
ALTERAÇÕES MORFOFUNCIONAIS DO CORPO AO USO DE  

MOCHILAS: BAROPODOMETRIA

Leonardo Felipe de Sampaio Belotto¹; Andressa Pontello Pedroni²
¹ Graduando de Medicina pela Universidade do Contestado- Campus Mafra

² Graduanda de Medicina pela Universidade do Contestado- Campus Mafra

Introdução Resultados e Discussão

ConclusõesMaterial e Métodos

Referências

Apoio Promoção

Baropodômetro

Informações 
sensoriais de 

atividade muscular

Controle 
postural

Uso de mochila 
e suas 

consequências 

Modificação 
morfofuncional 

do corpo

OBSERVE SEU COTIDIANO 

DESTRUINDO SEU CORPO

IMCEscolha da 

variável

Realizando o exameQualidade de vida

1. MOORE, Keith L. Menbros Inferiores. In: Moore, Keith L; DALLEY Arthur F.; AGUR Anne

M.R.: Anatomia orientada para a clínica; tradução Claudia Lucia Caetano de Araujo. - 7.

ed. - Rio de Janeiro: Koogan, 2014. p. 612-798.

2. PERRY, Jacquelin. Análise da marcha.vol.1. São Paulo: Manole,2005.

3. REESE, Nancy Berryman. Testes de função muscular e sensorial. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan,2000. KONIN, Jeff G. Cinesiologia prática para fisioterapeutas. Rio de

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

4. RODRIGUES, S; MONTEBELO, MIL; TEODORI, RM. Distribuição da força plantar e

oscilação do centro de pressão em relação ao peso e posicionamento do material escolar.

Rev. bras. fisioter., São Carlos, v.12, n. 1, p. 43-48, Fev. 2008. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

35552008000100009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 10 ago. 2020.

❖ Conclui-se que o uso repetitivo de mochila altera a postura do 

usuário;

❖ Além de causar um estresse muscular e celular do indivíduo;

❖ Diversas doenças articulares podem ser exacerbadas ao uso 

inadequado de mochilas.

Após ser analisado os resultados de todos alunos, é de extrema importância

perceber que cada pisada pode resultar em algumas patologias. Por exemplo,

quem tem a pisada pronada podem sofrer contusões e até fraturas nos ossos dos

pés e das pernas devido ao estresse ósseo causado pelo esforço excessivo em

um ponto específico do pé. Além de dores na região interna da articulação dos

joelhos e instabilidade nos tornozelos, a pisada pronada também pode provocar

outros problemas, como o desalinhamento em valgo (joelho em X), calos, bolhas e

o famigerado joanete (o desalinhamento ósseo dos dedos dos pés, entre o

primeiro metatarso e o dedão, devido à sobrecarga exagerada nesse local). O

desequilíbrio na distribuição do peso no momento da pisada faz com que os

impactos sejam precariamente absorvidos pelos pés, podendo ocasionar

patologias como fascite plantar, canelite, esporão do calcâneo, tendinite de Aquiles

e Síndrome do Túnel do Tarso.

Inclusive, para quem tem a pisada supinada é mais comum ter mais dores e

câimbras na região das panturrilhas devido à tensão excessiva nesses músculos.

Além disso, também podem sofrer retração da fáscia plantar, que pode levar a

inflamações e dores nos tecidos plantares.


