
Consentimento informado 

 

O meu nome é Anne Sophie Lisboa De Faria, sou aluna do 4º ano da Licenciatura de 

Enfermagem da Universidade Fernando Pessoa do Porto. Neste momento, estou a 

realizar um trabalho de investigação no âmbito da disciplina de Projeto de Graduação, 

cujo o tema é “O consumo de cannabis e álcool pelos adolescentes” .  

Para que este trabalho seja realizado de forma mais rigorosa preciso da tua colaboração. 

Peço-te que respondas o mais honestamente possíveis as perguntas do questionário que 

se segue. Este questionário é anónimo, totalmente confidencial e  as respostas obtidas só 

serão utilizadas para fins académicos 

Agradeço  a tua participação. 

 

 

_________________________________________ 

Anne Sophie Lisboa De Faria     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Idade:  _____ anos 

Genero:   Masculino          Feminino 

Ano de escolaridade :   ________ 

 

 

 Parte I 

 

1. Consomes bebibas alcoólicas? 

 Nunca 

 Quase nunca 

 Raramente 

 Frequentemente 

 Diariamente 

 

2. Em que contexto as consomes? 

 Com a família 

 Com os amigos 

 Só 

 

3. Com que idade tiveste o primeiro contacto com o álcool? 

 Antes dos 10 anos 

 Entre os 10-13 anos 

 Entre os 13-16 anos 

 Depois dos 16 anos 

 

O consumo de cannabis e álcool pelos adolescentes 



4. Alguma vez te embriagaste? 

 Sim 

 Não  

 

5. Com que frequência isto ocorre? ( só se respondeste sim a pergunta anterior) 

 Quase nunca  

 Raramente (1-2 vezes no ano) 

 Frequentemente (todos os meses) 

 Muito frequentemente (todas as semanas, uma ou várias vezes) 

 

6. Consomes álcool porque… 

 Ajuda a desinibir-te mais 

 Ajuda a integrar-te mais facilmente num grupo 

 Ajuda-te a esquecer os problemas do dia-a-dia 

 Outros? ______________________________ 

 

7. Enumera alguns efeitos secundários do consumo de álcool sobre a saúde 

___________________________________________________________________ 

 

 Parte II 

 

1. Alguma vez consumiste cannabis? 

 Sim 

 Não  

 

2. Com que frequência isto ocorre?   

 Nunca 

 Raramente (algumas vezes no ano) 

 Frequentemente (algumas vezes por mês) 



 Muito frequentemente ( todas as semanas) 

 Diariamente  

 

3. Em que contexto isto ocorre? 

 Na escola 

 Nas saídas a noite 

 Em casa 

 Outros? ________________________ 

 

4. Consideras a cannabis como uma droga ? 

 Sim 

 Não  

 

 

5. Achas que corres algum risco de te tornar dependente? 

 Sim 

 Não 

 

 

6. Achas que consumir frequentemente durante vários anos pode ter riscos para a 

saúde? 

 Sim 

 Não  

 

 

7. Se achas que sim, enumera alguns _____________________________________ 

           

 

Obrigado pela tua participação !!!... 


