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Instrumento de Colheita de Dados 

 

 

DOMINIO DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

 Caro utente, antes de responder às questões que integram este questionário, 

gostaria de informa-lo(a) que: 

O presente estudo insere-se numa Investigação sobre: 

• O Coping do Doente Cirúrgico no período pré-operatorio 

Será garantido o anonimato e confidencialidade dos dados, servindo as suas 

respostas apenas para um tratamento estatístico.  

Solicita-se a sua colaboração no seu preenchimento.  

 

 

Obrigado pela sua colaboração 
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QUESTIONÁRIO BIOGRÁFICO E DE SAÚDE 

Deve assinalar com uma cruz (X) a quadrícula  correspondente à sua situação. Nas 

questões onde encontrar um espaço em branco (_____), deve responder claramente e de 

forma legível ao que lhe é solicitado. Pede-se para não deixar nenhuma questão por 

responder, de modo a salvaguardar a validade do questionário. 

 

1 – Idade ____ Anos 

2 – sexo:                         Feminino                                   Masculino  

3 – Estado Civil:      

      Casado (a)                          Solteiro(a)                      Viúvo (a)  

      Divorciado (a)                    União de facto   

4 – Zona de residência:   

      Urbano                  Rural  

5 – Habilitações Literárias / Académica: 

      Não sabe ler nem escrever                  4ª Classe           6º Ano  

       9º Ano                   12º Ano                             Curso Superior  

6 – Religião: ______________ 

7 – Já teve alguma experiência cirúrgica anterior? 

      Não                     Sim      Quantas? ______   Urgência     Programada  

Se respondeu NÃO, passe para a questão 11 

8 – Se respondeu SIM, a Experiência Anestésica foi: 

       Boa            Razoável                  Má  



9 – Houve algum acontecimento que o tenha marcado na anestesia anterior?  

      Não          Sim  

10 – Se sim, especifique: ________________________________________________ 

11 – Tem conhecimentos sobre a anestesia? 

      Não          Sim  

Se sim, especifique: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12 – O conhecimento que tem sobre a anestesia foi adquirido através: 

     Profissional de Saúde      Diálogo com outros doentes       Familiares e amigos  

      Pesquisa própria              Experiencias anteriores  

13 – Teve visita de enfermagem pré-operatória?  

      Não          Sim  

 

Escala breve de Coping Resiliência – Adaptação Portuguesa  

(© Pais Ribeiro & Rita Morais, 2010) 

Leia com atenção, cada uma das frases a seguir expostas. Em relação a cada uma delas 

assinale com uma cruz (X), o quadrado respectivo , aquilo que constitua a descrição mais 

aproximada da maneira como se sente actualmente. 

 
Quase 
sempre 

Com 
muita 

frequência 

Muitas 
vezes 

Ocasional
mente 

Quase 
nunca 

1 – Procuro formas criativas de 

superar situações difíceis 
     

2 – Independentemente do que me 

possa acontecer acredito que posso 

controlar as minhas reacções 

     

3 – Acredito que posso crescer 

positivamente lidando com situações 

difíceis  

     

4 – Procuro activamente formas de 

substituir as perdas que encontro na 

vida 

     

 


