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Os presentes questionários e escala procuram efectuar um levantamento de dados sobre a 

ocorrência de dores lombares – LOMBALGIAS – em adolescentes com idades compreendias entre 

os 11 e os 15 anos, nos últimos 6 meses e relacioná-las com factores de risco psicossociais. 

 

Os questionários e escalas são anónimos e de curta duração (demora no máximo 20 minutos a 

serem preenchidos).Agradecemos desde já, a preciosa colaboração de todos no sentido de responderem de 

acordo com as instruções. 

Instruções para o preenchimento dos questionários 

Ao responderem a estas perguntas os jovens estão a ajudar-nos a compreender como vivem hoje 

em dia os eventuais problemas de saúde relacionados com a sua coluna vertebral. As respostas só serão 

analisadas pela equipa de investigação e utilizadas apenas para fins científicos pelo que todos os dados são 

por isso confidenciais. 

Como as questões são aplicadas em diferentes países e culturas pode acontecer que algumas delas 

possam parecer estranhas para ti. Lê cada pergunta com calma e com atenção.  

Lê e responde da forma mais sincera que puderes. Este questionário não é um exame. Não 

existem respostas certas nem respostas erradas. Só existe a tua opinião. Lembra-te de que é a tua 

opinião é que nos interessa. E a tua opinião é o mais importante neste estudo 

 

Notas importantes que precisas de saber 

Na maioria das perguntas deves responder assinalando com uma cruz “X” dentro do quadradinho 

da resposta que representa (ou está mais próxima) da tua opinião. 

Na maioria das questões assinala apenas um quadradinho para cada resposta; de outro modo não 

podemos aceitar a tua resposta. Se achares que é difícil escolher só uma resposta, pensa sobre aquela que 

na maior parte das vezes é verdade ou se aplica melhor à tua situação. 

Quando for possível responderes a mais do que uma opção encontras isso escrito na pergunta 

 

Os resultados dos presentes questionários (e escala) serão analisados pelo autor do estudo – Raul 

Oliveira– docente da Faculdade de Motricidade Humana, no âmbito da realização da sua tese de 

Doutoramento (orientador– Prof. Dr. Jan Cabri da mesma faculdade). 
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