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Caracterização dos elementos do painel de experts 

 

Nome Profissão 

Tempo de 

exercicio 

profissional 

Habilitações Literárias 

Ricardo Filipe 

Fernandes do Aido 
Médico 6 anos 

Licenciado em 

Medicina pela FMUC; 

Pós-Graduado em 

Medicina Desportiva 

pela FMUP 

Tiago Neto Fisioterapeuta 7 anos 

 Licenciatura em 

Fisioterapia, pela 

Universidade Atlântica; 

Pós-Graduação em 

Fisioterapia no 

Desporto, pela FMH; 

Mestrado em Ciência da 

Fisioterapia, pela FMH 

Bárbara Magalhães Fisioterapeuta 8 anos 

Licenciada em 

Fisioterapia; Mestre em 

Ciencias do Desporto - 

Treino de Alto 

Rendimento Desportivo 

João Correia 

Treinador de 

voleibol 
30 anos 

Curso Internacional de 

Treinador de voleibol - 

3º Grau 

Consultor 

Comercial 
20 anos 

5º Ano de Engenharia 

Electrónica 
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Assunto: Validação de conteúdo do questionário 

 

Exmo Senhor Treinador, Médico ou Fisioterapeuta:  

O meu nome é Raquel de Abreu Freire Maia e Moura, e sou estudante do 4ºano da 

licenciatura de Fisioterapia, ministrado na Universidade Atlântica. Estou a desenvolver 

no âmbito da disciplina de Seminário de Monografia, um projecto para levantamento da 

prevalência de lesões no voleibol no escalão sénior, sob a orientação da Professora Lara 

Costa e Silva (docente da mesma escola). 

O seguinte estudo tem como objectivo geral compreender quais são as lesões 

desportivas mais comuns no voleibol e a sua prevalência, bem como a situação e 

momento (jogo ou treino) em que ocorrem, compreender o impacto da lesão no dia-a-

dia do atleta e compreender se recorreram à fisioterapia. 

Após a realização da 1ª versão do questionário, optou-se por solicitar um painel de 

experts, no qual está inserido, para dar a opinião relativamente ao conteúdo das questões 

a incluir no questionário, com a finalidade de analisarmos a validade do conteúdo do 

mesmo. 

Assim, vimos por este meio solicitar junto de V. Exa. a sua preciosa colaboração, 

no sentido de contribuir para a validação de conteúdo deste instrumento de avaliação. 

Para tal, deve responder às questões apresentadas nos formulários anexados. 

Gostaríamos que, sempre que possível, qualquer sugestão formulada da sua parte seja 

acompanhada da correspondente justificação. 

Agradecemos desde já a sua colaboração, disponibilidade e interesse, sem os 

quais este estudo não será possível. 

Com os meus respeitosos cumprimentos, subscrevo-me atenciosamente, 

Raquel Maia e Moura 

 

Barcarena, Maio de 2012 

Anexos:  

 Questionário do estudo 

 Instruções de preenchimento 

 Formulário de validação de conteúdo 

 Folha final de comentários 
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Questionário 

 

 

 

Instruções de Preenchimento 

 

Este questionário é confidencial e anónimo.  

As suas respostas serão analisadas estatisticamente e utilizadas para 

compreender quais são as lesões desportivas mais comuns no voleibol, bem como a 

sua prevalência.  

Por favor, responda a todas as questões, colocando uma cruz no        que 

corresponde à resposta que considere mais adequada ou escreva onde lhe for 

solicitado. 

Deste modo, torna-se importante conhecer previamente as lesões mais 

frequentes no voleibol e as suas consequências, para posteriormente ser possível 

implementar programas de prevenção de lesões. Para tal, é indispensável a vossa 

colaboração, que desde já agradeço. 

Peço-lhe que seja breve e realista, e procure ser o mais fiel possível ao que lhe 

é pedido. 

 

_____________________________________ 

Raquel Maia e Moura 

 

 

_____ de ___________________ de 20___ 

 

 



A prevalência de lesões no voleibol - Licenciatura em Fisioterapia 

Raquel Maia e Moura – Novembro de 2012 – Universidade Atlântica 

8 

O

 

s

e

g

u

i

n

t

e

 

e

s

t

u

d

o

 

t

e

m

 

c

o

 

 

1.1. Data de nascimento: __________          1.2. Sexo: Fem        Masc 

1.3. Altura: ___________          1.4. Peso:___________ 

1.5. Profissão:_________________________________ 

1.6. Clube:____________________________________ 

1.7. Qual o lado dominante?      Esquerdo         Direito 

 

1.8. Há quanto tempo pratica voleibol? 

 Há menos de 1 ano........................................  

 Entre 1 e 3 anos.............................................  

 Mais de 3 anos até 5 anos.............................  

 Mais de 5 anos até 10 anos...........................  

 Mais de 10 anos............................................  

 

1.9. Qual é a sua posição em jogo? 

 Meio.............................  

 Saida............................  

 Distribuidor................. 

 Libero..........................  

 

1.10. Pratica mais algum desporto além do Voleibol? 

Sim       1.10.1. Qual?________________________________________ 

Não  1.10.2. Quantas vezes por semana?_______________________ 

 

 

1. Caracterização do atleta 
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2.1. Numero de treinos por semana: 

 2     3      4     5     6 

2.2. Numero de jogos por semana: 

1     2      3 

2.3. Em média, joga quanto tempo por jogo? 

 30min           entre 30min e 1hora          entre 1hora e 1.30 hora         

entre 1.30 hora e 2 horas           entre 2 horas e 2.30 horas 

2.4. Tipo de piso que costuma praticar a modalidade: 

 Sintetico           Taco             Com caixa de ar             Sem caixa de ar 

2.5. Utiliza habitualmente algum equipamento de proteção?  

 Joalheiras    Ortóteses     Outros          ____________________________ 

 

2.6. Antes de iniciar a sua actividade faz algum programa de preparação especifica? 

 Sempre            Quase sempre            Algumas vezes            Raramente            Nunca 

2.6.1. Se faz algum programa de preparação específica, em que consiste? (pode assinalar mais so 

que uma opção) 

Corrida            Exercicios de alongamentos           Exercicios de mobilidade articular  

Exercicios de coordenação            Outros        ________________________________ 

2.7. No final da sua actividade faz algum programa de relaxamento e/ou alongamento? 

 Sempre            Quase sempre            Algumas vezes            Raramente            Nunca 

2. Caracterização do Treino 
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2.8. Existe equipa de saúde desportiva no local onde pratica voleibol? 

Sim   Não 

2.8.1. Se sim, por quem é constituida essa equipa? (pode assinalar mais so que uma opção) 

Médico  Fisioterapeuta   Enfermeiro   Massagista  

Outros        quais?____________________________________________________ 

2.8.2. Durante um treino é acompanhado por algum elemento da equipa de saúde desportiva? 

 Sempre  Às vezes    Raramente   Nunca 

2.8.3. Durante um jogo competitivo é acompanhado por algum elemento dessa mesma equipa? 

Sempre  Às vezes    Raramente   Nunca 

 

 

 

 

Considere lesão toda a condição ou sintoma que tenha ocorrido como resultado da 

prática de voleibol e que implicou pelo menos uma das seguintes consequências: 

 Tenha sido motivo directo para interromper a actividade como voleibolista (aulas, 

treinos, competição) durante pelo menos 24 horas. 

 Se a condição ou sintoma não levou à interrupção total da actividade de voleibolista, 

mas foi determinante para alterar a sua actividade quer em termos quantitativos 

(menor número de horas de prática, menor intensidade do esforço físico) quer em 

termos qualitativos (menor capacidade de realizar determinadas pancadas, alteração 

dos gestos técnicos da actividade). 

 Procurou um conselho ou tratamento junto de profissionais de saúde para resolver 

essa condição ou sintoma. 

(Adaptado de Cain et al, 1996 e Lysens et al., 1991, cit. Por Pires D, 2008) 

 

3. Caracterização das Lesões 
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Caso tenha respondido NÃO na pergunta anterior, o seu questionário termina aqui. 

Agradeço a sua colaboração. 

Muito Obrigada! 

3.1. Durante o período entre Setembro de 2011 e Maio de 2012, sofreu alguma(s) lesão(ões) 

durante a pratica de volei? 

                                   Sim                      Não 

 

 

 

 

3.2. Quantas lesões diferentes sofreu entre Janeiro de 2012 e Dezembro de 2012? 

1 lesão            2 lesões            3lesões            4 lesões            5 ou mais lesões 

 

3.3.  Considerando as 4 lesões mais graves que lhe ocorreram nesse periodo, ou seja, aquelas 

que lhe implicaram um maior tempo de inactividade ou condicionamento da actividade normal, 

descreva-as da mais grave até à menos grave das quatro (área afectada e diagnostico exacto da 

lesão) e a data em que ocorreu. 

 Lesão 1:                                                                                        Data:                    . 

 Lesão 2:                                                                                        Data:                    . 

 Lesão 3:                                                                                        Data:                    . 

 Lesão 4:                                                                                        Data:                    . 

 

3.4. Preencha o quadro abaixo, colocando um “ ”, de acordo com as estruturas anatómicas 

afectadas pelas 4 lesões mais graves que sofreu, colocando-as pela seguinte ordem: lesão 1 – a 

que considera mais grave ate à lesão 4 - a menos grave das quatro. 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Músculos     

Tendões     

Articulações     

Ossos     

Estruturas nervosas      

Pele     

Outras estruturas. Quais?  

__________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 



A prevalência de lesões no voleibol - Licenciatura em Fisioterapia 

Raquel Maia e Moura – Novembro de 2012 – Universidade Atlântica 

12 

3.5. Em que momento contraiu a lesão?  

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando pela seguinte ordem: lesão 1 – a que considera mais grave até 

à lesão 4 -  a menos grave das quatro). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Durante o treino     

Durante o jogo     

Outro. Qual?  

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

3.6. Em que fase do treino/jogo se lesionou? 

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando pela seguinte ordem: lesão 1 – a que considera mais grave até 

à lesão 4 -  a menos grave das quatro). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Aquecimento     

No decorrer do jogo/treino     

Alongamentos     

Outra razão. Qual?  

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

3.7. Em caso de lesão no decorrer do treino/jogo, em que acção se lesionou? 

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando pela seguinte ordem: lesão 1 – a que considera mais grave até 

à lesão 4 -  a menos grave das quatro). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Recepção     

Ataque     

Passe     

Defesa     

Bloco     

Outro. Qual? 
 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 
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3.8. Qual a actividade que exercia no momento da lesão? 

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando pela seguinte ordem: lesão 1 – a que considera mais grave até 

à lesão 4 -  a menos grave das quatro). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Salto de remate ou bloco     

Recepção ao solo de remate ou bloco     

Durante ou após a corrida     

Queda (sacar a bola)     

Impacto da bola     

Outra. Qual? 
 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

3.9. Qual a causa da lesão? 

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando pela seguinte ordem: lesão 1 – a que considera mais grave até 

à lesão 4 -  a menos grave das quatro). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Traumatismo directo (queda, 

contacto directo com um colega...) 

    

Traumatismo indirecto (torsão, 

salto, arranque...) 

    

Sobrecarga/ sobreuso 
    

Sem causa aparente 
    

 

3.10. Ocorrência de lesão 

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando pela seguinte ordem: lesão 1 – a que considera mais grave até 

à lesão 4 -  a menos grave das quatro). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

1ª Lesão (1ª ocorrência/episódio nesta 

estrutura) 

    

Recidiva de lesão anterior (lesão que já 

teve um antecedente na mesma estrutura, 

mas que após esse 1º episódio recuperou 

completamente) 

    

Lesão crónica (mantém ou manteve os 

sintoas sem alívio completo dos mesmos 

por um período  mínimo de 3 meses) 

    



A prevalência de lesões no voleibol - Licenciatura em Fisioterapia 

Raquel Maia e Moura – Novembro de 2012 – Universidade Atlântica 

14 

 

3.11. Em virtude de cada lesão, quanto tempo esteve sem treinar ou jogar? 

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando pela seguinte ordem: lesão 1 – a que considera mais grave até 

à lesão 4 -  a menos grave das quatro). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Nenhum dia, embora tenha feito a 

actividade de forma condicionada 

    

Até 2 dias     

Entre 3 e 7 dias     

Entre 8 e 14 dias     

Entre 15 e 30 dias     

Mais de 30 dias     

 

 

3.12. Recorreu a algum profissional de saúde após a ocorrência de lesão? (pode colocar mais de 

uma opção) 

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando pela seguinte ordem: lesão 1 – a que considera mais grave até 

à lesão 4 -  a menos grave das quatro). 

 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

NÃO 
    

SIM 

Médico 
    

Fisioterapeuta 
    

Osteopata 
    

Massagista 
    

Enfermeiro 
    

Outro. Quem? 

 

____________ 

 

____________ 

 

____________ 

 

____________ 
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3.13. Actualmente, qual a sua situação em relação à lesão? 

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando pela seguinte ordem: lesão 1 – a que considera mais grave até 

à lesão 4 -  a menos grave das quatro). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Sem dor ou outro sintoma e totalmente 

recuperado – actividade plena 

    

Sem dor ou outro sintoma mas ainda em 

tratamento e/ou condicionado na actividade 

    

Com dor ou outro sintoma e em tratamento 
    

Com dor ou outro sintoma mas não em 

tratamento 

    

 

 

 

 

O questionário termina aqui. 

Agradeço a sua colaboração! 
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APÊNDICE IV 

Explicação do instrumento 
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Explicação do Instrumento 

Este questionário está dividido em três partes distintas: 

 1ª Parte – Caracterização do atleta, onde se faz um levantamento dos dados 

pessoais de cada atleta participante no estudo. 

 2ª Parte – Caracterização do treino, onde se procura descrever as condições de 

treino, em termos de carga horária, equipamento, tipo de preparação e dados 

sobre a equipa de saúde. 

 3ª Parte – Caracterização das lesões, onde se procura descrever o padrão de 

ocorrência das lesões (estruturas anatomicas afectadas, o momento, fase e acção 

em que se lesionou, as causas, a ocorrencia da lesão) bem como as 

consequências que esta trouxe (tempo sem treinar e situação actual) e se recorreu 

a algum profissional de saude. 

 

Instruções para o preenchimento do formulário de validação do 

questinário 

 

Para clarificar o preenchimento do formulário de validação do questionário, foram 

explicitadas algumas definições operacionais de conceitos e estabelecidas algumas 

regras:  

 Considere lesão toda a condição ou sintoma que tenha ocorrido como 

resultado da prática de voleibol e que implicou pelo menos uma das 

seguintes consequências: 

 Tenha sido motivo directo para interromper a actividade como voleibolista 

(aulas, treinos, competição) durante pelo menos 24 horas. 

 Se a condição ou sintoma não levou à interrupção total da actividade de 

voleibolista, mas foi determinante para alterar a sua actividade quer em termos 

quantitativos (menor número de horas de prática, menor intensidade do 

esforço físico) quer em termos qualitativos (menor capacidade de realizar 

determinadas pancadas, alteração dos gestos técnicos da actividade). 

 Procurou um conselho ou tratamento junto de profissionais de saúde para 

resolver essa condição ou sintoma. 

(Adaptado de Cain et al, 1996 e Lysens et al., 1991, cit. Por Pires D, 2008) 
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 Relativamente ao formulario de validação de conteúdo (grelha), a escala de 

cotação vai de 1 a 5 e é a seguinte: 

1 – Concorda sem reservas 

2 – Concorda com a generalidade, mas propõe alterações. Justifique e 

faça a sugestão 

3 – Não concorda com a forma como o item está formulado e propõe 

alterações substanciais de modo a continuar  a constar no questionário. 

Justifique e faça a sugestão. 

4 – Discorda totalmente da inclusão do item no questionário. Justifique e 

faça a sugestão. 

5 – Sem opinião 

 

 A sua resposta deverá ser assinalada com um cirvulo à volta da cotação que 

traduzir mais adequadamente a sua escolha. 

 Para cada item só deverá seleccionar uma única cotação. 

 Só é necessário dar justificação e sugestões quando seleccionar as cotações 2, 3 

e 4. 

 É de extrema importância que não deixe nenhum item sem cotação. 
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APÊNDICE V 

Formulário de validação de 

conteúdos 
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Formulário de validação de conteúdos 
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APÊNDICE VI 

Folha de dados profissionais sobre o 

expert e comentários finais sobre o 

instrumento 
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Folha de dados profissionais sobre o expert e comentários finais sobre 

o instrumento 

Nome: _____________________________________________________________ 

Habilitações Literárias:________________________________________________ 

Profissão: ____________________________ Anos de experiência: ____________ 

 

1) Considera que todas as questões estão formuladas de forma clara e objectiva? 

Sim  Não 

Se respondeu não, quais são as questões que sugere que sejam alteradas e de que forma. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Considera que a linguagem e os termos utilizados são adequados aos objectivos do 

q       á                  (“       ã -  v ”          )? 

Sim   Não 

Se respondeu não, quais são os termos que sugere que sejam alteradas e refira 

alternativas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Acha que o questionário está estruturado de forma a facilitar a sua compreensão e 

resposta? 

Sim   Não 

Se respondeu não, que alterações sugere? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4) Tendo em conta o tempo que demorou a ler e preencher o questionário, considera-

o: 

Adequado          Longo    Muito Longo 

Se respondeu Longo ou Muito Longo, indique as questões que retiraria: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Acha que há algum aspecto significativo que tenha passado despercebido ou seja 

necessário alterar? 

Sim   Não 

Se sim, indique qual(is). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) Se tiver outras sugestões que considere que contribuírem para melhorar este 

questionário, apresente-as. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7) Acha que este questionário atinge o objectivo para o qual foi criado (pesquisa para 

levantamento da prevalência de lesões no voleibol no escalão senior) 

Sim   Não 

Se respondeu não, que alterações sugere? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Data:___/____/______           Assinatura:__________________________ 
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APÊNDICE VI 

Percentagem de concordância 
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Percentagem de concordância 
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APÊNDICE VIII 

                                       

elementos do painel de experts  
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APÊNDICE IX 

Versão final do questionário 
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Autor: Raquel Maia e Moura 

Orientador: Professora Lara Costa e Silva  

 

 

2011/2012 

 

 

Estudo da prevalência de lesões no 

voleibol na época desportiva de 

2011/2012 no escalão Senior 

 

Questionário 
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Questionário 

 

 

 

 

Instruções de Preenchimento 

 

Este questionário é confidencial e anónimo.  

As suas respostas serão analisadas estatisticamente e utilizadas para 

compreender quais são as lesões desportivas mais comuns no voleibol, bem como a 

sua prevalência.  

Por favor, responda a todas as questões, colocando uma cruz no        que 

corresponde à resposta que considere mais adequada, ou escreva onde lhe for 

solicitado. 

Deste modo, torna-se importante conhecer previamente as lesões mais 

frequentes no voleibol e as suas consequências, para posteriormente ser possível 

implementar programas de prevenção de lesões. Para tal, é indispensável a vossa 

colaboração, que desde já agradeço. 

Peço-lhe que seja breve e realista, e procure ser o mais fiel possível ao que lhe 

é pedido. 

 

_____________________________________ 

Raquel Maia e Moura 

 

 

_____ de ___________________ de 20___ 
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1.1. Data de nascimento: _______________                     1.2. Sexo: Fem        Masc 

1.3. Altura: ______________          1.4. Peso:___________ 

1.5. Profissão:_________________________________ 

1.6. Clube:____________________________________   1.7. Divisão:__________________ 

1.8. Qual o lado dominante?      Esquerdo         Direito 

1.9. Há quanto tempo pratica voleibol? 

 Há menos de 1 ano........................................  

 Entre 1 e 3 anos.............................................  

 Mais de 3 anos até 5 anos.............................  

 Mais de 5 anos até 10 anos...........................  

 Mais de 10 anos............................................  

 

1.10. Qual é a sua posição em jogo? 

 Ponta............................. 

 Central...........................  

 Oposto...........................  

 Distribuidor................... 

 Libero............................  

 

1.11. Pratica mais algum desporto além do Voleibol? 

Sim          Não   

Se sim: 

1.11.1. Qual?_______________________________________ 

1.11.2. Quantas vezes por semana?______________________ 

1.11.3. Qual a duração média de uma sessão?______________ 

1. Caracterização do atleta 
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2.1. Numero de treinos por semana: 

 2     3      4     ≥5 

 

2.2. Numero de jogos por semana: 

1     2      3 

 

2.3. Qual a duração média de um treino? 

≤1h              entre 1hora e 1.30 hora            entre 1.30 hora e 2 horas                                    

      2 h       2.30 h                    ≥ 2.30 h     

 

2.4. Em média, joga quanto tempo por jogo? 

 ≤30                    30      1h                 tre 1hora e 1.30 hora         

      1.30 h      2 h                 ≥2 h     

 

2.5. Tipo de piso que costuma praticar a modalidade: 

 Sintetico           Taco             Com caixa de ar             Sem caixa de ar 

 

2.6. Utiliza habitualmente algum equipamento de proteção?  

 Joalheiras  Ligaduras funcionais            Ortóteses            

             Outros        ____________________________ 

 

 

 

2. Caracterização do Treino 
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2.7. Antes de iniciar o treino, faz algum programa de preparação especifica? 

 Sempre            Quase sempre            Algumas vezes            Raramente            Nunca 

2.7.1. Se faz algum programa de preparação específica, em que consiste? (pode assinalar 

mais do que uma opção) 

Corrida            Exercicios de alongamentos           Exercicios de mobilidade articular  

Exercicios de coordenação            Outros        ________________________________ 

 

2.8. No final do treino, faz algum programa especifico? 

 Sempre            Quase sempre            Algumas vezes            Raramente            Nunca 

2.8.1. Se faz algum programa específico, em que consiste? (pode assinalar mais do que uma 

opção) 

 Relaxamento           Massagem             Corrida           Crioterapia         Alongamentos 

 

2.9. Existe equipa de saúde desportiva no local onde pratica voleibol? 

Sim   Não 

2.9.1. Se sim, por quem é constituida essa equipa? (pode assinalar mais do que uma opção) 

Médico  Fisioterapeuta   Enfermeiro   Massagista  

Outros        quais?____________________________________________________ 

2.9.2. Durante um treino é acompanhado por algum elemento da equipa de saúde? 

 Sempre  Às vezes    Raramente   Nunca 

2.9.3. Durante um jogo competitivo é acompanhado por algum elemento dessa mesma 

equipa? 

Sempre  Às vezes    Raramente   Nunca 
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Caso tenha respondido NÃO na pergunta anterior, o seu questionário termina aqui. 

Agradeço a sua colaboração. 

Muito Obrigada! 

 

 

 

Considere lesão toda a condição ou sintoma que tenha ocorrido como resultado da 

prática de voleibol e que implicou pelo menos uma das seguintes consequências: 

 Tenha sido motivo directo para interromper a actividade como voleibolista (aulas, 

treinos, competição) durante pelo menos 24 horas. 

 Se a condição ou sintoma não levou à interrupção total da actividade de voleibolista, 

mas foi determinante para alterar a sua actividade quer em termos quantitativos 

(menor número de horas de prática, menor intensidade do esforço físico) quer em 

termos qualitativos (menor capacidade de realizar determinadas pancadas, alteração 

dos gestos técnicos da actividade). 

 Procurou um conselho ou tratamento junto de profissionais de saúde para resolver 

essa condição ou sintoma. 

(Adaptado de Cain et al, 1996 e Lysens et al., 1991, cit. Por Pires D, 2008) 

 

3.1. Durante o período entre Setembro de 2011 e Maio de 2012, sofreu alguma(s) lesão(ões) 

durante a pratica de volei? 

                                   Sim                      Não 

 

 

 

 

 

 

 

3. Caracterização das Lesões 
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3.2. Quantas lesões diferentes sofreu entre Setembro de 2011 e Junho de 2012? 

1 lesão            2 lesões            3lesões            4 lesões            5 ou mais lesões 

 

3.3.  Considerando as 4 lesões mais graves que lhe ocorreram nesse periodo, ou seja, aquelas 

que lhe implicaram um maior tempo de inactividade ou condicionamento da actividade normal, 

descreva-as da mais grave (Lesão 1) até à menos grave (Lesão 4) das quatro (área afectada e 

diagnostico exacto da lesão) e a data em que ocorreu. 

 Lesão 1:                                                                                        Data:                    . 

 Lesão 2:                                                                                        Data:                    . 

 Lesão 3:                                                                                        Data:                    . 

 Lesão 4:                                                                                        Data:                    . 

 

3.4. Preencha o quadro abaixo, c   c        “ ”, de acordo com as estruturas anatómicas 

afectadas pelas 4 lesões mais graves que sofreu, colocando-as ordem escolhida na pergunta 3.3: 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Músculos     

Tendões     

Articulações     

Ossos     

Estruturas nervosas      

Pele     

Outras estruturas. Quais?  

__________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

3.5. Em que momento contraiu a lesão?  

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando-as ordem escolhida na pergunta 3.3). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Durante o treino     

Durante o jogo     

Outro. Qual?  

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 
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3.6. Em que fase do treino/jogo se lesionou? 

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando-as ordem escolhida na pergunta 3.3). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Aquecimento     

No decorrer do jogo/treino     

Pós jogo/treino     

Outra fase. Qual?  

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

3.7. Em caso de lesão no decorrer do treino/jogo, em que acção se lesionou? 

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando-as ordem escolhida na pergunta 3.3). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Serviço     

Recepção     

Ataque     

Passe     

Defesa     

Bloco     

Outro. Qual? 
 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

3.8. Qual a actividade que exercia no momento da lesão? 

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando-as ordem escolhida na pergunta 3.3). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Salto de remate ou bloco     

Recepção ao solo de remate ou bloco     

Durante ou após a corrida     

Queda (defender a bola)     

Impacto da bola     

Outra. Qual? 
 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 
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3.9. Qual a causa da lesão? 

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando-as ordem escolhida na pergunta 3.3). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Traumatismo directo (queda, 

contacto directo com um colega...) 

    

Traumatismo indirecto (torsão, 

salto, arranque...) 

    

Sobrecarga/ sobreuso 

(inflamação crónica causada por 

microtraumas repetidos, devido a 

uma actividade repetida) 

    

Sem causa aparente     

 

3.10. Ocorrência de lesão 

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando-as ordem escolhida na pergunta 3.3). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

1ª Lesão (1ª ocorrência/episódio nesta 

estrutura) 

    

Recidiva de lesão anterior (lesão que já 

teve um antecedente na mesma estrutura, 

mas que após esse 1º episódio recuperou 

completamente) 

    

Lesão crónica (mantém ou manteve os 

sintomas sem alívio completo dos mesmos 

por um período  mínimo de 3 meses) 

    

 

3.11. Em virtude de cada lesão, quanto tempo esteve sem treinar ou jogar? 

(Preencha o quadro com    “ ”, colocando-as ordem escolhida na pergunta 3.3). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Nenhum dia, embora tenha feito a 

actividade de forma condicionada 

    

Até 2 dias     

Entre 3 e 7 dias     

Entre 8 e 14 dias     

Entre 15 e 30 dias     

Mais de 30 dias     
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3.12. Recorreu a algum profissional de saúde após a ocorrência de lesão? (pode colocar mais de 

uma opção) 

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando-as ordem escolhida na pergunta 3.3). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

NÃO     

SIM 

Médico     

Fisioterapeuta     

Osteopata     

Massagista     

Enfermeiro     

Outro. Quem? 
 

____________ 

 

____________ 

 

____________ 

 

____________ 

 

3.13. Actualmente, qual a sua situação em relação à lesão? 

(Preencha o quadro c      “ ”, colocando-as ordem escolhida na pergunta 3.3). 

 Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 Lesão 4 

Sem dor ou outro sintoma e totalmente 

recuperado – actividade plena 

    

Sem dor ou outro sintoma mas ainda em 

tratamento e/ou condicionado na actividade 

    

Com dor ou outro sintoma e em tratamento     

Com dor ou outro sintoma mas não em 

tratamento 

    

 

 

 

O questionário termina aqui. 

Agradeço a sua colaboração! 
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APÊNDICE X 

Pré-Teste 
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Pré-Teste 

Caro atleta: 

O meu nome é Raquel Maia e Moura, sou aluna do 4º ano do curso de 

Fisioterapia da Universidade Atlântica. Encontro-me a realizar o projecto de final de 

curso, cujo tema é a prevalência das lesões no voleibol no escalão sénior. 

De modo a ser possivel investigar esta temática, foi elaborado um 

questionário de auto-resposta que tem como objectivo conhecer as lesões mais 

frequentes e as circunstâncias em que estas aconteceram. 

Assim, para verificarmos se o questionário é claro, bem formulado, conciso e 

sem erros, solicitamos a sua colaboração, no sentido de contribuir para a realização 

de um pré-teste do questionário, tendo em vista a detecção de possíveis erros, 

dúvidas ou ambiguidades no preenchimento do mesmo. Assim, peço-lhe que leia e 

preencha o questionário com atenção e que depois, responda às questões 

apresentadas na folha anexa. 

Agradecemos desde já o valioso contributo. 

Os melhores cumprimentos 

Atenciosamente, 

_____________________________________ 

Raquel Maia e Moura 
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O questionário é confidencial e todos os dados pessoais não serão relevados. 

1. Sentiu dificuldade no preenchimento de alguma das questões do questionário? 

(linguagem utilizada, sentido/significado da questão, erros existentes ou outras 

razões) 

Não   

Sim    

Caso tenha sentido alguma dificuldade, indique quais as razões. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Caso tenha mais alguma sugestão que possa contribuir para melhorar este 

questionário, agradecemos que a apresente. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Data:____/_____/_______                                   

Pré-Teste do Questionário 
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APÊNDICE XI 

Carta de solicitação de informação à 

FPV e associações de voleibol 
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À Federação Portuguesa de Voleibol e Associações Regionais de Voleibol 

Barcarena, Outubro de 2012 

 

Assunto: Solicitação de informação para projecto de final de curso 

Exmos Senhores:  

No âmbito da disciplina de Projecto de Investigação, do 4ºano da licenciatura em 

Fisioterapia da Universidade Atlântica, encontro-me a realizar um estudo de 

levantamento de dados relativo à prevalência de lesões no voleibol em atletas do escalão 

sénior, de modo a compreender quais as lesões mais comuns, bem como o seu impacto 

no dia-a-dia do atleta. 

De modo a que este estudo seja possível de ser realizado, são necessárias algumas 

informações importantes referentes à época que esta a decorrer. 

Assim, venho por este meio solicitar a vossa colaboração com o propósito de me 

facultarem a informação referente ao número de atletas séniores federados por equipa, a 

lista de clubes inscritos bem como os seus contactos: morada, numero de telefone e 

email. 

Agradeço desde já a vossa disponibilidade e colaboração. 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

Assinatura do aluno(a) 
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APÊNDICE XII 

Carta de pedido de autorização para 

os clubes/equipas  
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Às equipas séniores 

Barcarena, Novembro de 2012 

Assunto: Pedido de autorização para a 

realização de um estudo de final de curso. 

Exmos Senhores: 

Chamo-me Raquel de Abreu Freire Maia e Moura e frequento o 4ºano da 

Licenciatura em Fisioterapia da Universidade Atlântica. No decorrente ano lectivo, 

2011/2012, encontro-me a realizar um projecto de investigação referente à prevalência 

de lesões no voleibol, no qual, recorrendo a um levantamento de dados, procuro 

compreender quais as lesões mais comuns, bem como o seu impacto no dia-a-dia do 

atleta. 

Através desta carta, pretendo requerer a permissão para a realização do meu 

estudo. Assim, solicito a devida autorização para que os atletas dos escalão sénior 

possam participar neste estudo, onde apenas têm de responder a um questionário 

confidencial. 

 

Agradeço, desde já, a atenção dispensada. 

Com os melhores cumprimentos 

 

Assinatura do aluno(a) 
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Estudo – Prevalência de lesões no voleibol. 

Através da aplicação de um questionário, procuro identificar as lesões mais 

comuns no voleibol, bem como o momento em que estas ocorrem, em atletas Séniores 

federados. 

Assim, convido-o a colaborar neste estudo, que será realizado por uma aluna do 

4ºano da Licenciatura em Fisioterapia da Universidade Atlântica. 

 

Eu,___________________________________________________________, 

declaro que tomei conhecimento dos objectivos do estudo, e sei que não terei qualquer 

despesa nem receberei qualquer pagamento pela minha participação; tenho 

conhecimento que este é totalmente confidencial, sendo que todos os dados fornecidos 

serão exclusivamente para uso académico, e tenho consciência que a qualquer momento 

posso recusar continuar a participar no estudo 

Deste modo, aceito participar voluntariamente neste estudo. 

 

 

Assinatura do participante 

 

Barcarena, ____ de ______________ de 201__ 

 

 

 


