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CARTA DE EXPLICAÇÃO DO ESTUDO E DO CONSENTIMENTO INFORMADO 
 
 

ESTUDO NÃO INVASIVO 
 
 

Estudo realizado para elaboração de Tese de Doutoramento do Prof.Raul Oliveira da 
Faculdade de Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa (orientador: Prof. Dr. 
Jan Cabri da mesma Faculdade). 
 
TÍTULO: Estudo Longitudinal sobre factores de risco biomorfológicos e psicossociais 
associados aos problemas músculo-esqueléticos da coluna lombar em adolescentes. 
 
 
OBJECTIVO: 
O presente estudo tem como objectivo identificar e determinar a influência dos factores de risco 
biomorfológicos e psicossociais na ocorrência de lombalgia em adolescentes entre os 11 e os 15 anos 
de idade. 
 
MÉTODO: 
Este estudo pretende determinar/identificar os factores de risco psicossociais e biomorfológicos 
contributivos das lombalgias (dor na região lombar). Para isso, o participante será convidado a 
colaborar no preenchimento 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 e nível de autoconceito) e na realização de testes 
com vista à obtenção de dados relativos a: características antropométricas, força muscular, 
flexibilidade e mobilidade articular dos participantes do estudo. 
 
SEGURANÇA: 
Durante o estudo serão respeitados todos os princípios éticos fundamentais, assim como todas as 
normas de segurança pré-estabelecidas para a utilização do equipamento. Deste modo, não existem 
riscos potenciais inerentes à participação neste estudo. 
 
CONFIDENCIALIDADE: 
Todos os dados recolhidos durante este estudo serão tratados de forma confidencial. Os resultados 
dos dados obtidos serão apresentados mais tarde mas o participante nunca será identificado de forma 
individual.  
 
PARTICIPAÇÃO: 
A participação no estudo vigente é voluntária.  
 
 
Para qualquer questão adicional ou esclarecimento que julgue necessário, não hesite em contactar o 
Prof. Raúl Oliveira, através do número de telefone 214149252 ou 917231718 ou ainda através do e-
mail: roliveira@fmh.utl.pt 


