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Haja Saúde

É importante 
que o 
responsável 
de educação 
tenha em 
consideração o 
peso da própria 
mochila quando 
vazia bem como 
o seu formato 
e conforto 
proporcionado à 
criança.
Está provado 
que o excesso 
de peso e/ou 
uma mochila 
inadequada 
provocam 
dores lombares 
que, por sua 
vez, causam 
irritabilidade 
à criança 
baixando o seu 
rendimento 
escolar

Regresso às aulas….
e às mochilas!

OPINIÃO

“

“

O mês de Setembro repre-
senta o final das férias para 
todas as crianças em idade 
escolar. Inicia-se um novo 
ano académico, com novas 
disciplinas, novos livros e 
novas exigências  e, muitas 
vezes, novas mochilas. 

Por mais sofisticadas que 
sejam estas últimas, a maior 
parte das crianças carregam 
com cerca de 10 a 15% do 
seu peso total nas mochilas. 
Logicamente, aumentam o 
risco de futuros problemas 
lombares e de outras doen-
ças relacionadas, como des-
vios posturais e algias. 

É importante que o res-
ponsável de educação tenha 
em consideração o peso da 
própria mochila quando 
vazia bem como o seu forma-
to e conforto proporcionado 

à criança.
Está provado que o exces-

so de peso e/ou uma mochila 
inadequada provocam dores 
lombares que, por sua vez, 
causam irritabilidade à 
criança baixando o seu ren-
dimento escolar.

Tendo em conta que mui-
tos problemas da coluna são 
degenerativos, isto é, são 
causados por uma progres-
são da doença, é fundamen-
tal estarmos despertos para 
a sua prevenção desde a 
infância.

Os problemas mais 
comuns pelo uso 
incorreto da mochila são:

• Dor muscular
• Ferimentos abrasivos
• Alterações posturais

• Fadiga
• Irritabilidade
Caso estes sinais e sinto-

mas não sejam tratados na 
sua fase inicial, podem resul-
tar numa série de prejuízos 
na saúde para a vida toda. 
É comum encontrar jovens 
com problemas de postura e 
dores crónicas nas articula-
ções.

Uma mochila adequada 
deve:

• Ser feita de material 
leve e resistente;

• Ter o tamanho igual às 
costas da criança;

• Nas costas devem ser 
ajustadas acima da linha da 
cintura, fazendo contato com 
as costas, se possível com o 
cinto abdominal fechado;

• Ter costas almofadadas;
• Ter duas alças almofada-

das e fáceis de ajustar;
• Ter compartimentos 

para que os materiais escola-
res sejam arrumados e esta-
bilizados;

• Quando cheia não deve 
pesar mais de 10% do peso 
do corpo da criança evitando 
levar cadernos de muitas 
matérias.

O ideal seria recorre-
se ao uso de mochila com 
rodas, especialmente quando 
as crianças as transportam 
por distâncias significativas 
em terrenos planos.

Prevenir e educar

A prevenção de proble-
mas na coluna passa sobre-
tudo pelos educadores, pais e 
professores, que devem estar 
atentos não só ao transporte 
de mochilas mas, igualmen-
te, à postura adotada duran-
te as aulas, à prática de 
exercício físico e aos sinais e 
sintomas apresentados pelas 
crianças.

Um estudo recente indica 
que cerca de 72,4% da popu-
lação portuguesa, isto é, 7 
em cada 10 portugueses sofre 
de dores nas costas. Todavia, 
quase metade destes nunca 
ouviu falar de doenças rela-
cionadas com dores nas cos-
tas. Eleva-se, aqui, a impor-
tância do saber para se estar 
desperto para a prevenção.

Os pais devem estar aten-
tos ao desenvolvimento de 
seu filho. É nesta fase que 
muitos dos problemas futu-
ros podem ser evitados. Uma 
infância bem acompanhada 
levará a uma vida adulta 
mais saudável e com menos 
dores. A consciencialização 
da importância que a boa 
postura tem sobre as nossas 
vidas pode mudar o futuro 
da nossa coluna.

A atenção sobre estes 
fatores pode dar às crianças 
uma vida adulta muito mais 
saudável, e a coluna delas 
vai-lhe agradecer para o 
resto da vida.
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