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Apoio Promoção

 O controle e percepção postural é um conceito teórico

não observável multidimensional modulado pela

integração de informações sensoriais e atividade.

 A baropodometria pode ser um instrumento promissor

para a análise postural e do ponto gravitacional.

 O objetivo desse trabalho foi realizar a avaliação

baropodométrica de acadêmicos do curso de medicina

com e sem ou sem segurar o aparelho celular na

posição rotineira de uso.
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Fig 1. Resultados da baropodometria e DM, antes e depois da 

inserção de telefone móvel.

 A média de idade dos indivíduos estudados é de 22,5 anos,

com IMC dado como normal.

 Na figura 1, as imagens superiores mostram a análise do

indivíduo sem o aparelho telefônico, mostrando uma

diferença na distribuição de massa (DM), devido a sua pisada

supinada.

 As imagens inferiores mostram uma DM após a intervenção

com o aparelho telefônico, nota-se um desvio da DM para o

retropé direito e esquerdo e um deslocamento do centro de

gravidade.

 O uso do aparelho móvel demonstrou um estresse

intervertebral, sobrecarga articular, sendo esse responsável

por dores e desconforto

 O presente trabalho avaliou as impressões plantares, quando

submetidos a condições normais cotidianas.

 O acréscimo de peso, devido uso dos smartphones, resultou

efetivamente na mudança da postura.

 A partir dos ensaios efetuados, observou-se um

comportamento, em que o processo do uso do celular

angulou a coluna, assim como influenciou negativamente no

equilíbrio.

 Se observa nos indivíduos impressões plantares que são em

sua maioria negativas, podendo causar danos como:

dores/câimbras no gastrocnêmio, lesões/fraturas nos

membros inferiores, entre outros.


