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INTRODUÇÃO: As dores musculoesqueléticas configuram uma das principais queixas na faixa
etária pediátrica. A exposição prematura aos recursos disponíveis nos aparelhos eletrônicos e o
uso constante torna-o prejudicial, considerando-o um fator desencadeante de processos dolorosos.
Atualmente a tecnologia está cada vez mais presente nos ambientes escolares, de lazer e familiar.
Apesar da finalidade de uso dos adolescentes ser diferente da dos adultos, já se supõem que os
fatores de risco que os sujeitos estão expostos são semelhantes podendo considerar os danos para
ambos. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi verificar se o uso das tecnologias digitais está
provocando algias em adolescentes e se os mesmos estão expostos a riscos para lesões
musculoesqueléticas, além de identificar se existe relação entre as dores musculoesqueléticas e o
tempo de utilização das tecnologias digitais. METODOLOGIA: A população do estudo foi
composta por 66 adolescentes de ambos os gêneros, estudantes do 1º e 3º ano do ensino médio de
uma escola privada da cidade de Bagé/RS. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Etica em
Pesquisa - parecer 2.367.006. RESULTADOS: Como principal resultado foi possível observar que
as dores são desencadeadas pelo uso excessivo do celular e notebook, sendo que o videogame
também foi considerado um dos principais causadores desta sintomatologia. A identificação dos
fatores desencadeantes das dores musculoesqueléticas apresentadas pelos adolescentes contribui
para a prevenção de agravos, possibilitando construir estratégias de conscientização e reeducação
da saúde postural.

