
Projeto: Fatores pré-disponentes ao desconforto musculoesquelético de

escolares da rede municipal de ensino

Mirelle Saes

I. Introdução:

Atualmente a promoção de saúde tem sido bastante abordada dentro do

contexto de saúde escolar. Segundo o Ministério da Saúde o período escolar é

o mais adequado para trabalhar saúde na sua perspectiva de promoção, pois

na escola os alunos vivenciam o momento em que seus hábitos e costumes

estão sendo criados e revistos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). Além disso, a

escola tem tanto uma função pedagógica de aprendizagem, quanto de

formação político-social que envolve o aluno e a sociedade em torno dele, fato

que justifica a inserção de ações voltadas a comunidade escolar no âmbito de

promoção da saúde (MOURA, 2007)

Dentre as diversas atuações possíveis na saúde escolar, os fatores de

risco presentes no ambiente escolar tem sido motivo de preocupação na

comunidade cientifica (JONES, 2005). Estudos vêem mostrando que mochilas

com peso acima de 10% do peso corporal do aluno são consideradas

inadequadas e podem ser responsáveis por alterações posturais importantes.

Projetos de educação nesse âmbito têm apresentado efeitos positivos, e

contribuído para a mudança de hábitos entre os escolares (TREVELYAN,

2004).

O mobiliário escolar está inserido como importante variável no contexto

escolar, envolvendo grandes investimentos e número elevado de instituições

educacionais, tornando-se assim motivo de preocupação para os governos.

(PANAGIOTOPOULOU, 2003).

Tem sido verificado também que alguns mobiliários escolares não se

enquadram nas normas específicas (NBR 14006 da ABNT) e muitas vezes não

atendem às necessidades de seus usuários, causando cansaço, dificuldade de

aprendizagem, induzindo a posturas errôneas e problemas posturais

(SIQUEIRA, 2008).
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Além disso, estudos relatam que posturas inadequadas somadas à

reduzida atividade física, podem provocar desequilíbrio na musculatura postural

e conseqüentemente desconforto musculoesquelético (SAARNI, 2009).

Tendo em vista a importância do tema e a escassez de produção

cientifica neste âmbito, desenvolveu-se o presente projeto, cujo objetivo é

verificar a situação de conforto musculoesquelético e seus fatores

determinantes em escolares da rede municipal de ensino.

II. Objetivos

a. Objetivo Geral:

Avaliar a situação de conforto musculoesquelético e seus fatores

determinantes em escolares da rede municipal de ensino.

b. Objetivos Específicos:

- Estimar a adequação do mobiliário cadeira/mesa.

- Identificar as características antropométricas dos escolares.

- Verificar o peso das mochilas escolares e suas características.

IV. Metodologia:

4.1 Delineamento da pesquisa:

Estudo do tipo exploratório e descritivo de delineamento transversal.

4.2 Participantes:

Escolares matriculados entre o 1a série/1o ano á 8a série/ 9o ano da rede

municipal de ensino fundamental, das seguintes escolas: Escola Municipal

de Ensino Fundamental (E.M.E.F.) Rui Poester Peixoto, E.M.E.F.

Navegantes, E.M.E.F. Admar Corrêa e E.M.E.F. Cipriano Porto Alegre.

4.3 Variáveis estudadas:

Serão estudadas as seguintes variáveis: idade, gênero, série/ano escolar,

altura(cm), peso(kg), índice massa corporal(IMC), parâmetros do mobiliário

mesa/cadeira (normas ABNT – associação brasileira de normas técnicas),

peso, modelo, e modo de transporte da mochila escolar. A variável

dependente estudada será o desconforto musculoesquelético.
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