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Resumo

Zapata ALC. Dor, síndromes e lesões músculo-esqueléticas em adolescentes e sua
relação com computador e videogame [dissertação]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2004. 116 p.
Introdução: Os adolescentes usam freqüentemente computador e videogame e
podem estar expostos a desenvolver dores, lesões e síndromes do sistema
músculo-esquelético. Objetivos: Avaliar e caracterizar a presença de dor,
síndromes e lesões do sistema músculo-esquelético em adolescentes e relacionálas com o uso de computador e videogame. Avaliar a ergonomia do uso do
computador. Métodos: A população de estudo consistiu de 833 alunos de um
colégio particular da cidade de São Paulo. Neles foi realizado um estudo transversal
que incluiu: 1) Questionário com dados demográficos, características do uso dos
aparelhos e sintomas dolorosos; 2) exame físico do aparelho músculo esquelético e
3) avaliação de alguns aspectos ergonômicos (postura e equipamentos) durante o
uso do computador na escola. As seguintes doenças foram pesquisadas:
fibromialgia juvenil, síndrome de hipermobilidade articular benigna, síndrome
miofascial e lesões específicas dos membros superiores (tendinites, bursites e
epicondilites). Na avaliação estatística foi realizada análise univariada por meio dos
testes qui-quadrado, teste exato de Fischer, teste de Mann Whitney e análise
multivariada por Regressão Logística. Os teste realizados foram bicaudais e o nível
de significância adotado foi de 5% (p 0,05). Resultados: O estudo avaliou 791
alunos. A idade média foi de 14,17 ± 1,99 anos e a relação feminino:masculino foi
de 1,1:1. 99% dos alunos utilizaram computador e 67% o usaram no dia anterior à
pesquisa. 58% utilizaram videogame e 30% “minigame/gameboy”. A disponibilidade
e o uso dos aparelhos foi maior no sexo masculino (p<0,001). Os alunos entre 10 e
14 anos utilizaram mais o videogame e o “minigame/gameboy” (p<0,001) e os entre
15 e 18 o computador (p<0,05). A utilização do videogame foi menor que o
computador. Dor músculo-esquelética foi relatada por 312 alunos. 23% relataram
dor na coluna vertebral, 9% nos membros superiores, 4% no músculo trapézio e 4%
dor difusa. 11% dos alunos mencionaram que alguma das suas dores era
desencadeada pelo uso do computador. Não foi evidenciada correlação entre a
presença dor e o uso dos aparelhos. 359 alunos realizaram o exame físico, nestes
a síndrome de hipermobilidade articular benigna foi encontrada em 10%, síndrome
miofascial em 5%, tendinites em 2% e fibromialgia juvenil em 1%. Não foi
observada correlação estatística entre a presença das entidades com a utilização
dos aparelhos. A avaliação da ergonomia foi realizada em 402 alunos. Todos esses
alunos apresentaram ergonomia inadequada em um ou mais dos aspectos
avaliados. Conclusões: Os adolescentes usam o computador com tempo e
freqüência consideráveis. A presença de dor, síndromes e lesões músculoesqueléticas não apresentou correlação com uso de computador ou videogame.
Todos os alunos avaliados apresentaram ergonomia inadequada durante o uso do
computador.
Descritores:
1.
Adolescência
2.
Dor/epidemiologia
musculosqueléticas/epidemiologia 4. Computadores/utilização
vídeo/efeitos adversos 6. Postura

3.
Doenças
5. Jogos de

Summary

Zapata ALC. Pain and musculoskeletal pain syndromes related to computer and
video game use in adolescents [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2004. 116 p.
Introduction: Adolescents frequently use computer and video game and this may
cause increased risk of pain, musculoskeletal pain syndromes and soft tissue
injuries. Objectives: To evaluate and identify the presence of pain, musculoskeletal
pain syndromes and soft tissue injuries in adolescents and correlate to computer
and video game use. To evaluate ergonomics during computer use. Methods: The
study group consisted of 833 adolescents from one private school in São Paulo,
Brazil. A cross-sectional study was carried out that was composed of: a
questionnaire with demographic data, use of computer and video game and
presence of pain; clinical examination of the locomotor system and ergonomic
evaluation of computer use. Juvenile fibromyalgia, benign joint hypermobility
syndrome, myofascial syndrome, tendonitis, bursitis and epicondilitis were studied.
Statistical analysis was carried out with Fisher, chi-square, Mann Whitney tests and
Logistic Regression. In all of the statistical tests the level of significance was set at
5% (p <0.05) and were two-tailed. Results: 791 adolescent students were
evaluated. The mean age was 14.17±1.99 years and female/male relation was
1/1.1. The computer was used by 99% and 67% used the day before the survey,
video game by 58% and minigame/gameboy by 30%. Computer and video game
are more available to males and used more frequently by them (p< 0.001). The
adolescents from 10 to 14 years (p<0.001) reported more use of video game and
minigame/gameboy and adolescents from 15 to 18 reported more use of computer
(p<0.05). The adolescents reported more use of computer than video game and
minigame/gameboy. Pain was reported by 312 adolescents: 23% complained of
back pain, 9% upper limbs pain, 4% diffuse pain and 4% pain in trapezium muscle.
Pain related with computer use was reported in 11%. Statistical correlation was not
observed between presence of any pain and use of either computer or video game.
The clinical examination was carried out in 359 students. The musculoskeletal pain
syndromes and soft tissue injuries was present in 56 students: benign joint
hypermobility syndrome in 10%, myofascial syndrome in 5%, tendinitis in 2% and
juvenile fibromyalgia in 1%. Statistical correlation was not observed between
presence of musculoskeletal pain syndromes or soft tissue injuries and use of
computer and video game. Ergonomic evaluation of computer use was carried out in
402 adolescents. All of these students presented inadequate ergonomics of
computer use at school during computer class. Conclusions: Adolescents use
frequently and for a considerable period of time computer and video game.
Statistical correlation was not observed between presence of any pain and use of
computer and video game. The presence of musculoskeletal pain syndromes and
soft tissue injuries were not correlated to computer or video game use. All of the
students presented inadequate ergonomics during of computer use.
Keywords: 1. Adolescence 2. Pain/epidemiology 3. Musculoskeletal
disorders/epidemiology 4. Computer/employment 5. Video game/adverse effects 6.
Posture

1. INTRODUÇÃO

Introdução

2

1.1 Disponibilidade e uso de computador e de videogame

O mundo urbanizado tem importante interferência na saúde das crianças e
adolescentes, através de: maior exposição às infecções, doenças relacionadas à
poluição ambiental, violência urbana e mudanças no estilo de vida.

Entre as

mudanças no estilo de vida encontra-se o maior acesso aos meios de comunicação
1

.
Assim, a exposição dos jovens aos meios de comunicação é um fenômeno

crescente no mundo. Roberts

2, 3

, em estudo realizado nos Estados Unidos da

América, evidencia que as crianças e adolescentes na faixa etária entre oito e 18
anos permanecem em média seis horas e 43 minutos ao dia expostos à mídia. Ao
analisar especificamente os computadores e videogames parece que estes têm
menor importância, pois são usados apenas em torno de meia hora diária. Porém,
70% das famílias deste país possuem videogame e mais de dois terços possuem
computador em seu domicílio. Por sua vez, aproximadamente 21% e 45% desses
jovens têm computador e videogame no seu próprio quarto, respectivamente.
Outros dados interessantes dessa pesquisa

2, 3

mostram que, em qualquer

dia, 48% dos jovens entre oito e 13 anos usam o computador e 45% o videogame.
Por sua vez, 55% dos jovens entre 14 e 18 anos utilizam o computador e 30% o
videogame em qualquer dia. Na população que utilizou estes aparelhos no dia
anterior à pesquisa, a média de tempo de uso de computador foi uma hora e 45
minutos e do videogame foi uma hora e 37 minutos. Assim, ao redor da metade
dos jovens usam esta tecnologia e os que a utilizam é por um período de tempo
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considerável.

3

O autor resume em duas frases o acesso aos meios de

comunicação, em um país de primeiro mundo:

“… a casa típica de um jovem dos Estados Unidos da
América possui três aparelhos de televisão, três toca-fitas, três
rádios, dois vídeo-cassetes, dois aparelhos de “Compact Disc”, um
videogame e um computador... Atualmente, é excepcional o jovem
americano não ter acesso fácil e constante a uma grande variedade
2
de meios de comunicação .”

Outros países também relatam uso considerável e freqüente destas
tecnologias na faixa etária pediátrica. Em Hong Kong, Ho e Lee

4

estudaram 2110

adolescentes e verificaram que 82% usam computador em média por 2,5 horas ao
dia. Num estudo Tailandês, 83% das crianças e adolescentes jogam videogame
em média por 3,2 horas por semana 5. Na Europa, em 1997 foram realizadas uma
série de pesquisas sobre a relação das crianças e adolescentes com os meios de
comunicação 6.

Dois desses estudos

7, 8

, realizados nos seguintes países:

Alemanha, Inglaterra, Suíça, Holanda, Bélgica e França, demonstraram que 41 a
85% das crianças e adolescentes entre seis e 17 anos têm computador na sua
residência e 12 a 20% possuem este aparelho em seu quarto. Nesses estudos,
entre os usuários dessas tecnologias o tempo diário de uso de computador e jogos
eletrônicos variou de 44 a 89 minutos.
Por sua vez, os pré-escolares e lactentes também usufruem os novos meios
de comunicação. Recentemente

9

, uma pesquisa realizada, com amostra

representativa dos Estados Unidos da América, com pais de crianças entre seis
meses e seis anos evidenciou que o uso do computador e videogame é também
freqüente nesta faixa etária. Dentre as crianças dos quatro a seis anos 70% utilizam
computador, 10% o usam diariamente e 50% usam videogame. Outros aspectos
evidenciados neste estudo, na mesma faixa etária, foram: 27% usam computador e
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16% videogame em qualquer dia, em média uma hora ao dia. Mesmo as crianças
na faixa etária entre seis meses e três anos usam estes aparelhos, 27% destas
usam o computador sem o auxílio dos pais.
Os computadores e videogames estão presentes, também, na realidade de
crianças e adolescentes brasileiros. As escolas, inclusive da rede pública estadual e
municipal de algumas cidades brasileiras, têm disponibilidade de computadores
para uso dos alunos. Entre 1996 e 1999, o governo do estado de São Paulo
investiu aproximadamente 100 milhões de reais em informatização para as escolas
estaduais 10. Este, recentemente, também aumentou a disponibilidade de acesso
gratuito para a população da periferia com o programa Acessa São Paulo, inserindo
69 centros de informática (cada um com 10 computadores) à disposição da
comunidade 11. Rocha et al.

12

, estudaram 126 escolas da cidade de São Paulo e

encontraram uma freqüência de uso desta tecnologia em 78% das escolas no
ensino fundamental (5a a 8a séries) e 63% no ensino médio (1a a 3 a séries).
O estudo KIDDOS

13

(realizado em vários países da América do Sul,

incluindo o Brasil) estudou o perfil do relacionamento entre as crianças e os meios
de comunicação. Este estudo incluiu uma amostra de 1503 crianças e adolescentes
brasileiros, de quatro cidades (entre elas São Paulo), com idades entre seis e 11
anos e mostrou que 54% acessam freqüentemente a Internet e 58% jogam
semanalmente o videogame. Assim, a oportunidade de utilizar computador e
videogame é garantida para uma ampla faixa da população juvenil da cidade de
São Paulo.
Dois fenômenos mostram a inserção desta tecnologia na sociedade e suas
conseqüências. As “LAN (Local Area Network) houses” são estabelecimentos
especializados em jogos eletrônicos de computador, utilizados individualmente ou
em grupo, e os “ciberatletas” jogadores profissionais de jogos eletrônicos no
computador. Segundo a Associação Brasileira de “LAN houses” há um aumento
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dessas lojas. Atualmente há cerca de 3000 estabelecimentos no Brasil

14, 15

,

estimando-se que existam aproximadamente três milhões de jogadores que
freqüentem as “LAN houses” e que movimentem ao redor de 300 milhões de reais
por ano

14

. Com relação aos “ciberatletas”, estes são geralmente adolescentes ou

adultos jovens do sexo masculino que jogam no computador por um período
contínuo (de até 40 horas) e realizam treinamento pelo menos duas horas ao dia

14

.

A liga de “ciberatletas” profissionais (“Cyberathlete Professional League”) existe
desde 1997 e tem realizado eventos em mais de 40 países. Até o momento nos
Estados Unidos da América, esta liga realizou cerca de 20 eventos com
participação de 25 mil jogadores e distribuição de prêmios com quantias acima de
um milhão de dólares 16.
A utilização dos jogos eletrônicos e dos computadores na faixa etária
pediátrica tem aspectos positivos e negativos. Crianças manuseando teclas e
fascinadas pelo movimento, sons e cores e os adolescentes estimulados pela
curiosidade e pela interação com seus amigos brincam e utilizam o computador e
videogame, com diferentes formas e objetivos. O computador e os jogos eletrônicos
podem, também, ser considerados e utilizados como auxílio pedagógico

12, 17

. Estes

podem estimular o gosto pela pesquisa e ajudar no desenvolvimento intelectual, no
que se refere às dimensões psicomotora, cognitiva e afetiva

18, 19

.

A literatura médica relata alguns problemas associados ao uso freqüente
destes aparelhos por crianças e adolescentes, tais como: convulsões por fotoestimulação 20, diminuição da atividade física e prática de esportes 18, obesidade
dependência ao jogo

22

, comportamentos agressivos

esqueléticas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

20, 23

21

,

, dores e lesões músculo-
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1.2 Dores, síndromes e lesões músculo-esqueléticas na faixa etária
pediátrica

As dores músculo-esqueléticas constituem uma das principais causas de
dores agudas, crônicas e recorrentes na faixa etária pediátrica. A sua freqüência
em crianças e adolescentes varia entre seis e 32% 31, 32. Cinco a 8% dos pacientes
nos serviços de Reumatologia Pediátrica apresentam dores idiopáticas do sistema
músculo-esquelético (SME)

33,

34

. No Brasil, uma pesquisa com amostra

representativa dos escolares da cidade de Londrina encontrou uma prevalência de
7% de dores recorrentes em membros 35.
O diagnóstico diferencial das dores músculo-esqueleticas na infância inclui
entidades que cursam com dor difusa ou localizada. Dentre as doenças com dor
difusa encontra-se a fibromialgia juvenil (FJ) e as com dor localizada ressaltam-se:
síndrome miofascial (SMF), síndrome de hipermobilidade articular benigna (SHAB),
tendinites, bursites e epicondilites 31.
A FJ é uma síndrome de amplificação dolorosa. Apesar de apresentar uma
prevalência entre 1 e 6%

33, 36, 37

é pouco reconhecida em crianças e adolescentes.

A prevalência de fibromialgia em adultos brasileiros é de 35%

38

. Não existem

estudos de prevalência no Brasil para crianças ou adolescentes com FJ. Na
literatura é citado um predomínio no sexo feminino 33, 39. Os estudos realizados na
Reumatologia Pediátrica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Universidade Federal de
São Paulo e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo confirmam esse predomínio

40, 41, 42

. A presença de dor difusa e pontos

anatômicos dolorosos à pressão digital são característicos da FJ. O seu diagnóstico
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é baseado nos critérios do Colégio Americano de Reumatologia (ACR) de 1990 3 3, 43
(Tabela 1).

Tabela 1 – Critérios do Colégio Americano de Reumatologia para o
diagnóstico de Fibromialgia – 1990 43
Presença de dor difusa
Dor acima e abaixo da região umbilical, nos lados direito e esquerdo, no esqueleto
axial
Duração da dor
Mínima de três meses
Dor em 11 dos 18 pontos bilaterais
Palpação digital bilateral com força de aproximadamente 4kgf/cm2
1) Occipital (inserção do músculo sub-occipital)
2) Cervical inferior (espaço intertransverso entre C5-C7)
3) Trapézio (metade da borda superior)
4) Supra-espinhoso (na origem, perto da borda medial da escápula)
5) Segunda costela (segunda junção costocondral)
6) Epicôndilo lateral do cotovelo (dois centímetros distal)
7) Glúteo (quadrante súpero-externo),
8) Grande trocânter (posterior à proeminência trocantérica)
9) Joelho (gordura medial, proximal à línea articular)

A alteração fisiopatológica fundamental da fibromialgia é um distúrbio da
percepção da dor com amplificação central e disfunção dos mecanismos antinocicepção

39, 44, 45

. A fisiopatogenia da FJ inclui múltiplos fatores, tais como:

mecanismos neuro-hormonais
repousante)

40, 46

33, 44

, história familiar

, alterações do padrão do sono (como sono não

40, 46

, distúrbio do sistema nervoso autônomo

44

e

fatores psicológicos 37. Alterações específicas das fibras musculares também têm
sido postuladas como fatores fisiopatogênicos da FJ, tais como alterações da
microcirculação 47, do metabolismo muscular e do colágeno 48. Estes fatores podem
predispor a microtraumas nos pacientes com FJ. O tratamento desta entidade é
multidisciplinar e compreende: medicações, educação com paciente e família,
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orientação de atividade física e reabilitação, suporte psicológico, abordagem do
33, 44, 45

sono e terapias alternativas
encontram-se

os

. Entre os medicamentos mais utilizados

analgésicos

comuns,

antiinflamatórios

não

hormonais,

antidepressivos tricíclicos e medicamentos serotoninérgicos 44, 45, 49.
A SMF é uma patologia muscular regional que cursa com dor aguda ou
crônica, pode ser limitante e intensa, e se caracteriza pela presença de um ou mais
pontos “gatilho” (PG) que deflagra um padrão de dor referida, especifica para cada
músculo acometido 44, 50, 51. Os seus fatores fisiopatológicos são semelhantes à FJ,
tendo sido considerada, por alguns autores, como uma forma localizada desta

52

.

Porém, a SMF está mais claramente relacionada com ausência de condicionamento
muscular, sobrecarga muscular aguda ou crônica e microtraumas repetitivos

44, 50,

51

.
Na faixa etária pediátrica, descrições da SMF têm sido raramente

publicadas, com apenas três estudos na literatura médica 53,54, 55. Em 1958, Bates et
al

53

estudaram uma série de 62 casos, com predomínio dessa síndrome nos

seguintes músculos: vasto lateral da coxa, trapézio e esternocleidomastoídeo. Mais
recentemente foi descrito o caso de um adolescente portador de dor intensa por
SMF na musculatura adutora da coxa esquerda, com importante incapacitação
funcional e melhora após inativação do PG

54

. O tratamento da SMF consiste na

inativação do PG, reabilitação muscular, remoção e prevenção dos fatores
perpetuantes

44, 50, 51

.

A hipermobilidade articular (HA) também tem sido associada com dores e
lesões do SME. A freqüência da HA na faixa pediátrica varia entre sete e 34%
segundo à população estudada e aos critérios utilizados
freqüente no sexo feminino

34

56

, sendo duas vezes mais

. Dentre os critérios clínicos mais freqüentemente

usados para o seu diagnóstico se encontram os critérios de Beighton

34

(Tabela 2).

Dois estudos verificaram uma prevalência desta entidade no Brasil entre 14 e 36%
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57, 58

. A associação da HA com dor e/ou lesões do SME constitui a SHAB. A SHAB

não inclui entidades congênitas, tais como: síndrome de Marfan e síndrome de
Ehlers-Danlos, entre outras

34, 59

. Em 1985, Gedalia et al

60

descreveram na faixa

etária pediátrica a associação de HA e artrite episódica. O tratamento desta
entidade compreende medidas de proteção articular, analgésicos, antiinflamatórios
não hormonais, orientações sobre atividade física e fisioterapia

31, 34

Tabela 2 – Critérios de Beighton de Hipermobilidade Articular

.

34, 61

Presença de seis dos nove critérios
Com exceção do critério cinco, os lados direito e esquerdo equivalem, cada um, a um
critério.

1) Hiperextensão do quinto dedo das mãos igual ou acima de 90 graus
2) Hiperextensão do cotovelo acima de 10 graus
3) Oposição do polegar até a face flexora dos antebraços
4) Hiperextensão do joelho acima de 10 graus
5) Flexão do tronco, com joelhos em extensão, apoiando as palmas das mãos no
chão

As lesões específicas do SME, tais como: tendinites, bursites, entesites e
epicondilites, são raras na faixa etária pediátrica e encontram-se freqüentemente
associadas a pratica esportiva

25,

34,

62

. Até 39% dos adolescentes do sexo

masculino e 35% do sexo feminino apresentam lesões decorrentes da pratica
esportiva

63

. Os tipos de lesões variam de acordo com o esporte praticado

63

. Por

sua vez, com a imersão do computador e dos jogos eletrônicos na vida das
crianças e adolescentes, tendinites dos membros superiores também têm sido
associadas ao uso destas tecnologias

27, 28, 29

. Entre os fatores envolvidos na

gênese das tendinites e demais lesões encontram-se: atividades repetitivas e
prolongadas com repouso insuficiente, movimentos forçados, espasmo muscular e
posturas inadequadas 34, 51, 64 .
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1.3 Dores, síndromes e lesões músculo-esqueléticas associadas ao uso
do computador e videogame

Os distúrbios ósteo-musculares relacionados ao trabalho (DORT – Tradução
de “Work Related Musculoskeletal Disorders”) são um conjunto de afecções que
acometem músculos, tendões, ênteses, ligamentos, articulações, nervos e mais
raramente vasos sangüíneos e tegumentos

51, 64

. O termo DORT é atualmente

recomendado pela Organização Mundial de Saúde

65

, em substituição do termo

lesões por esforço repetitivo (LER). No final do século vinte, a alta freqüência de
DORT alcançou proporções epidêmicas em alguns paises, especialmente na
Austrália

6 4, 66

, com importantes conseqüências econômicas

25, 51, 64

. No Brasil, a

notificação dos DORT também tem aumentado nos últimos anos. No entanto, uma
série de fatores devem ser considerados, tais como: maior freqüência de
diagnóstico e notificação dos médicos, pressão social e interesse em auxílios e
aposentadorias precoces pelos trabalhadores 51, 67. Assim, o aumento da notificação
não necessariamente representa um aumento real da sua freqüência.
A dor constitui o sintoma determinante dos DORT e habitualmente os
membros superiores e coluna são mais freqüentemente acometidos

52, 51, 68

. No

entanto, um estudo realizado no Brasil em trabalhadores adultos por Helfenstein e
Feldman

66

mostrou que de 103 pacientes classificados como DORT, 70% eram

portadores de fibromialgia. Alguns autores descrevem que mais de 90% dos
pacientes com esses distúrbios podem apresentar características compatíveis com
síndrome miofascial (SMF) 51. A relação entre fibromialgia e SMF ainda permanece
em estudo.
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51, 64, 65, 66

O modelo etiopatogênico dos DORT é multicausal

. Dentre os

fatores etiopatogênicos da DORT ressaltam-se: biomecânicos, psicossociais,
susceptibilidade individual e fatores relacionados com a organização do trabalho.
Os fatores biomecânicos envolvidos incluem posturas inadequadas, atividades
repetitivas e monótonas, movimentos com força excessiva e atividades prolongadas
com repouso insuficiente

51, 64, 65

. Alguns estudos evidenciam que os usuários de

computador têm maior risco de desenvolver DORT, principalmente localizados nos
membros superiores 44, 69.
As dores associadas ao uso de computador e videogame têm sido ainda
pouco estudadas na faixa etária pediátrica. A relação entre o uso de computador e
a presença de síndromes ou lesões do SME ainda não foi estudada nessa faixa
etária, existindo apenas relatos de casos.
Até o presente momento, existem na faixa etária pediátrica apenas três
estudos, todos realizados nos Estados Unidos da América, que evidenciaram uma
correlação estatística entre o relato de dor e desconforto, entre outros sintomas
músculo-esqueléticos, e o uso de computador

24,

25,

30

.

Estes três estudos

encontraram associação estatística entre dor ou desconforto com o uso do
computador. Essas pesquisas não avaliaram a presença de síndromes e lesões do
SME.
Um quarto estudo avaliou crianças e adolescentes japonesas com idade
entre seis e 11 anos. Esta pesquisa evidenciou associação entre o uso de jogos
eletrônicos, que utilizem a tela da televisão, e a presença de contratura muscular no
músculo trapézio 26. Vinte e seis porcento das crianças com uso excessivo destes
jogos (mais de uma hora ao dia) apresentaram contratura versus 14% nas crianças
que não jogam esses jogos (p < 0,001).
Na faixa etária pediátrica, os primeiros dois casos de lesões do SME
associados ao uso de jogos eletrônicos foram descritos em 1987. Dois
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adolescentes do sexo masculino desenvolveram “dedo em gatilho” associado ao
uso de ”joystick”

* 70

. Recentemente, alguns casos de tendinites e lesões cutâneas

associados com uso de computador e videogame têm sido também descritos em
adolescentes

27, 28, 29

. Em todos os casos houve uma nítida relação com o uso de

jogos eletrônicos (especificamente da marca Nintendo®) com melhora após o
afastamento da atividade. Dois desses casos foram relatados com o termo
“Nintendonitis”. Em 2002, o primeiro caso de síndrome vibratória da mão e braço
em pediatria foi descrito em um adolescente que utilizava jogos eletrônicos
vibrantes até sete horas por dia (marca Sony Playstation ®). Nestes jogos dirige-se
um veiculo e ao sair do caminho proposto sente-se uma vibração no volante 71.
Assim como os adultos, a redução do condicionamento muscular gerado
pela inatividade física e os microtraumas repetitivos poderiam ter um papel no
desenvolvimento das dores, lesões e síndromes do SME na faixa etária pediátrica
44, 52

. Por sua vez, as crianças e adolescentes com a presença dessas lesões e

síndromes do SME poderiam também apresentar maior predisposição a
desenvolver dores associadas ao uso desses aparelhos.

1.4 Aspectos ergonômicos do uso do computador

Ergonomia é o estudo da relação entre as pessoas e os seus ambientes de
trabalho

44

. A ergonomia adequada inclui: projeto e análise de equipamentos,

avaliação das condições ambientais e humanas com o objetivo de melhorar
segurança, saúde, conforto e eficiência no trabalho e nas atividades cotidianas 12, 44,
*

“Joystick”: Dispositivo de controle amplamente usado no lugar do teclado, com o qual você
pode participar de jogos eletrônico ou utilizar determinadas aplicações profissionais como o
projeto auxiliado por computador (CAD).
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72

. Essa ciência também orienta o reconhecimento das habilidades e limitações e

sugere recomendações para realização segura e efetiva das tarefas da vida diária,
incluindo o uso dos computadores. A ergonomia contribui também na prevenção e
reabilitação da dor, síndromes e lesões do SME 44.
A postura adequada tem uma grande importância na ergonomia do trabalho
e da vida cotidiana. Posturas ou movimentos inadequados podem produzir tensão
mecânica nos músculos, ligamentos ou articulações resultando em dores ou
distúrbios do SME

4 4, 72

. Assim como, a presença de dores ou alterações do SME

podem ocasionar mudanças nas posições da realização de suas tarefas diárias

44

,

configurando assim um circulo vicioso entre dor e postura incorreta.

As crianças e adolescentes tendo acesso ao computador e videogame,
utilizando-os, possivelmente, com uma freqüência considerável e uma ergonomia
inadequada, poderiam desenvolver dores, lesões e síndromes do SME. Nos
adolescentes, a raridade de estudos sobre a relação entre uso destes aparelhos e a
presença de dor, lesões e síndrome do SME estimulou a realização da presente
pesquisa.
A hipótese do presente estudo é que o uso freqüente e prolongado do
computador e videogame, associado a uma ergonomia inadequada, poderia estar
associados ao desenvolvimento destas dores, lesões e síndromes do SME.

Pffaffenberg B. Webster´s new world: diccionário de informática. Trad. Valeria Chamon. Rio
de Janeiro. Campus. 1998

“Sim, porque na maioria dos empregos quando você crescer vai ter que
trabalhar com computador e você vai querer saber o que fazer.”

Kaitlyn, 11 anos

2. OBJETIVOS
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2.1 Objetivo geral
Avaliar a presença de sintomatologia dolorosa, síndromes e lesões do SME
em crianças e adolescentes e relacioná-las com o uso do computador e videogame.

2.2 Objetivos específicos
Caracterizar a utilização do computador e videogame com relação aos dados
demográficos da população estudada, disponibilidade domiciliar, freqüência e
tempo de uso.
Caracterizar a sintomatologia dolorosa, as síndromes e as lesões do SME.
Avaliar a ergonomia do uso do computador.

“Depois de estudar, começo a baixar músicas, entro no ICQ e no MSN,
atualizo meu blog, vejo o horóscopo, jogo um pouco de games e vejo as
noticias”

Marilia, 13 anos

3. MÉTODOS
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A pesquisa consistiu de um estudo epidemiológico transversal com aplicação
de um questionário, exame físico específico para o aparelho músculo esquelético e
avaliação de alguns aspectos ergonômicos em uma população de adolescentes de
um colégio particular da cidade de São Paulo. Optou-se por um estudo transversal
por ser uma pesquisa exploratória, com tempo limitado para seu término e boa
relação custo-beneficio deste tipo de estudo

73, 74

.

3.1 Aspectos gerais

Três colégios particulares foram convidados a participar do estudo e apenas
um aceitou o convite. O colégio em que foi realizada a pesquisa está localizado na
região central da cidade de São Paulo. Em fevereiro de 2003, o total de alunos
matriculados nos períodos matutino e vespertino era de 1522, incluindo do maternal
até a terceira série do ensino médio.
Na realização da investigação participaram duas médicas com formação e
Título em Reumatologia Pediátrica e com mais de dois anos de experiência nesta
área.

A coordenação geral, o exame físico e a avaliação dos aspectos

ergonômicos foram realizados pela pesquisadora do presente estudo.

A outra

pesquisadora participou ativamente do planejamento da pesquisa e executou a
aplicação do questionário.
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A programação de todas as atividades da pesquisa foi realizada em conjunto
com a direção do colégio e a coordenação de cada uma das séries, visando a não
interferência na programação do ano letivo.

As dificuldades encontradas em

qualquer etapa da pesquisa foram resolvidas com a colaboração dos professores e
dos coordenadores de cada série, tais como: suspensão de alunos e atividades
externas e escolares das quais os alunos não poderiam ser dispensados.
No inicio da pesquisa, os pais ou responsáveis foram comunicados da
realização

do

estudo

por

meio

de

uma

primeira

carta

(Anexo

01).

Aproximadamente 15 dias antes da aplicação do questionário, a pesquisadora do
presente estudo apresentou-se aos alunos e esclareceu os objetivos e o
desenvolvimento da pesquisa. Nesta ocasião, uma segunda carta foi encaminhada
aos pais ou responsáveis, que explicava detalhadamente a pesquisa, convidava a
participar e solicitava a autorização para realizar o exame físico, com
preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 02). Os
alunos também receberam uma carta no momento da aplicação do questionário,
que explicava a pesquisa, convidava a participar desta e orientava o preenchimento
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido próprio para os mesmos (Anexo
03).
Os problemas de saúde detectados durante a pesquisa foram comunicados
aos próprios alunos e aos seus responsáveis. Para as outras informações geradas
pela pesquisa foi garantido o sigilo e isto foi explicado aos alunos no momento da
aplicação do questionário.
A pesquisa foi aprovada pela Comissão de Pesquisa e Ética do
Departamento de Pediatria da FMUSP e a CAPPesq da Diretoria Clínica do
Hospital das Clínicas da FMUSP em 29/08/2002 (parecer no 608/02).
Ao término da coleta dos dados foram realizadas palestras com o corpo
docente do colégio e os pais para divulgação dos resultados da pesquisa.
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3.2 Pré-teste

Entre setembro e outubro de 2002, foi realizado um pré-teste com 131 (10%)
alunos entre sete e 19 anos, que foram selecionados por amostragem probatória
aleatória simples. No pré-teste foram realizadas as seguintes atividades: aplicação
do questionário, exame físico específico para o aparelho músculo esquelético e
avaliação de alguns aspectos ergonômicos durante o uso do computador na escola.
Um questionário específico para os alunos com idade escolar (entre sete e nove
anos) foi desenvolvido e aplicado no pré-teste. No entanto, após o pré-teste optouse por excluir essa faixa etária, pois apenas 250 alunos entre sete e nove anos
estavam matriculados no ano de 2003, impossibilitando um poder de teste
adequado nestes alunos.

A realização do pré-teste permitiu adequar o questionário para melhor
entendimento dos alunos, estabelecer o horário e tempo de preenchimento do
mesmo; local e tempo necessários para realização do exame físico; assim como
corroborar a aplicabilidade e funcionalidade do banco de dados.

O pré-teste

permitiu, também, estabelecer a necessidade de avaliar a população total e não
uma amostra, para conservar um poder do teste adequado.
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3.3 População de estudo

A população do estudo foi constituída de 833 adolescentes matriculados entre
a quinta série do ensino fundamental e a segunda série do ensino médio diurno. Os
alunos da terceira série do ensino médio não participaram da pesquisa, devido às
múltiplas atividades escolares no ano da pesquisa.

A direção da escola não

disponibilizou a participação da pesquisa dos alunos do período noturno. Os dados
foram coletados no período de março a outubro de 2003.
Os critérios de exclusão foram: 1) alunos com patologias crônicas dolorosas
inflamatórias ou não-inflamatórias; 2) alunos portadores de dores e/ou lesões
músculo esqueléticas por condições traumáticas agudas ou patologias ortopédicas
e 3) qualidade inadequada de preenchimento do questionário.

3.4 Procedimentos da investigação

Os três procedimentos da investigação foram: aplicação de um questionário,
realização de exame físico do SME e avaliação ergonômica.

3.4.1 Questionário

O instrumento de coleta dos dados foi auto-aplicável e sigiloso (Anexo 04).
Este foi elaborado com base nos objetivos da pesquisa, na literatura médica
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disponível sobre o assunto e nas discussões com profissionais alheios à pesquisa.
Estes profissionais (médico do trabalho, fisioterapeuta, enfermeira especializada em
dor e pedagogo) eram especialistas nos temas (dor, síndromes do SME, lesões do
SME e ergonomia) ou nos aspectos pedagógicos.
O mesmo foi aplicado no horário de aula determinado pela coordenação de
cada série. O tempo disponível para o seu preenchimento foi de 50 minutos. O
questionário incluiu três aspectos: dados demográficos, características do uso da
tecnologia em estudo e sintomas dolorosos.

A pesquisadora responsável pela

aplicação do questionário participou ativamente do seu desenvolvimento, realizou
treinamento prévio, esteve sempre presente no momento da aplicação em todos os
grupos para resolver as dúvidas dos alunos e não conhecia os resultados das
outras fases da pesquisa (exame físico e ergonomia).

Características
“minigame/gameboy”

do

uso

de

computador,

videogame

e

*

Os itens presentes no questionário para caracterizar a utilização dos
aparelhos foram determinados de acordo com os objetivos da pesquisa e literatura
médica existente sobre o assunto.
Com relação à utilização do computador o questionário avaliou os seguintes
aspectos:

1. Uso do computador: relato de uso deste aparelho 4 , disponibilidade domiciliar
3, 7, 8

2,

, aparelho próprio 2, 3, 7, 8, utilização de aparelho portátil (laptop * ), emprego de

teclado, mouse ou outros.

*

“Minigame/gameboy”: jogo eletrônicos portáteis, de bolso.
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2. Idade de inicio do uso do computador em anos, freqüência de uso deste em
dias por semana

7

e tempo médio diário de uso (durante a semana de segunda a

sexta feira, no sábado e domingo).
3. Utilização do computador no dia anterior à pesquisa: tempo de uso 2, 3, local da
sua utilização (domicílio, escola ou outros) e atividades realizadas neste aparelho
(tarefas escolares, Internet, jogos eletrônicos, uso de comunicadores instantâneos).
4. Utilização dos computadores do colégio e tempo de uso na sala de aula.

Com relação à utilização do videogame, o questionário avaliou os seguintes
aspectos:
1. Uso do videogame: relato de uso deste aparelho
5

e aparelho próprio

3, 5,

disponibilidade domiciliar

3,

3, 7, 8

.

2. Freqüência de uso do videogame em dias por semana e tempo médio diário de
uso (durante a semana de segunda a sexta feira, no sábado e domingo).
3. Uso do videogame ao dia anterior à pesquisa 3: tempo de uso e local da sua
utilização (domicílio, escola ou outros).

Com relação à utilização do “minigame/gameboy”, o questionário avaliou os
seguintes aspectos:
1. Relato 25 e freqüência de uso do “minigame/gameboy” em dias por semana.
2. Relato e tempo de uso do “minigame/gameboy” ao dia anterior à pesquisa.

*

Laptop: computador pequeno e leve o suficiente para ser carregado (mas não de bolso),
geralmente contendo monitor, teclado, disco rígido e “drive”.
Michaelis:Moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Companhia Melhoramentos,
1998.
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O tempo de uso relatado pelos alunos foi convertido a minutos para todos os
parâmetros avaliados. Assim como, foi calculada a média do tempo total de uso
durante a semana, ao sábado e domingo 2, 3, 7, 8.

Sintomatologia dolorosa

Os itens incluídos no questionário para caracterização da dor foram
determinados de acordo ao desenvolvimento cognitivo da faixa etária estudada
75

, o “self-report” como a forma preferencial para a avaliação da dor

7 5, 39

39

,

e as

recomendações gerais para a descrição do quadro doloroso 39, 31.
Com relação à sintomatologia dolorosa o questionário avaliou, dos três a nove
meses (média de seis meses) anteriores à pesquisa, os seguintes aspectos
(Anexo 04):
1.

Época de inicio da dor: inferior a um mês, entre um e dois meses, entre três e

cinco meses, entre seis meses e um ano, acima de um ano.
2. Periodicidade da dor: três a sete dias por semana, um ou dois dias por semana,
mais de uma vez por mês, uma vez por mês, uma vez por ano.
3. Duração da dor: minutos, horas, dias, mais de uma semana.
4. Horário da dor: matutino, vespertino, noturno, sem horário preferencial.
5. Fatores moduladores e desencadeantes da dor: uso do computador, uso do
videogame, atividade física, repouso, frio, calor, estresse e outros a critério do
aluno.
6. Características sensoriais da dor: formigamento, sensação de edema.
7. Interferência da dor nas atividades de vida diária: atividades escolares,
atividades de lazer, atividade física, sono e outros.
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8. Uso de medicamentos analgésicos.
9. Localização da dor: determinada por meio do desenho dos próprios alunos
numa figura do corpo humano, com cores diferentes para cada dor e com número
máximo fixado de três dores. Canetas nas cores azul, verde e vermelha foram
entregues apenas aos alunos que relataram dor. Os alunos com dor irradiada
desenharam também o trajeto desta dor na figura do corpo humano.
10. Avaliação da intensidade da dor: determinada pela escala visual numérica
(pontuação entre zero e 10). Dor leve foi definida com pontuação menor ou igual a
três, dor moderada entre quatro e seis e dor de forte intensidade maior ou igual a
sete.
11. Presença de sintomas associados à dor: fadiga, sono não repousante e
distúrbios do sono.

A sintomatologia dolorosa foi descrita de acordo com a localização ou fator
desencadeante: dor na região da coluna vertebral, dor na região do músculo
trapézio, dor nos membros superiores, dor difusa e dor desencadeada pelo uso do
computador. Com relação ao músculo trapézio, pela maior freqüência do
envolvimento do mesmo (evidenciada no pré-teste) optou-se por avaliar a sua dor
individualmente, assim como também inserido no grupo de dor na coluna vertebral.
A dor com localização nos membros inferiores foi apenas considerada para o
diagnóstico da dor difusa (dor nos quatro quadrantes) e da SHAB. Neste estudo a
cefaléia e dor abdominal não foram avaliadas, pela impossibilidade de estabelecer
um diagnóstico diferencial, apesar da possibilidade da cefaléia estar associada com
o uso de computador e com patologias do sistema músculo-esquelético.
Outros fatores que poderiam influenciar no aparecimento de dor e síndromes
ou lesões do SME tais como: exercer atividades profissionais remuneradas e

Métodos

27

realização de atividades físicas foram também considerados. Os alunos foram
classificados como ativos fisicamente segundo Prochaska

76

por meio de duas

questões validadas para a faixa etária entre 11 e 13 anos (Anexo 04). O tipo de
atividade física realizada e a sua freqüência (em vezes por semana) foram também
avaliados.

3.4.2 Exame físico, síndromes e lesões músculo-esqueléticas

No momento da aplicação do questionário foi esclarecido que qualquer aluno
poderia realizar o exame físico, independente de utilizar os equipamentos em
questão e de referir dor. Previamente à realização do exame físico, os alunos
foram lembrados de solicitar aos pais ou responsáveis a autorização do mesmo e
entregá-la. O intervalo entre o preenchimento do questionário e o exame físico foi
em média de 1,63 dias (variação de quatro dias antes do preenchimento do
questionário até sete dias após). Em 75% dos alunos que fizeram o exame físico,
este foi realizado no intervalo entre dois dias antes e dois dias após a aplicação do
questionário. Em apenas cinco alunos, o tempo da realização do exame físico foi
de sete dias após o questionário.
O exame físico compreendeu:
1. Avaliação inicial do SME nos membros superiores e coluna que consistiu na
verificação da mobilidade ativa e passiva de todos os segmentos dos membros
superiores e da coluna, segundo Grahame 77
2. Investigação dos pontos dolorosos da fibromialgia 43 e síndrome miofascial 50.
3. Pesquisa de sinais de hipermobilidade articular 34.
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epicondilites):

pesquisadas apenas nos alunos que apresentaram alterações ao exame físico
inicial.

O exame físico foi realizado em todos os alunos pela pesquisadora do presente
estudo, que não conhecia até o momento, as respostas do questionário.

Para o reconhecimento das síndromes dolorosas foram utilizados os critérios
específicos. A FJ foi diagnosticada segundo os critérios do Colégio Americano de
Reumatologia (CAR) pela demonstração de 11 dos 18 pontos dolorosos,
associados à presença de dor difusa, com duração mínima de três meses

43

(Tabela 1).

A HA foi determinada de acordo aos critérios de Beighton (Tabela 2)

34, 59, 61

. A

SHAB foi definida como a presença de HA associada a dor do SME 34, 59.

A SMF foi diagnosticada pela presença de ponto gatilho ativo.

O ponto

gatilho foi definido como um ponto doloroso localizado geralmente em uma banda
tensa muscular. Este ao ser pressionado induz uma dor referida em áreas
padronizadas e reprodutíveis para cada músculo

50, 51

(Figura 1). A atividade do

ponto gatilho foi definida pela confirmação do aluno da existência anterior desta dor
50, 51

. Os pontos gatilho foram avaliados nos grupos musculares acometidos nas

lesões por esforços repetitivos

64,

51

e nos que participam ativamente nos

movimentos necessários para uso de computador e videogame.

Os seguintes

músculos ou grupos musculares foram avaliados bilateralmente: trapézio;
subescapular; musculatura cervical posterior; bíceps; tríceps; braquioradial;
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musculatura extensora e flexora da mão, punho e dedos e musculatura intrínseca
da mão.

Figura 1 – Padrões de dor referida e localização dos pontos gatilho números 2 e 3
do músculo trapézio 50

PG 2

PG 3

Músculo trapézio
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3.4.3 Avaliação da ergonomia

A avaliação ergonômica foi realizada durante o uso do computador na escola
(nas aulas de informática ou outras aulas que fizessem uso do mesmo) e
exclusivamente nos alunos que digitavam os dados no computador. Neste estudo,
ergonomia adequada foi definida como postura adequada em frente ao computador
e equipamentos adequados. Os parâmetros da ergonomia avaliados foram
definidos de acordo ao Lida

78

, a “International Labour Office”

University” 80 modificados (Tabela 3).

79

e a “Cornell
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Tabela 3 – Aspectos da ergonomia na utilização do computador avaliados
em adolescentes de um colégio particular da cidade de São Paulo
Postura adequada
Cabeça

Ausência de flexão, extensão ou rotação
78, 80

Ângulo lombar maior ou igual a 90o 80

Região lombar

Apoio no encosto da cadeira 79, 80
Ausência de rotações 80
Braços, antebraços

Ausência de flexão, abdução, rotação ou
extensão dos ombros 80
Ângulo do cotovelo maior ou igual a 90o
79, 80

Ângulo do punho menor que 15o 80

Punhos

Ausência de desvio lateral ou medial do
punho 78, 80
Ângulo poplíteo maior ou igual a 90o 80

Membros inferiores

Pés apoiados por completo no chão 79
Equipamentos adequados
Número de alunos por computador

Um

Cadeira

Altura e encosto reguláveis 78, 79, 80

Mesa

Altura regulável 78, 79

Teclado

Desenho ergonômico 78

Mouse

Desenho ergonômico
Tamanho de acordo à mão 80
Localização que permita movimentar os
membros superiores em uma posição
neutra 80

Monitor
Apoio para os pés

Localização que permita posição neutra
da cabeça ao olhar a tela 78, 79, 80
79, 80

Presente
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3.5 Análise estatística dos dados

As informações provenientes do questionário aplicado, exame físico e
avaliação ergonômica foram armazenadas em um banco de dados (Microsoft
Access ®) desenvolvido para esta finalidade. A análise estatística foi realizada com o
auxilio dos programas Microsoft Excel ®, GraphPad Instat

®

versão 3,0 e SPSS

®

versão 10.

Na avaliação estatística foram realizadas: descrição das variáveis, análise
univariada e análise multivariada. Todos os testes estatísticos foram bi-caudais
(“two-tail”) e utilizou-se o nível de significância de 5% (p

0,05). O estudo

apresentou um poder de teste final de 80%, para detectar um RR de 1,5 a 1,9.

Na descrição das variáveis, os parâmetros determinados foram: média,
desvio padrão e intervalo de variação, mediana e percentis. Estas foram utilizadas
para descrever: idade dos alunos, idade de início do computador, dias por semana
e tempo médio diário (durante a semana, no sábado, domingo, e dia anterior à
pesquisa) e tempo total (durante a semana, no sábado e domingo) de uso dos
aparelhos.
Na análise univariada foram utilizados: teste qui-quadrado, teste exato de
Fischer, teste qui-quadrado para tendências e teste de Mann Whitney. Os testes
qui-quadrado e exato de Fischer foram utilizados para comparar sexo e idade com
relação à: disponibilidade dos aparelhos, utilização dos mesmos ou posse dos
aparelhos, assim como presença de dor e síndromes músculo-esqueléticas. A
população do estudo foi ainda dividida em tercis e/ou quartis para comparar a
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presença de dor e síndromes músculo-esqueléticas com relação à freqüência e
tempo de uso do computador e videogame. Para estas últimas análises foram
utilizados, além do teste qui-quadrado e teste exato de Fischer, o teste quiquadrado para tendências. O teste de Mann Whitney foi utilizado para comparar:
sexo e idade atual com relação à idade de início de uso do computador, como
também a freqüência e tempos de uso do computador com relação à atividade
física. Este teste foi também utilizado para comparar as associações entre
freqüência e tempos de uso do computador, bem como associações entre os
diversos tempos de uso do computador.

Cinco

análises

multivariadas

foram

realizadas

(Regressão

Logística

“Backward stepwise”) 81, 82 (Tabela 4).
As varáveis independentes escolhidas para entrar nos modelos de análise
multivariada foram aquelas que apresentaram um nível de significância estatística
menor ou igual a 20% (p

0,2) nas análises univariadas.

A variável tempo médio de uso de computador no domingo foi excluída da
primeira, segunda, quarta e quinta análises devido a colinearidade com a variável
tempo médio diário de uso de computador na semana. Entretanto, foi incluída na
terceira análise no lugar do tempo médio diário de uso de computador na semana
que não apresentou significância estatística menor ou igual a 20%.
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Tabela 4 – Variáveis dependentes e independentes incluídas nas
análises multivariadas
Variável dependente
(presença / ausência)

Variáveis independentes
Análise 1

Dor na coluna vertebral

Sexo
Idade
TMM por dia na semana
TMM por dia no sábado
Análise 2

Dor no trapézio

Sexo
Idade
Dias de uso de computador por semana
TMM por dia na semana
TMM por dia no sábado
Análise 3

Dor difusa

Sexo
Idade
TMM por dia no sábado
TMM por dia no domingo
Análise 4

Dor referida como
desencadeada pelo uso de
computador

Sexo
Dias de uso de computador por semana
TMM por dia na semana
TMM por dia no sábado
Análise 5

Presença de FJ ou SMF ou
SAHB ou lesões do SME
TMM – Tempo médio em minutos

Sexo
Idade
Dias de uso de computador por semana
TMM por dia na semana

34

“Aprende mais coisas e pode aprender e se divertir ao mesmo tempo”
Anneika, 13 anos

4. RESULTADOS
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4.1. Dados gerais e demográficos

Dos 833 alunos, 42 não participaram do estudo, 33 por estarem ausentes da
sala de aula no momento da aplicação do questionário e nove alunos por serem
excluídos. Destes, seis foram excluídos por apresentar patologias agudas
traumáticas, dois por preenchimento do questionário com qualidade inadequada e
um por apresentar quadro de poliartrite recorrente em investigação. O número final
de estudantes incluídos na pesquisa foi de 791 (95%).
Dos participantes, 460 (58%) estudavam no ensino fundamental e 331
(42%) no ensino médio.

Quanto à distribuição por sexo, 376 eram do sexo

masculino e 415 eram do sexo do feminino (relação F:M – 1,1:1). A média da idade
foi de 14,17 anos (desvio padrão de 1,99 - intervalo de variação de 10,36 a 18,17
anos - mediana de 14,41 anos).
Com relação à classe sócio-econômica, houve predomínio da classe A em
91% nos alunos do ensino fundamental e médio. Por sua vez, aproximadamente
88% dos pais apresentavam nível de formação superior * .
Atividade profissional remunerada era exercida por sete alunos. Destes,
dois utilizavam o computador, um aluno trabalhava com elaboração de “websites”* e
outro como programador.
O colégio possuía quatro salas de informática, com 20 computadores
disponíveis em cada uma. Todos os alunos do ensino fundamental recebiam uma
aula de informática com duração de 45 minutos por semana. Os alunos do ensino
*

Dados fornecidos pela direção do colégio com base em pesquisa realizada em 2002.
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médio não freqüentavam formalmente aulas de informática, no entanto, durante a
pesquisa utilizaram os laboratórios para realização de trabalhos de diferentes
matérias.

4.2.

Características

do

uso

do

computador,

videogame

e

“minigame/gameboy”

4.2.1. Disponibilidade e uso do computador

Dos 791 alunos, 784 (99%) relataram uso do computador. Com relação à
disponibilidade dos aparelhos, 764 (97%) referiam ter computador em seu domicílio
e 399 (50%) possuiam seu próprio computador. O fato de possuir seu próprio
computador foi mais freqüente no sexo masculino do que no feminino (59% versus
42% – RR 1,39 – IC 95% 1,21-1,69 – p < 0,0001) e nos alunos com idade entre 15
e 18 anos com relação aos alunos entre 10 e 14 anos (54% versus 47% – RR 1,15
– IC 95% 1,005-1,32 – p < 0,05).
Dos alunos que relataram usar computador, 526 (67%) usaram o
computador no dia anterior à pesquisa. As principais atividades realizadas foram:
uso da Internet (362/69%), programas que permitem a troca de mensagens em
tempo real, como em conversa ao vivo (comunicadores instantâneos tipo ICQ “I
seek you”) – (311/60%), jogos eletrônicos (162/30%) e tarefas escolares (131/25%).
Os locais mais freqüentes da utilização do computador foram: sua própria

*

“website”:,Sistema de computador que foi configurado para publicação de documentos na
Internet. Pffaffenberg B. Webster´s new world: dicionário de informática. Trad. Valeria
Chamon. Rio de Janeiro. Campus. 1998.
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residência (96%), o colégio (13%) e outros locais (residência de amigos em seis
alunos, “LAN-house” em cinco e residência de familiares em quatro). Durante a
semana anterior à pesquisa, o uso desse aparelho no colégio foi relatado por 547
(69%) alunos.
A idade de inicio de uso do computador foi, em media, 8,6 anos (desvio
padrão de 2,28 - intervalo de variação de dois a 15 anos – mediana 9 anos). Com
relação a esta idade não houve diferenças estatísticas quanto ao sexo. No entanto,
houve associação estatística entre a idade atual dos alunos e a idade de inicio de
uso do computador. Os alunos com idades atuais entre 15 e 18 anos começaram
mais tardiamente a usar o computador (mediana de 10 anos) em relação aos
alunos com idades entre 10 e 14 anos (mediana de oito anos) (p < 0,0001).
Quanto à utilização do laptop, 160 (20%) alunos relataram usá-lo, dos quais
34 usam-no com maior freqüência que o computador não portátil.

Não houve

diferenças estatísticas por sexo ou idade com relação ao uso do laptop. O mouse
foi o instrumento mais usado para digitar no computador (366/47%); o teclado foi
utilizado por 255 alunos (32%) e a combinação dos dois (mouse e teclado) por 126
(16%). Apenas três alunos descreveram o uso de outros acessórios como “joystick”.
Sete alunos negaram o uso do computador. Estes apresentaram a média da
idade semelhante à da população geral (13,9 anos), sendo quatro do sexo feminino.
Porém, algumas respostas do questionário sugeriam que três destes alunos faziam
uso do computador ou fizeram em algum momento. Dois alunos responderam a
idade de inicio de uso do computador (oito e dez anos) e responderam que usavam
mais o computador não portátil do que o laptop; e um aluno respondeu que usava o
computador um dia por semana.
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4.2.2. Disponibilidade e uso do videogame e “minigame/gameboy”

O uso do videogame foi relatado por 461 (58%) alunos, com maior
freqüência entre os alunos do sexo masculino em relação ao sexo feminino (78%
versus 40% – RR 1,92 – IC 95% 1,69-2,19 – p <0,0001) e idade entre 10 e 14 anos
(65% versus 44% – RR 1,39 – IC 95% 1,21-1,59 – p < 0,0001). Este aparelho
encontrava-se na residência de 606 (77%) alunos e destes 447 (57%) possuíam
seu próprio videogame. O fato de possuir seu próprio aparelho foi mais freqüente
em alunos do sexo masculino em relação ao sexo feminino (80% versus 36% – RR
2,23 – IC 95% 1,94-2,56 – p < 0,0001) e não foi observada diferença por idade.
Noventa e sete (12%) dos adolescentes referiam ter jogado videogame no dia
anterior à pesquisa, destes 91% (87 alunos) jogaram em sua residência e cinco
alunos na residência de amigos ou familiares.

Com relação ao uso de “minigame/gameboy”, 239 (30%) afirmaram utilizar
este aparelho, sendo maior a proporção no sexo masculino em relação ao sexo
feminino (45% versus 16% – RR 1,34 – IC 95% 1,08-1,66 – p < 0,05) e com idade
entre 10 e 14 anos em relação aos alunos entre 15 e 18 anos (41% versus 16% –
RR 1,66 – IC 95% 1,27-2,03 – p < 0,001). Apenas 44 (5%) utilizaram este aparelho
no dia anterior a pesquisa.
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4.2.3. Freqüência e tempo de uso dos aparelhos

A freqüência e os tempos de uso do computador, videogame e
“minigame/gameboy” encontram-se nas Tabelas 5 e 6.

Tabela 5 – Freqüência e tempo de uso do computador, videogame e
“minigame/gameboy” em alunos de um colégio particular da cidade de São
Paulo – 2003
Dias por
semana

Média
Mediana

TMM por
dia na
semana

TMM por
dia no
sábado

TMM por
dia no
domingo

CP

CP

CP VG

MG

CP

VG

4,8 2,3

1,9

104

59,6

VG

113,3 50,9

TMM por dia no
dia anterior à
pesquisa

VG

102,3 41,5

CP

VG

MG

102,8 68,8 41,5

5

2

1

75

40

60

30

60

10

60

60

30

Percentil
7
75

3

3

120

60

180

60

150

60

120

90
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CP – computador, MG – “minigame/gameboy”, TMM –Tempo médio de uso em minutos, VG
– videogame.

Tabela 6 – Média de tempo total de uso do
computador e videogame em alunos de
um colégio particular da cidade de São
Paulo – 2003
TMM na
semana/sábado/domingo
CP

VG

Média

106

50

Mediana

80

30

Percentil 75

150

60

TMM – Tempo médio de uso em minutos.
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Alguns aspectos foram relevantes ao comparar o uso dos três aparelhos. O
computador foi o aparelho mais utilizado pelos alunos. Este foi usado por maior
número de dias por semana, maior tempo ao dia durante a semana, maior tempo
no final de semana e maior tempo no dia anterior à pesquisa. Na Tabela 5 observase que o tempo de uso durante a semana, no domingo e no dia anterior à pesquisa
foi muito semelhante.

Com relação ao videogame, os alunos relataram maior

tempo de uso no dia anterior à pesquisa e menor tempo de uso no domingo, tendo
sido sempre menor que o tempo de utilização do computador. Dos três aparelhos,
o “minigame/gameboy” foi usado por menor número de dias por semana e menor
tempo de uso no dia anterior à pesquisa.

Cerca de 35% dos alunos afirmaram usar o computador todos os dias da
semana. Vinte e cinco porcento o utilizaram por um período maior ou igual a duas
horas diárias durante a semana e/ou três horas no sábado e/ou duas horas e meia
no domingo e/ou duas horas no dia anterior à pesquisa (Tabela 5). Da mesma
forma, a média do tempo total de uso do computador em 25% dos alunos foi de
pelo menos duas horas e meia (Tabela 6).

Com relação à freqüência e tempo de uso dos aparelhos existiram algumas
associações com sexo e idade.

O número de dias por semana de uso do

computador e os vários parâmetros de avaliação do tempo de uso não
apresentaram diferença estatisticamente significante entre os sexos, porém,
apresentaram entre as idades. Os alunos com idade entre 15 e 18 anos utilizaram
com maior freqüência e por mais tempo esse equipamento, com exceção do dia
anterior à pesquisa (Tabela 7).
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Tabela 7 – Tempo e freqüência de uso do computador e videogame, com
relação a sexo e idade, em alunos de um colégio particular da cidade de São
Paulo – 2003
Sexo
masculino

Sexo
feminino

10 a 14
anos

15 a 18
anos

6

5

5

62

TMM total na semana/
sábado/domingo 1

80

80

60

100 2

TMM por dia na semana 1

90

60

60

113 2

TMM no sábado 1

90

60

60

120 2

TMM no domingo 1

60

60

60

120 2

à

90

60

60

90

Número de dias por semana

22

1

22

1

TMM total na semana/
sábado/domingo 1

40 2

20

30

24

TMM por dia na semana 1

30

30

30

60

30 2

Computador (n: 784)
Número de dias por semana
1

TMM no dia anterior
pesquisa 1 (n: 526)
Videogame (n: 461)
1

TMM no sábado

1

TMM no domingo

1

TMM por dia no dia anterior
à pesquisa 1 (n: 97)

10

30

28

30

2

0

19

0

60

3

25

60

60

TMM – Tempo médio de uso em minutos
1
2
3
Mediana, p < 0,001, p < 0,05

Com relação ao videogame, os alunos do sexo masculino e aqueles com
idade entre 10 e 14 anos usaram esse aparelho com maior freqüência (dias por
semana). Assim como, os alunos de sexo masculino utilizaram por mais tempo
esse aparelho com relação ao sexo feminino. Com relação à idade, não existiram
diferenças estatísticas no tempo de uso do videogame (Tabela 7).
A relação entre uso do computador e realização de atividade física foi
também avaliada. No presente estudo, 234 alunos (30%) foram considerados
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76

. Os alunos fisicamente

ativos utilizaram o computador de forma similar aos inativos. As medianas dos dois
grupos foram semelhantes: número de dias por semana (ativos: 5 dias e inativos: 5
dias, p = 0,7), tempo médio diário de uso durante a semana (ativos: 90 minutos e
inativos: 60 minutos, p = 0,7), tempo médio de uso no sábado (ativos: 90 minutos e
inativos: 60 minutos, p = 0,8), tempo médio de uso no domingo (ativos: 60 minutos
e inativos: 60 minutos, p = 0,8) e tempo de uso no dia anterior à pesquisa (ativos:
90 minutos e inativos: 60 minutos, p = 0,1), .

4.2.4. Uso de computador, videogame e “minigame/gameboy” no dia
anterior à pesquisa

Com relação ao uso do computador no dia anterior à aplicação do
questionário, os alunos do sexo masculino relataram utilizar o computador com
maior freqüência em relação ao sexo feminino (73% versus 60% – RR 1,21 – IC
95% 1,1-1,34 – p <0,0001), assim como o videogame (22% versus 3% – RR 6,54 –
IC 95% 3,78-11,33 – p < 0,0001) e o “minigame/gameboy” (9% versus 6% – RR
3,31 – IC 95% 1,7-6,46 – p < 0,0001). Os alunos com idade entre 10 e 14 anos
usaram com maior freqüência no dia anterior à pesquisa o videogame (17% versus
6% – RR 3,08 – IC 95% 1,9-4,98 – p < 0,0001) e o “minigame/gameboy” (8%
versus 2% – RR 3,37 – IC 95% C 1,58-7,17 – p < 0,0001) em relação aos alunos
com idade entre 15 e 18 anos os quais utilizaram mais freqüentemente o
computador (71% versus 63% – RR 1,12 – IC 95% 1,01-1,23 – p < 0,05) (Tabela 8).
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Tabela 8 – Uso de computador, videogame e “minigame/gameboy” no
dia anterior à pesquisa, com relação ao sexo e à idade em alunos de um
colégio particular da cidade de São Paulo – 2003
Uso no dia
anterior à
pesquisa
Computador
Videogame

Sexo
feminino
(n=415)

1

251 (60%)

275 (73%)
83 (22%)
33 (9%)

Minigame
1

Sexo
masculino
(n=376)
1
1

14 (3%)
11 (6%)

10 a 14 anos
(n=452)
15 a 18 anos
(n=339)
286 (63%)

240 (71%)

1

19 (6%)

78 (17%)
36 (8%)

1

2

8 (2%)

2

p < 0,0001, p < 0,05

Outros aspectos da utilização dos aparelhos no dia anterior à pesquisa
também foram relevantes.

Nove alunos relataram uso dos três equipamentos,

todos do sexo masculino e na faixa etária entre 10 e 14 anos (média de 13 anos –
desvio padrão de 1,89), tendo sido considerável o tempo total de utilização dos três
aparelhos (média de 270 minutos e mediana de 210 minutos). Assim como, 65
alunos fizeram uso de computador e videogame no mesmo dia. Nestes alunos
houve predomínio do sexo masculino com relação ao feminino (15% versus 2% –
RR 8 – IC 95% 3,87-16,45 – p < 0,0001) e da faixa etária entre 10 e 14 anos com
relação à faixa etária entre 15 e 18 anos (11% versus 4% – RR 2,5 – IC 95% 1,424,37 – p < 0,001). O tempo de utilização total dos dois equipamentos foi em média
160 minutos (mediana de 120 minutos – percentil 75 de 210 minutos).

Nove alunos relataram uso intenso de computador; isto é, um período
superior a dez horas por dia durante a semana ou no dia anterior a pesquisa e/ou
acima de doze horas por dia no final de semana (Tabela 9). Nessa população não
existiram diferenças com relação ao sexo e a idade. Seis desses alunos
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mencionaram a presença de dor; localizada em membros superiores (três), coluna
(quatro) e membros inferiores (três).

Tabela 9 – Características do uso intenso do computador em nove alunos de
um colégio particular da cidade de São Paulo – 2003
Alunos
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Idade (anos)

12,4

11,8

10,8

14,5

14,1

15,9

15,2

15,4

16,5

Sexo

m

m

F

m

m

f

f

m

f

Dias por semana

7

7

7

7

6

7

7

4

7

TMM por dia na
semana

660

360

600

420

-

990

450

60

420

TMM por dia no
sábado

600

1080

45

420

120

180

720

720

720

TMM por dia no
domingo

540

300

30

420

960

90

720

720

420

TMM por dia no dia
anterior à pesquisa

480

240

60

900

-

-

120

-

300

Dor MMSS e/ou
coluna

+

-

-

+

+

-

+

-

+

CP como fator
desencadeante

-

-

-

+

-

-

-

-

+

TMM – Tempo
CP – Computador

médio

de

uso

em

minutos,

MMSS

–

Membros

superiores,

Na semana anterior à aplicação do questionário, o tempo de uso do
computador no colégio foi em média de 48 minutos (mediana de 45 minutos –
intervalo de variação de 10 a 720 minutos).

Com relação à atividade física, não houve diferença estatisticamente
significante com o uso do computador no dia anterior à pesquisa entre os alunos
fisicamente ativos (69%) e inativos (67%) (p = 0,6).
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4.3. Sintomatologia dolorosa

A presença de dor músculo-esquelética (incluindo dor nos membros
superiores e/ou inferiores e/ou coluna vertebral e/ou dor difusa) foi relatada por 312
(40%) alunos. Dor foi mais referida pelo sexo feminino (46%) com relação ao
masculino (34%) (RR 1,37 – IC 95% 1,15-1,63 – p < 0,001). Não houve diferença
estatística com relação à faixa etária dos alunos.
A descrição e análise dos quadros dolorosos foram divididas, de acordo à
localização da dor relatada pelos estudantes e aos fatores desencadeantes: dor na
região da coluna vertebral, dor na região do músculo trapézio, dor nos membros
superiores, dor difusa e dor desencadeada pelo uso do computador.

4.3.1. Dor na coluna vertebral

A presença de dor na coluna vertebral foi relatada por 184 alunos, 23% do
total da população estudada. Destes, 40 (22%) referiam dor na região cervical, 39
(21%) dor na região torácica e 19 (10%) dor na região lombar. No entanto, 86
(47%) dos alunos com dor na coluna relataram dor em vários segmentos: dor
tóraco-lombar em 43 alunos (24%), cérvico-torácica em 22 (12%) e cérvico-lombar
em 13 (7%). Oito estudantes relataram dor nos três segmentos (cervical, torácico e
lombar) e nenhum mencionou dor na região sacral.
Os alunos com idade entre 15 e 18 anos (29% versus 19% – RR 1,48 – IC
95% 1,15-1,91 – p < 0,01) mencionaram maior freqüência de dor na coluna
vertebral em relação aos alunos de 10 a 14 anos. Não houve diferença estatística

Resultados

48

entre o sexo feminino e masculino com relação a presença de dor na coluna
vertebral (p = 0,091).
Um dos dois alunos que exercia atividade profissional relacionada com o
computador (elaboração de “websites”) mencionou dor na coluna tóraco-lombar e
afirmou que esta dor era desencadeada pelo uso do computador.
A dor na coluna vertebral iniciou em até três meses antes da pesquisa em
48 (28%) alunos, entre três meses e um ano em 57 (32%) e há mais de um ano em
27 (15%). Dos 184 alunos, 44 (25%) não lembraram a época de inicio desta dor.
Oito dos alunos que apresentaram dor na coluna vertebral não responderam a essa
pergunta. A freqüência da dor foi entre três e sete dias por semana em 66 (37%),
um ou dois dias por semana em 52 (29%), uma vez por mês ou mais em 29 (16%)
e uma vez por ano em 5 (3%). Vinte e seis (15%) alunos não sabiam a freqüência
da dor. Seis dos alunos que apresentaram dor na coluna vertebral não
responderam esta pergunta. A intensidade da dor foi, também, avaliada. No dia da
aplicação do questionário, 59 (33%) dos alunos com essa dor relataram ausência
da mesma, 53 (30%) dor leve, 50 (28%) dor moderada e 15 (9%) dor de forte
intensidade. Sete dos alunos que apresentaram dor na coluna vertebral não
responderam a esta pergunta. A intensidade habitual da dor foi leve em 44 (24%),
moderada em 79 (44%) e forte em 57 (32%). Quatro dos alunos que apresentaram
dor na coluna vertebral não responderam a esta pergunta. Com relação ao uso de
medicação analgésica, 145 (81%) dos alunos declararam “nunca” usar medicação
para essa dor, 32 (18%) “às vezes” e apenas dois (1%) referiram usá-la “muitas
vezes” ou “sempre”, sendo que cinco dos alunos que apresentaram dor na coluna
vertebral não responderam a esta questão.

Várias associações foram encontradas entre o uso de computador e a
presença de dor na coluna vertebral. Na análise univariada, isto é, na análise de
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cada variável separadamente, foram evidenciadas as seguintes associações: 1) os
alunos que usaram o computador com tempo médio superior ou igual a 120 minutos
ao dia durante a semana (82/306 – 28%) apresentaram maior freqüência de dor
localizada na coluna vertebral, com relação aos que utilizaram abaixo de 60
minutos (34/189 – 18%) (RR 1,49– IC 95% 1,04-2,12 – p < 0,05), 2) os alunos que
usaram o computador com tempo médio superior ou igual a 120 minutos ao dia
durante o sábado (39%) apresentaram maior freqüência de dor localizada na coluna
vertebral com relação aos que utilizaram abaixo de 40 minutos (28%) (RR 1,83 – IC
95% 1,38-2,43 – p < 0,0001 ) e 3) o tempo de uso do computador ao dia anterior à
pesquisa (menor que 60 minutos, entre 60 e 119 minutos, maior ou igual a
120minutos) apresentou uma associação diretamente proporcional com a
percentagem de relato da dor na coluna vertebral (21, 27 e 40% respectivamente)
(p < 0,05) (Gráfico 1).

Número de alunos

Gráfico1 - Dor na coluna e tempo de uso do
computador no dia anterior à pesquisa em alunos de
um colégio particular da cidade de São Paulo - 2003
140
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100
56
50

32

26

0
< 60 minutos

Entre 60 e 119
minutos

Com dor na coluna

120minutos
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Na análise univariada, não foi observada associação estatística entre a
presença de dor na coluna vertebral e número de dias por semana de uso do
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videogame, tempo médio diário de uso durante a semana, tempo médio diário de
uso no sábado ou domingo e tempo de uso no dia anterior à pesquisa.

Dor na região do músculo trapézio

Trinta (4%) alunos relataram dor na região do músculo trapézio, sendo mais
freqüente no sexo feminino em relação ao sexo masculino (5% versus 2% – RR
2,97 – IC 95% 1,29-6,85 – p < 0,01) e nos alunos com idade entre 15 e 18 anos em
relação aos com idade entre 10 e 14 anos (6% versus 2% – RR 2,66 – IC 95%
1,26-5,62 – p < 0,01).
A dor na região do músculo trapézio iniciou em até três meses antes da
pesquisa em sete (24%) alunos, entre três meses e um ano antes da pesquisa em
10 (33%) e há mais de um ano em três (10%). A época de aparecimento desta dor
não foi lembrada por 10 (33%) alunos. Quatro (14%) destes alunos mencionaram
uma freqüência dos episódios dolorosos entre três e sete dias por semana, 16
(55%) referiam um ou dois dias por semana, três (10%) uma vez por mês ou mais,
um aluno (4%) uma vez por ano e cinco (17%) declararam não saber a freqüência
desta dor. Apenas um aluno que apresentava dor não respondeu esta pergunta. A
intensidade habitual da dor no músculo trapézio foi leve em 12 (40%) alunos,
moderada em 10 (33%) e forte em oito (27%). No dia da aplicação do questionário,
10 (33%) desses alunos estavam sem dor, 15 (50%) com dor leve, quatro (13%)
com dor moderada e um (4%) com dor intensa. Quanto ao uso de medicação, 15
(55%) alunos declararam “nunca” usar medicação analgésica para essa dor, 11
(41%) “às vezes”, apenas um (4%) referiu usá-la “muitas vezes” e três alunos não
responderam à pergunta sobre uso de analgésicos.
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Associação estatística entre tempo de uso do computador e dor na região do
músculo trapézio foi encontrada na análise univariada. Os alunos que usaram o
computador por tempo médio superior ou igual a 120 minutos ao dia durante a
semana (16/306 – 5%) apresentaram maior freqüência de dor localizada no
músculo trapézio em relação aos que utilizaram abaixo de 60 minutos (2/189 – 1%)
(RR 4,94 – IC 95% 1,15-21,26 – p < 0,05). O mesmo aconteceu nos alunos que
fizeram uso do computador por tempo superior ou igual a 120 minutos no dia
anterior à pesquisa (13/197 – 7%) em relação aos que utilizaram abaixo de 60
minutos (2/151 – 1%) (RR 4,98 – IC 95% 1,14-21,75 – p < 0,05).
Na análise univariada, o número de dias do uso de videogame durante a
semana, o tempo médio diário de uso do videogame durante a semana, ao sábado,
e domingo e o tempo de uso no dia anterior à pesquisa não apresentaram
associação estatística com a presença de dor no trapézio.

4.3.2. Dor em membros superiores

A presença de dor em membros superiores foi mencionada por 73 (9%)
alunos, com maior freqüência no sexo feminino em relação ao sexo masculino (11%
versus 7% – RR 1,66 – IC 1,04-2,65 – p < 0,05) e sem associação com a idade (p =
0,07).

A dor em membros superiores iniciou em até três meses antes da pesquisa
em vinte e sete (44%) alunos, entre três meses e um ano antes da pesquisa em 20
(33%) e há mais de um ano em quatro (7%). A época de aparecimento dessa dor
não foi lembrada por dez (16%) alunos. Dez dos alunos que apresentaram dor em
membros superiores não responderam a esta pergunta. A freqüência desses
episódios dolorosos foi mencionada entre três e sete dias por semana em 18 (26%)
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alunos, um ou dois dias por semana em 29 (42%), uma vez por mês ou mais em 10
(14%) e uma vez por ano em um (1%). Doze (17%) dos alunos com dor em
membros superiores não sabiam a freqüência da dor. Um aluno com dor em
membros superiores não respondeu a esta pergunta.

A intensidade da dor,

avaliada no dia da aplicação do questionário, foi leve em 20 (32%) alunos,
moderada em 14 (23%), forte em quatro (6%) e 24 (39%) não apresentaram dor
neste dia. Nove dos alunos que apresentaram dor em membros superiores não
responderam a esta questão.

No entanto, a intensidade habitual da dor foi

mencionada como leve em 17 (27%), moderada em 27(43%) e forte em 19 (30%).
Apenas três (5%) desses alunos relataram usar “sempre” medicação analgésica
para a dor, 9 (14%) usar “às vezes” e 52 (81%) “nunca”.

Sete alunos não

responderam a questão do uso de medicação analgésica.

Aplicando-se a análise univariada, não foi observada associação estatística
entre a presença de dor em membros superiores com: número de dias de uso do
computador durante a semana, tempo médio diário de uso do computador durante
a semana, no sábado, no domingo e tempo de uso no dia anterior à pesquisa (p >
0,20 em todas as variáveis). Assim, a análise multivariada nesse tipo de dor não foi
realizada.
Na análise univariada, o número de dias de uso do videogame durante a
semana, a média de tempo diário de uso do videogame durante a semana, o tempo
de uso no sábado, o tempo de uso no domingo e o tempo de uso no dia anterior à
pesquisa não apresentaram associação estatística com a presença de dor nos
membros superiores.

Resultados

53

4.3.3. Dor difusa

A presença de dor difusa foi referida por 30 (4%) alunos, sendo mais comum
nos estudantes entre 10 e 14 anos com relação aos com idade entre 15 e 18 anos
(6% versus 1% – RR 6,75 – IC 95% 2,06-22,07 – p < 0,01) e sem diferença
estatística com relação ao sexo (p = 0,13).

A dor difusa foi iniciada em até três meses antes da pesquisa em nove
(30%) dos alunos, entre três meses e um ano antes da pesquisa em 3 (10%) e há
mais de um ano em 16 (53%).

A época de aparecimento dessa dor não foi

lembrada por dois (7%). Quanto à freqüência da dor difusa, esta foi definida como
três a sete dias por semana em 13 (46%), um ou dois dias por semana em 10
(36%) e menor que uma vez por semana em quatro (14%). Um aluno (4%) não
sabia essa freqüência dor e dois não responderam à questão. Dos alunos que
referiram ter dor difusa, cinco (17%) não apresentaram dor no dia de aplicação do
questionário, nove (31%) mencionaram dor de intensidade leve, oito (28%) dor
moderada e 7 (24%) dor intensa.

Um aluno não respondeu à respeito da

intensidade da dor no dia da aplicação do questionário. A intensidade habitual da
dor foi relatada como leve por dois (7%) alunos, moderada em sete (24%) e forte
por 20 (69%), um aluno não descreveu a intensidade. Destes alunos, 23 (79%)
afirmaram “nunca” usar medicação analgésica para dor, quatro (14%) “às vezes” e
dois (7%) “muitas vezes” ou “sempre” e um aluno não respondeu esta questão.

Associação estatística foi encontrada, na análise univariada, apenas com o
tempo médio de uso de computador no sábado e a ocorrência de dor difusa. No
entanto e surpreendentemente, os alunos que usaram o computador por um tempo
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inferior a 40 minutos no sábado apresentaram maior freqüência de dor (13/246 –
5,3%) em relação aos alunos que usaram por um tempo maior ou igual a 120
minutos (6/340 – 1,7%) (RR 0,33 – IC 95% 0,12-0,86 – p < 0,05).
Na análise univariada, o número de dias de uso do videogame durante a
semana, o tempo médio diário de uso do videogame durante a semana, o tempo de
uso no sábado, no domingo e o tempo de uso no dia anterior à pesquisa não
apresentaram associação estatística com a presença de dor difusa.

4.3.4. Dor relatada como desencadeada pelo uso do computador

O uso do computador foi enfatizado como fator desencadeante de pelo
menos uma dor por 89 (11%) alunos (29% dos alunos com dor músculoesquelética). A descrição deste tipo de dor foi mais comum no sexo feminino com
relação ao sexo masculino (14% versus 8% – RR 1,78 – IC 95% 1,17-2,70 – p <
0,01) e não apresentou diferença estatística com relação à faixa etária (p = 0,82).
Nos alunos que relataram essa dor, os locais mais freqüentemente
acometidos foram: coluna em 43 alunos (48%), membros superiores em 26 (29%) e
região do músculo trapézio em 11 (12%). Quatorze (16%) alunos com dor
desencadeada pelo computador apresentaram dor difusa.

Com relação às características da dor relatada como desencadeada pelo
uso do computador, 22 (27%) dos 89 alunos relataram ter iniciado até três meses
antes da aplicação do questionário, 26 (31%) entre três meses e um ano, 12 (14%)
há mais de um ano, 23 (28%) não sabiam a época de aparecimento dessa dor e
seis não responderam. A freqüência de aparecimento da dor foi referida: entre três
e sete dias por semana em 39 (45%) alunos, um ou dois dias por semana em 26
(30%) e uma freqüência menor que um dia por semana em 16 (19%). Seis alunos
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(7%) não sabiam a freqüência e sete não responderam à pergunta. A duração do
episódio doloroso foi mencionada como “minutos” em 20 (23%) alunos, “horas” em
39 (45%), “dias” em 18 (21%) e “mais de uma semana” em 6 (7%). Quatro alunos
(4%) não sabiam a duração e dois não responderam. A sensação de formigamento
e/ou inchaço foi relatada por 23 (26%) alunos.
Entre os alunos que mencionaram dor deflagrada pelo uso do computador,
27 (34%) encontravam-se sem dor no dia da aplicação do questionário, 20 (25%)
referiram dor leve, 23 (29%) dor moderada e 10 (12%) dor de forte intensidade e
nove não responderam à esta pergunta.

Considerando a dor habitual, a

intensidade foi mencionada como leve em 14 (18%), moderada em 33 (40%), e
forte em 34 (42%), oito alunos não descreveram a intensidade da dor. Apenas três
(4%) relataram usar “sempre” ou “muitas vezes” medicação analgésica para essa
dor, 16 (20%) “às vezes”, 62 (76%) referiram “nunca” e oito alunos não
responderam esta pergunta.
A dor referida como desencadeada pelo uso do computador interferiu nas
atividades rotineiras em 77 (85%) dos 89 alunos. As principais atividades de vida
diária comprometidas foram: escolares em 40 (45%), físicas (esportivas) em 36
(40%), sono em 23 (26%) e lazer em 23 (26%).

Na análise univariada, associação estatística foi observada entre a dor
desencadeada pelo uso do computador e alguns parâmetros da utilização deste
aparelho. Os dias por semana de uso de computador apresentaram associação
com o relato dessa dor. Os alunos que relataram usar o computador por um
período superior ou igual a quatro dias por semana (72/459 – 14% – RR 1,98 – IC
95% 1,17-3,21 – p < 0,01) ou por sete dias (46/252 – 15% – RR 2,2 – IC 95% 1,313,91 – p < 0,01) apresentaram maior freqüência de dor desencadeada pelo
computador em relação aos que o utilizaram por um período menor ou igual a três
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dias (17/226 – 7%). Assim como, os alunos que fizeram uso do computador por
tempo médio superior ou igual a 120 minutos ao dia durante a semana (52/306 –
17%) apresentaram maior freqüência de dor desencadeada pelo computador em
relação aos que o utilizaram abaixo de 60 minutos (13/189 – 7%) (RR 2,47– IC 95%
1,38-4,41 – p < 0,05). Da mesma forma, os alunos que utilizaram o computador por
tempo médio superior ou igual a 120 minutos no sábado (54/283 – 16%)
apresentaram maior freqüência dessa dor em relação aos que o utilizaram abaixo
de 40 minutos (20/224 – 9%) (RR 2,47– IC 95% 1,38-4,41 – p < 0,05).
O número de dias por semana de uso do computador, tempo médio diário
de uso durante a semana e no domingo apresentaram uma associação diretamente
proporcional e estatisticamente significante com o aumento da freqüência de dor
desencadeada pelo computador.
Com relação ao número de dias por semana de uso do computador, os
alunos que utilizaram o computador com freqüência menor ou igual a dois dias, três
ou quatro dias, cinco ou seis dias e sete dias por semana apresentaram um
aumento progressivo da percentagem da presença de alguma dor músculoesquelética desencadeada pelo uso do computador, respectivamente de 7%, 8%,
12% e 15% (p = 0.001) (Gráfico 2).
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Número de alunos

Gráfico 2 - Dor desencadeada
pelo uso de CP e dias de uso do
CP na semana em alunos de
um colégio particular da cidade
de São Paulo - 2003
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Os estudantes que utilizaram o computador com tempo médio diário durante
a semana inferior a 60 minutos, entre 60 e 119 e maior ou igual a 120 minutos
apresentaram um aumento progressivo da percentagem de alguma dor músculoesquelética desencadeada pelo uso do computador, respectivamente de 7%, 9% e
17% (p < 0,001) (Gráfico 3).
Os adolescentes que utilizaram o computador com tempo médio de uso no
domingo inferior a 30 minutos, entre 30 e 119 minutos e maior ou igual a 120
minutos relataram progressivamente um aumento da percentagem de dor músculoesquelética desencadeada pelo uso do computador, respectivamente de 8%, 9% e
15% (p < 0,01).
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Gráfico 3 - Dor desencadeada pelo CP e

Número de alunos

tempo diario de uso do CP durante a
semana em alunos de um colégio particular
da cidade de São Paulo - 2003
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4.3.5. Análise multivariada da sintomatologia dolorosa

Com relação aos diferentes quadros dolorosos, as análises por regressão
logística mostraram que as variáveis independentes com alguma importância na
predição das variáveis dependentes foram o sexo e a idade. No entanto, a variação
das variáveis dependentes explicadas pelos modelos matemáticos dessa regressão
sempre foi baixa, conforme a tabela 10.
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Tabela 10 – Resultados das análises multivariadas nos diferentes quadros
dolorosos
Variável
dependente

Variáveis independentes
com significância
estatística

OR

IC 95%

p

Dor na coluna
vertebral (R2 0,037)1

Idade

1,17

1,07-1,28

< 0,001

Sexo

3,43

1,39-8,72

< 0,01

Idade

1,53

1,20-1,97

< 0,01

Idade

0,69

0,56-0,85

< 0,001

Sexo

2,19

1,33-3,61

< 0,01

TMM por dia na semana

1,003

1,000-1,005

< 0,05

TMM por dia no sábado

1,002

1,000-1,004

< 0,05

Dor no trapézio
(R2 0,11) 1
Dor difusa
(R2 0,08) 1
Dor desencadeada
pelo uso de
computador
(R2 0,07) 1

TMM – Tempo médio em minutos
1 2
R de Nagelkerke

4.4. Síndromes e lesões músculo-esqueléticas

O exame físico foi realizado em 359 (45%) alunos que participaram da
pesquisa. As características dos alunos examinados foram muito semelhantes à
população total que respondeu ao questionário e à população que não realizou o
exame físico. Apenas uma associação estatística foi evidenciada nos alunos
examinados: 53% destes versus 38% dos que não realizaram o exame físico
relataram dor nos membros superiores e/ou coluna (RR 1,26 – IC 95% 1,02-1,55 –
p < 0,05) (Tabela 11).
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Tabela 11 – Características dos alunos que realizaram e não realizaram o
exame físico em um colégio particular da cidade de São Paulo – 2003
Alunos com
exame físico
(n=359)

Alunos sem
exame físico
(n=432)

População
total (n=791)

Idade em anos (média)

14,04

14,28

14,17

Relação sexo
feminino:masculino

1:1,15

1,03:1

1:1,1

Dias por semana de uso do
computador (mediana)

5

5

4,8

Tempo médio de uso do
computador por dia
durante a semana em
minutos (mediana)

80

83

75

Tempo de uso do
computador no dia anterior
à pesquisa em minutos
(mediana)

80

60

60

53

381

41

Presença de dor nos
membros superiores e/ou
coluna (%)
1
p < 0,05

As síndromes músculo-esqueléticas foram evidenciadas em 56 (15%)
alunos que realizaram a avaliação clínica, com maior freqüência no sexo feminino
em relação ao sexo masculino (27% versus 9% – RR 2,49 – IC 95% 1,41-4,4 – p <
0,01) e sem diferenças com relação à faixa etária (p = 1). As síndromes músculoesqueléticas identificadas foram: SHAB em 36 alunos (10%), SMF em 17 (5%),
tendinites em 8 ( 2%) e fibromialgia em 4 (1%).

Ao realizar a análise univariada, o tempo médio diário de uso do computador
durante a semana, ao sábado, ao domingo e no dia anterior à pesquisa não
apresentaram associação com a presença das síndromes avaliadas conjuntamente.
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Apenas uma associação estatística foi encontrada entre a presença de
todas as síndromes músculo-esqueléticas avaliadas conjuntamente e o uso do
videogame. Os alunos que usaram o videogame acima de três dias por semana
(3/73 – 4%) apresentaram menor freqüência de síndromes músculo-esqueléticas
em relação aos que não utilizaram este aparelho em nenhum dia na semana (5/27
– 18%) (RR 0,22 – IC 0,06-0,87 – p < 0,05).

4.4.1. Síndrome de hipermobilidade articular benigna

A HA foi encontrada em 63 (17%) e a SHAB em 36 (10%) dos alunos que
realizaram o exame físico. Na SHAB evidenciou-se predomínio do sexo feminino
em relação ao sexo masculino (14% versus 5% – RR 2,9 – IC 95% 1,36-6,21 – p <
0,01) e sem diferença estatística com relação a faixa etária (p = 0,8). Dor na coluna
vertebral foi relatada em 15 alunos com SHAB, dor em membros superiores em 12,
dor em membros inferiores em 12 e dor difusa em cinco. Onze alunos referiram dor
em mais de um local.
Um dos alunos que relatou atividade profissional relacionada com o uso do
computador (programador) apresentou SHAB. Cinco dos alunos com esta síndrome
apresentaram outro diagnóstico associado: SMF em quatro e tendinite em um.

O inicio da dor nos alunos com essa síndrome foi reportado em até três
meses antes da realização da pesquisa em oito (23%) alunos, entre três meses e
um ano em oito (23%), há mais de um ano em 12 (34%), sete (20%) não souberam
definir a época de inicio dessa dor e um não respondeu a esta pergunta. Com
relação à freqüência de aparecimento da dor associada à SHAB, a dor ocorria entre
três e sete dias por semana em 17 (47%) alunos, um ou dois dias por semana em
10 (28%) e menor que uma vez por semana em cinco (14%). Quatro (11%) alunos
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não sabiam a freqüência da dor. No dia da aplicação do questionário, 11 (32%)
desses alunos estavam sem dor, 12 (35%) com dor leve, oito (24%) com dor
moderada, três (9%) com dor intensa e dois dos alunos não responderam. Quanto à
intensidade habitual da dor, 12 (33%) relataram dor leve, 10 (28%) moderada e 14
(39%) intensa. Apenas cinco (15%) alunos referiram usar medicação analgésica
“muitas vezes” ou “sempre” e 29 (85%) afirmaram “nunca” ter usado essa
medicação. Dois alunos não responderam a pergunta a respeito de uso de
medicação.
Onze (30%) alunos com SHAB mencionaram o uso do computador e
nenhum mencionou o videogame como fatores desencadeantes de alguma das
dores associadas.

Quanto à análise da relação entre uso do computador e presença da SHAB
evidenciou-se associação, apenas, com os dias por semana de uso do computador.
Os alunos que usaram o computador com freqüência superior ou igual a cinco dias
na semana apresentaram menor ocorrência de SHAB (24/273 – 9%) em relação
aos que referiram usar com freqüência menor ou igual a quatro dias por semana
(12/70 – 17%).(RR 0,51 – IC 95% 0,27-0,97 – p < 0,05). Da mesma forma com
relação ao videogame, o número de dias por semana de uso do aparelho foi a única
variável que apresentou associação com a presença de SHAB. Os alunos que
utilizaram o videogame acima de três dias na semana apresentaram menor
freqüência de SHAB (2/71 – 3%) em relação aqueles que não utilizaram esse
aparelho em nenhum dia da semana (4/23 – 15%).(RR 0,18 – IC 95% 0,03-0,95 – p
< 0,05).
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4.4.2. Síndrome miofascial

A SMF foi verificada em 17 (5%) alunos com predomínio do sexo feminino
(RR 3,88 – IC 95% 1,13-13,27 – p < 0,005) e sem diferença estatística com relação
a faixa etária acometida (p = 0,7).

Durante a avaliação clínica, todos os alunos com SMF relataram a
ocorrência prévia da dor desencadeada pela pressão do ponto gatilho (Figuras 1,
2a e 2b). Dois deles não mencionaram a presença de dor no questionário, apesar
disso foram incluídos como portadores da SMF nas análises realizadas. As
características da dor da SMF foram, portanto, descritas nos 15 alunos que
referiram dor.
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Figura 2 – Exemplo de padrão de dor referida do músculo trapézio desenhada pelos
alunos no questionário 2-a e no exame físico 2-b
Figura 2-a

Figura 2-b

X

PG 2

Os principais músculos acometidos foram: trapézio em 10 alunos, bíceps em
três; músculos flexores do carpo, musculatura intrínseca da mão e musculatura
própria do polegar estiveram comprometidos em dois alunos cada um. Dois alunos
apresentaram SMF em mais de um músculo. Dos 17 alunos com SMF, houve
associação com SHAB em quatro, tendinite em dois e fibromialgia em um.

Quanto ao inicio da dor associada à SMF, cinco alunos mencionaram que
esta dor iniciou há menos de três meses da realização da pesquisa, três entre três
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meses e um ano e sete alunos não sabiam o início. A freqüência de aparecimento
da dor foi referida como três a sete dias por semana em três alunos e um ou dois
dias por semana em cinco alunos. Quatro alunos relataram uma freqüência menor
que uma vez por semana e três alunos não responderam à pergunta. Cinco alunos
relataram que a dor apresentava uma duração de dias, quatro de horas, três de
minutos, dois de mais de uma semana e um não respondeu essa pergunta.
Seis dos alunos com SMF mencionaram estar sem dor no dia da aplicação
do questionário, quatro referiam dor leve, três dor moderada, um dor de forte
intensidade e um aluno não respondeu. A dor habitual foi referida como leve em
dois alunos, moderada em sete, intensa em cinco e um não respondeu essa
pergunta. Onze alunos afirmaram “nunca” usar medicação analgésica para essa dor
e dois relataram usar “às vezes” e dois não responderam a pergunta a respeito de
uso de medicação.

O computador foi mencionado como fator desencadeante dessa dor em oito
alunos e o videogame em dois. Com relação ao uso de computador e videogame,
nenhuma das variáveis estudadas apresentou correlação estatística com a
presença da SMF.

4.4.3. Lesões do sistema músculo-esquelético

Oito alunos apresentaram tendinite ou tenosinovite: tenosinovite de De
Quervain em três; tendinite dos flexores do carpo, tendinite dos extensores do
carpo, e tendinite do abdutor do quinto dedo foram encontradas cada uma em dois
alunos. Os alunos com tendinite da musculatura extensora do carpo apresentaram
cisto sinovial em um e edema da bainha dos extensores em outro. Nenhum dos
alunos apresentou bursites ou epicondilites.
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Três dos oito alunos não relataram dor prévia localizada, porém as
tendinites foram confirmadas ao exame físico. Assim, as características da dor e
seus fatores moduladores foram descritos apenas nos alunos que relataram dor.
A época de inicio da dor foi relatada como inferior a três meses, entre três
meses e um ano e por mais de um ano por um aluno em cada período
respectivamente. Dois alunos não sabiam a época de inicio da dor. Três alunos
relataram uma freqüência de aparecimento dessa dor entre três e sete dias, os
outros dois alunos relataram uma freqüência menor que uma vez por mês. A
duração da dor foi referida como de horas em três alunos, dias em um aluno e mais
de uma semana em um aluno. Dois dos cinco alunos referiram dor no momento da
aplicação do questionário, um leve e outro moderada.

A dor habitual foi

considerada intensa em quatro alunos e moderada em um. Nenhum dos alunos
com tendinite utilizaram medicamentos analgésicos para essa dor.
Com relação à realização de atividades físicas, três dos cinco alunos com
tendinite e com relato de dor prévia não praticavam nenhuma atividade física ou
esportiva. Dos alunos que realizavam atividade física ou esportiva, dois
apresentaram tenosinovite de De Quervain, um praticava natação e o outro futebol.
Nenhum desses cinco alunos realizava musculação.
Com relação aos fatores moduladores da dor, o uso do computador foi
relatado como fator desencadeante em quatro dos cinco alunos com tendinite e o
videogame em um. A atividade física (futebol) foi descrita como fator
desencadeante da dor em um aluno e o ato de escrever em outro.

O uso do computador nos cinco alunos com tendinite dolorosa foi maior que
a população geral. Todos relataram usar o computador os sete dias da semana e
por um tempo superior ou igual a 120 minutos (percentil 75 para a população total
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de alunos); também relataram ter utilizado no dia anterior à pesquisa por um tempo
maior ou igual a 120 minutos (percentil 75 para a população total de alunos).

4.4.4. Fibromialgia juvenil

A fibromialgia juvenil foi encontrada em quatro alunos, sendo três do sexo
feminino. Em três alunos, a faixa etária foi entre 10 e 15 anos.
Todos os alunos com fibromialgia relataram o início da dor difusa no período
anterior a um ano da realização da pesquisa. A freqüência de aparecimento dessa
dor foi relatada entre três e sete dias por semana em um aluno, um ou dois dias na
semana em dois e um aluno não sabia a freqüência da dor. Três alunos relataram
uma duração da dor difusa de dias e um de horas.

No dia da aplicação do

questionário, dois desses alunos estavam sem dor, um com dor leve e outro dor
moderada. A intensidade habitual da dor foi referida como leve em um, moderada
em dois e intensa em um. Um aluno relatou usar medicação analgésica para a dor
”muitas vezes”, dois afirmaram “nunca” e um “às vezes”. Apenas um dos alunos
referiu sono não restaurador e fadiga ao longo do dia.
Três desses alunos mencionaram que o uso do computador deflagrava a
dor, entre eles o aluno que relatou dor intensa. Este mesmo aluno com dor de forte
intensidade e desencadeada pelo computador relatou usar este aparelho todos os
dias da semana, inclusive no dia anterior à pesquisa, durante três horas ao dia.
Nenhum aluno mencionou o videogame como fator desencadeante dessa dor.
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Com relação às síndromes e lesões do SME, a análise por regressão
logística evidenciou que as variáveis independentes com alguma importância na
predição das síndromes e lesões do SME foram sexo e número de dias por semana
de uso de computador. No entanto, a variação da variável dependente
(presença/ausência de síndromes ou lesões do SME) explicada pelos modelos
matemáticos dessa regressão foi baixa, conforme a tabela 12.

Tabela 12 – Resultado da análise multivariada nas síndromes e lesões do
SME
Variável
dependente

Variáveis independentes
com significância
estatística

OR

IC 95%

p

Presença / ausência
de FJ ou SMF ou
SAHB ou lesões do
SME
(R2 0,09)1

Sexo

3,17

1,69-6,22

< 0,01

Dias por semana de uso
do computador

1,22

1,05-1,42

< 0,05

1

2

R de Nagelkerke

4.5. Avaliação da ergonomia

Duas salas de informática estavam disponíveis para os alunos da pesquisa.
Em nenhuma delas existiam cadeiras com altura e encosto ajustáveis, mesas com
altura do teclado ajustável, teclado com desenho ergonômico, mouse com tamanho
menor e desenho ergonômico ou equipamento para apoio dos pés. Uma terceira
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sala com cadeiras que possuem altura e encosto ajustáveis é usada eventualmente
pelos mesmos alunos.
A avaliação da ergonomia foi realizada em 402 (51%) alunos. Trezentos e
um (75%) desses alunos encontravam-se trabalhando em dupla, 51 (13%) estavam
trabalhando individualmente e 48 (12%) em grupos de três alunos por computador.
Todos os alunos apresentaram ergonomia inadequada em um ou mais
aspectos avaliados. Com relação à postura, todos os parâmetros (cabeça, braços,
antebraços, punhos, região lombar e membros inferiores) foram considerados
inadequados em 206 (51%) alunos, quatro dos cinco parâmetros em 123 (31%) e
três dos cinco em 52 (13%).
Seis dos 402 alunos avaliados encontravam-se digitando em posições
completamente inadequadas: três deles com os pés sobre a cadeira, um com os
pés sobre outra cadeira, um em posição ortostática e o último estava sentado
dividindo duas cadeiras com mais dois alunos.

A Tabela 13 ressalta que os parâmetros posturais avaliados foram
considerados inadequados na grande maioria dos alunos, destacando-se a postura
incorreta dos braços em 98% e dos membros inferiores em 92%.

Tabela 13 – Avaliação da postura durante o uso do computador na escola em
402 alunos de um colégio particular da cidade de São Paulo – 2003
Parâmetros avaliados

Percentagem de
alunos com
postura
inadequada

Cabeça

Braços e
antebraços

Punhos

Região
lombar

Membros
inferiores

77%

98%

85%

76%

92%

“Porque eles te fazem sentir feliz, sentir bem e te ouvem”
Kassandra, 6 anos

5. DISCUSSÃO
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5.1. Aspectos metodológicos

A principal desvantagem dos estudos transversais é a avaliação simultânea
da exposição ao fator de risco e das variáveis resultantes, sendo, portanto, difícil
verificar a relação temporal entre estas 73, 74. No presente trabalho é possível que a
exposição ao suposto fator de risco (utilização do computador e videogame) tenha
sido modificada pelo aparecimento das variáveis resultantes (dor, síndromes ou
lesões do SME). A presença de dor, síndromes ou lesões do SME poderia reduzir o
uso destes aparelhos. Assim, pareceria que existe uma associação negativa entre
estas entidades e a utilização dos aparelhos, quando na realidade não estão
associados entre si ou esta associação é positiva. Desta forma, existe a
possibilidade de ter subestimado a relação entre o uso dos aparelhos e a presença
de dor, síndromes ou lesões.

Esta pesquisa foi realizada em adolescentes da classe sócio-econômica alta,
faixa da população que geralmente tem maior acesso às tecnologias analisadas. No
estudo de Roberts et al. 3, nos Estados Unidos da América existe um computador
em 81% das residências de crianças e adolescentes da classe sócio-econômica
alta versus 49% da classe sócio-econômica baixa. Estudos na Europa evidenciam
também esse predomínio

7, 8

. Por sua vez, Roberts et al.

3

mostram que o

videogame está presente em 71% das residências de crianças e adolescentes da
classe sócio-econômica baixa e 67% da classe alta. Estudos na Tailândia
confirmam o predomínio da disponibilidade do videogame na classe sócioeconômica baixa 5.
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Com relação ao instrumento de coleta de dados e sua aplicação, para
diminuir a possibilidade de erro sistemático induzido pelo questionário foram
utilizadas algumas recomendações

74

, tais como: consulta da literatura médica

disponível do tema pesquisado, discussão com especialistas e realização de um
pré-teste com avaliação da compreensão do mesmo.
A validação do questionário no pré-teste não foi realizada, pois o tempo
disponível para sua aplicação era de apenas uma hora aula, não sendo possível
reaplicá-lo. No entanto, o questionário parece ter sido um instrumento adequado
para a coleta de dados. A pesquisadora responsável pela sua aplicação não
verificou dificuldades no seu preenchimento. Apenas duas questões não foram
preenchidas adequadamente. Entre sete e 14% dos alunos não responderam às
perguntas sobre época de inicio e freqüência de aparecimento da dor,
respectivamente, e entre sete e 33% não sabiam a resposta dessas mesmas
perguntas. A lembrança do início da dor pelos alunos poderia ter sido
comprometida nos estudantes com dor crônica. Assim sendo, a proporção de
alunos que não sabiam a resposta poderia ser explicada pelo tempo prolongado
dessa dor e não por falha do instrumento aplicado. A percentagem de alunos que
respondeu ao questionário foi alta (95%), não existindo perdas consideráveis.
A aplicação do questionário foi realizada por uma pesquisadora que participou
do seu desenvolvimento, realizou treinamento prévio e desconhecia o exame físico,
conforme as recomendações de diversos autores 73, 74: Portanto, a possibilidade de
viés induzida na forma de aplicação do questionário foi baixa. O exame físico foi
realizado por outra pesquisadora, sem conhecimento dos resultados do
questionário e que utilizou um protocolo pré-estabelecido de exame físico dirigido
para o SME. Este último aspecto também diminui a probabilidade de erro
sistemático induzido 73, 74.
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Um outro aspecto relevante foi as perdas no exame físico. Apesar das
explicações da importância da sua realização e insistência na assinatura do termo
de consentimento, apenas 45% dos alunos aceitaram realizar o exame físico. As
características dos alunos examinados foram muito semelhantes à população total
que respondeu ao questionário e à população que não realizou o exame físico.
Contudo, os alunos examinados referiram maior freqüência de dor nos membros
superiores e/ou coluna em relação aos estudantes não examinados, com diferença
estatisticamente significante. A maior presença destas dores no grupo examinado,
possivelmente, seria explicado por um maior interesse dos alunos e pais na
possível identificação de doenças músculo-esqueléticas dolorosas. Entretanto, a
prevalência de síndromes ou lesões do SME foi semelhante à relatada na literatura.

A pesquisa atual não pareceu ter erros sistemáticos (vieses) que
comprometessem sua validade interna. Com relação à validade externa, a
população avaliada foi bastante específica: adolescentes exclusivamente de um
estabelecimento de ensino e com classe sócio-econômica alta. Assim, a
aplicabilidade dos resultados deste estudo a outras populações com características
diferentes dos adolescentes avaliados deve ser criteriosa.

Existem dois estudos na literatura que avaliam a relação entre dor e outros
sintomas do SME com a utilização de computador em adolescentes. No entanto,
estes estudos apresentam algumas considerações metodológicas. Burke e Peper
e Katz et al.

24

25

encontraram uma correlação entre sintomas do SME e utilização de

computador nos estudantes escolares e adolescentes que não exerciam regime de
trabalho. Os dois trabalhos utilizaram perguntas dirigidas, cuja associação entre dor
e uso de computador estava implícita: “você sente dor, formigamento,
intumescimento ou algum outro desconforto quando usa computador?”

24

, “você
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sentiu em algum momento, durante ou imediatamente após o uso do computador
ou jogos de computador, qualquer um dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dor
nas costas, dor na mão, dor no punho, desconforto no pescoço, etc?”

25

. Estas

perguntas poderiam induzir as respostas, configurando assim um erro sistemático.
No trabalho atual, o questionamento sobre o uso dos aparelhos e a sintomatologia
dolorosa foi realizado separadamente, com folhas distintas do questionário, tendo
sido menor a possibilidade desse tipo de viés.
No estudo de Burke e Peper

25

foi utilizada uma amostra de conveniência

com 212 crianças e adolescentes com idade entre 5 e 18 anos. Nesta pesquisa,
apenas o tempo de uso do computador no final de semana foi utilizado para as
análises estatísticas, sendo que o mesmo foi maior que o tempo de uso durante a
semana. Assim, esse estudo tem outra possível fonte de viés. O trabalho do Katz et
al.

24

incluiu aproximadamente 1500 jovens universitários e apresenta também um

possível erro sistemático que pode comprometer sua validade interna. A
participação do aluno no estudo era pré-requisito para a sua formatura, assim a
informação gerada por esta pesquisa poderia estar sujeita a viés.

5.2. Disponibilidade e uso dos aparelhos

Nos últimos tempos, as pesquisas têm avaliado o acesso e o uso do
computador e dos jogos eletrônicos na faixa etária pediátrica. Nos Estados Unidos
da América, Roberts et al. 2, 3 mostram que 73% dos jovens de oito a 18 anos tem
disponibilidade domiciliar de computador e 21% possuem computador no seu
quarto. Duas pesquisas em 6 países europeus 7, 8 evidenciam que entre 41 e 85%
dos jovens de seis a 17 anos têm computador na sua casa e 12 a 20% tem

Discussão

76

computador no seu quarto. Nestes três estudos, o acesso a este equipamento está
associado a uma classe sócio-econômica alta e nos Estados Unidos 3 também está
associado a um maior escolaridade dos pais (19% das crianças/adolescentes cujos
pais eram universitários versus 11% de pais não universitários). No presente
estudo, a disponibilidade domiciliar foi mais alta que relatada na literatura. Noventa
e sete porcento dos alunos tinham disponibilidade domiciliar e 50% possuíam o
computador no seu quarto. O sexo masculino possuía mais freqüentemente o
computador em relação ao sexo feminino, aspecto não encontrado nos estudos
referidos.
A disponibilidade domiciliar do videogame foi evidenciada em 77% dos
alunos na pesquisa atual e foi menor do que jovens americanos (82%) 3. O fato de
possuir seu próprio aparelho foi maior na presente casuística (57%) versus 45%
relatado por Roberts 3. Em ambas as pesquisas, a posse do videogame foi maior no
sexo masculino. Por sua vez, os jovens na Tailândia

5

têm uma maior

disponibilidade domiciliar de videogame (85%). Neste país, o crescimento
econômico acelerado, a modernização urbana e áreas de lazer restritas são
possíveis fatores associados com uma alta disponibilidade domiciliar de videogame.
Com relação ao fato de possuir seu próprio aparelho é interessante ressaltar
que os três estudos mais importantes 2, 7, 8 avaliaram a presença de computador e
videogame no quarto da criança ou adolescente. No presente estudo foi avaliado o
fato de possuir o seu aparelho, o que habitualmente implica ter o aparelho no seu
quarto,

reforçando

a

sua

disponibilidade

em

usar

essas

tecnologias,

exclusivamente, em quaisquer momento e por qualquer tempo de utilização ao dia.
No estudo atual, a percentagem de adolescentes que afirmou utilizar
computador (99%) foi maior do que o encontrado por Van deer Voort 7 (54%) e Ho e
Lee 4 em Hong Kong (82%). A pesquisa destes últimos autores mostrou um maior
predomínio do sexo masculino na utilização deste aparelho. No presente estudo
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não foi evidenciado este predomínio. A percentagem de alunos que utilizaram o
videogame (50%) foi menor do que a relatada na Tailândia 5 (83%) e nos Estados
Unidos (67%)

25

.

As duas investigações mencionadas encontraram, de forma

similar ao estudo atual, um predomínio do sexo masculino com relação ao uso do
videogame. A pesquisa do Van deer Voort

7

avalia o uso de jogos eletrônicos

incluindo simultaneamente computador e videogame, portanto impossibilita esta
comparação.
A percentagem de jovens que utilizaram computador e videogame nos
Estados Unidos no dia anterior à pesquisa

2

é de 52 e 48%, respectivamente. Na

atual pesquisa, uma maior percentagem de jovens fizeram uso do computador no
mesmo dia (67%), com predomínio do sexo masculino e da faixa etária entre 15 e
18 anos. Uma percentagem consideravelmente menor fez uso do videogame
(12%), com predomínio do sexo masculino e da faixa etária entre 10 e 14 anos.
Neste estudo, as diferenças encontradas no uso do videogame no dia anterior à
pesquisa, em relação a sexo e idade, foram semelhantes ao relatado na literatura

3

(Tabela 8).
Os alunos deste estudo utilizaram o computador, freqüentemente, com
mediana de cinco dias por semana.

No entanto, não existe parâmetro de

comparação para este aspecto na literatura médica, pois nenhum dos estudos
publicados avalia os dias por semana de uso do computador ou videogame.
Por sua vez, existiram diferenças com relação ao tempo de utilização
desses aparelhos. O tempo de uso do computador (60 minutos) no dia anterior à
aplicação do questionário foi menor ao referido por Roberts 2 (101 minutos) e o do
videogame foi semelhante (60 versus 67 minutos). O tempo médio total de uso do
computador durante a semana/sábado/domingo (80 minutos) foi maior que nos
Estados Unidos 3 (51 minutos), menor que em Hong Kong

4

(150 minutos) e maior
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(durante a

semana 120 minutos e no final de semana 144 minutos).
As principais atividades realizadas pelos alunos no computador foram: uso
da Internet em 69%, uso de comunicadores instantâneos (como o “ICQ”) em 60% e
jogos eletrônicos em 30%. Os estudos em Hong Kong

4

e nos Estados Unidos

2

também evidenciaram predomínio destas atividades. Por sua vez na Europa, Van
der Voort

7

demonstrou maior utilização dos jogos, digitação e desenhos versus

atividades relacionadas com a Internet.
No Brasil, o uso da Internet está cada vez mais inserido na vida dos
adolescentes,

particularmente,

os

diários

eletrônicos

(ou

“blogs”)

e

os

comunicadores instantâneos, como o “MSN” ou o “ICQ”. Os adolescentes usam
freqüentemente a Internet, digitando abreviações da língua portuguesa e
neologismos através dos comunicadores instantâneos. Os comunicadores
instantâneos são programas que permitem a troca de mensagens em tempo real,
como em conversa ao vivo. O conteúdo típico de um “blog” adolescente é uma
fascinante miscelânea: poemas, letras de música, fotos de animais, registros das
atividades do dia, pensamentos e fotos de ídolos 83.
Uma outra atividade exercida pelos adolescentes são os jogos virtuais
coletivos, como nas “LAN houses”, também conhecidas como lojas de jogos de
computadores. No presente estudo, apenas cinco alunos referiram freqüentar estas
lojas. Nestes locais os adolescentes ficam jogando durante horas no computador,
assim como namorando e alimentando-se inadequadamente de lanches e
refrigerantes. Estes são ambientes tipicamente masculinos, mas atualmente as
adolescentes do sexo feminino também têm freqüentado estes estabelecimentos 14,
15, 83

.
Com relação ao videogame, o tempo médio total de uso durante a

semana/sábado/domingo (30 minutos) foi semelhante ao estudo do Roberts

2

(27
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jogam videogame 3,2 horas por semana. No

estudo atual, os alunos jogaram videogame por um tempo médio de uma hora por
semana.
O “minigame/gameboy” foi o aparelho menos usado. Na literatura, apenas
Burke e Peper

25

avaliaram o uso do minigame/gameboy e encontraram uma

percentagem de utilização maior que a presente casuística (50% versus 30% da).
Esses autores não encontraram diferenças entre uso o minigame/gameboy , sexo e
idade.
Com relação ao uso do computador, às diferenças entre o tempo de uso,
sexo e idade são variadas de acordo as pesquisas. Os estudos na Europa

7,8

mostram que as crianças e jovens do sexo masculino usam o computador por maior
tempo. No entanto, Roberts

3, 2

e Ho e Lee

4

não confirmam essa diferença por

sexo. Da mesma forma, os estudos da Europa

7,8

e Ho e Lee

4

mostram que

adolescentes com idades superiores a 14 anos usam esse aparelho por um maior
tempo. No trabalho atual, os alunos com idade entre 15 e 18 anos utilizaram com
maior freqüência e por maior tempo esse equipamento, com exceção do dia
anterior à pesquisa. Os alunos de ambos os sexos utilizaram o computador com
freqüências e tempos similares (Tabela 7).

Na literatura médica há um consenso com relação às diferenças estatísticas
entre o tempo de uso do videogame, sexo e idade. Todas as investigações
evidenciam que o sexo masculino utiliza com maior freqüência e por maior tempo o
videogame em relação ao sexo feminino 2, 3, 5, 7, 8, como também a faixa etária entre
10 e 14 anos 3, 4 , 7. Na pesquisa atual encontrou-se, do mesmo modo, maior uso do
videogame no sexo masculino (risco relativo de 1,92) e na faixa etária entre 10 e 14
anos (risco relativo de 1,39). Os alunos entre 10 e 14 anos também usaram o
videogame por um maior número de dias por semana (Tabela 7).
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Um aspecto interessante deste estudo foi o grupo de alunos com uso
intenso do computador (Tabela 9). Entre os jovens de oito e 18 anos nos Estados
Unidos da América, 14% apresentam uso elevado deste aparelho, definido por
Roberts et al

3,

como mais de uma hora ao dia. No estudo atual, uma maior

percentagem de jovens utilizaram o computador por um maior tempo. O percentil
75, para todos os parâmetros de tempo de uso do computador avaliados, foi de
pelo menos duas horas. Nove alunos relataram uso intenso de computador; isto é,
um período superior a dez horas por dia durante a semana ou no dia anterior à
pesquisa e/ou acima de doze horas por dia ao final de semana. Possivelmente,
estes alunos superestimaram o tempo real que utilizaram esse aparelho.
A utilização simultânea de vários meios de comunicação é um evento
comum na faixa etária estudada. Três das pesquisas anteriormente mencionadas 3,
7, 8

demonstram que as utilizações dos diferentes meios de comunicação estão

relacionadas, existindo uma correlação estatística positiva entre o uso do
computador e dos jogos eletrônicos. Nesta casuística 12% dos alunos utilizaram
computador e videogame no dia anterior à pesquisa.
Um outro aspecto a ser destacado é a precocidade do uso do computador
na faixa etária estudada. O início da utilização dos aparelhos, principalmente o
computador, tem sido descrito em idades precoces 9. Os alunos entre 10 e 14 anos
relataram ter iniciado o uso do computador mais precocemente (mediana de 8
anos) em relação aos alunos entre 15 e 18 anos (mediana de 10 anos).
As várias pesquisas mencionadas sobre a disponibilidade dos aparelhos,
incluindo as realizadas com amostra representativa dos Estados Unidos e de
alguns paises da Europa, avaliaram populações com características distintas do
presente estudo. Estes estudos incluíram crianças na faixa etária escolar, classes
sócio-econômicas diferentes e níveis distintos de escolaridade paterna.

Os

trabalhos evidenciam que o acesso a essas tecnologias varia em função da classe

Discussão

sócio-econômica 2, 3, 5, 7, 8, raça 2, 3, , escolaridade dos pais

2, 3,

81

e, até, aspectos sócio-

culturais específicos de cada região 6, 5. Todos esses fatores poderiam explicar as
diferenças evidenciadas entre a literatura e os achados da pesquisa atual.

Um outro aspecto interessante é a atividade física. Acredita-se que os
adolescentes que utilizem por maior tempo o computador não executem práticas
esportivas. A relação entre a realização de atividades físicas e a utilização de
computador é bastante controversa na literatura. Em Hong Kong, Ho e Lee

4

verificaram que os adolescentes usuários de computador realizavam com maior
freqüência atividade física em relação aos não usuários desta tecnologia. No
presente trabalho, os adolescentes considerados ativos fisicamente utilizaram o
computador de forma semelhante aos inativos.

Nesta casuística, os estudantes eram predominantemente de classe sócioeconômica alta, com alto grau de escolaridade paterna e não exerciam atividades
profissionais. Estes usavam o computador particularmente em suas residências,
utilizavam principalmente Internet, comunicadores instantâneos e jogos eletrônicos.
Os alunos utilizaram o computador freqüentemente e por tempo considerável e o
videogame com menor freqüência. Da mesma forma que o relatado na literatura, o
videogame foi mais utilizado pelos alunos de sexo masculino e em menor faixa
etária.
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5.3. Sintomatologia dolorosa

A presença de dor foi mais evidenciada no sexo feminino. Na literatura
médica há diferenças na percepção da dor, na forma de se relacionar com a dor e,
possivelmente, no relato de dor entre os sexos. O sexo feminino apresenta um
39

limiar mais baixo e uma menor tolerância à dor

, assim como uma maior

prevalência de dor em todas as faixas etárias 35, 39
Com relação à idade, alguns estudos mostram na faixa etária pediátrica uma
correlação positiva entre o maior limiar da dor com aumento da idade, entre eles um
estudo realizado no Brasil

84

. Na pesquisa atual, a idade apresentou correlação

positiva com a presença da dor na coluna vertebral, dor no músculo trapézio e
negativa com a dor difusa, evidenciando sua importância como fator associado à
dor.

A prevalência de dor localizada na coluna vertebral na faixa etária pediátrica é
muito variável, na literatura é relatada entre 20 e 70% de acordo aos critérios
utilizados e ao período de tempo estudado

34, 35, 85, 86

, nesta pesquisa foi encontrada

uma prevalência de 23%. Alguns estudos mostram um predomínio dessa dor em
adolescentes acima de 13 anos 35, no presente trabalho esse tipo de dor foi mais
freqüente nos adolescentes maiores de 15 anos.
A relação entre uso de computador e a presença de dor na coluna vertebral é
bastante controversa na literatura médica. Burke e Peper 25 encontraram correlação
estatística entre a utilização de jogos eletrônicos e tempo de uso de computador no
final de semana com a presença de dor/descomforto na região da coluna vertebral.
Neste estudo, a média de tempo de uso do computador no final de semana (2,4
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horas) foi maior que a encontrada na pesquisa atual (uma hora). Outros autores
não confirmaram esta correlação

85, 86.

Por sua vez, outros estudos realizados

mostram que fatores de risco psicossociais também influenciam o aparecimento
desse tipo de dor

85, 86.

. Portanto, a dor na coluna vertebral é multifatorial e os

fatores de risco psicossociais parecem ser mais importantes que os fatores
mecânicos, incluindo o uso de computador. Nesta casuística não foi evidenciada
correlação entre o uso do computador ou videogame e a presença dessa dor.
Na avaliação da dor na coluna vertebral mereceu destaque a pesquisa da dor
localizada na região do músculo trapézio. Tazawa e Okada

26

evidenciaram uma

associação estatística entre o uso de jogos eletrônicos, que utilizam a tela da
televisão, e a presença de contratura muscular no trapézio. Apesar destes autores
não mencionarem a presença de dor associada neste local, esta contratura poderia
sugerir associação com síndrome miofascial no músculo trapézio.

A prevalência de dor localizada nos membros superiores encontrada neste
trabalho foi de 9%, semelhante à 7% descrita nos finlandeses por Kujala et al. 87. No
Canadá, Feldman et al.

88

encontraram uma incidência anual de 28% de dor na

região cervical e membros superiores nos adolescentes. Alguns fatores têm sido
associados às dores nos membros superiores na adolescência, tais como atividade
física 87, aspectos da saúde mental e o exercício profissional

88

, especialmente no

cuidado de crianças e no trabalho em escritório.
A associação de dor nos membros superiores e a utilização de computador e
jogos eletrônicos é descrita por dois estudos na faixa etária da adolescência. No
primeiro deles, Katz et al.

24

encontraram que a presença de dor ou desconforto

nos membros superiores está associada ao sexo feminino e à utilização do
computador por mais de 20 horas por semana. Na análise multivariada do estudo
de Burke e Peper

25

foi encontrada uma correlação estatística entre
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dor/descomforto no punho com uso de jogos eletrônicos não pedagógicos, jogos
com utilização de “joystick” e também com fatores psicossociais, tais como
depressão, agressividade e isolamento social. Entretanto, esses dois estudos
apresentam possíveis erros metodológicos, conforme relatado anteriormente. No
presente estudo este tipo de dor não teve associação com o uso de computador ou
videogame.

A prevalência de dor difusa foi de 4%. Esta prevalência foi menor do que a
evidenciada nos estudos de Mikkelsson 32 (7,5%) e Jones

89

(14,6%). Vários fatores

de risco estão associados com a presença de dor difusa como: sexo feminino,
fatores sócio-culturais, distúrbios psicológicos e a presença de outros sintomas
(cefaléia, dor abdominal e fadiga)

89, 90

. Recentemente, essa dor tem sido também

relacionada a fatores de risco mecânicos, tais como realização de atividade física e
atividades ocupacionais (como trabalhar manuseando cargas pesadas)

89, 91

. Até o

presente momento, nenhum dos estudos que analisa a relação entre uso de
computador e sintomas do SME avalia a presença de dor difusa. No estudo atual, a
dor difusa não apresentou relação com o uso de computador ou videogame.

Um aspecto interessante mereceu destaque. A presença do uso do
computador como fator desencadeante de alguma dor do SME foi relatada por 11%
dos alunos; sendo mais evidenciada no sexo feminino, com diferença estatística, e
sem diferença por faixa etária. A dor descrita pelos alunos como desencadeada
pelo uso do computador apresentou as seguintes características: predomínio
crônico, ocorrência desta em pelo menos um dia por semana, duração de horas ou
dias, habitualmente com intensidade moderada a forte e interferência nas
atividades rotineiras (principalmente escolares e/ou esportivas). Os locais mais
acometidos por esta dor foram coluna vertebral e membros superiores.
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A dor referida como desencadeada pelo computador apresentou, na análise
univariada, associação com quatro dos cinco parâmetros que avaliaram o uso deste
aparelho (dias por semana de uso, tempo médio de uso durante a semana, no
sábado e no domingo), como também mostrou associação diretamente proporcional
(fenômeno dose-resposta ou gradiente biológico) com três destes (dias por semana
de uso, tempo médio de uso durante a semana e no domingo). No entanto, a
análise multivariada não confirmou a relação entre utilização do computador e essa
dor.

Com relação à associação estatística entre a utilização do computador e a
presença de dor músculo-esquelética, na análise univariada foi evidenciada
associação positiva entre o uso de computador e a presença de dor na região da
coluna vertebral e de dor referida como desencadeada por este aparelho. Assim
como associação negativa entre o seu uso e a presença de dor difusa. Contudo, as
únicas variáveis que demonstraram importância clínica na predição da dor, na
análise multivariada, foram sexo e/ou idade (Tabela 10).

Na análise univariada, o sexo feminino apresentou associação estatística
com: dor no músculo trapézio, dor nos membros superiores e dor referida pelos
alunos como desencadeada pelo uso do computador. A análise multivariada
confirmou que existe correlação entre o sexo e estas dores (Tabela 10).

Com relação à idade, existe a possibilidade desta ser a verdadeira
responsável pela associação encontrada entre uso de computador e presença de
dor na análise univariada, pois: 1) a dor na coluna apresentou associação
estatística com a idade (faixa etária entre 15 e 18 anos) e com o maior tempo de
uso do computador, 2) a dor difusa apresentou correlação negativa com a idade
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(faixa etária entre 10 e 14 anos) e com o tempo de uso do computador, 3) os alunos
entre 10 e 14 anos usaram com menor freqüência e tempo o computador em
relação aos alunos entre 15 e 18 anos e 4) apenas a idade permaneceu como
variável preditora na análise multivariada. Assim sendo, parece que a idade
condiciona o aparecimento da dor e não a utilização do computador (Figuras 3 e 4).

Figura 3 – Relação entre idade, tempo de uso do computador e dor na
coluna vertebral

Maior tempo de uso do
computador

Dor na coluna vertebral

Faixa etária entre 15 e 18
anos

Figura 4 – Relação entre idade, tempo de uso do computador e dor difusa

Menor tempo de uso do
computador

Dor difusa

Faixa etária entre 10 e 14
anos

Discussão

87

5.4. Síndromes e lesões do SME

Com relação à HA, a prevalência de 17% encontrada neste estudo foi
semelhante à relatada na literatura médica (entre 7 e 34%)

56

e maior que à referida

por um outro estudo nacional (13,6%) que utilizou os critérios de Beighton, porém
com ponto de corte menor (presença de cinco dos nove critérios) e em população
58

de escolares e adolescentes

. No Brasil, outros dois estudos mostram uma

prevalência de HA entre 29 e 36%, porém estes estudos utilizaram os critérios de
Carter e Wilkinson modificados e avaliaram escolares e adolescentes
predomínio do sexo feminino é, também, descrito na literatura

57, 92

. O

34

. A SHAB foi a

entidade mais freqüentemente encontrada no trabalho atual, com prevalência de
10%.. Arroyo et al.

56

evidenciaram uma prevalência semelhante, sendo que, esta

síndrome foi definida pela presença de HA associada a artralgia e/ou artrite.
Gedalia et al.

60

determinaram também associação entre artrite episódica juvenil e

HA. No Brasil esta prevalência foi de 3,4% em um estudo realizado em escolares
com os critérios de Carter e Wilkinson

92

. No presente estudo, nenhum dos

pacientes com SHAB apresentou artrite. Um aspecto interessante evidenciado no
presente estudo foi a associação inversa com o uso do videogame. A presença de
dores músculo-esqueléticas associadas a HA pode ter reduzido a utilização deste
aparelho.

A SMF foi a segunda doença músculo-esquelética mais freqüente no
trabalho atual, com prevalência de 5% e características semelhantes às descritas
para a população adulta

50, 51

. Até o momento, não existem estudos na literatura

médica que avaliem a freqüência e peculiaridades desta síndrome na população
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pediátrica, existindo apenas relatos de casos 53, 54, 55. Esta síndrome não apresentou
associação com a utilização de computador ou videogame.
As lesões do SME encontradas nesta pesquisa restringiram-se às tendinites
localizadas nos antebraços e mãos, com prevalência considerável de 2%. Na
população de adolescentes ainda não existe, até o momento, estudos de
prevalência das mesmas. Alguns alunos apresentaram possível associação entre
uso de computador e presença das tendinites. Verificou-se uma maior utilização
deste aparelho nos cinco adolescentes que apresentaram tendinite e relato de dor e
três deles referiram que o uso do computador foi fator desencadeante da sua dor e
não apresentavam outros fatores que pudessem explicá-las. Assim, as tendinites
parecem estar relacionadas com a utilização deste aparelho.

A prevalência da FJ foi evidenciada em 1,0% da casuística atual,
semelhante à 1,2% relatada por Clark et al.

46

no México e menor do que 6.2%

relatada por Buskila et al. 36 em Israel. No Brasil não existem estudos populacionais
que avaliem a prevalência desta síndrome músculo-esquelética, na faixa etária
pediátrica. O presente estudo não evidenciou associação entre esta síndrome e
utilização do computador ou videogame.

As possíveis lesões ou síndromes do SME identificadas durante a realização
do estudo foram comunicadas aos alunos e seus respectivos responsáveis. Uma
orientação individual aos pais ou responsáveis foi oferecida pela pesquisadora
responsável, assim como o encaminhamento para os respectivos especialistas.

A avaliação conjunta das síndromes e lesões do SME não apresentou na
análise univariada associação com a utilização de computador. Por sua vez, na
análise multivariada encontrou-se correlação com sexo e dias de uso do
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computador por semana. Estas duas variáveis explicam aproximadamente 9% da
presença do conjunto das síndromes e lesões do SME (R2 de Nagelkerke 0,09).
Entre estas duas variáveis, o sexo (RR 3,17 – IC 95% 1,69 a 6,22) foi mais
importante em relação aos dias por semana de uso do computador (RR 1,22 – IC
95% 1,05 a 1,42). Assim sendo, a correlação com os dias de uso do computador
por semana não foi relevante do ponto de vista clínico, apesar de ter sido
estatisticamente significante.
A avaliação do conjunto das síndromes e lesões do SME apresentou na
análise univariada associação inversa com os dias de uso do videogame. O
aparecimento de qualquer síndrome ou lesão do SME poderia reduzir a utilização
do uso do videogame. Assim, pareceria que o menor número de dias de uso do
videogame contribuísse para uma maior presença de síndromes ou lesões.

Os DORT constituem um problema mundial de saúde pública, sendo a
principal doença ocupacional nos Estados Unidos

93

. Apesar de controverso na

literatura, alguns estudos têm mostrado que os usuários de computador têm maior
risco de desenvolver esses distúrbios, principalmente localizados nos membros
superiores

44, 94

. Um outro aspecto interessante evidenciado nos pacientes com

DORT é que vários fatores estão associados ao desenvolvimento destas entidades.
O uso incorreto de diversos equipamentos, movimentos repetitivos e/ou
prolongados, posições inadequadas, jornada de trabalho prolongada e monótona,
fatores sociais (estresse da vida moderna, insegurança e insatisfação no emprego),
fatores

psicológicos

(depressão,

ansiedade)

influenciam no aparecimento desses distúrbios

e

susceptibilidade

individual

64, 93, 65

. Alguns estudos evidenciam

que o sexo feminino apresenta maior prevalência de DORT, ressaltando que as
mulheres continuam a exercer atividades domésticas em suas residências, após a
sua jornada de trabalho 1 8
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O termo DORT não é aplicável à faixa etária pediátrica. As crianças e
adolescentes não exercem habitualmente atividade profissional. Assim, nesta
pesquisa preferiu-se utilizar, então, o termo dor, síndromes e lesões do SME
associadas ao uso do computador e videogame

18

. Entretanto, alguns dos fatores

implicados na ocorrência desses distúrbios são aplicáveis nos adolescentes, como
o uso inadequado de alguns aparelhos (entre eles computador e videogame) e os
movimentos repetitivos e prolongados. Na presente casuística, síndromes ou lesões
compatíveis com os DORT da população adulta foram evidenciadas em apenas três
alunos que não trabalhavam e nenhum dos alunos que trabalhava desenvolveu
estas síndromes ou lesões.

A população do presente estudo foi constituída por adolescentes com alto
poder aquisitivo que não trabalhavam. Apesar de utilizar o computador
freqüentemente e com postura inadequada estes não desenvolveram síndromes ou
lesões compatíveis com os DORT. Esses aspectos podem ter contribuído para a
raridade dessas entidades na pesquisa atual.

A associação de dores, síndromes e lesões com o uso de computador e
videogame é um fenômeno multicausal. Neste estudo, a utilização da análise
multivariada através da regressão logística possibilitou hierarquizar a importância
de cada uma das variáveis independentes na predição das dependentes. Apesar da
análise univariada evidenciar associações estatísticas entre várias dores e uso de
computador e videogame, estas associações não foram consideradas importantes
neste estudo, pois não foram identificadas na análise multivariada.
Neste estudo, o computador foi evidentemente mais utilizado do que o
videogame. Possivelmente um estudo mais abrangente, incluindo outras classes
sócio-econômicas, poderia encontrar prevalências distintas sobre o uso dos
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aparelhos e talvez sobre a associação com a presença de dor, síndromes ou lesões
do SME.

5.5. Aspectos ergonômicos

Nesta população, a avaliação da postura em frente ao computador foi
realizada em uma única ocasião e por um período reduzido de tempo, durante as
aulas de informática no colégio. Esta avaliação poderia, obviamente, não refletir a
postura corriqueira dos alunos ao utilizar diariamente esse aparelho.
Por sua vez, os estudantes utilizavam o computador em grupos, as aulas de
informática

eram

muito

dinâmicas

e

permitiam

ao

aluno

se

mobilizar

constantemente e trocar de lugar ao longo desta. Assim como, os estudantes
poderiam permanecer na sala sem manusear diretamente o computador. Todos
esse fatores contribuíram para que fossem avaliados apenas 51% dos alunos. A
postura durante a utilização do computador foi considerada inadequada em todos
os alunos avaliados.

Com relação às salas de informática, a escola não apresentava mobiliário
adequado para utilização dos alunos. Da mesma forma, em estudo nacional
realizado por Rocha et al. 1 2, a maioria das 126 escolas da rede pública e particular
da cidade de São Paulo não possue mobiliário adaptado para as diferentes faixas
etárias.
A melhor forma de prevenir as lesões do SME associadas ao uso do
computador é a utilização de uma ergonomia adequada. Dentre as normas ideais
para ergonomia da computação destacam-se: utilização de equipamento e
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mobiliários adequados, adotar uma postura correta, realização de exercícios de
alongamento, relaxamento muscular e ocular periodicamente. A prática destes
exercícios deve ser realizada por um período de 10 minutos a cada hora de
trabalho continuo 18, 80.

5.6. Considerações finais

Duas aulas expositivas, com posterior discussão dos resultados da pesquisa,
foram realizadas com os pesquisadores, orientador do estudo, corpo docente do
colégio e com os pais ou responsáveis.
A reunião com os professores foi realizada no dia 20 de maio de 2004. Neste
momento algumas questões foram relatas pelos professores. A orientação da
ergonomia adequada deveria ser incluída em todas as idades, ressaltando a faixa
etária pré-escolar (entre dois e três anos), pois é neste momento que as crianças
iniciam a escrita. Por sua vez, alguns adolescentes estão atualmente mais
sonolentos durante as aulas, preferindo as cadeiras próximas aos cantos da sala de
aula. Esta última informação corrobora a utilização freqüente por um período
prolongado destas tecnologias na população do estudo, podendo inclusive
prejudicar no rendimento escolar destes alunos.
A reunião com os pais foi realizada no dia 26 de junho de 2004. Neste
encontro foram realizadas duas aulas expositivas, com apresentação dos
resultados do estudo, sobre os temas: “uso de computador e videogame em
adolescentes” e “LER – DORT. Ergonomia e prevenção das síndromes e lesões
músculo-esqueléticas associadas ao uso de computador e videogame”. Deste
encontro surgiram algumas sugestões para posterior discussão com os alunos. A
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criação de atividades pedagógicas teórico-práticas sobre a utilização correta dos
aparelhos e a divulgação dos resultados à comunidade escolar nos meios de
comunicação do colégio. Os pais e a direção deste estabelecimento de ensino
mostraram-se também interessados e receptivos na realização de pesquisas
futuras, incluindo a participação dos alunos do período noturno e da universidade.

O presente estudo suscitou a possibilidade e o interesse em aprofundar no
estudo das dores, síndromes e lesões do SME e seus possíveis fatores de risco.
Estudos epidemiológicos posteriores sobre estas tecnologias poderiam abranger
faixas etárias menores, inclusão de outras classes sócio-econômicas e/ou
adolescentes em regime de trabalho.

Apesar destes adolescentes não apresentarem dores, síndromes e lesões do
SME associadas a essas tecnologias, é possível que quando exercerem atividades
profissionais possam desenvolver LER-DORT, a semelhança dos adultos. A
prevenção e a orientação sobre o uso adequado de computador e videogame
devem ser incluídas na consulta ambulatorial do pediatra, médico do adolescente,
ortopedista e reumatologista pediátrico.

6. CONCLUSÕES

Conclusões

1)

95

O computador foi o aparelho mais utilizado, por maior freqüência e maior
tempo pelos alunos.

2)

A freqüência e o tempo de uso do computador pelos alunos foram
consideráveis.

3)

Os alunos com idade entre 15 e 18 anos utilizaram o computador com
maior freqüência e por maior tempo.

4)

Os alunos do sexo masculino utilizaram videogame com maior freqüência
e por maior tempo.

5)

Os alunos do sexo masculino utilizaram com maior freqüência computador,
videogame e “minigame/gameboy” no dia anterior à pesquisa. Neste
mesmo dia, os alunos com idades entre 10 e 14 anos usaram mais
freqüentemente videogame e “minigame/gameboy” e os com idades entre
15 e 18 anos utilizaram mais freqüentemente o computador.

Conclusões

6)
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A presença de dor no sistema músculo-esquelético foi relatada por 40%
dos estudantes, com predomínio do sexo feminino. Dor localizada na
coluna vertebral foi evidenciada em 23% dos alunos, dor nos membros
superiores em 9% e dor difusa em 4%.

7)

As dores no sistema músculo-esquelético não apresentaram correlação
com o uso do computador e videogame.

8)

As síndromes e lesões músculo-esqueléticas foram evidenciadas em 15%
dos estudantes, com predomínio no sexo feminino. Síndrome de
hipermobilidade articular benigna foi evidenciada em 10%, síndrome
miofascial em 5%, tendinites em 2% e fibromialgia juvenil em 1%.

9)

As síndromes e lesões músculo-esqueléticas não apresentaram correlação
com o uso do computador e videogame.

10)

Todos os alunos avaliados apresentaram uma ergonomia inadequada com
a utilização do computador.
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