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resumo 

 
Introdução: A raquialgia crónica é cada vez mais frequente nos estudantes 
universitários. O recurso a posturas mantidas tem sido referido como um potencial 
fator de risco, entre outros. Nas últimas décadas, o desenvolvimento de 
dispositivos eletrónicos tem mudado hábitos posturais. Um exemplo disso são os 
smartphones. Alguns estudos sugerem que o uso de smartphone em estudantes 
adolescentes está relacionado com desconforto no tronco superior, não parecendo 
haver relação com o tronco inferior. Em adultos, o uso excessivo de smartphone 
parece relacionar-se com alterações musculoesqueléticas, as quais se poderão 
repercutir em dor. Mediante o exposto, este estudo pretendeu analisar a 
associação entre a dependência autorreferida do uso de smartphone e a raquialgia 
crónica em estudantes universitários. Métodos: Para tal realizou-se um estudo 
observacional, analítico, transversal, que contou com a participação de estudantes 
universitários de várias instituições. Através de um questionário online de auto-
preenchimento, recolheu-se informação geral para caracterização dos 
participantes. Incluiu-se ainda a versão portuguesa do Escala de Dependência em 
Smartphone, a Escala Numérica da Dor, as versões portuguesas do Neck 
Disability Index, do Oswestry Disability Index v.2.0, e o Questionário Internacional 
de Atividade Física. Resultados: Foram elegíveis 97 estudantes. Destes, 18 
(18,4%) evidenciaram dependência autorreferida no uso de smartphone (COM-D). 
Dos 97 participantes, 23 (23,7%) referiram ter raquialgia crónica. Quando 
comparados por grupos, a prevalência de cervicalgia foi de 16,5% nos estudantes 
sem dependência (SEM-D) e em 38,8% dos estudantes COM-D, a dorsalgia foi 
referida em 6,3% (SEM-D) e em 27,8% (COM-D) estudantes. A dor na região 
lombo-sagrada foi mencionada em 15,2% dos SEM-D e em 27,8% dos COM-D. 
Quanto ao NDI, foi reportada incapacidade cervical leve em 32,9% (n=26) dos 
estudantes SEM-D e em 66,7% (n=12) dos estudantes COM-D e incapacidade 
moderada em 1,3% (n=1) dos estudantes SEM-D e em 0,0% (n=0) dos estudantes 
COM-D. Analisada a pontuação mediana obtida para o NDI entre os grupos SEM-

D (3,04,0) e COM-D (5,506,50), encontraram-se diferenças estatisticamente 
significativas (U=445,000, p=0,013, teste de Mann-Whitney) bem como entre 
níveis de incapacidade (H=6,003, p=0,016) e encontrado uma correlação positiva 
fraca, estatisticamente significativa (R de Pearson= 0,372, p=0,016). 
Relativamente ao ODI, apenas 18 (6%) estudantes evidenciaram incapacidade 
leve e 1 (1%) incapacidade moderada. Sendo incapacidade lombar leve em 16,5% 
(n=13) nos SEM-D e em 27,8% (n=5) dos COM-D e incapacidade lombar 
moderada em 1,3% (n=1) dos SEM-D e em 0,0% (n=0) dos COM-D. Os resultados 
evidenciaram ainda que o nível da incapacidade funcional por cervicalgia foi 

significativamente (p=0,016) mais elevado nos estudantes COM-D (5,506,50) 

comparativamente aos SEM-D (3,04,0). Quanto ao nível de incapacidade 
funcional por lombalgia, não se observaram diferenças estatisticamente 
significativas entre dependentes e não dependentes de smartphone (p=0,418). 
Conclusão: Os resultados deste estudo sugerem que a utilização excessiva de 
smartphone por estudantes universitários, inferida pela sua dependência, parece 
associar-se a incapacidade funcional da cervical, mas não da lombar. Assim, esta 
variável deverá ser merecedora de atenção no momento de definição de 
estratégias educativas de prevenção da cervicalgia. 
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abstract 

 
Introduction: Chronic spinal pain is increasingly common in university 
students. The use of maintained postures has been mentioned as a potential 
risk factor, among others. In the last few decades, the development of 
electronic devices has changed postural habits. An example of this is 
smartphones. Some studies showed that the use of smartphones in 
adolescent students is related to discomfort in the upper trunk, and there does 
not seem to be a relationship with the lower trunk. In adults, excessive 
smartphone use seems to be related to musculoskeletal changes, depending 
on which repercussions are caused by pain. Based on the above, this study 
aims to analyze the association between self-reported dependence on 
smartphone use and chronic spinal pain in university students. Methods: An 
observational, analytical, cross-sectional study was carried out, with the 
participation of university students from several institutions. Through a self-
completed online questionnaire, general information was collected to 
characterize participants. The Portuguese version of the Smartphone 
Dependency Scale, the Numerical Pain Scale, the Portuguese versions of the 
Neck Disability Index, of the Oswestry Disability Index v.2.0, and the 
International Physical Activity Questionnaire were also included. Results: 97 
students were eligible. Of these, 18 (18.4%) showed self-reported 
dependence on the use of smartphones (COM-D). Of the 97 participants, 23 
(23.7%) reported having chronic spinal pain. When compared by groups, the 
prevalence of neck pain was 16.5% in students without dependence (SEM-D) 
and in 38.8% of students COM-D, back pain was based on 6.3% (SEM-D) and 
in 27.8% (COM-D) Students. Low back pain was mentioned in 15.2% of SEM-
D and in 27.8% of COM-D. As for the NDI, the level of neck disability was 
reported in 32.9% (n = 26) of SEM-D students and in 66.7% (n = 12) of COM-
D students and moderate disability in 1.3% (n = 1) of SEM-D students and 
0.0% (n = 0) of COM-D students. Having analyzed the median score obtained 

for the NDI between the SEM-D (3.04.0) and COM-D (5.506.50) groups, 
there were statistically significant differences (U = 445.000, p = 0.013, Mann-
Whitney test) as well as between disability levels (H = 6,003, p = 0.016) and 
found a weak positive correlation, statistically meaning (Pearson's R = 0.372, 
p = 0.016). Regarding ODI, only 18 (6%) students showed disability at level 1 
(1%) moderate disability. Being mild lumbar disability in 16.5% (n = 13) in 
SEM-D and in 27.8% (n = 5) in COM-D and moderate lumbar disability in 1.3% 
(n = 1) in SEM- D and 0.0% (n = 0) of COM-D. The results also showed that 
the level of functional disability due to neck pain was studied (p = 0.016) higher 

in students COM-D (5.506.50) compared to SEM-D (3.04.0). As for the level 
of functional disability due to low back pain, there were no statistically 
significant differences between smartphone dependent and non-dependent (p 
= 0.418). Conclusion: The results of this study show that the excessive use of 
smartphones by university students, inferred by their dependence, seems to 
be associated with functional disability of the neck, but not of the lumbar. Thus, 
this variable should be worthy of attention when defining educational 
strategies for the prevention of neck pain. 
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INTRODUÇÃO 

A raquialgia constitui, atualmente, uma manifestação com elevada prevalência nos 

estudantes universitários. Dentro desta, a cervicalgia e a lombalgia atingem cerca de 1/3, 

ou mais, destes estudantes (32,5% e 48, 8%, respectivamente) (AlShayhan & Saadeddin, 

2018; Namwongsa, Puntumetakul, Neubert, & Boucaut, 2018). Apesar de não se ter 

encontrado dados relativos à prevalência de dorsalgia em estudantes universitários, a 

dorsalgia aparenta ser prevalente em cerca de 1/5 de todas as pessoas (Takatalo et al., 

2020). Na realidade, a raquialgia é uma condição cada vez mais prevalente na população 

em geral (Direção-Geral da Saúde, 2004; Hoy, March, Brooks, et al., 2014; Hoy, March, 

Woolf, et al., 2014), sendo que, na população entre 18 e 24 anos, 13,5 a 40% reportam ter 

raquialgia (cit in AlShayhan & Saadeddin, 2018). Mais, na população abaixo de 45 anos, 

esta parece ser a causa mais prevalente a comprometer a realização de atividades 

(AlShayhan & Saadeddin, 2018). De acordo com um estudo recente com dados relativos 

a um inquérito da European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions, a lombalgia e a cervicalgia/braquialgia parecem representar um problema de 

saúde pública (Farioli et al., 2014). De acordo com esse mesmo estudo, Portugal parece 

seguir um padrão semelhante, evidenciando uma prevalência de 42% e 39% para cada 

uma das condições (1037 entrevistados, taxa de resposta de 55%) (Farioli et al., 2014; 

Rizzello et al., 2019).  

Apesar das causas da raquialgia não estarem ainda totalmente esclarecidas, parecem 

existir vários fatores de risco, tais como depressão, tendências de somatização, crenças, 

aspetos psicossociais, atividades ocupacionais e ergonomia (Direção-Geral da Saúde, 

2004; Larsson et al., 2007; P. O’Sullivan, 2005; Rizzello et al., 2019). Na última década 

tem-se observado a adoção de comportamentos posturais estacionários mantidos por 

longos períodos, muitas vezes associada à utilização de equipamento tecnológico, como 

é o caso do smartphone (Larsson et al., 2007). Recentemente a literatura tem sugerido 

que a manutenção continuada de posturas “não ideais” durante o uso de smartphones pode 

levar a mudanças fisiológicas e biomecânicas nas estruturas corporais e no sistema 

musculoesquelético, promovendo o desenvolvimento de síndromes posturais, como 

cifose torácica excessiva, o que por sua vez resultará em contrações musculares 

inadequadas, enfraquecimento dos músculos posturais e fadiga (cit in Cochrane et al., 

2019).  
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Em Portugal, existem 19 420 188 equipamentos de utilizadores/assinantes do serviço 

móvel, tendo-se observado uma aumento expressivo na última década (PORDATA, 

2018). Devido à versatilidade dos smartphones para executar funções complexas que 

auxiliam diversas tarefas quotidianas, tem-se observado nos últimos anos um uso elevado 

ou até mesmo excessivo destes equipamentos, com padrão de dependência (Abdullah M 

Alsalameh, Mohammad J Harisi, Muath A Alduayji, Abdullah A Almutham, 2019). 

Apesar de não se ter encontrado literatura a descrever o cenário português, segundo 

Lopez-Fernandez (2017) parece haver um potencial uso excessivo de smartphones, 

aferido pela dependência do seu uso, em 12,5% dos académicos espanhóis e em 21,5% 

belgas francófonos (Lopez-Fernandez, 2017). Este fenómeno de dependência e uso 

excessivo tem sido reportado associado a efeitos negativos, como disfunções 

musculoesqueléticas (Alosaimi et al., 2016; Gustafsson et al., 2018; Kuem et al., 2020; 

Leirós-Rodríguez, R. O, Rodríguez-Nogueira. Arrate Pinto-Carral , MJ, Álvarez-Álvarez 

, M, Galán-Martín, F, 2020; Morais et al., 2019; Mustafaoglu et al., 2021; Samaha & 

Hawi, 2016; Thorburn et al., 2021; Zhai et al., 2020; Zhen et al., 2020).  

Mediante o exposto, e atendendo à era tecnológica atual, este trabalho pretendeu 

contribuir para a caracterização do cenário de uso e de dependência autorreferida de uso 

de smartphone e de raquialgia crónica em estudantes universitários, e analisar a 

associação entre a dependência e a raquialgia. Adicionalmente, foi objetivo analisar a 

associação entre a raquialgia crónica e a atividade física. Pretende-se, assim, aumentar o 

conhecimento da realidade portuguesa sobre um potencial fator de risco para o 

desenvolvimento de raquialgia crónica, possibilitando o planeamento de estratégias que 

minimizem o impacto da mesma. As alterações posturais, juntamente com outros fatores 

globais e musculoesqueléticos locais, são preocupantes, sobretudo ao observar que a 

maioria dos usuários é muito jovem e, desta forma, será importante implementar 

estratégias de prevenção, minimizando quadros de dor e incapacidade no futuro 

(Dennerlein, 2015).  

Esta dissertação encontra-se dividida em seis principais capítulos: 1) o 

enquadramento teórico, referente a uma breve descrição do estado da arte sobre o tema; 

2) a metodologia, onde são descritos os instrumentos e procedimentos realizados; 3) os 

resultados, que descrevem os dados obtidos; 4) a discussão, onde são discutidos os 

resultados, expostas as limitações do estudo e propostas sugestões para estudos futuros; 
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5) a conclusão, onde são sumariadas as principais conclusões obtidas; 6) as referências 

bibliográficas; e 7) os apêndices, referentes a material adicional à dissertação.  
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1.1. Dor e raquialgia: conceitos gerais 

 

Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), o conceito de 

dor refere-se a “uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a, ou 

semelhante àquela associada a, dano real ou potencial ao tecido” (Conselho da IASP, 

2020). Considerada um sinal vital (Direcção-Geral da Saúde, 2003), a dor consiste numa 

experiência multidimensional que envolve a ativação de uma rede neuronal 

individualizada, denominada de neuromatriz corporal, para a qual parecem contribuir 

inputs sensitivos, cognitivos e emocionais (Melzack, 2001). 

A dor pode ser classificada em nociceptiva, neuropática e nociplástica. A dor 

nociceptiva surge de dano real ou potencial ao tecido não neuronal e ocorre pela ativação 

de nociceptores (Loeser et al., 2011). A dor neuropática é causada por uma lesão ou 

doença do sistema nervoso somatossensorial (Loeser et al., 2011). Por sua vez a dor 

nociplástica “surge de nocicepção alterada, apesar de nenhuma evidência clara de dano 

tecidular real ou potencial causando a ativação de nociceptores periféricos , assim como 

de evidência de doença ou lesão do sistema somatossensorial"(IASP, 2021). 

A dor pode ser codificada como contínua, episódica recorrente e dor contínua com 

crises de dor (Treede et al., 2019). Em termos temporais, a dor pode ser distinguida em 

aguda vs. crónica, sendo a primeira aquela que ocorre até um período de 3 meses, após o 

qual passa a considerar-se dor crónica (Treede et al., 2019). Atualmente sabe-se que, até 

certo ponto, a dor aguda tem consequências benéficas para o organismo. Esta constitui 

um sinal de alarme que sinaliza uma lesão tecidular, como um traumatismo ou uma 

queimadura, por exemplo, e, de maneira eficiente, através da ativação de vias 

nociceptivas, altera o comportamento normal para promover a cicatrização (IASP, 2011). 

Como tal, a dor aguda, habitualmente denominada de dor nociceptiva, assume extrema 

relevância para a sobrevivência do indivíduo. Por sua vez, a dor crónica não tem, 

aparentemente, qualquer vantagem para a pessoa. Além de causar sofrimento, tem 

repercussões na saúde física e mental do indivíduo, levando por exemplo a alterações do 

sistema imunitário com consequente diminuição das defesas do organismo e aumento da 

susceptibilidade às infecções (APED, 2020). Esta pode surgir como um sintoma de uma 
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condição crónica, em que frequentemente prevalece além do processo da cicatrização 

normal, ou existir isoladamente, sem identificação de qualquer doença subjacente. São 

exemplos de dor crónica secundária a dor crónica oncológica, dor neuropática crónica, 

dor visceral secundária crónica, dor pós-traumática e pós-cirúrgica crónica, dor de cabeça 

secundária crónica, dor orofacial e dor musculoesquelética secundária crónica. Em 

condições como dor musculoesquelética inespecífica, como é o caso da fibromialgia ou 

raquialgia, a dor crónica pode ser concebida como uma doença, e ser chamada dor crónica 

primária (Treede et al., 2019). 

A dor pode ainda ser classificada em função da sua localização regional, como é 

o caso da raquialgia, a qual é referente à ráquis (coluna vertebral) (Loeser et al., 2011). 

Esta existe com elevada prevalência em grande parte da população adulta, sendo cada vez 

maior a literatura que reporta a sua elevada prevalência também em crianças e 

adolescentes (Briggs et al., 2009; Haraldstad et al., 2011; King et al., 2011). Os segmentos 

cervical e lombar parecem ser os mais frequentemente afetados, provavelmente devido à 

sua maior mobilidade comparativamente às restantes regiões (Andrade et al., 2005; 

Direção-Geral da Saúde, 2004; Gabriel, 2012; Moreno Lorenzo et al., 2003), ainda que 

também haja referência à manifestação de dor a nível da região dorsal (Briggs et al., 2009; 

Edmondston & Singer, 1997; Leboeuf-Yde et al., 2009). 

Além de ser uma condição comum na população em geral, a cervicalgia apresenta 

estimativas médias de prevalência anual de 37% e de prevalência ao longo da vida de 14-

71% (Peng et al., 2021). Relativamente à dorsalgia, a sua prevalência é aparentemente 

mais variável (4 a 72%), sendo a literatura sobre esta região mais escassa (cit in Takatalo 

et al., 2020; Leboeuf-Yde et al., 2009). Relativamente à lombalgia, estima-se que 60 a 80 

% das pessoas sejam afetadas por pelo menos uma crise no decorrer da sua vida, sendo 

que na forma crónica esta apresenta uma prevalência de 7-40% (Direção-Geral da Saúde, 

2004; cit in P. O’Sullivan, 2005). 

1.1.1. Etiologia  

A etiologia da dor, em geral, parece ser multifatorial, podendo envolver um conjunto 

de fatores biológicos, psicológicos ou sociais (Melzack, 2001; Melzack et al., 2001; 

Moseley, 2003). Recentemente tem sido crescente a literatura a reportar que os fatores 
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psicossociais, como a depressão, a ansiedade, um baixo suporte social, a catastrofização, 

o medo do movimento, entre outros, parecem ter muita relevância na instalação e 

cronicidade de dor inespecífica (Khalsa, 2004; Leung, 2012; Melzack, 2005). Não 

obstante, tem sido descrito que longos períodos na posição de sentado, combinado com 

uma ergonomia pouca adequada, parece estar relacionada com a raquialgia, 

nomeadamente a nível cervical, dorsal e lombar (Edmondston & Singer, 1997; 

Hasenbring;, Monika, 2021; Popescu & Lee, 2020; Steffan Wittrup McPhee Christensen, 

Gwendolen Jull, 2021). 

Quanto à cervicalgia, a postura da cervical em flexão parece ser um fator 

ergonómico que contribui para a cervicalgia (Namwongsa, Puntumetakul, Neubert, & 

Boucaut, 2018; Y. Xie et al., 2017). Importa aqui realçar que a musculatura da cervical é 

uma região ricamente inervada por proprioceptores. Assim, aferências propriocetivas 

erradas poderão modular negativamente a atividade da musculatura correspondente, 

aumentando a atividade dos músculos cervicais, o que pode levar à dor nesta região ao 

longo do tempo (Peng et al., 2021). A dor na cervical, per se, poderá também interferir 

com a sinalização dos propriocetores desta região, levando a informações propriocetivas 

erradas. Por sua vez, o sistema que veicula a informação nociceptiva exerce influência 

sobre neurónios do mesmo segmento espinhal, nomeadamente neurónios motores, o que 

poderá contribuir e/ou perpetuar uma alteração da tensão muscular esquelética e 

promover a acumulação de metabólitos localmente. De referir que a concentração de 

metabólitos pode sensibilizar diretamente diferentes recetores, de destacar aqui 

nociceptores e propriocetores (cit in Peng et al., 2021). Assim, poderão instalar-se 

diferentes formas de sinalização que, em conjunto, contribuem para um círculo vicioso.  

A dor na coluna dorsal é muito menos relatada comparativamente a coluna lombar 

e cervical(Briggs et al., 2009; Leboeuf-Yde et al., 2009), mas esta dor experimentada 

pode ser igualmente incapacitante (Briggs et al., 2009). Sendo que em crianças, 

adolescentes e adultos, a dorsalgia parece estar associada a sintomas musculoesqueléticos 

(Briggs et al., 2009). A dorsal é a parte mais rígida da coluna vertebral devido às 

diferenças estruturais em relação à coluna cervical e lombar, mas também devido à grade 

costal (Takatalo et al., 2020). Essa redução da mobilidade pode limitar o potencial de 

modificação da postura dorsal, promovendo alterações compensatórias potencialmente 

mais evidentes na coluna lombar e/ou cervical (Edmondston & Singer, 1997). 
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Relativamente à lombalgia, o risco de a experienciar parece aumentar mediante 

certas atividades ocupacionais, em particular as que exigem esforços físicos importantes 

ou posturas prolongadas com a coluna em flexão e/ou rotação. Apesar das causas da 

lombalgia serem variadas e não estarem ainda completamente definidas, Langevin e 

Sherman (2017) sugerem que o desenvolvimento de lombalgia crónica envolve uma 

alteração na quantidade e no padrão dos movimentos (respostas motoras maladaptativas), 

promovendo uma remodelação local atípica e sensibilização do sistema nervoso central e 

periférico (Langevin & Sherman, 2007). A corroborar esta teoria, Moseley e Hodges 

(2005) reportaram que os ajustes posturais alterados dos músculos do tronco, aquando da 

dor, refletem o desenvolvimento e a adoção de uma estratégia alternativa de ajustes 

posturais (Moseley & Hodges, 2005). Mais ainda, O’Sullivan e colaboradores (2003) 

observaram que pessoas com diagnóstico de lombalgia específica exibem imprecisão no 

reposicionamento da coluna lombar numa postura neutra, enquanto estão sentados, 

sugerindo défices na propriocepção consciente (P. B. O’Sullivan et al., 2003). 

Os estudantes universitários constituem um grupo muito exposto a vários destes 

fatores. Não só o ambiente académico pode conter vários elementos e momentos 

psicológica e socialmente stressores, como ocupacionalmente há uma tendência para o 

uso prolongado da postura de sentado, combinada com outros alinhamentos posturais que 

poderão revelar-se biomecanicamente pouco vantajosos ou até mesmo prejudiciais, se 

mantidos no tempo. (Eitivipart et al., 2018; H. J. Kim & Kim, 2015; Leirós-Rodríguez, 

R. O, Rodríguez-Nogueira. Arrate Pinto-Carral , MJ, Álvarez-Álvarez , M, Galán-Martín, 

F, 2020). Um exemplo disso é a utilização de portáteis, computadores, tablets, 

smartphones, seja para o tempo livre ou para atividades académicas. De facto, ao utilizar 

esses equipamentos, os usuários tendem a adotar posturas mantidas, muitas vezes 

inadequadas (Leirós-Rodríguez, R. O, Rodríguez-Nogueira. Arrate Pinto-Carral , MJ, 

Álvarez-Álvarez , M, Galán-Martín, F, 2020). Curiosamente, os estudantes adolescentes 

parecem utilizar cada vez mais smartphones, durante períodos longos, e por vezes até 

mais do que os computadores (Kenney & Gortmaker, 2017). A este facto acresce que 

estudantes universitários na faixa dos 20 anos parecem utilizar muito smartphones, mais 

do que qualquer outra faixa etária (J. H. Lee & Seo, 2014). 
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1.2. Uso do smartphone 

Um smartphone é um dispositivo móvel que combina serviços de internet com os 

serviços tradicionais de um telemóvel (Cha & Seo, 2018). Devido à sua versatilidade, 

portabilidade e capacidade para executar funções complexas que auxiliam diversas tarefas 

quotidianas, o desenvolvimento destes dispositivos evidenciou-se especialmente 

impactante, tendo levado a uma crescente proliferação e uso elevado destes 

equipamentos. Pela sua complexidade, em diversos momentos estes aparelhos 

inteligentes substituem outros dispositivos eletrónicos, como computadores e câmaras 

fotográficas/vídeo, entre outros, o que promove uma utilização mais frequente pelo seu 

usuário.  

Em Portugal, atualmente, o smartphone faz parte do dia a dia dos portugueses e é 

o dispositivo mais utilizado para aceder à internet de forma rápida, sendo que o uso da 

internet também aumentou drasticamente. Segundo a Base de Dados Portugal 

Contemporâneo PORDATA em 1997, existiam 88 670 indivíduos com acesso à internet 

e em 2018 houve um aumento significativo sendo 3 489 000 indivíduos (PORDATA, 

2019). 

Dada a sua crescente utilização, o estudo dos padrões de uso de smartphone e 

análise dos seus efeitos é um campo emergente. Recentemente, foi descrito que a 

dependência de smartphone, com consequente sobreuso do mesmo, parece ser prejudicial 

para a saúde. Constituem esses efeitos negativos a vários níveis, nomeadamente  à 

qualidade do sono, níveis de energia, atividade física, comportamentos alimentares, 

gerenciamento de stress, desempenho académico,, disfunções musculoesqueléticas, entre 

outros (Alosaimi et al., 2016; Chan et al., 2020; Cochrane et al., 2019; Dharmadhikari et 

al., 2019; Gustafsson et al., 2018; Haug et al., 2015; Kenney & Gortmaker, 2017; H. J. 

Kim & Kim, 2015; Leirós-Rodríguez, R. O, Rodríguez-Nogueira. Arrate Pinto-Carral , 

MJ, Álvarez-Álvarez , M, Galán-Martín, F, 2020; Shah & Sheth, 2018; Yeun & Han, 

2017; Zhai et al., 2020; Zhen et al., 2020).  

Segundo Kim e colaboradores (2013), os ângulos de flexão da coluna cervical 

inferior e lombar e o erro de reposição da cervical superior e inferior aumentaram 

significativamente após 5 minutos de uso, o que não se observou após 3 segundos de uso, 

sugerindo que o uso prolongado do smartphone pode induzir mudanças na postura da 

cervical e lombar, bem como na propriocepção da cervical (Y.-G. Kim et al., 2013). Por 

outro lado, o tipo de utilização que é feito não parece ser indiferente. Segundo Gustafsson 
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et al. (2017a), parece haver uma associação ao longo do tempo entre a escrita/leitura de 

mensagens de texto e sintomas contínuos relatados na região da cervical, tronco superior 

e extremidades superiores (>20 SMS/dia) (Gustafsson et al., 2017). Por outro lado, a 

manipulação do smartphone na posição sentada parece causar mais alterações no ângulo 

cabeça-cervical do que na posição em pé (Eitivipart et al., 2018; Jin et al., 2019). 

Associados a disfunções musculoesqueléticas decorrentes do uso prolongado de 

smartphone, parecem existir quadros de dor, sobretudo a nível da cervical, ombro e 

lombar (Abdullah M Alsalameh, Mohammad J Harisi, Muath A Alduayji, Abdullah A 

Almutham, 2019). Estes poderão ser explicados pelos movimentos repetitivos do usuário, 

pelas posturas inadequadas e pelas longas horas de uso, cuja combinação parece reduzir 

a circulação sanguínea, condicionando o fornecimento de nutrientes aos músculos e ao 

sistema nervoso autónomo. Como consequência, pode surgir dor, rigidez e alterações na 

sensibilidade (Kim & Kim, 2015; Alsameh et al., 2019).  

1.3.  Objetivos 

Atendendo que parece existir uma correlação entre o uso do smartphone e 

disfunções musculoesqueléticas (Baabdullah et al., 2020; Celikkalp et al., 2020; Eitivipart 

et al., 2018; Grimby-ekman et al., 2017; H. J. Kim & Kim, 2015; Regiani Bueno et al., 

2019; Shah & Sheth, 2018; Thorburn et al., 2021; Y. Xie et al., 2017; Y.F. Xie & Szeto, 

2015), este estudo teve como objetivos: 

- Principal: Avaliar a possível associação entre a dependência (autorreferida) do uso do 

smartphone e a raquialgia crónica (presença e incapacidade resultante) em estudantes 

universitários;  

- Específicos: Caracterizar os estudantes universitários relativamente à proveniência 

institucional, nível de ensino, idade, género, nível de atividade física, usabilidade de 

smartphone (tempo e posturas), dependência de uso de smartphone e raquialgia crónica 

(presença, localização, intensidade, incapacidade);  
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2. MÉTODOS 

2.1. Desenho do estudo 

Tratou-se de um estudo observacional, analítico e transversal. 

2.2. Ética 

Este estudo obteve parecer favorável do Conselho de Ética e Deontologia da 

Universidade de Aveiro (Parecer nº 01-CED/2020) (Apêndice III), assim como da 

Comissão de Ética da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto (Proc. 

CE0029A) (Apêndice IV) e da Comissão de Ética da Escola Superior de Saúde de Santa 

Maria (Apêndice V). Todos os participantes foram informados dos objetivos e 

características gerais do estudo, sendo o seu consentimento informado, voluntário, livre 

e explícito (Apêndice I), prévio ao questionário, um critério para a participação no estudo. 

Foi ainda garantido o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

(RGPD), com recurso a uma plataforma segura (LimeSurvey pela UA) e à anonimização 

dos dados, garantindo a impossibilidade de singularizar os participantes através de dados 

individuais ou análise dos dados em linha. 

2.3. Amostra 

Participaram neste estudo estudantes do ensino superior, fundamentalmente da 

Universidade de Aveiro (UA), do Instituto Politécnico do Porto (IPP) e da Escola 

Superior de Saúde de Santa Maria (ESSSM). Foram incluídos aqueles que utilizassem 

smartphone e tivessem 18 anos ou mais. Foram excluídos: atletas ou ex-atletas; 

estudantes trabalhadores; e estudantes com história de doença neurológica, 

cardiorrespiratória, reumática, ortopédica, oncológica e/ou de algum acidente grave 

resultando em fraturas, entre outras lesões (Nordin et al., 2009; Suri et al., 2018, 2019). 

O processo de amostragem foi aleatório simples, sendo a amostra obtida através da 

divulgação eletrónica do estudo, por e-mail, realizada pelos departamentos de 

comunicação institucionais. 
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2.4. Instrumentos 

Foi desenvolvido pela equipa de investigação um questionário de auto 

preenchimento composto por questões dicotómicas, abertas e fechadas, construídas de 

base para aferir o cumprimento dos critérios de inclusão e exclusão, garantindo assim a 

elegibilidade dos participantes, assim como para caracterizar os participantes 

relativamente a variáveis demográficas, académicas, de uso de smartphone e de dor (ver 

apêndice II). Foi ainda incluído no questionário instrumentos previamente validados, 

nomeadamente a versão curta portuguesa da Smartphone Addiction Scale (SAS-SV) a 

escala numérica de dor (END), a versão portuguesa da Neck Disability Index (NDI), a 

versão portuguesa da Oswestry Disability Index 2.0 (ODI) e a versão curta do 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ-SF) (ver apêndice II). Para melhor 

compreensão do questionário, o mesmo será descrito de seguida, de forma detalhada. 

2.4.1. Elegibilidade e caracterização demográfica e académica 

geral  

Foram elaboradas questões para aferir o cumprimento dos critérios de inclusão e 

de exclusão, nomeadamente a idade, a instituição de ensino superior e nível de ensino a 

frequentar (para confirmar se é estudante no momento), se é utilizador de smartphone, se 

o estudante é trabalhador, se o estudante é ou foi atleta, se já sofreu cirurgia ou acidente 

grave que tivesse resultado em fratura, rutura muscular ou outra lesão e se tem diagnóstico 

médico de doença neurológica, ortopédica, reumática, oncológica ou cardiorrespiratória; 

algumas destas questões serviram simultaneamente para caracterizar a amostra, 

nomeadamente a nível da idade, da proveniência académica e do nível académico. Foram 

ainda incluídas questões para identificar o género, peso e altura (os dois últimos para 

cálculo do índice de massa corporal) (Apêndice II). 

2.4.2. Utilização do smartphone 

Para uma caracterização e compreensão das práticas comuns dos estudantes 

relativamente ao uso de smartphone, foram colocadas questões elaboradas para o efeito 

de aferir: o tempo total médio de utilização de smartphone num dia semanal típico, há 

quantos anos utiliza smartphone, e quais são as posturas mais frequentemente adotadas 
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aquando da utilização de smartphone num dia semanal típico. Para aferir sobre a 

dependência autorreferida do uso de smartphone, utilizou-se a versão curta portuguesa da 

Smartphone Addiction Scale (SAS-SV) (Apêndice II). 

2.4.2.1. Versão curta portuguesa da Smartphone Addiction 

Scale (SAS-SV) 

A versão curta portuguesa da Smartphone Addiction Scale (SAS-SV) consiste em 

10 questões de auto-resposta, respondidas a partir de uma escala de seis pontos que varia 

entre (1) Discordo fortemente a (6) Concordo Fortemente (Kwon et al. 2013; Água, J., 

Patrão, 2014).  

Este instrumento foi desenvolvido e validado originalmente por Kwon e 

colaboradores (2013) para ser aplicada a adolescentes (Kwon et al., 2013). Contudo, 

sendo um instrumento de fácil aplicação, foi adaptado a outros países, idiomas e a 

populações mais velhas, sendo atualmente considerado válido para qualquer faixa etária. 

Foi validado para a população portuguesa, tendo-se encontrado bons valores de 

consistência interna (α=0,86) (Água, J., Patrão, 2014). Originalmente o SAS-SV mostrou 

boa confiabilidade e validade, com um alfa de Cronbach de 0,911, apresentando valores 

de corte em função do sexo: o masculino tem como valor de corte 31 (o valor de AUC foi 

de 0,963 (0,888-1,000), o valor de sensibilidade foi 0,867 e o valor de especificidade foi 

0,893); e o feminino tem como valor de corte 33 (o valor de AUC foi 0,947 (0,887–1,000), 

o valor de sensibilidade foi 0,875 e o valor de especificidade foi 0,886) (Kwon et al., 

2013) (incluído no questionário, no apêndice II).  

Não há um acordo geral sobre o que é o uso de smartphone normativo (por 

exemplo, usando valores de corte em instrumentos de medição), para quais grupos de 

usuários (por exemplo, atleta, estudante ou CEO) e para que tipo de uso (por exemplo, 

jogos, redes sociais ou trabalho)(Busch & McCarthy, 2021). 

2.4.3. Caracterização da dor 

Para caracterizar a dor, foram elaboradas questões para averiguar a presença, 

localização e duração da dor na coluna. A questão principal teve como objetivo avaliar se 

o participante tinha dor na coluna, sem lesão aparente, persistente ou recorrente há pelo 

menos 3 meses. Tendo respondido que sim, o participante teve de referir: o(s) locais de 

dor, nomeadamente a cervical, a dorsal, a lombar e/ou a região sacrococcígea (para 
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melhor compreensão dos locais, foi colocada uma imagem da coluna vertebral); a duração 

da dor por episódio; quantos dias da semana ocorrem episódios; e a intensidade da dor 

(através da escala numérica da dor (END) (ver apêndice II). 

2.4.3.1. Escala Numérica da Dor (END) 

A END consiste numa escala numérica de zero a dez para avaliar a intensidade da 

dor, onde 0 corresponde a ausência de dor e 10 ao máximo de dor imaginável, tendo ainda 

a pontuação intermédia de 1/2 - dor ligeira, 3/4/5 – dor moderada, 6/7/8 – dor intensa e 

9/10 – dor máxima (Direcção-Geral da Saúde, 2003).  

Mencionada pela IASP e pela Direcção-Geral da Saúde como norma de boa 

prática para quantificar a intensidade da dor (Direcção-Geral da Saúde, 2003; Treede et 

al., 2019), a sua utilização apresenta uma elevada fiabilidade e poder de resposta em 

indivíduos com dor cervical, apresentando uma fidedignidade intra-observador alta 

(r=0,76) (Ackelman & Lindgren, 2002; Cleland et al., 2008; Kraychete & Sakata, 2011; 

Treede et al., 2019) (incluído no questionário, no apêndice II).   

2.4.4. Incapacidade resultante de dor cervical (versão portuguesa 

do Neck Disability Index (NDI)) 

O Neck Disability Index (NDI) é um instrumento amplamente usado, que tem 

como objetivo medir a incapacidade associada a cervicalgia. Corresponde a uma escala 

de 10 itens: sete sobre atividades diárias, dois sobre dor (intensidade e frequência) e um 

sobre concentração. Cada item corresponde a seis hipóteses de resposta, de zero a cinco 

pontos, totalizando entre zero e 50 (pontuação total). A interpretação da pontuação para 

o NDI tem por base o seguinte: 0-4 = nenhuma incapacidade; 5-14 = incapacidade leve; 

15-24 = incapacidade moderada; 25-34 = incapacidade severa; mais de 34 = incapacidade 

grave. Essas cinco categorias, auxiliam especialmente a determinar um ponto de corte 

dicotómico para “incapacitado” vs. “não incapacitado” ou “recuperado” vs. “não 

recuperado”.  

Este instrumento, desenvolvido num departamento de fisioterapia por Vernon e 

Mior em 1991, foi validado para a versão em português europeu por Cruz e seus 

colaboradores (Cruz et al., 2015), tendo apresentado boas propriedades psicométricas em 

indivíduos com dor crónica cervical, com uma confiabilidade teste-reteste de 0,9, 

consistência interna de 0,95 e boa correlação com a intensidade da dor (r= 0,525, p < 
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0,01) (H. Vernon & Mior, 1991; Howard Vernon, 2008; Cruz et al., 2015) (incluído no 

questionário, no apêndice II). 

2.4.5. Incapacidade resultante de dor lombar (versão portuguesa 

do Oswestry Disability Index 2.0 (ODI 2.0)) 

O Oswestry Disability Index 2.0 foi utilizado para avaliação da incapacidade 

funcional provocada pela lombalgia. Engloba 10 itens, os quais incluem a intensidade da 

dor; cuidados pessoais; levantar pesos; andar; estar sentado(a); estar de pé; dormir; vida 

sexual, se aplicável; vida social e viajar. Cada item corresponde a seis hipóteses de 

resposta, em que zero corresponde ao mínimo e seis corresponde ao máximo. A pontuação 

é apresentada numa escala de orientação negativa de zero (ausência de disfunção) a 100 

(maior disfunção). Desta forma, a maior pontuação possível (100%) é 50, sendo a 

interpretação da pontuação baseada no seguinte: >10% (menos de cinco pontos), sem 

incapacidade; 10-28%, incapacidade mínima; 30-48%, incapacidade moderada; 50 – 68% 

(34 ou mais pontos), incapacidade severa; e acima de 72%, incapacidade completa. 

O Oswestry Disability Index 2.0 (ODI 2.0) (Jeremy C.T. Fairbank & Pynsent, 

2000) resulta de uma atualização do Oswestry Disability Index, desenvolvido em 1980 (J. 

C.T. Fairbank et al., 1980). Foi adaptado para a população portuguesa por Martins (2002) 

e validado por Pereira (2003), tendo-se demonstrado um valor de Cronbach para 

consistência interna de 0,95 e reprodutibilidade de r = 0,90 (Jeremy C.T. Fairbank, 2014; 

Jeremy C.T. Fairbank & Pynsent, 2000; Martins, 2002; Pereira, 2003) (incluído no 

questionário, no apêndice II). 

2.4.6. Nível de atividade física (versão curta do Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ-SF)) 

Para aferir sobre o nível de atividade física procurou-se um instrumento que 

tivesse sido validado para a população portuguesa (Craig et al., 2003) e para a população 

universitária (Dinger et al., 2006). Para tal, recorreu-se à versão curta do questionário 

internacional de atividade física (IPAQ-SF; um de oito instrumentos IPAQ), a qual foi 

recomendada para estudos nacionais de prevalência e de possibilidade de comparação 

internacional. (Craig et al., 2003).  Este instrumento (versão curta), que pode ser auto-

administrado ou aplicado por entrevista, engloba sete itens, com perguntas abertas sobre 
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a atividade física dos últimos sete dias. A pontuação final pode ser estratificada em 

categorias, classificando as populações em grupos de alta, moderada e baixa atividade. 

(Craig et al., 2003; Use et al., 2002) (Apêndice II).  

2.5. Análise dos dados 

O tratamento estatístico foi realizado através de observação, preparação prévia 

dos dados, análise descritiva e análise inferencial. Inicialmente, a base de dados das 

respostas do questionário foi exportada do LimeSurvey para um documento Excel. 

Foram identificados potenciais erros de preenchimento dos dados, havendo necessidade 

de correção ou eliminação dos mesmos previamente à análise dos dados (por exemplo, 

a altura pedida no questionário em metros, por vezes foi colocada em centímetros, entre 

outros). De seguida, caracterizou-se o número absoluto de respondentes e analisou-se a 

sua elegibilidade para participação no estudo. Após identificação e caracterização geral 

dos participantes, foi desenhado um processo de anonimização, para garantir não haver 

identificação em linha dos participantes. Para tal, recorreu-se à técnica supressão de 

atributos, removendo atributos não essenciais para a análise, e à técnica de perturbação 

de dados, transformando variáveis noutras (PDPC, 2018; Veerle Van den Eynden, 

Louise Corti & Woollard, 2011). 

A análise descritiva e exploratória para caracterização da amostra foi efetuada 

com o IBM Statistical Package for the Social Sciences versão 27 (SPSS®). Utilizou-se 

estatística descritiva, i.e. médias e desvio padrão (se distribuição normal) ou medianas 

e amplitude interquartil (de distribuição não normal), para caracterizar as variáveis 

numéricas, e a frequência absoluta e percentagem, para caracterizar as variáveis 

categóricas. Para verificação da distribuição dos dados quantitativos recorreu-se ao teste 

de Kolmogorov-Smirnov quando n>30 e Shapiro Wilk, se n<30. Para a comparação de 

grupos independentes utilizou-se o teste T (se distribuição normal) ou o teste de Mann-

Whitney (na ausência de normalidade) para variáveis numéricas, no caso de não 

distribuição normal, também se verificou a assimetria e achatamento considerando 

valores até 2. Para variáveis categóricas, utilizou-se o teste de Qui-Quadrado. Também 

se utilizou os testes de Correlação de Pearson e de Spearman, o teste de Fisher e 

ANOVA de Kruskall Wallis. Foi considerado um nível de significância de 5%, sendo 
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considerado como resultado estatisticamente significativo aquele cujo valor de prova (p) 

foi menor do que 0,05 (IC=95%). 
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3. RESULTADOS 

    3.1. Caracterização geral dos participantes 

3.1.1.  Dados gerais sociodemográficos e antropométricos 

Foram identificados 532 participantes elegíveis. Tendo-se observado a existência 

de missings em diversos participantes, procedeu-se à análise preliminar dos dados 

relativos apenas a participantes que completaram o questionário na totalidade, ou seja, 97 

estudantes. Destes, 68 (70,1%) eram da UA, 24 (24,7%) do IPP, 4 (4,1%) da ESSSM e 1 

(1%) de outra instituição de ensino superior. Doze (14,4%) eram estudantes de 

doutoramento, 23 (23,7%) de mestrado, 60 (61,9%) de licenciatura e 2 (2,1%) de outro 

(curso técnico/mestrado integrado). A idade mediana dos participantes foi de 21,0 5,00 

anos, sendo 61 (62,9%) estudantes do género feminino e 36 (37,1%) do masculino (tabela 

1). O índice de massa corporal (IMC) médio observado foi de 22,813,017 kg/m2, sendo 

de 22,293,078 kg/m2 para o género feminino e de 23,692,731 kg/m2 masculino (tabela 

1), valores considerados normoponderais. 

 

 Tabela 1. Caracterização da amostra em termos sociodemográficos e antropométricos. 

Variáveis Média  DP/ 

Mediana  AIQ 

Frequência absoluta e  

percentagem 

Idade Geral (anos) 

       Género feminino 

       Género masculino 

21,05,001 

21,04,001 

21,57,001 

n.a. 

61, 62,9% 

36, 37,1% 

IMC geral (kg/m2) 22,813,017 n.a. 

IMC género feminino 22,293,078 n.a. 

IMC género masculino 23,692,731 n.a. 

Legenda: DP: Desvio padrão; % percentagem; IMC: índice de massa corporal; 1: Mediana  Amplitude interquartil; n.a.: não 

aplicável. 

 

3.1.2. Dependência auto-referrida de uso do Smartphone e características do 

seu uso 

De acordo com os resultados obtidos pela SAS-SV, 79 (81,4%) dos 97 estudantes 

não evidenciaram dependência autorreferida no uso de smartphone (grupo SEM-D) e 18 

(18,4%) demonstraram ter (grupo COM-D) (tabela 2).  
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  Tabela 2. Resultados SAS-SV. 

SAS-SV  Média DP/ Mediana AIQ Frequência absoluta (%) 

Pontuação geral 

        Categoria dependente 

        Categoria não dependente 

24,928,736 

36,00  

21,946,291 

100% 

18 (18,4%) 

79 (81,6%) 

    1: Mediana Amplitude interquartil. 

 

 

Analisando os estudantes com dependência, doravante designado como grupo 

COM-D, não se observaram diferenças com significado estatístico (t=0,59, p=0,214, teste 

t para amostras independentes) entre género feminino (25,3278,842, n=9) e masculino 

(24,2508,633, n=9).  

Na generalidade, os estudantes referiram que utilizam este meio de comunicação 

há cerca de 8,152,796 anos, não se tendo observado diferenças estatisticamente 

significativas (U=614,500, p=0,367, teste de Mann Whitney) entre o grupo COM-D (8,0 

4 anos; mediana e amplitude interquartil) e o grupo SEM-D (8,04 anos; mediana e 

amplitude interquartil). 

Analisado o tempo de uso diário de smartphone, foi referido que este é usado: até 

1h/dia por 11% dos estudantes SEM-D e por 0% dos estudantes COM-D; entre 1-3h/dia 

por 53% dos estudantes SEM-D e por 50% dos estudantes COM-D; e mais de 3h/dia por 

35% dos estudantes SEM-D e por 50% dos estudantes COM-D (tabela 3). As diferenças 

observadas entre os dois grupos não tiveram significado estatístico (X2=(2) 2,893, 

p=0,314, Teste do Qui-quadrado de Pearson e do Teste de Exato de Fisher). Analisou-se 

também a correlação entre a dependência autorreferida do uso de smartphone e o tempo 

de utilização diária do mesmo, através da Correlação de Spearman, tendo-se observado 

um valor de correlação desprezível sem significado estatístico (Rs=0,153, p=0,136) 

(tabela 3). 

  Quanto às funções do smartphone mais utilizadas pelos estudantes SEM-D, o 

acesso à internet foi o principal motivo identificado para o uso do smartphone (34,2%), 

seguido de acesso às redes sociais (29,1%), envio de SMS (16,5%), outro (8,9%), 

comunicação oral/chamadas (7,6%), e, por último, tirar fotografias (3,8%). Para os 

estudantes COM-D, as redes sociais foram identificadas como o principal motivo para o 

seu uso (66,7%), seguido do acesso a internet e envio de SMS, que apresentaram os 

mesmos valores de frequência absoluta e relativa (16,7%) (tabela 3). Apesar das redes 

sociais serem aparentemente utilizadas pelo grupo COM-D, não se observaram diferenças 



19 

 

com significado estatístico entre os grupos (X² (5) = 10,829, p= 0,90, Teste Exato de 

Fisher) (tabela 3). 

Relativamente às posturas adotadas durante o uso de smartphone, os estudantes 

SEM-D referiram maior uso de smartphone na posição sentado (77,2%), seguida da 

postura em decúbito (12,7%) e, por último, de pé (10,1%). Os estudantes COM-D também 

referiram uma maior utilização do smartphone na posição sentado (83,4%), seguido da 

postura de pé (11,1%) e, por fim, do decúbito (5,6%) (tabela 3). Não houve associação 

estatisticamente significativa relativamente às posturas mais utilizadas (X² (3) = 0,736, 

p= 0,806, Teste Exato de Fisher) (tabela 3). 

 

Tabela 3. Caracterização da utilização do smartphone em termos de tempo diário, funções e posturas. 

Variável 

 

SEM-D (n=79) 

(frequência absoluta e %) 

 

COM-D (n=18) 

(frequência absoluta e %) 

Valor do teste e valor 

de p 

Tempo de utilização diário X2=2,893, p=0314 

Rs= 0,153, p=0,136 

Até 1h 9; 11,4% 0; 0%  

Entre 1 e 3 horas 42; 53,2% 9; 50%  

Mais de 3 horas 
 

28; 35,4% 9; 50%  

Funções mais utilizadas X2=10,829, p=0,090 

Redes sociais 23; 29% 12; 66,7%  

Acesso a internet 27; 34,2% 3; 16,7%  

Envio de SMS 13; 16,5% 3; 16,7%  

Comunicação oral 6; 7,6% 0; 0%  

Outro 
 

7; 8,9% 0; 0%  

Posturas adotadas  X2=0,736, p=0,806 

Sentado (a) 61; 77,2% 15; 83,3%  

Deitado (a) 10; 12,7% 1; 5,6%  

De pé 8; 10,1% 2; 11,1%  

3.1.3. Raquialgia e incapacidade funcional em estudantes SEM-D  

vs. estudantes COM-D 

Na generalidade dos 97 estudantes que participaram, 23 (23,7%) referiram ter 

raquialgia crónica e 74 (76,3%) relataram não terem. Foi referida raquialgia crónica em 

20,3% e 38,9% dos estudantes SEM-D e COM-D, respetivamente, não se tendo 

evidenciado diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (X (1) ² =2,815, 

p=0,124, Teste Qui-quadrado e Teste Exato de Fisher).  
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Analisada a raquialgia crónica localmente, a cervicalgia foi reportada em 16,5% 

dos estudantes SEM-D e em 38,8% dos estudantes COM-D, a dorsalgia foi referida em 

6,3% dos estudantes SEM-D e em 27,8% dos estudantes COM-D, e dor na região lombo-

sagrada foi mencionada em 15,2% dos estudantes SEM-D e em 27,8% dos estudantes 

COM-D. Apesar de aparentemente diferentes, não se observou significado estatístico 

entre os dois grupos quer para a presença de cervicalgia (X²=0,030, p=1,000, Teste Qui-

quadrado e Exato de Fisher), quer para a dorsalgia (X²=0,833, p=0,650, Teste Qui-

quadrado e Exato de Fisher) ou para a dor na região lombo-sagrada (X²=0,505, p=0,631, 

Teste Qui-quadrado e Exato de Fisher) (tabela 4).  

 

Tabela 4. Caracterização da dor para os estudantes SEM-D e COM-D. 

Variável 

 

SEM-D (n=79) 
(média  DP ou mediana  

AIQ ou frequência absoluta 

e %, conforme aplicável) 

 

COM-D (n=18) 
(média  DP ou mediana  

AIQ ou frequência absoluta 

e %, conforme aplicável) 

valor de p 

Presença de dor (%)   

Cervical 13; 16,5% 7; 38,9% 1,000 

Dorsal 5; 6,3% 5; 27,8% 0,650 

Lombo-sagrada 
 

12; 15,2% 5; 27,8% 0,631 

Intensidade da dor (0-10)    

Cervical 3,70  2,213 4,57  2,370 0,419 

Dorsal 4,40  1,817 3,60  1,949 0,521 

Lombo-sagrada 
 

4,00  3,001 3,00  2,001 0,093 

Duração por episódio (minutos)    

Cervical 52,50  49,917 60,67  59,003 0,872 

Dorsal 7,50  539 10,67  9,018 1,000 

Lombo-sagrada 
 

180  4931 60  2121 0,571 

Dias por semana    

Cervical 2,60  1,506 2,50  1,761 0,905 

Dorsal 4,50  2,082 3,50  2,646 0,575 

Lombo-sagrada 3,73  2,149 2,25  1,500 0,232 

1: Variáveis que não apresentaram distribuição normal, sendo apresentadas a mediana e amplitude interquartil.  

   

Relativamente ao nível de incapacidade funcional resultante de dor cervical 

(INCAP-CERV), analisado através do NDI, observou-se que apenas 38 (39,2%) 

apresenta incapacidade leve e 1 (1,0%) incapacidade moderada (tabela 5). Foi reportada 

INCAP-CERV leve em 32,9% (n=26) dos estudantes SEM-D e em 66,7% (n=12) dos 

estudantes COM-D e INCAP-CERV moderada em 1,3% (n=1) dos estudantes SEM-D e 
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em 0,0% (n=0) dos estudantes COM-D. Analisada a pontuação mediana obtida para o 

NDI entre os grupos SEM-D (3,04,0) e COM-D (5,506,50), encontraram-se diferenças 

estatisticamente significativas (U=445,000, p=0,013, teste de Mann-Whitney) bem como 

entre níveis de incapacidade (H=6,003, p=0,016) (tabela 5). Analisou-se ainda a 

correlação entre a dependência autorreferida do uso de smartphone e a INCAP-CERV, 

tendo-se encontrado uma correlação positiva fraca, estatisticamente significativa 

(Correlação de Pearson R= 0,372, p=0,01 e Coeficiente de correlação (R2) = 13,84%). 

Sendo assim, foi proposto um modelo de regressão linear, e desta forma estudar a 

“natureza” desta relação. Entretanto, mesmo com significado estatístico, nem todos os 

pressupostos foram cumpridos, inviabilizando o modelo de previsão. 

Quanto ao nível de incapacidade funcional resultante de dor lombar (INCAP-

LOMB), analisado pelo ODI, na generalidade apenas 18 (6%) estudantes evidenciaram 

incapacidade leve e 1 (1%) incapacidade moderada (tabela 5). Foi reportada INCAP-

LOMB leve em 16,5% (n=13) dos estudantes SEM-D e em 27,8% (n=5) dos estudantes 

COM-D e INCAP-LOMB moderada em 1,3% (n=1) dos estudantes SEM-D e em 0,0% 

(n=0) dos estudantes COM-D. Analisada a pontuação mediana obtida para o ODI entre 

os grupos SEM-D (1,003,00) e COM-D (2,005,25), não se encontraram diferenças 

estatisticamente significativas (U=627,00, p=0,418, teste de Mann-Whitney), assim como 

nos níveis de ODI (H=0,865, p=0,493) (tabela 5).  

 

  Tabela 5. Incapacidade funcional relacionada com a cervical (NDI) e com a lombar (ODI). 

Variável 

 

SEM-D (n=79)  
(mediana  AIQ, ou 

frequência absoluta e %, 

conforme aplicável) 

 

COM-D (n=18) 
(mediana  AIQ, ou 

frequência absoluta e %, 

conforme aplicável) 

valor de p 

Nível do NDI  

Nenhuma incapacidade 

Incapacidade leve 

Incapacidade moderada 

 

52 (65,8%) 

26 (32,9%) 

1 (1,3%) 

 

6 (33,3%) 

12 (66,7%) 

0 (0%) 

0,016* 

      Pontuação do NDI 3,04,0 5,506,50 0,013* 

Nível do ODI  

Nenhuma incapacidade 

Incapacidade leve 

     Incapacidade moderada 

 

65 (82,3%) 

13 (16,5%) 

1 (1,3%) 

 

13 (72,2%) 

5 (27,8%) 

0 (0%) 

0,493 

Pontuação do ODI 1,003,00 2,005,25 0,418 

N.s: Não se aplica. AIQ: Amplitude interquartil. *: diferença estatisticamente siginificativa. 
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Nível de atividade física de estudantes SEM-D vs. estudantes COM-D 

Os níveis de atividade física foram, em geral, predominantemente de nível 

moderado e alto, sendo alto em 40,5% dos estudantes SEM-D e em 33% dos estudantes 

COM-D, moderado em 43% dos estudantes SEM-D e em 33,3% dos estudantes COM-D, 

e baixo em 16,5% dos estudantes SEM-D e em 33,3% dos estudantes COM-D (figura 1). 

Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (H 

(2)=2,632, p=0,268 IC95%=0,256-0,445, Teste de Kruskal-Wallis).  

Analisou-se também o nível de atividade física entre os estudantes que 

manifestaram raquialgia (COM-R) (23; 23,7%) vs. estudantes sem raquialgia (SEM-R) 

(74; 76,3%). Os níveis foram SEM-R: alto (28; 37,8%), moderado (30; 40,5%) e baixo 

(16; 21,6%) para os COM-R: alto (10; 43,5%), moderado (10; 43,5%) e baixo (3; 13%). 

Da mesma forma, os níveis de atividade física não foram estatisticamente diferentes entre 

os estudantes com raquialgia e os estudantes sem raquialgia (H(2)= 0,830, p=0,660, 

IC95%=0,678-0,848). 

 

 
Figura 1. Níveis de atividade física em estudantes com e sem dependência. 
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Figura 2. Níveis de atividade física em estudantes com e sem raquialgia. 

 

 

Adicionalmente, analisou-se se havia correlação entre os níveis de atividade física 

e o tempo de uso diário de smartphone, não se tendo observado correlação 

estatisticamente significativa, sendo coeficientes de correlação R de Spearman (rs=0,01, 

p=0,911) e de Kendall, t=0,012, p=0,897). 

 

 

 

 

 

 

  



24 

 

4. DISCUSSÃO  

Este estudo visou contribuir para uma melhor compreensão da associação entre o uso 

do smartphone e disfunções musculoesqueléticas (Baabdullah et al., 2020; Celikkalp et 

al., 2020; Cochrane et al., 2019; Eitivipart et al., 2018; Grimby-ekman et al., 2017; H. J. 

Kim & Kim, 2015; Shah & Sheth, 2018; Y.F. Xie & Szeto, 2015), com objetivo principal 

de analisar a associação entre a dependência (autorreferida) do uso do smartphone e a 

raquialgia crónica em estudantes universitários. Pelo conhecimento da equipa, à data, este 

é o primeiro estudo que analisou a associação entre a dependência autorreferida de uso 

de smartphone e a raquialgia crónica  na população universitária, em Portugal.  

Neste estudo foram apenas apresentados resultados preliminares, referentes a uma 

amostra de 97 estudantes universitários jovens, com uma média de idade de 22 anos, de 

ambos os géneros (62,9% género feminino), com uma média do índice de massa corporal 

considerado normoponderal (22,8 kg/m2), predominantemente inscritos num curso de 1º 

ciclo (licenciatura, 61,9%), 70,1% dos quais Universidade de Aveiro. Estes estudantes 

utilizam smartphone há cerca de oito anos, sendo que 18,4% reportaram dependência 

autorreferida do uso de smartphone. Os resultados médios obtidos no SAS-SV 

(24,928,736) vão de encontro aos encontrados por Tateno e colaboradores (2019) 

(26,1±10,0), também em estudantes universitários (Tateno et al., 2019). No entanto, a 

percentagem de estudantes com dependência autorreferida parece ser inferior à descrita 

por outros autores, que encontraram percentagens de 46% (Dharmadhikari et al., 2019), 

48% (Aljomaa et al., 2016) e 60% (Alsalameh et al., 2019). Ao comparar entre géneros, 

neste estudo não se observaram diferenças, o que é concordante com outros estudos 

recentes (Chen et al., 2017; Romero-Rodríguez et al., 2020; Thorburn et al., 2021) mas 

contrário a outros estudos, também eles contraditórios, na medida em que um observou 

uma maior dependência no género masculino (Aljomaa et al., 2016) outro maior 

dependência no feminino (Celikkalp et al., 2020; Tateno et al., 2019). 

Apesar dos estudantes com dependência autorreferida no uso de smartphone 

(COM-D) terem mostrado uma maior utilização atual diária deste dispositivo 

comparativamente aos estudantes sem dependência (SEM-D), as diferenças encontradas 

não revelaram significado estatístico, eventualmente resultante do baixo n amostral. De 

realçar que os estudantes COM-D referiram uma utilização diária sempre superior a 

1h/dia (11% dos estudantes SEM-D indicaram uma utilização inferior a 60 min), sendo 



25 

 

que 50% referiu uma utilização superior a 3h/dia (contrastando com 35% dos estudantes 

SEM-D). O que aproxima-se dos achados de Haug et al. (2015), foram analisados jovens 

suiços (n=1519), sendo que destes, 16,9% tinham dependencia (demonstrado pelo SAS-

SV). Os participantes dependentes estavam predominantemente para mais de 1h/dia 

(96,9%) e os não dependentes (84%), o tempo mais referido para os dependentes foi 3-4h 

dia (37,9%) e para os não dependentes 1-2h/dia (36,3%)(Haug et al., 2015). No estudo de 

Celikkalp e colegas, a média de tempo dos estudantes da área da saúde foi de 5h/dia 

(Celikkalp et al., 2020). Kim e colaboradores (2015), observaram que 42,1% dos 

estudantes universitários analisados (n=292; 21,42±1,57 anos) dispendiam no mínimo 

4h/dia para uso de smartphone, e que 80% usavam smartphone por mais de duas horas 

todos os dias (S. E. Kim et al., 2015). Por sua vez, Alosaimi e colaboradores (2016) 

referem que 75% dos universitários na Arábia Saudita (n=2367, destes 88% do primeiro 

ciclo) passam 4h/dia a usar o smartphone e que 27,2% o usam mais de 8h/dia (Alosaimi 

et al., 2016). Chan e colaboradores (2020), relataram  que 4h/dia é o tempo médio 

despendido para os universitários chineses (n=1002), sendo que  uma hora adicional foi 

associada a um aumento de 6% de probabilidade ter de cervicalgia, além disso, os alunos 

que referiram lombalgia, tinham três vezes mais probabilidade de relatar cervicalgia em 

comparação com os sem lombalgia (Chan et al., 2020). Essa concordância de algias, pode 

ser, em parte, devido aos fatores de risco mecânicos comuns de distúrbios da coluna 

vertebral (cit in Chan et al., 2020).  

Ainda sobre as práticas de uso de smartphone, as redes sociais e o acesso a internet 

foram referidas como as preferidas entre os participantes, à semelhança dos resultados 

obtidos por Namwongsa e colaboradores (2018) (Tailândia, n=779, estudantes de 

primeiro ciclo). A alta portabilidade dos smartphone permite seu uso em grande 

variabilidade de posturas. Durante o uso do smartphone, a posição sentado (78,5%) foi 

referida como a mais utilizada neste estudo, o que vai ao encontro dos resultados de 

outros(H. J. Kim & Kim, 2015; Namwongsa, Puntumetakul, Neubert, Chaiklieng, et al., 

2018). Importa referir que foi relatado que o uso do smartphone na posição sentado parece 

causar mais mudanças no ângulo da cabeça e da cervical do que em pé (Eitivipart et al., 

2018). Mais, Regiani e os seus colaboradores (2019) observaram que aqueles que 

manipulam os telemóveis com ângulos de 45º e 60º têm cerca de duas vezes mais 

probabilidade de ter pontuações mais altas de sintomas graves do que aqueles com 

alinhamento neutro da cervical (0º) (Regiani Bueno et al., 2019).  
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Mediante ao exposto, estudos biomecânicos vem analisando os movimentos e 

segmentos que envolvem a manipulação dos smartphones. Por exemplo, Lee et al. (2015), 

compararam (em laboratório) as posturas de pé e sentado, durante três tarefas comuns de 

uso do smartphone. Observaram maior flexão cervical durante as mesmas, sendo 

mensagem de texto (10%), navegação na web (6%) e assistir vídeos (23%) enquanto 

estavam sentados(S. Lee et al., 2015). Yan Fei Xie et al., (2018) , investigaram a possível 

associação entre a dor crónica cervical-ombro e o uso do smartphone em adultos jovens, 

observaram a cinemática espinhal em três diferentes tarefas (envio de mensagens de texto: 

com uma mão, com duas e digitar em computador desktop) em usuários com e sem dor. 

Através de cinemática tridimensional, examinaram as regiões cervical, torácica e lombar 

para cada tarefa. Concluíram que a cinemática alterada pode estar associada a dor, sendo 

os ângulos significativamente aumentados de flexão cervical (lado direito), durante a 

mensagem de texto do smartphone e maiores alterações posturais na rotação cervical 

foram encontrados durante todas as tarefas no grupo sintomático. Sugerindo um aumento 

da assimetria cervical nos usuários de smartphone com cervicalgia ao interagir com o 

equipamento. Mais, as mensagens de duas mãos foram associadas ao aumento da flexão 

cervical e com uma mão a postura assimétrica da cervical. Observaram que os graus de 

flexão cervical e torácica foram significativamente maiores ambos os grupos durante 

ambas digitações no smartphone quando comparado ao do computador.  Por outro lado, 

o ângulo de flexão lombar foi significativamente maior durante a tarefa de digitação no 

computador do que no texto bilateral para ambos os grupos. Também relataram que a 

coluna torácica apresentou graus ligeiramente maiores de flexão na tarefa bilateral e de 

digitação no grupo sintomático. O que parece ser tendência natural na adoção de maior 

flexão torácica no uso do smartphone como mecanismo compensatório para evitar maior 

flexão cervical. Destaca-se que os participantes dolorosos apresentaram maior amplitude 

de variabilidade de movimento(Yan Fei Xie et al., 2018).  

Tapanya e colaboradores (2021), observaram os efeitos de diferentes ângulos de 

flexão cervical no momento gravitacional e atividades musculares enquanto realizavam 

tarefas de texto por três minutos, em quatro ângulos cervicais (0, 15, 30 e 45°), na postura 

de pé. Proporcionalmente, quando o ângulo de flexão aumentou, o momento gravitacional 

da cervical e atividade dos extensores cervicais aumentaram, enquanto a do trapézio 

superior diminuiu. Sendo que no menor momento gravitacional da cervical com flexão 

de 0°, houve menor atividade muscular e score de desconforto cervical. Ou seja, para 



27 

 

tarefa de mensagem de texto no smartphone, na postura em pé, a posição da cervical em 

0° parece reduzir a força gravitacional que atua na coluna cervical, e assim minimizar o 

desconforto nesta região. Bem como, a evitação da postura em flexão cervical (30-45°), 

em pé(Tapanya et al., 2021). Outro estudo (n=27) que incluiu análise biomecânica, 

observou o efeito/influência de quatro diferentes estilos de digitação no smartphone 

(segurando/digitando à direita (com o polegar) e de duas mãos em três alturas (baixo, 

medio e alto), durante dois minutos. As posturas dos usuários de smartphone envolveram 

flexão cervical de 19-21°, durante os dois estilos de digitação mais usados duas mãos 

(baixo) e com polegar. Além disso, a digitação bilateral em diferentes alturas de 

visualização alterou as posições relativas da cervical e dos membros superiores e, 

portanto, alterou o carregamento muscular das articulações proximais. Segurar em 

diferentes alturas alterou os ângulos de flexão cervical e as atividades musculares do 

trapézio direito. Colocar os cotovelos nas coxas (baixo) reduziu a flexão do cervical, 

cotovelo e as atividades musculares do trapézio direito e do bíceps braquial em 

comparação com o estilo médio. No entanto, a postura “baixo” pode estar associada a um 

tronco inclinado e à falta de suporte do tronco, e assim representar um risco adicional 

para a região posterior(Ko et al., 2016). 

Há estudos cinemáticos objetivos não apenas em laboratórios, mas também em 

ambientes naturais. Por exemplo, Han et al., (2019), avaliaram 31 universitários, por oito 

horas num dia típico, sendo registados a postura e o uso do smartphone. Os universitários 

passaram em média 125,9 minutos com inclinação significativamente maior para baixo 

do que quando não estavam usando smartphone. Além disso, o ângulo de flexão 

superiores a 30° foram considerados mais comuns ao usar o smartphone, enquanto a 

flexão cervical menos de 20° era mais comum quando não estavam utilizando. Essas 

descobertas indicam associação entre a duração de uso do smartphone a intensidade da 

postura de flexão cervical (Han et al., 2019). Syamala et al. (2018), descobriram que o 

apoio à cadeira (de ráquis e braços) reduziu a flexão cervical e ângulos crânio-cervicais, 

momento gravitacional e atividade muscular nas regiões da cervical e ombro 

significativamente em comparação com nenhum suporte de cadeira, em universitários 

assintomáticos. Indicando uma possibilidade de intervenção para reduzir as exposições 

biomecânicas, bem como as possíveis algias associadas durante o uso do smartphone 

(Syamala et al., 2018). Outro estudo recente analisou a cinemática da ráquis dos 

universitários com sensores de movimento inercias, durante três horas enquanto eles 
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faziam suas atividades habituais dentro do campus. Sendo a flexão cervical aumentada 

durante o uso versus a não utilização. Além disso, encontraram aumento significativo da 

frequência da variação postural durante a utilização. Mais, houve associação do aumento 

dos graus da flexão e variação postural associada a dor cervical e na dorsal. Sendo o 

tempo de uso e as métricas cinemáticas do aumento do ângulo de flexão mediano cervical 

durante o uso, associados aos scores de cervicalgia e dorsalgia nos últimos três meses. 

Demonstrando assim, uma possível ligação entre a exposição física (postura estática e 

falta de variabilidade) e a dor (Szeto et al., 2020).Relativamente à raquialgia crónica, a 

prevalência de cervicalgia nos estudantes universitários usuários de smartphone varia na 

literatura (17% to 81,6%) (Chan et al., 2020; Esteves, Dulce; Vieira, Sergio; Brás, Rui; 

O’Hara, Kelly; Pinheiro, 2017; Namwongsa, Puntumetakul, Neubert, & Boucaut, 2018; 

Regiani Bueno et al., 2019; Y. Xie et al., 2017; Yeun & Han, 2017). No presente estudo, 

na generalidade a região mais referida de dor foi a cervical (20,6% de todos os 

estudantes), sendo que 38,9% dos estudantes COM-D referiram ter cervicalgia, 

comparativamente a 16,5% de estudantes SEM-D. Estes resultados parecem, no entanto, 

exibir uma prevalência baixa, comparativamente a resultados de outros estudos em que 

se observou uma prevalência de cervicalgia de 55,8% (Kim e Kim,2015) e 60,8% 

(Alsalameh et al, 2019) em estudantes universitários. Noutros estudos observou-se 

também que a região corporal mais dolorosa após o uso de smartphone por um período 

de 12 meses foi a cervical (32,50% para Namwongsa, Puntumetakul, Neubert, & Boucaut, 

2018; 45% para Chan et al., 2020). Em estudantes jovens brasileiros de primeiro ciclo 

(n=792), a prevalência de cervicalgia nos últimos sete dias foi de 51% (Morais et al., 

2019). Foi ainda reportado que o tamanho do ecrã parece estar intimamente relacionado 

com dores em regiões específicas do corpo (H. J. Kim & Kim, 2015). Além disso a 

postura da cervical em flexão parece ser um fator de risco para a disfunção do cervical 

(Chan et al., 2020; Y. Xie et al., 2017). Mais ainda, estudantes mais altos parecem ser 

outro fator de risco (Chan et al., 2020). Conforme mostram os resultados de uma revisão 

recente (Eitivipart et al., 2018), durante o uso do smartphone ocorre um aumento da 

atividade muscular do trapézio superior, eretor da coluna e músculos extensores da 

cervical, bem como aumenta o ângulo de flexão e inclinação da cervical e o deslocamento 

da cervical. Estes ajustes cinéticos e cinemáticos poderão, eventualmente, contribuir para 

a instalação e/ou perpetuação da cervicalgia.  
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No presente estudo, de maneira geral, a prevalência de dor referida na região 

dorsal foi de 10,3% (para todos os estudantes), sendo para os estudantes SEM-D de 6,3% 

e para os estudantes COM-D de 27,8%. Apesar da aparente diferença entre grupos, não 

houve significado estatístico na mesma, o que poderá, uma vez mais, dever-se ao baixo n 

amostral, já referido anteriormente. Curiosamente, num estudo realizado na população 

jovem universitária (n=249), a parte superior da coluna vertebral (dorsal) foi identificada 

como a mais dolorosa (70,3%), seguindo-se os punhos/mãos (68,7%) e a cervical (65,9%) 

(Mustafaoglu et al., 2021). Os mesmos autores referiram também que a pontuação do 

SAS se correlacionou com a prevalência de dor musculoesquelética na parte superior da 

coluna vertebral (p=0,02), cervical (p= 0,001) e punhos/mãos (p= 0,001) (Mustafaoglu et 

al., 2021). 

Cochrane e colaboradores, analisaram os efeitos a curto prazo do uso dos 

smartphones em universitários e as posturas superiores, observaram que o uso afetou 

significativamente a cifose torácica, flexão cervical, a obliquidade pélvica e ombro (lado 

não dominante). Relataram aumento das medidas de cifose torácica baixa e alta, após 

cinco minutos de uso de smartphone. Sendo que a cifose excessiva (>40º) pode 

influenciar a (dis)função do membro superior, a amplitude cervical e resultar em 

raquialgias. Além disso, reportaram que ambas as medidas de T12 para as espinhas ilíacas 

(superiores e posteriores) mostraram mudanças na obliquidade pélvica após o uso do 

smartphone. O que pode resultar em dor lombar e torácica superior, considerando que a 

coluna vertebral é uma cadeia cinética fechada. Assim considera-se importante a análise 

postural como um todo durante o uso do smartphone (Cochrane et al., 2019). 

Relativamente à dor na região lombo-sagrada, neste estudo observou-se uma 

prevalência geral de 17,5%, (15,2% dos estudantes SEM-D e 27,8% dos estudantes COM-

D). Morais e seus colaboradores (2019) realizaram um estudo sobre a dor 

musculoesquelética em estudantes de primeiro ciclo, tendo relatado que a maior 

prevalência de dor nos últimos 7 dias foi na coluna vertebral (74,9%), sendo a lombalgia 

a mais referida (54,5%) (Morais et al., 2019). Noutro estudo, com adultos australianos 

(n=207, destes 68,6% usuários significativos de smartphone e 31,4% usuários 

significativos de tablets), observou-se que 60% apresentaram sintomas durante ou após o 

uso de ambos. Apesar da dor mais sentida ser na cervical (18,1% usuários de smartphone 

e 19,3% em usuários de tablets), a coluna lombo-sagrada, os punhos, a mão direita e 
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ambos os polegares foram locais mais proeminentes de sintomas em usuários somente de 

smartphone.  

Quando a dor foi o sintoma experienciado, o nível médio (±DP) de dor relatado 

foi de 2,9 ±1,4 de 10 na Escala Visual Analógica, e o nível médio de dor para usuários 

somente de smartphones foi de 3,01 ±1,5 (Thorburn et al., 2021), este resultado aproxima-

se do presente estudo, a qual intensidade (0-10) de cervicalgia: SEM-D 3,70   2,213 e 

COM-D 4,57  2,370/ dorsalgia: SEM-D foi de 4,40  1,817 e para os COM-D 3,60  

1,949/ região lombo-sagrada: SEM-D foi de 4,00  3 (mediana e amplitude interquartil) 

e COM-D 3,0  2 (mediana e amplitude interquartil). 

Relativamente ao nível de incapacidade funcional decorrente de dor cervical 

(INCAP-CERV), analisada através do NDI, observou-se que, na generalidade dos 

estudantes, 39,2% apresentou incapacidade leve. Sobre esta variável, houve uma maior 

proporção de estudantes COM-D que reportou INCAP-CERV leve (66,7%) 

comparativamente a estudantes SEM-D (32,9%), tendo-se observado diferenças com 

significado estatístico a nível da mediana obtida entre ambos os grupos (5,506,50 e 

3,04,0, respetivamente), assim como uma associação positiva fraca (R= 0,372, p=0,01) 

entre a dependência autorreferida de uso de smartphone e a INCAP-CERV. Estes 

resultados diferem dos achados de Shan e Shet (2018), que encontraram um coeficiente 

de correlação de Spearman significativo, sendo correlação positiva moderada entre SAS 

e NDI (R = 0,671, p =0,001, n=100). 

Quando analisada a incapacidade funcional decorrente de dor lombar (INCAP-

LOMB), identificada através do ODI, observou-se que, na generalidade dos estudantes, 

apenas 6% apresentou incapacidade leve. Ainda assim, houve uma maior proporção de 

estudantes COM-D que reportou INCAP-LOMB leve (27,8%) comparativamente a 

estudantes SEM-D (16,5%), tendo-se observado a inexistência de significado estatístico 

a nível da mediana obtida entre ambos os grupos (2,005,25 e 1,003,00, 

respetivamente). Ainda sobre do ODI, 18,6% apresentavam incapacidade leve, e 17,5% 

dos participantes referiram lombalgia, que vai de encontro aos achados Namwongsa e 

colaboradores (2018), onde a prevalência da região lombar foi de 17,3%, e de Ashayhan 

e colaboradores (2018), que observaram uma prevalência de 21%, sendo que houve uma 

pontuação mínima no ODI (AlShayhan & Saadeddin, 2018; Namwongsa, Puntumetakul, 
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Neubert, & Boucaut, 2018). Num estudo que envolveu testes físicos e questionários, 

observou-se a prevalência de lombalgia em 48% dos estudantes universitários, sendo a 

mesma considerada “leve”, ainda que “significativa”. Curiosamente os indivíduos com 

dor lombar “significativa” eram mais ativos fisicamente, contudo tinham pontuações de 

stress mais altos. Além disso, não se encontraram diferenças entre os grupos para 

mobilidade sagital da coluna, postura estacionária da coluna, resistência muscular, erro 

de reposicionamento da coluna, aptidão cardiovascular ou outras medidas psicológicas 

(Mitchell et al., 2009).  

Além da dor poder resultar de défices ou alterações do controlo motor, o inverso 

poderá também ocorrer (Hodges & Moseley, 2003). Outro componente importante 

relacionado com a dor é o medo da dor, que pode resultar em diminuição da atividade 

física (cit in Langevin & Sherman, 2007). Por sua vez, a inatividade física parece 

aumentar a probabilidade de stress, o que, combinado com o uso intenso do smartphone, 

poderá aumentar ainda mais a probabilidade de ocorrência de stress e lesão (Zhai et al., 

2020). De acordo com a pontuação do IPAQ-SF, os níveis de atividade física foram, em 

geral, predominantemente de nível moderado (41,2%) e alto (39,2%) (alto: 40,5% SEM-

D e 33% COM-D/ moderado: 43% SEM-D e 33,3% COM-D; baixo: 16,5% SEM-D e 

33,3% COM-D). Estes resultados diferem de outro estudo com estudantes universitários 

portugueses que reportam uma maior prevalência de nível de atividade física baixo (29-

40%) (Esteves, Dulce; Vieira, Sergio; Brás, Rui; O’Hara, Kelly; Pinheiro, 2017). Não 

houve relação proporcional entre níveis de atividade física e ter dependência ou não, à 

semelhança do observado por Kim e colaboradores (S. E. Kim et al., 2015). 

4.1. Limitações do estudo e sugestões para estudos futuros 

Constitui como principal limitação deste estudo o baixo n amostral, sendo estes 

dados preliminares. Por outro lado, apesar da ferramenta utilizada para recolha de dados 

ser aparentemente relativamente simples e intuitiva, é possível que a falta de familiaridade 

dos respondentes com alguns termos e metodologias, nomeadamente a nomenclatura 

regional da coluna (minimizada pela disponibilização de uma imagem da coluna com as 

regiões devidamente assinaladas) e a identificação da intensidade da dor, respetivamente, 

possa ter dificultado a resposta ao questionário. Acresce também o facto de terem sido 

colocadas várias perguntas abertas que se vieram a verificar respondidas de diversas 

formas (p.e. tempo em horas ou em minutos) afetado os dados. 
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Sugere-se assim, de futuro, alargar este estudo a um maior número de 

participantes, abrangendo outras instituições de ensino superior, de forma a haver maior 

representatividade e robustez na análise estatística e, dessa forma, inferência para a 

população académica. Poderá ser benéfico recorrer a um questionário apenas com 

perguntas fechadas, garantindo assim uniformidade nas respostas e a minimização de 

missings, o que constituiu também uma limitação do atual estudo. 

Dado a dependência de uso de smartphone poder implicar alterações a nível 

psicológico e emocional, assim outras noutras variáveis como a qualidade do sono, poderá 

também ser relevante analisar estas variáveis em estudos futuros. 

Além disso, outro fator relatado recentemente na literatura, é o padrão de uso do 

smartphone entre indivíduos (estratégias de posturas) e condições ambientais. Por 

exemplo, alguns sujeitos podem usar apenas a flexão do tronco, ou apenas uma flexão 

cervical, ou uma combinação desses dois movimentos articulares. Sugerindo três grupos 

separados e biomecanicamente distintos em relação à sua coordenação de esqueleto axial: 

uma estratégia que implica principalmente o cervical, outra que implica principalmente o 

tronco e uma estratégia mista (Merbah et al., 2020). Sugere-se assim, uma análise desses 

segmentos.  

 

  



33 

 

5. CONCLUSÃO 

Nos estudantes universitários que participaram neste estudo observou-se uma 

prevalência de dependência autorreferida de uso de smartphone de aproximadamente 

18,4% e uma prevalência de raquialgia crónica de 23,7%. A região cervical parece ser a 

região mais dolorosa nesta amostra, seguida da região lombo-sagrada e da dorsal. Não 

parece haver uma associação entre esta dependência e a raquialgia crónica, apesar de se 

ter observado uma maior prevalência de cervicalgia (38,9%), de dor na região lombo-

sagrada (27,8%) e de dorsalgia (27,8) em estudantes COM-D comparativamente a 

estudantes SEM-D (16,5%, 15,2% e 6,3%, respetivamente). Por outro lado, a 

incapacidade leve por cervicalgia (INCAP-CERV) e lombalgia (INCAP-LOMB) 

parecem estar presentes na vida destes estudantes, sendo que os resultados do presente 

estudo sugerem uma correlação positiva fraca entre a dependência e a INCAP-CERV, 

tendo-se observado a prevalência de INCAP-CERV em cerca do dobro dos estudantes 

COM-D comparativamente a estudantes SEM-D. Importa ainda referir que dado o baixo 

n amostral, estes resultados deverão ser analisados com cautela, havendo a necessidade 

de alargar a análise a um maior número de estudantes universitários. Ainda assim, 

perspectiva-se necessário incluir aconselhamento sobre os hábitos de uso de smartphone 

na abordagem de tratamento e prevenção de raquialgia crónica, sobretudo da cervicalgia, 

por parte dos profissionais de saúde, nomeadamente dos fisioterapeutas.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE I - Declaração de Consentimento Informado 

Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial 

Designação do Estudo: Associação entre a dependência autorreferida do uso de smartphone e a raquialgia 

em estudantes universitários. 

O presente estudo insere-se no âmbito da Dissertação de Mestrado em Fisioterapia, da Escola Superior de 

Saúde da Universidade de Aveiro da estudante Maria Eduarda Oliosi Oliveira. De referir que o projeto se 

encontra aprovado pelo Conselho de Ética e Deontologia da Universidade de Aveiro (Parecer n.º 01-

CED/2020) e foi ouvida a equipa técnica RGPD da Universidade de Aveiro. 

Como o título do estudo sugere, o principal objetivo do mesmo consiste em averiguar a possível associação 

entre dores nas costas (raquialgia) e a dependência autorreferida do uso de smartphone em estudantes 

universitários. De modo a concretizar o objetivo delineado, a investigadora Maria Eduarda Oliosi Oliveira 

procederá à recolha dos seguintes dados: - informação para a caracterização geral (instituição de ensino 

pela qual teve acesso ao questionário; grau académico a frequentar no momento; se está a trabalhar; se é ou 

já foi atleta de alta competição; se já sofreu acidentes graves que tivesse resultado em alguma lesão; se tem 

diagnóstico de alguma doença neurológica, cardiorrespiratória, oncológica ou reumática, se tem alteração 

visual e ou auditiva; altura; peso; se possui smartphone e tempo médio de uso, se tiver; posturas adotadas 

durante o uso de smartphone; questões sobre atividade física através do Questionário Internacional de 

Actividade Física Versão Curta (IPAQ-SV)); - sobre a utilização do smartphone, através do Smartphone 

Addiction Scale Versão Curta (SAS-SV); - e sobre a dor nas costas, nomeadamente a caracterização da dor 

através do Neck Disability Index (NDI) e do Oswestry Disability Index (ODI), assim como outras 5 

perguntas sobre raquialgias formuladas pela equipa para o efeito: “se apresenta dor na coluna há, no 

mínimo, 3 meses”, “local(s) específicos de dor(es) na coluna (cervical, torácica, lombar e/ou sacro-

coccígea)” “intensidade da dor (0-10)”, “duração da dor por episódio (em horas:minutos)” e “quantos dias 

por semana tem dor”. Os dados serão fornecidos e validados pelo participante via formulário online. Os 

dados serão recolhidos e alojados numa plataforma informática da Universidade de Aveiro. Após a recolha 

dos dados, a investigadora Maria Eduarda Oliosi procederá a um prévio tratamento inicial dos dados, tendo 

em vista a necessária caracterização dos participantes no estudo, aplicando igualmente um processo de 

pseudonimização, retirando dos dados qualquer hipótese de identificação indireta à posteriori, apagando os 

dados que permitam futura reidentificação até no máximo seis meses após a recolha, correspondendo este 

ao prazo de conservação final. Após este processo os dados podem ser considerados absolutamente 

anónimos, podendo ser usados e partilhados em RGPD. 

Durante o período de conservação dos dados iniciais (seis meses após recolha) o participante tem direito de 

acesso e retificação dos dados fornecidos ou cancelamento do consentimento previamente fornecido. Para 

tal, deverá enviar um e-mail para mariaeduardaoliosi@ua.pt, com assunto 

"Acesso/retificação/esquecimento", sendo de seguida contactado para fornecer dados que, conjugados em 
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linha, o permitam singularizar indiretamente e, assim, eliminar permanentemente. O participante pode 

também esclarecer eventuais dúvidas enviando e-mail para mariaeduardaoliosi@ua.pt, com assunto 

"Esclarecimento de dúvidas". O participante pode ainda, caso entenda, apresentar reclamação junto da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (www.cnpd.pt). 

Escolha uma das seguintes respostas 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Sim. Dou o meu consentimento. 

 Não dou meu consentimento.  
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APÊNDICE II - Questionário  

A1 - Qual é a instituição de ensino superior que frequenta, pela qual teve acesso a este questionário?  

Escolha uma das seguintes respostas. Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 UA 

 ESSSM 

 IPP 

  

 

Outra. Indique qual 

 

 

A2 - Qual é o grau académico universitário que se encontra a frequentar neste momento: 

Escolha uma das seguintes respostas. Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 

Licenciatura   

 Mestrado 

 Doutoramento  

 

Outro. Indique qual. 

 

 

A3 - É estudante trabalhador? 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

Sim 

 

 Não 

 

A4 - É ou foi atleta de alta competição?  

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Sim 

 

 Não 
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A5 - Já realizou alguma cirurgia ou sofreu alguma queda ou acidente grave que tivesse resultado em 

fratura, rutura muscular ou outra lesão? 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Sim 

 Não 

 

A6 - Tem algum diagnóstico médico de doença neurológica, ortopédica, reumática, oncológica ou 

cardiorrespiratória? 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Sim 

 Não 

 

A7 - Tem algum diagnóstico de alterações auditivas? 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Sim 

 Não 

A7.1 - Se sim, indique qual. Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 

A7.2 - Desde quando? Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 

A7.3 - Está a fazer alguma correção? 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Sim 

 Não 

A7.4 - Se sim, indique qual. Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 

A8 - Tem algum diagnóstico de alterações visuais?  

A8.1- Se sim, indique qual. Por favor, escreva aqui a sua resposta: 
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A8.2 - Desde quando? Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 

A8.3 - Está a fazer alguma correção?   

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Sim 

 Não 

A8.4 - Se sim, indique qual. Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 

A9 - Quantos anos tem? 

Neste campo só é possível introduzir números. Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 

 

A10 - Qual é o seu género?   

Escolha uma das seguintes respostas 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Feminino 

 Masculino 

 

 

Outro. Indique qual: 

 

 

 
 

A11- Quanto mede? (em metros) 

Neste campo só é possível introduzir números. Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 

 

A12- Quanto pesa? (em quilos) 

Neste campo só é possível introduzir números. Por favor, escreva aqui a sua resposta: 
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Utilização de smartphone 

 
B1- Tem e utiliza algum smartphone? 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Sim 

 Não 

 

B2 - Se sim, há quanto tempo usa este tipo de equipamento? (em anos). 

Neste campo só é possível introduzir números. Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 
 

B3 - Em média, num dia típico semanal, quanto tempo total está a utilizar o smartphone? 

(assinale a opção que traduz com maior frequência a sua realidade). 

Escolha uma das seguintes respostas 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

  

Menos de 30 minutos 

 Entre 30 e 60 minutos   

 Entre 1 a 2 horas   

 Entre 2 e 3 horas   

 Entre 3 e 4 horas   

 Mais de 4 horas 

  

 

 

Outro: 
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B4 - Das seguintes funções de um smartphone, coloque em ordem decrescente com que as utiliza com 

maior frequência num dia típico semanal. 

Todas as suas respostas têm de ser diferentes e deve classificá-las por ordem 

Selecione no máximo 4 respostas. Por favor, numere cada caixa pela ordem da sua preferência de 1 a 6. 

 Comunicação oral/chamadas 

 Envio de SMS 

 Acesso à internet 

 Tirar fotografias 

 Redes sociais 

 Outro 

 

B5- Considerando as posições descritas abaixo, coloque em ordem decrescente as posturas que utiliza 

com maior frequência num dia típico semanal, para o uso do smartphone. 

Todas as suas respostas têm de ser diferentes e deve classificá-las por ordem. 

Selecione no máximo 3 respostas. Por favor, numere cada caixa pela ordem da sua preferência de 1 a 3 

  

       Sentado(a) 

        

        Deitado(a) 

        Em pé. 
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Caracterização da dor 

 

Apresentou ou apresenta uma dor na coluna sem lesão aparente, persistente ou recorrente durante 

pelo menos 3 meses?  

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Sim 

 Não 

 

Se na questão anterior respondeu sim, indique qual(is) o(s) local(ais) de dor e qual a intensidade da(s) 

mesma(s), considerando que 0 corresponde a ausência de dor e 10 ao máximo de dor imaginável. 

  

 
Intensidade 

Qual a duração da dor 

por episódio? 

Quantos dias por 

semana ocorrem? 

Cervical    

Torácica    

Lombar    

Sacro-

coccígea 
   

 

  



54 

 

Questionário Internacional de Atividade Física Versão Curta (IPAQ-

SF) 

Estamos interessados em conhecer os diferentes tipos de atividade física, que as pessoas fazem no seu 

quotidiano. As questões que lhe vou colocar, referem-se à semana imediatamente anterior, considerando o 

tempo que esteve fisicamente ativo(a). Vou colocar-lhe questões sobre as atividades desenvolvidas na sua 

atividade profissional e nas suas deslocações, sobre as atividades referentes aos trabalhos domésticos e às 

atividades que efetuou no seu tempo livre para recreação ou prática de exercício físico/desporto. Por favor 

responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigada pela sua participação 

Para responder as questões lembre-se que: 

• Atividades físicas VIGOROSAS referem-se à atividades que requerem um esforço físico intenso 

que fazem ficar com respiração ofegante. 

• Atividades físicas MODERADAS referem-se à atividades que requerem um esforço físico 

moderado que fazem ficar com respiração um pouco mais forte que o normal. 

Ao responder às questões considere apenas as atividades físicas que realize durante pelo menos 10 minutos 

seguidos: 

Diga-me por favor, nos últimos sete dias, em quantos dias fez atividades físicas vigorosas como por 

exemplo, levantar objetos pesados, cavar, ginástica aeróbica, nadar, jogar futebol, andar bicicleta em ritmo 

rápido? (em dias). 

Nos dias em que pratica atividades físicas vigorosas, quanto tempo em média dedica normalmente a essas 

atividades? (___horas___minutos). 

Diga-me por favor, nos últimos sete dias, em quantos dias fez atividades físicas moderadas? Como por 

exemplo, carregar objetos leves, trabalho de carpintaria, andar de bicicleta a ritmo normal, ou ténis de 

pares? (Por favor não inclua o andar) (em dias). 

Nos dias em que faz atividades físicas moderadas, quanto tempo em média, dedica a essas atividades? 

Diga-me por favor, nos últimos sete dias, em quantos dias andou pelo menos 10 minutos seguidos? (em 

dias). 

Quanto tempo no total, despendeu num desses dias, a andar/caminhar? (___horas___minutos). 

Diga-me por favor, num dia normal, quanto tempo passa sentado? Isto pode incluir o tempo que passa a 

uma secretaria, a visitar amigos, a ler, a estudar, ou a ver televisão. (__horas__minutos). 
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Smartphone Addiction Scale Versão Curta (SAS-SV) 

 
1- Não acaba trabalhos planeados devido ao uso do smartphone. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Discorda fortemente 

 Discorda 

 Discorda em parte 

 Concorda em parte 

 Concorda 

 Concorda fortemente 

 

2- Tem dificuldade em concentrar-se na aula, durante tarefas, ou durante o horário de trabalho 

devido ao uso do smartphone. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Discorda fortemente 

 Discorda 

 Discorda em parte 

 Concorda em parte 

 Concorda 

 Concorda fortemente 

 

3- Sente dor nos pulsos ou na nuca devido ao uso do smartphone. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 

 Discorda fortemente 

 Discorda 

 Discorda em parte 

 Concorda em parte Concorda 

 Concorda fortemente 
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4- Não é capaz de fazer algo sem o smartphone. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Discorda fortemente 

 Discorda 

 Discorda em parte 

 Concorda em parte 

 Concorda 

 Concorda fortemente 

 

5- Sente-se impaciente e preocupado(a) quando não tem o seu smartphone. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Discorda fortemente 

 Discorda 

 Discorda em parte 

 Concorda em parte 

 Concorda 

 Concorda fortemente 

 

6- Tem o smartphone em mente mesmo quando não está a usá-lo. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Discorda fortemente 

 Discorda 

 Discorda em parte 

 Concorda em parte 

 Concorda 

 Concorda fortemente 
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7- Nunca vai deixar de usar o seu smartphone mesmo sabendo que a sua vida diária está afetada 

por isso. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Discorda fortemente 

 Discorda 

 Discorda em parte 

 Concorda em parte 

 Concorda 

 Concorda fortemente 

 

 

8- Olha para o smartphone constantemente para ter a certeza que não perde conversas entre 

outras pessoas no Twitter, no Facebook, (ou outra rede social). 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 

 Discorda fortemente 

 Discorda 

 Discorda em parte 

 Concorda em parte 

 Concorda 

 Concorda fortemente 

 

9- Usa o seu smartphone durante mais tempo do que planeou. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Discorda fortemente 

 Discorda 

 Discorda em parte 

 Concorda em parte 

 Concorda 

 Concorda fortemente 



58 

 

 

10- As pessoas à sua volta dizem-lhe que usa demasiado o meu smartphone. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Discorda fortemente 

 Discorda 

 Discorda em parte 

 Concorda em parte 

 Concorda 

 Concorda fortemente 
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Oswestry Disability Index 2.0 (ODI) 

Elaborado para nos dar informações de como seu problema com as costas (ou perna) tem afectado a sua 

capacidade para viver o dia a dia. 

Escolha apenas a alternativa em cada secção que melhor o descreve hoje. 

Secção 1 - Intensidade da dor 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Neste momento não tenho dores. 

 A dor é muito ligeira neste momento. 

 A dor é moderada neste momento. 

 A dor é um bocado forte neste momento. 

 A dor é muito forte neste momento. 

 A dor é o pior que se possa imaginar neste momento. 

 

Secção 2 - Cuidados pessoais (vestir, lavar, etc.) 

 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Consigo arranjar-me como antes sem ter mais dores. 

 Consigo arranjar-me como antes, mas tenho muitas dores. 

 Tenho muitas dores quando me estou a arranjar e sou muito lento(a) e cuidadoso(a). 

 Preciso de alguma ajuda, mas consigo arranjar-me quase todo(a) sozinho(a). 

 Preciso de ajuda todos os dias na maior parte dos meus cuidados pessoais. 

  Não me visto, lavo-me com dificuldade e fico na cama. 
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Secção 3 – Levantar pesos 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções. 

Consigo levantar grandes pesos sem ter mais dores. 

 Consigo levantar grandes pesos, mas tenho mais dores. 

 As dores não me deixam levantar grandes pesos do chão, mas já consigo fazê-lo se estiverem 

num sítio que dê jeito, por exemplo, em cima de uma mesa. 

 As dores não me deixam levantar grandes pesos, mas consigo levantar pesos leves ou médios 

se estiverem num sítio que dê jeito.  Só consigo levantar pesos muito leves. 

  

Não consigo levantar ou carregar absolumente nada. 

 

Secção 4 – Andar 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 As dores não me impedem de andar qualquer distância 

 As dores não me deixam andar mais de 1,5 km 

 As dores não me deixam andar mais de 500 m 

 As dores não me deixam andar mais de 100 m 

 Só consigo andar com uma bengala ou com canadianas 

 Estou na cama a maior parte do tempo e tenho que me arrastar para ir a casa de banho. 

 

Secção 5 – Estar sentado(a) 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Consigo estar sentado(a) em qualquer cadeira o tempo que eu quiser. 

 Consigo estar sentado(a) na minha cadeira preferida o tempo que eu quiser. 

 As dores não me deixam estar sentado(a) mais de 1 hora. 

 As dores não me deixam estar sentado(a) mais de meia hora. 

 As dores não me deixam estar sentado(a) mais de 10 minutos. 
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 As dores não me deixam estar sentado(a). 

 

Secção 6 – Estar de pé 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Consigo estar de pé o tempo que eu quiser sem ter mais dores. 

 Consigo estar de pé o tempo que eu quiser, mas tenho mais dores. 

 As dores não me deixam estar de pé mais de 1 hora. 

 As dores não me deixam estar de pé mais de meia hora. 

 As dores não me deixam estar de pé mais de 10 minutos. 

 As dores não me deixam estar de pé. 

 

Secção 7 - Dormir 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 O meu sono nunca é perturbado pelas dores. 

 O meu sono é ocasionalmente perturbado pelas dores. 

 Por causa das dores durmo menos de 6 horas. 

 Por causa das dores durmo menos de 4 horas. 

 Por causa das dores durmo menos de 2 horas. 

 As dores não me deixam dormir. 

 

Secção 8 - Vida sexual (se aplicável) 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 
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 A minha vida sexual é normal e não me causa mais dores. 

 A minha vida sexual é normal, mas causa-me mais dores. 

 A minha vida sexual é quase normal, mas causa-me muitas dores. 

 A minha vida sexual é limitada por causa das dores. 

 Quase não tenho vida sexual por causa das dores   

As dores não me deixam ter vida sexual. 

  

Não aplicável. 

 

 

Secção 9 - Vida social 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 A minha vida social é normal e eu não me causa mais dores. 

 A minha vida social é normal, mas aumenta a intensidade das dores. 

 As dores não têm grande influência na minha vida social para além de limitarem as minhas 

atividades mais exigentes, por exemplo, desporto etc. 

 As dores a minha vida social e eu já não saio tanto. 

 As dores confinaram a minha vida social a minha casa. 

 Não tenho vida social por causa das dores. 

 Secção 10 - Viajar 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

Consigo viajar para qualquer lado sem dores. 

Consigo viajar para qualquer lado mas causa-me mais dores. 

 As dores incomodam-me mas consigo fazer viagens de mais de 2 horas. 

 As dores não me deixam faer viagens de mais de 1hora. 

 As dores restringem-me a viagens necessárias e curtas, de menos de 30 minutos. 

 As dores não me deixam viajar a não ser para fazer tratamento.  
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Neck Disability Index (NDI) 

 
Este questionário foi concebido para dar informações de como a sua dor no pescoço afecta a sua capacidade 

de agir no dia a dia. Por favor, responda a cada secção com a única e melhor alterna va que se aplique ao 

seu caso. Sabemos que pode considerar como aplicáveis a si duas afirmações em cada secção mas, por 

favor, assinale apenas a alternativa que descreve melhor o seu problema. 

 

Secção 1 – Intensidade da dor. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Neste momento não sinto nenhuma dor. 

 Neste momento a dor é muito fraca. 

 Neste momento a dor é moderada. 

 Neste momento a dor é bastante forte. 

 Neste momento a dor é muito forte. 

 

Secção 2 – Cuidados pessoais (lavar-se, vestir-se etc.).  

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Posso tratar de mim normalmente sem causar mais dores. 

 Posso tratar de mim normalmente, mas isso causa-me mais dores. 

 É doloroso tratar de mim próprio e sou lento(a) e cuidadoso(a). 

 Consigo realizar a maior parte dos meus cuidados pessoais, mas preciso de algum auxílio. 

 Na maior parte dos meus cuidados pessoais, preciso todos os dias auxílio. 

 Não consigo vestir-me, lavo-me com dificuldade e permaneço deitado(a) na cama. 
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Secção 3 – Levantar coisas. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Consigo levantar coisas pesadas sem causar mais dores. 

 Consigo levantar coisas pesadas, mas causa-me mais dores. 

 A dor impede-me de levantar coisas pesadas do chão, mas posso levantá-las se estiverem 

convenientemente colocadas, como por exemplo em cima de uma mesa. 

 A dor impede-me de levantar coisas pesadas, mas consigo fazê-lo se forem coisas leves ou de 

peso médio. Convenientemente colocadas. 

 Posso levantar apenas coisas muito leves. 

 Não consigo levantar ou transportar seja o que for. 

 

Secção 4 – Leitura. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Posso ler o tempo que quiser sem causar dores no pescoço. 

 Posso ler o tempo que quiser, mas com uma ligeira dor no pescoço. 

 Posso ler o tempo que quiser, mas com dores moderadas no pescoço. 

 Não posso ler o tempo que quiser por causa das dores relativamente fortes no pescoço. 

 Quase que não posso ler por causa das dores muito fortes no pescoço. 

 Não posso ler nada por causa das dores no pescoço. 

 

 

Secção 5 – Dores de cabeça. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Não tenho qualquer dor de cabeça. 

 Tenho ligeiras dores de cabeça que aparecem de vez em quando. 

 Tenho dores de cabeça moderadas que aparecem de vez em quando. 

 Tenho dores de cabeça moderadas que aparecem frequentemente. 

 Tenho fortes dores de cabeça que aparecem frequentemente. 

 Tenho dores de cabeça quase permanentemente. 
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Secção 6 – Concentração. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Consigo concentrar-me sem dificuldade. 

 Consigo concentrar-me, mas com ligeira dificuldade. 

 Sinto alguma dificuldade em concentrar-me. 

 Sinto muita dificuldade em concentrar-me. 

 Sinto imensa dificuldade em concentrar-me. 

 Não sou capaz de me concentrar de todo. 

 

Secção 7 – Trabalho / Actividades diárias. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Posso trabalhar tanto quanto eu quiser. 

 Só consigo fazer o meu trabalho habitual, mas não mais. 

 Consigo fazer a maior parte do meu trabalho habitual, mas não mais. 

 Não consigo fazer o meu trabalho habitual. 

 Dificilmente faço qualquer trabalho. 

 Não consigo fazer nenhum trabalho. 

 

Secção 8 – Guiar um carro. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

Posso guiar um carro sem causar qualquer dor no pescoço 

    Posso guiar um carro durante o tempo que quiser, mas com uma ligeira dor no pescoço. 

    Posso guiar um carro durante o tempo que quiser, mas com dores moderadas no pescoço. 

  Não posso guiar um carro durante o tempo que quiser devido a dores relativamente fortes   no   

pescoço. 

Mal posso guiar um carro devido às dores muitos fortes no pescoço  

  

Não posso guiar um carro por causa das dores no pescoço. 

  Outro 
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Secção 9 – Dormir. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Não tenho dificuldade em dormir. 

 O meu sono é ligeiramente perturbado (fico sem dormir no máximo 1 hora). 

 O meu sono é um bocado perturbado (fico sem dormir entre 1 a 2 horas). 

 O meu sono é moderadamente perturbado (fico sem dormir entre 2 a 3 horas). 

 O meu sono é muito perturbado (fico sem dormir entre 3 a 5 horas). 

O meu sono é completamente perturbado (fico sem dormir entre 5 a 7 horas). 

 

 

Secção 10 – Actividades de lazer. 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

Sou capaz de fazer qualquer das minhas actividades de lazer, sem sentir quaisquer dores no 

pescoço. 

Sou capaz de fazer qualquer das minhas actividades de lazer, mas com algumas dores no pescoço. 

Sou capaz de fazer a maior parte das minhas actividades de lazer, mas não todas, devido às dores 

no pescoço. 

Sou capaz de fazer apenas algumas das minhas actividades de lazer habituais devido às dores no 

pescoço. 

Dificilmente sou capaz de fazer quaisquer actividades de lazer devido às dores no pescoço. 

  Não sou capaz de fazer nenhuma das minhas actividades de lazer. 
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APÊNDICE III - Parecer do Conselho de Ética e Deontologia 
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APÊNDICE IV - Parecer do conselho de ética (IPP) 
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APÊNDICE V - Parecer (ESSSM) 
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