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Ao Conselho Directivo da Escola Secundária  _____________________ 

 

 

     Ex.mo Sr. Presidente: 

 

Raúl Alexandre Nunes da Silva Oliveira, docente da Faculdade de Motricidade Humana – Universidade 

Técnica de Lisboa, e a realizar o doutoramento em Ciências da Motricidade – especialidade Fisioterapia na referida 

Faculdade (orientador. Prof. Dr. Jan Cabri), requer a V. Exas, autorização para obtenção/recolha de dados, em 

adolescentes com idades compreendidas entre 11 e 15 anos, com vista à realização de um estudo intitulado: “Estudo 

Longitudinal sobre factores de risco biomorfológicos e psicossociais associados aos problemas músculo-

esqueléticos da coluna lombar em adolescentes”, após as necessárias autorizações dos pais/encarregados de 

educação. 

Serão utilizados os seguintes instrumentos/procedimentos: a) utilização de um questionário e de uma escala para 

obtenção de dados epidemiológicos sobre prevalência de lombalgias e respectivos factores de risco psicossociais 

(com relevância para os hábitos tabágicos, estilos de vida dos jovens e nível de autoconceito); b) utilização de 

instrumentos de medida para a obtenção de dados relativos a: características antropométricas, força muscular, 

flexibilidade e mobilidade articular. Para a recolha destes dados será necessária a utilização de uma sala com uma 

mesa/marquesa, preferencialmente num ginásio ou pavilhão, com material que os autores do estudo fornecerão e 

num horário a combinar previamente e que não interfira com as actividades lectivas de professores e alunos. Face à 

natureza dos dados a recolher, antevemos como muito útil a colaboração dos Professores de Educação Física e os 

espaços onde essas aulas normalmente decorrem. 

Todo o trabalho de recolha será efectuado pelos autores do estudo com a possível colaboração de alunos do 

Mestrado/licenciatura. Será mantido o anonimato dos participantes e a confidencialidade dos dados recolhidos.  

Por último, resta dizer que a recolha de dados só será realizada mediante consentimento informado dos 

encarregados de educação dos participantes do estudo (cópia em anexo). 

Certos que este assunto merecerá a melhor atenção da v/ parte, colocamo-nos desde já à v/ inteira disposição 

para qualquer esclarecimento adicional que julguem necessário. 

Antecipadamente reconhecidos pela v/ compreensão e colaboração, aceitem os n/ melhores cumprimentos. 

 

 

Lisboa, 18 de Março de 2005 

 

Prof. Raúl Oliveira 

 

Anexos: Carta de explicação do estudo e formulário de consentimento informado do encarregado de educação. 


