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Introdução. O transporte do material didático de crianças e adolescentes faz parte da rotina dos mesmos, desde o 
ensino fundamental até o ensino superior. Nesse período, a coluna vertebral torna-se mais vulnerável às influências do 
meio externo, sobretudo às cargas a ela impostas. Sabendo que a mochila é o meio mais utilizado para esse transporte, 
observar a carga e a forma de sustentação são fundamentais para o aluno, podendo determinar dor, alterações postu-
rais ou disfunções da coluna. Objetivos. Mensurar a influência da mochila em escolares com dor na coluna na cidade 
de Fortaleza-Ce. Método. A pesquisa foi aprovada pelo CEP/Estácio (nº: 1.003.055). Esse estudo é do tipo seccional 
e descritivo, realizado entre agosto e setembro de 2015, com 16 adolescentes entre 13 e 17 anos, do sexo masculino 
e feminino, regularmente matriculados entre o 6º e 9º ano em uma instituição privada de ensino fundamental na cidade 
de Fortaleza-CE. Foi utilizada uma ficha de avaliação de hábitos posturais e também a mensuração da massa corporal 
e do peso das mochilas, bem como a altura dos indivíduos para a obtenção dos resultados. Os dados foram analisados 
através do software GraphPad Prism 5.0 por meio do teste de correlação de Spearman, expressos na forma de média 
± erro padrão da média. Resultados. A média do peso dos alunos foi de 51,3 kg ± 2,2, a média do peso da mochila 
foi de 2,2 kg ± 0,3 e o IMC 20,8 ± 0,9. Com relação ao histórico da dor na coluna vertebral, os alunos citaram maior 
prevalência de dor em apenas um local da coluna 68,75%, sendo 31,25% na coluna torácica,31,25% na lombar e 6,25% 
na cervical. 12,50% relataram dor em duas regiões diferentes da coluna e 18,75% dos avaliados apresentaram dor nos 
três segmentos da coluna vertebral. Foi visto também que 50% dos alunos carregavam a mochila em apenas um dos 
ombros, 43,75% deles carregavam nos dois ombros e 6,25% utilizavam as duas maneiras. Outro achado importante foi 
que estudantes que carregam a mochila escolar em um ombro só têm uma probabilidade maior de apresentar dor em 
duas ou mais regiões da coluna vertebral (p=0,0001, r= -0,4489). Conclusão. Os alunos apresentam mais dores em 
apenas uma região da coluna, sendo a coluna torácica e lombar as mais acometidas, a posição em que eles carregam 
a mochila foi uma condição importante para o histórico de dor em duas ou mais regiões.
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