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INTRODUÇÃO

RESULTADOS
A
média
de
idade
foi de 18,47 anos com
O uso indiscriminado do celular tem sido
associado a várias repercussões, tais como desvio-padrão de 0,65.
o curvamento prolongado da cabeça para
baixo que desencadeia uma constante
sobrecarga sobre a coluna cervical,
diminuição da acuidade visual e outros.
OBJETIVOS
Verificar a relação da dependência do uso
de celulares com a acuidade visual,
alteração postural, preocupação com a
postura e a angulação cervical durante o
seu uso.
METODOLOGIA
Estudo transversal realizado entre Julho
de 2019 e Março de 2020 com
adolescentes universitários na
faixa
etária entre 18 anos e 20 anos
incompletos. A coleta dos dados foi
realizada por meio da aplicação dos
questionários
“O
Instrumento
Smartphone Addiction Inventory” e de um
questionário complementar. Foi avaliado o
estado nutricional e a angulação cervical
durante o uso do telefone celular. Para a
análise estatística foram utilizados Teste X2
de Mantel-Haenszel, Teste de Fisher e
teste qui-quadrado de tendência. O nível
de
significância adotado para os
resultados foi de 5%. O programa Epi Info
- versão 6 (Novembro de 1996) foi
utilizado.

CONCLUSÃO
A dependência do uso do celular
apresentou, nesse estudo, uma associação
com o tempo diário de seu uso e não
apresentou associação com
dados
demográficos, preocupação com a postura,
deficiência visual, estado nutricional e
angulação do pescoço durante o seu uso.
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