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Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé - MT. 
 

 
O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICA a Prefeita Municipal, Senhora Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, a Secretária 

Municipal de Educação e Cultura, Senhora Maria Rosa Rondon Monge dos Santos, a 
viabilizar a criação do Programa “EXAME DE AVALIAÇÃO POSTURAL, denominado 
TESTE DE ADAMS”, na relação de exames médicos anuais realizados nos alunos 

matriculados na rede publica municipal de ensino do município de Poconé-MT. 
 

 
 O Teste de Adams, consiste na avaliação ortopédica da coluna vertebral 

dos alunos através da observação de simples movimento da criança ou do jovem, 

podendo identificar e prevenir problemas de má postura. Assim, os alunos 
diagnosticados com deformidades posturais vão receber atendimento ortopédico, através 
da prescrição de exercícios físicos corretivos, e nos casos mais graves, será encaminhada 

a rede pública municipal de saúde especializada. 
 

 
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 85% das pessoas têm, 

tiveram ou vão ter um dia, dores nas costas provocadas por problemas de colunas. Os 

dados ainda revelam que os adolescentes, com faixa etária de 11 a 16 anos são mais 
prejudicados.  
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A criação deste programa vai de encontro com a alerta do ministério da 
saúde sobre a incidência de problema de colunas de alunos, diagnosticados com 
escoliose infantil ou juvenil. 

 
 
Dada a importância da prevenção para evitar futuros danos a saúde, já 

que a má postura pode comprimir órgãos dificultando a respiração, o funcionamento 
digestivo e a circulação sanguínea além de causar dores e ocasionar baixa qualidade de 

vida. 
 
Sabendo das consequências de não se identificar e corrigir em tempo 

hábil, vicio de postura em carteiras escolares e o excesso de peso de material escolar, por 
isso a necessidade da criação do Programa Teste Adams na Rede Pública Municipal de 

Educação. 
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 18 de Setembro de 2015. 
 

 

 
 

 
 

                                  Vereador Guti Neto, do PROS. 
 

 

 

 

 

 

 

 


