só das 

alterações e adaptações da espécie humana, mas também de fatores sociais e estruturais, constituindo 

uma das mais graves doenças do grupo das crônicas degenerativas. A postura humana tem sido objeto 

de estudo, já que desvios estruturais e funcionais causam desequilíbrio no sistema corporal e podem 

levar à compensação em suas estruturas e função. Em relação á escola, percebe-se que os problemas 

posturais são diversos como: causas ergonômicas, como a encontrada no transporte da mochila escolar, 

arquitetura desfavorável do imóvel, disposições e proporções inadequados do mobiliário, as quais 

provavelmente serão responsáveis pela manutenção, aquisição ou agravamento de hábitos posturais 

inapropriados. Objetivo: Verificar a prevalência da forma de transportar a mochila pelos alunos e 

correlacionar com algum desvio postural presente. Método: Este estudo se caracterizou como uma 

pesquisa do tipo descritiva com abordagem quantitativa. Participaram da pesquisa 20 alunos com idades 

entre 10 a 14 anos de um colégio privado na Zona Leste de São Paulo. Procedimentos e Instrumentos: 

Antes do início da coleta de dados todos os responsáveis dos participantes foram comunicados dos 

objetivos da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa foi 

iniciada com uma anamnese incluindo perguntas referentes à idade, sexo e se a mochila era transportada 

do lado esquerdo, direito, com as duas alças ou utilizava mochila de rodinha. Após essa entrevista, foi 

realizada avaliação postural dos participantes. Utilizamos nessa etapa o simetrógrafo, aparelho com uma 

estrutura retangular transparente com linhas horizontais e verticais que se cruzam e servem como 

marcações de letras fornecendo assim a referência para o avaliador verificar o alinhamento do avaliado. 

Os alunos foram posicionados nos planos frontal e sagital lateral. Os participantes estavam trajados uma 

bermuda escolar, sem camisa e descalços e as meninas de bermuda escolar, com top e descalças. 

Conclusão: A pesquisa está na fase de análise dos dados. Dados preliminares demonstraram uma 

correlação significativa entre o tipo de carregamento da mochila e o desvio postural. 
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