
EEXXPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  
 

Este questionário está dividido em três partes distintas: 

1ª Parte: Caracterização do futebolista, onde se faz um levantamento dos dados pessoais de cada sujeito 

participante no estudo. 
 

2ª Parte: Caracterização da Actividade, onde se procura obter a incidência das lesões, ou seja, descrever o 

tempo de prática e o tipo de actividade/prática de cada futebolista. 
 

3ª Parte: Caracterização das lesões (Época 2012/2013), que assinala as 3 principais lesões sofridas nessa época, 

o padrão de ocorrência das lesões (localização anatómica, momentos da época, tipo de lesão, 1ª lesão ou lesão 

recidivante, em que momento ocorreram as lesões, em que tipo de piso, qual o seu mecanismo e motivo, e qual a 

sua severidade), o tipo de assistência e tratamento efectuados. 

 

IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  OO  PPRREEEENNCCHHIIMMEENNTTOO  DDOO  FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  DDEE  VVAALLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDOO  QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  
 

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

definições operacionais de conceitos e estabelecidas algumas regras: 
3 

� Considere lesão como qualquer “queixa física referida pelo jogador, resultado de um jogo ou treino 

de futebol, independentemente desse jogador necessitar de cuidados médicos, ou de estar impossibilitado de 

praticar futebol” 

(Fuller, C.W. et al 2006) 

� 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. 
 

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

� Só é necessário dar justificação e sugestões quando seleccionar as cotações 2, 3 e 4. 

� A sua resposta deverá ser assinalada com um círculo à volta do ponto da escala de cotação que traduzir mais 

adequadamente a sua escolha. 

� Para cada item só deverá seleccionar uma única cotação. 


