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I – INTRODUÇÃO  

 

A presente Tese de Mestrado está integrada no âmbito do V Mestrado em Ciências da Fisioterapia da 

Faculdade de Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa.  

Sabendo-se que as lesões constituem um aspecto inerente às actividades desportivas competitivas, o 

tema deste trabalho surgiu pelo acompanhamento diário de uma equipa de futebol amadora na prática 

clínica de fisioterapia. Neste contacto evidenciou-se uma elevada prevalência de lesões, sendo que a sua 

prevenção deve ser encarada como um objectivo fundamental para os profissionais de saúde envolvidos 

na modalidade (Maffulli et al., 2011; Doral, 2012). 

Seguindo o modelo de van Mechelen et al. (1992), o primeiro passo na prevenção de lesões passa por 

avaliar a epidemiologia das mesmas, procurando as potenciais causas, factores de risco associados e 

mecanismos de lesão. Posteriormente devem ser introduzidas medidas ou programas preventivos e avaliar 

a sua efectividade, repetindo o registo de lesões ocorridas.   

Este estudo pretendeu, assim, englobar os passos descritos, com a realização de um estudo da 

incidência de lesões músculo-esqueléticas numa equipa amadora de futebol, bem como analisar os efeitos 

de um programa de reeducação sensório-motor na oscilação postural dos atletas, fornecendo maior 

evidência e rigor científico à intervenção da fisioterapia nesta modalide. 

A equipa que participou no estudo competiu na época 2012-13 no terceiro escalão nacional (II Divisão 

– Zona Sul). O patamar competitivo desta equipa foi definido como sub-elite, tal como realizado em 

outros estudos semelhantes e tendo em conta que a UEFA considera nível de elite as duas divisões 

superiores nacionais (Fuller et al., 2006; Mallo et al., 2011). 

O primeiro capítulo deste trabalho é constituído por uma revisão da literatura sobre os temas que 

fundamentam o estudo e que o contextualizam, com base em estudos anteriores na mesma área de 

investigação. De seguida, apresentamos a metodologia utilizada na realização deste estudo, 

nomeadamente as hipóteses, tipo de estudo, selecção da amostra, descrição das variáveis em investigação 

e os procedimentos realizados durante o estudo. Após a apresentação e análise dos resultados é realizada a 

discussão dos mesmos, comparando os resultados obtidos com os estudos existentes na literatura. Por fim, 

apresentamos as limitações e conclusões do estudo, bem como algumas recomendações para futuras 

investigações. 
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II - REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Lesões no futebol 

O futebol é considerado o desporto mais popular no mundo, com cerca de 200 milhões de 

participantes em ambos os sexos e todas as faixas etárias. Apresenta um risco de lesão que varia 

consoante alguns factores,  incluindo o género, idade, nível competitivo e região geográfica (Peterson et 

al., 2000; Patel et al., 2002; Berkes et al., 2006).  

É considerada uma modalidade de alta intensidade, caracterizada por ser extremamente complexa do 

ponto de vista fisiológico (Manning et al., 2006; van Beijsterveldt et al., 2012). Apresenta grande 

dificuldade na caracterização do esforço físico necessário para a sua realização, já que as acções 

específicas realizadas pelos atletas evidenciam uma tipologia de esforço diversa. Para além disso, a sua 

prática exige movimentos fisicamente muito exigentes, tais como saltos, acelerações, desacelerações, 

sprints, frequentemente associados a contacto físico entre os atletas (Faude et al., 2006; Small et al., 2009; 

Dupont et al., 2010).  

A literatura tem descrito que a incidência de lesões no futebol tem vindo a aumentar 

concomitantemente com o aumento das exigências físicas e psíquicas impostas aos atletas, sendo que a 

epidemiologia das lesões em equipas de futebol profissional de elite tem sido bem documentado nos 

últimos anos (Junge & Dvorak et al., 2004; Ekstrand et al., 2011; Doral, 2012).  

Contudo, existem menos estudos acerca da incidência de lesões em equipas masculinas que competem 

em níveis menos competitivos. Sabendo-se que a realidade do desporto amador é completamente 

diferente do profissional, existe a necessidade de analisar a incidência de lesões também neste tipo de 

atletas (Alentorn-Geli et al., 2009; Goldman & Jones, 2011). 

Os estudos realizados na área apontam para que a incidência média de lesões em futebolistas possa 

atingir até 18,75 lesões por 1000 horas de exposição total, com lesões capsulo-ligamentares da tibiotársica 

e do joelho no topo das lesões mais comuns (Agel et al., 2007; Knowles et al., 2007; Silvers et al., 2007; 

Timpka et al., 2008; Kiani et al., 2010). 

A literatura apontam  para que a maioria das lesões ocorridas no futebol, entre 60% a 85%,  envolvam 

as extremidades inferiores. Destas, cerca de metade ocorrem devido a um contacto entre dois jogadores, 

sendo as restantes devido à acções como mudanças rápidas de direcção, sprints ou recepções após salto 

(Rahnama et al., 2002; Berkes et al., 2006; Longo et al., 2012).   

Um estudo realizado durante sete épocas consecutivas, englobando 23 equipas profissionais 

seleccionadas pela UEFA, concluiu que a incidência de lesões foi de 8,0 lesões por 1000 horas de prática, 

sendo que a incidência se revelou maior em jogo do que em treino (27,5 vs 4,1 por 1000 horas, 

respectivamente). Cada jogador apresentou em média 2,0 lesões por época, sendo que o subtipo de lesão 

mais comum foram as lesões musculares na coxa (17% do total). As lesões musculares foram 

responsáveis por 31% das lesões ocorridas. Dentro das lesões musculares, o grupo muscular mais 

afectado foram os isquiotibiais (37%), seguido dos adutores (23%) e quadriceps (19%). As recidivas 
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corresponderam a 12% do total de lesões e foram associadas a tempos de paragem superiores, 

comparativamente às lesões primárias (24 vs 18 dias) (Ekstrand et al., 2011).  

Um outro estudo, realizado durante duas épocas com equipas de futebol na Suécia, reportou uma 

incidência de 3 a 5 lesões por 1000h em treino e 24 a 30 lesões por 1000h em jogo (Ekstrand et al., 2005). 

 

2.2 Controlo Postural e Sistema Sensório-Motor  

 

O controlo postural é definido como o controlo da posição do corpo no espaço, tendo em vista a 

estabilidade e orientação do corpo (Shumway-Cook & Woollacott, 2003). 

A orientação postural permite manter uma relação adequada entre os segmentos do corpo e entre o 

corpo e o ambiente para a realização de uma determinada tarefa, sendo que a estabilidade postural é 

definida como a capacidade de manter a projecção do centro de gravidade dentro dos limites da base de 

sustentação – limites de estabilidade (Shumway-Cook & Woollacott, 2003). 

Considera-se que o controlo postural é o suporte para a realização de qualquer tipo de actividade 

motora, sendo necessário a participação de componentes perceptivos (integração das informações somato-

sensoriais) e neuromotores (capacidade de produzir força de forma a controlar e coordenar os sistemas de 

posicionamento do corpo), exigindo por isso uma interacção complexa entre os sistemas músculo-

esquelético e neural, bem como os sistemas cognitivos, de percepção e de acção (Shummay-Cook & 

Woollacott, 2003). 

Assim, considera-se que a realização de um movimento resulta da integração da informação somato-

sensorial, da percepção espacial do sujeito, das características do ambiente e da tarefa, bem como do 

objectivo e motivação com que é realizada, envolvendo a participação dos processos cognitivos de 

tratamento de informação (Shummay-Cook & Woollacott, 2003).  

Segundo estes autores, os programas motores são constituídos por um conjunto de comandos 

armazenados em memória a que o sujeito recorre antes de iniciar um movimento, numa sequência de 

instruções que dirigem as activações neuromusculares dos músculos envolvidos numa determinada acção. 

Os movimentos balísticos são controlados em circuito aberto por um programa de acção antecipatório, 

que é definido e implementado antes do movimento se iniciar (mecanismo de feedforward) e que 

decorrerá sem alterações até ao final – movimentos pré-programados. Contrariamente, os movimentos 

lentos são controlados por um mecanismo de feedback – circuito fechado. A informação sensitiva gerada 

durante a acção é comparada com as sensações inicialmente previstas e com o grau de êxito obtido, 

permitindo efectuar correcções no programa motor, com o objectivo de garantir um melhor desempenho 

em acções futuras idênticas. Quando se realiza a repetição de determinadas acções motoras, aumenta-se o 

nível de aprendizagem motora, levando à sua total integração (Schmidt & Lee, 1999).  

As informações sensoriais e sensitivas provêm essencialmente dos sistemas visual, vestibular, somato-

sensorial e proprioceptivo. A informação proveniente destes sistemas sensoriais é fundamental para a 

manutenção da postura e do equilíbrio, de modo a que o sistema nervoso integre a informação aferente e 
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coordene/regule a força muscular. Desta forma, o controlo da posição do centro de gravidade é realizado 

de forma eficiente, mantendo o equilíbrio (Harringe et al., 2008). 

Desta forma, o sistema sensório-motor é responsável pela manutenção da estabilidade articular 

funcional através da integração da informação aferente (input proprioceptivo, visual e vestibular) e 

eferente associada a comandos realizados pelo sistema nervoso central, no sentido promover uma 

activação neuromotora adequada e assegurar a estabilidade dinâmica articular (Riemann & Lephart, 

2002).  

O controlo neuromuscular é definido como uma activação motora inconsciente que ocorre na 

preparação e durante uma resposta ao movimento articular, com o objectivo de manter e/ou restaurar a 

estabilidade articular (Holmes & Delahunt, 2009). Este controlo envolve uma integração da informação 

sensorial que é processada pelo sistema nervoso central, resultando em controlo do movimento através da 

actividade muscular coordenada. Assim, a estabilidade articular dinâmica e controlo postural são o 

resultado de um controlo neuromuscular adequado e de uma actividade muscular coordenada. Alterações 

no controlo neuromuscular podem alterar os padrões de movimento e aumentar o risco de lesão.  

O sistema proprioceptivo recebe input de receptores periféricos articulares, músculo-tendinosos e 

cutâneos que se traduzem na informação sobre as variações de comprimento e de tensão muscular, assim 

como no sentido de posição e de movimento da articulação e na distribuição das forças pelas zonas de 

contacto (Lephart & Fu, 2000). 

 A informação proveniente do sistema somatossensorial e proprioceptivo em conjunto com a 

informação proveniente do sistema vestibular e visual é processada a três níveis: a espinal medula, o 

tronco cerebral, e outros centros superiores como o córtex motor, gânglios da base e cerebelo.  

A espinal medula assegura a estabilização dinâmica muscular através de padrões de activação 

muscular sincronizados baseados nos reflexos medulares, bem como da informação recebida proveniente 

dos centros superiores do córtex cerebral (Rozzi et al., 1999). 

No tronco cerebral, o input dos sistemas sensório-motor, visual e vestibular proveniente das vias 

cerebelosas, medeia a actividade do sistema nervoso central para a manutenção e regulação automática da 

postura e do equilíbrio.  

Os centros superiores permitem a realização de padrões complexos de movimentos e são responsáveis 

pelos movimentos voluntários. O cortéx cerebral é responsável pelo controlo de movimentos voluntários 

finos, bem como de padrões complexos de actividade muscular coordenada. Estes movimentos podem ser 

realizados de forma automática por efeito da prática e das experiências anteriores, assim como devido à 

programação cognitiva (Rozzi et al., 1999). 

O processamento de toda esta informação termina com um processo de estabilização articular, através 

das reacções reflexas antes mencionadas em conjunto com a percepção consciente da posição da 

articulação e da manutenção da postura e equilíbrio adequados (Lephart & Fu, 2000).  

Em relação aos sistemas acima referidos, o sistema vestibular tem pouca influência na manutenção do 

equilíbrio quando o sistema visual e somatossensorial estão íntegros e activos (Bernier & Perrin, 1998). A 
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visão é um sistema determinante para o controlo do equilíbrio, sendo que, se o input somatossensorial 

estiver alterado devido a lesão, ao retirar-se a informação visual, vai aumentar significativamente a 

oscilação postural  (Bernier & Perrin, 1998).   

Em condições normais, após a detecção de um deslocamento ou perturbação do movimento articular, 

as informações proprioceptivas são obtidas pelos mecanorreceptores articulares e musculares (como o 

orgão tendinoso de Golgi e fuso neuro-muscular), sendo desencadeada uma resposta reflexa neural que 

origina uma activação neuro-muscular, no sentido de manter o controlo do movimento e a estabilidade da 

articulação (Baltaci & Kohl, 2003). 

 

2.3 Controlo Neuromuscular no Futebol 

 

Actualmente, o controlo neuromuscular assume uma importância fundamental no futebol, visto que a 

estabilização dinâmica das estruturas corporais é realizada predominantemente em apoio unipodal, sendo 

as habilidades executadas com o membro inferior contralateral e necessários ajustes corporais 

permanentes, tanto em situações de treino como de competição (Cumps et al., 2008; Small et al., 2009).  

As exigências da prática do futebol incluem acções repetidas de controlo excêntrico e de estabilização 

dinâmica dos membros inferiores, como o remate, mudanças de direcção rápidas e recepções ao solo após 

salto em apoio unipodal (Dupont et al., 2010). Estes factores, associados ao facto de o futebol ser um 

desporto de contacto, tornam o futebol uma actividade desportiva com elevada incidência de lesões 

músculo-esqueléticas dos membros inferiores (Ekstrand et al., 2009).  

Assim, é fundamental que os atletas tenham um controlo neuromuscular eficaz, de modo a gerar 

padrões rápidos e ideais de força muscular, aumentar a estabilidade articular e diminuir o stress articular 

que aumenta o risco de lesão (Cowley et al., 2006).  

Desta forma, pensamos que a otimização da capacidade de resposta do sistema sensório-motor, em 

termos de controlo neuromuscular e mecanismos de feedforward e feedback, poderá contribuir para a 

melhoria dos gestos e acções realizadas no futebol, reduzindo o risco de lesão e promovendo uma 

melhoria da performance atlética (Dias et al., 2011) . 

 

2.4 Prevenção de Lesões no Futebol 

 

Em 1983 foi realizado, por Esktrand e Gillquist, o primeiro estudo de prevenção de lesões no futebol, 

que mostrou uma redução significativa no número total de lesões no futebol com um programa de treino 

preventivo. 

Nas três décadas seguintes surgiram vários estudos epidemiológicos de lesões no futebol. Contudo, 

poucos estudos de prevenção de lesões no futebol foram publicados, se considerarmos jogadores 

amadores do género masculino seniores.  
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Considerando as grandes diferenças em termos de condições de trabalho, disponibilidade de tempo e 

exigência imposta entre jogadores profissionais e clubes de futebol amador, tem havido grande discussão 

acerca das possibilidades de prevenção de lesões mais adequadas em cada uma das situações: 

aquecimento adequado, trabalho de flexibilidade, treino de fortalecimento muscular, treino de reeducação 

sensorio-motor (treino proprioceptivo ou neuromuscular), equipamento protectivo, condições de treino 

adequadas e respeito pelas regras existentes. Entre estes, o treino de reeducação sensorio-motor tem sido 

fortemente enfatizado na literatura como um meio eficaz de prevenir lesões no futebol (Pafis et al., 2007; 

Doral et al., 2012; Longo et al., 2012). 

 

2.5 Treino de Reeducação Sensório-motor 

 

A literatura descreve que o treino de reeducação sensório-motor, incidindo essencialmente no treino 

proprioceptivo, permite optimizar o controlo neuromuscular, melhorar o tempo de reacção muscular, 

aumentar o recrutamento de unidades motoras e o equilíbrio (coordenação), reduzindo o risco ou 

reincidência de lesão e aumentando as capacidades funcionais dos atletas (Holmich et al., 1999; Arnason 

et al., 2007; Askling et al., 2003; Mjolsnes et al., 2004; Witvrouw et al., 2003; Grifin et al., 2006) 

Assim, é sugerido por vários estudos que um programa de reeducação sensório-motora deve fazer 

parte da rotina de treino durante a época, essencialmente nos desportos que envolvam saltos e mudanças 

bruscas de direcção, como no futebol (Olsen et al., 2004; Emery et al., 2005; Cumps et al., 2007).  

Sabe-se que o arco reflexo protectivo iniciado pelos mecanorreceptores articulares ocorre muito antes 

do que o arco reflexo iniciado pelos nociceptores (1 milissegundo vs 70–100 milessegundos). Desta 

forma, torna-se evidente que a otimização da performance do sistema sensório-motor pode levar a uma 

activação muscular antagonista mais rápida, limitando o movimento articular. Desta forma, constitui um 

mecanismo de protecção articular muito importante, desempenhando um papel fundamental na prevenção 

de lesões capsulo-ligamentares (McHugh et al., 2007). 

Uma revisão sistemática realizada por Hubscher et al. (2010) no sentido de perceber a eficácia do 

treino neuromuscular na prevenção de lesões desportivas reuniu sete estudos considerados de alta 

qualidade metodológica. Estes autores concluiram que estes estudos mostram evidência de que o treino 

neuromuscular / proprioceptivo é eficaz na redução da incidência de lesões em alguns tipos de desportos, 

nomeadamente no futebol. Foi concluido que este tipo de treino é eficaz na redução de lesões capsulo-

ligamentares no joelho e tibiotársica até 54% e 50%, respectivamente. Os autores referiram que futuras 

investigações deverão incidir sobre a identificação dos parâmetros de treino, nomeadamente frequência, 

duração e exercícios realizados, mais apropriados e eficazes consoante a modalidade. 

No mesmo sentido, outros estudos mostram maior evidência na redução da incidência de lesões 

capsulo-ligamentares e osteo-articulares, ao nível do joelho e tibiotársica, em jogadores de futebol (Junge 

et al., 2004; Mohammadi, 2007; Alentorn-Geli et al., 2009).  
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Um estudo recente realizado por Kirby (2011) concluiu que atletas que realizem treino de estabilidade 

postural apresentam uma diminuíção do risco entre 20 a 60% de sofrerem lesões capsulo-ligamentares por 

entorse, relativamente aos que não realizam esse tipo de treino. 

Existem também outros estudos que defendem que o treino neuromuscular pode prevenir outros tipos 

de lesões, já que verificaram que a incidência total de lesões foi mais baixa no grupo de atletas que 

realizaram o treino neuromuscular. Os mesmos autores concluíram que a realização de um treino 

neuromuscular ao longo da temporada é eficaz na redução do risco de lesão no futebol (Kraemaer et al., 

2007; Emery et al., 2010). 

A literatura evidencia que um programa de treino de reeducação sensório-motora deve incluir 

exercícios com diferentes padrões de movimento, com o objectivo de melhorar o sentido de movimento 

articular e a activação neuromuscular (Eils & Rosenbaum, 2001; Tropp, 2002; McGuine & Keene, 2006; 

Hale et al., 2007).  Estes exercícios devem ser ajustados à especificidade de cada modalidade, utilizando 

gestos desportivos realizados durante a actividade, particularmente aqueles que são  mais exigentes para a 

controlo da estabilidade dinâmica, de modo a desenvolver padrões de activação muscular que aumentem a 

resistência à lesão (McGuine & Keene, 2006; Ergen & Ulkar, 2008). Neste tipo de programa de treino 

devem ser integradas estratégias que produzam alterações inesperadas no posicionamento articular, de 

forma a proporcionar estabilidade articular “inconsciente” (reflexa) (Adkin et al.., 2006). 

Cada um dos três níveis do controlo motor (reflexos medulares, tronco cerebral e programação 

cognitiva) deve ser especificamente estimulado durante os exercícios. No nível medular, devem ser 

realizadas actividades que induzam estabilização articular reflexa, incluindo alterações súbitas do 

posicionamento articular, utilizando, por exemplo, superfíceis instáveis (Willems et al., 2004). 

Para estimular o segundo nível do controlo motor devem ser realizados exercicios de manutenção do 

equilíbrio, geralmente unipodal. Uma progressão comum é passar de equilbrio bipodal para unipodal, 

olhos abertos para olhos fechados esuperfície firme para instável (Hrysomallis, 2007).  

As actividades realizadas a nível da programação cognitiva devem incluir a repetição de um 

movimento, de modo a envolver uma sequência de actividade muscular apropriada, melhorando o 

controlo do movimento (Hrysomallis, 2007). 

Para além disso, os exercícios devem incluir sequências de movimentos repetidos e conscientemente 

doseados, executados com baixa e alta velocidade. Devem ser realizados em várias superfícies como 

olhos abertos e fechados, com uma progressão de um duplo apoio para apoio unipodal  (Baltaci & Kohl, 

2003; McGuine & Keene, 2006).  Exercícios de treino realizados em superfícies instáveis e exercícios 

para treino de técnicas correctas de recepção de saltos, como por exemplo, o single-leg jump-landing, 

poderão enfatizar a actividade muscular sinergista pré-programada pelos mecanismos de feedforward e 

melhorar  o controlo neuromuscular dos atletas (Holmes & Delahunt, 2009).  

As proporções ideais para realizar o treino de reeducação sensório-motora com efeitos profilácticos 

ainda não são conhecidas, sendo que a duração, volume e intensidade óptima deste tipo de treino ainda 
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não foi determinada (Griffin et al., 2006; Ergen & Ulkar, 2008; McKeon & Hertel, 2008; Gioftsidou et 

al., 2012).  

Segundo diversos autores, a duração do treino de reeducação sensório-motora tem sido documentada 

desde 3 semanas até 12 meses (Baltaci & Kohl, 2003; Malliou et al., 2004; Ergen & Ulkar, 2008; 

Gioftsidou et al., 2012). Uma revisão realizada por Griffin et al. (2006) refere que este tipo de programas 

de treino devem ter, no mínimo, 6 semanas de duração de modo a ser possível melhorar o tempo de 

reacção muscular e o recrutamento motor. 

São referidos de duas, três a cinco vezes por semana (Cumps et al., 2007; Pafis et al., 2007; Ergen & 

Ulkar, 2008; Gioftsidou et al., 2012). Relativamente à sua duração são referidos períodos de 5  a 15 

minutos (Baltaci & Kohl, 2003; Cumps et al., 2007; Ergen & Ulkar, 2008).  

Um estudo realizado recentemente por Gioftsidou et al. (2012), numa equipa de futebol sénior da 

Grécia, teve como objectivo comparar o mesmo programa de treino de equilíbrio mas com diferente 

frequência de realização. Assim, o plantel, com 38 jogadores, foi dividido em três grupos: um dos grupos 

realizou o programa durante 3 semanas, 6 vezes por semana, o segundo grupo realizou o programa 6 

semanas, 3 vezes por semana e o terceiro grupo apenas realizou o treino de futebol, sendo considerado o 

grupo controlo. O grande objectivo do estudo foi o de perceber qual dos programas seria mais eficaz na 

melhoria do controlo postural. O controlo postural foi medido atráves de um sistema de estabilidade 

electrónico (BioDex) e uma tábua de balanço, onde os atletas tinham como objectivo manter o equilíbrio 

o mais tempo possivel. O programa de exercício incluiu exercícios realizados em superfícies instáveis e 

solicitando gestos desportivos utilizados na modalidade, como cabeceamento e passe. Ambos os grupos 

que realizaram o treino demonstraram melhorias semelhantes no controlo postural no final dos 

programas, sendo que não houve diferenças no grupo controlo. Deste modo, concluíram que a aplicação 

de um programa de equilíbrio durante, no mínimo, 18 sessões, pode melhorar o controlo postural e a 

capacidade sensório-motora, sendo que a frequência do programa pode ser adaptada de acordo com o 

plano de treinos semanal e a disponibilidade dos atletas. 

As conclusões de um estudo prospectivo realizado ao longo de quatro épocas consecutivas com uma 

equipa de futebol da Segunda Divisão B Espanhola seguiram a mesma linha do estudo realizado por 

Gioftsidou et al. (2012). Os autores do estudo sugeriram  que uma equipa deste nível competitivo pode 

beneficiar com a introdução de um programa de treino de modo a reduzir lesões musculares e 

ligamentares. (Mallo et al., 2011)  

Contudo, existem ainda limitações ao nível da evidência ciêntifica na determinação dos reais efeitos 

do treino sensório-motor na redução da incidência de lesões. Estas limitações devem-se essencialmente à 

heterogenidade metodológica dos diferentes estudos. As diferenças no tipo de exercícios e programas 

aplicados, as distintas metodologias utilizadas com objectivos e instrumentos também diversos, a duração 

e a frequência das sessões de treino, tornam difíceis as análises comparativas e obtenção de resultados 

baseados na evidência (Hughes & Rochester, 2008; Doral et al., 2012).  
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2.6 Associação entre Défices de Controlo Neuromuscular e Lesões 

 

A estabilidade postural é uma componente física fundamental na performance do atleta, sendo que tem 

havido uma evidência crescente da associação entre défices de estabilidade postural e um aumento de 

risco de lesão, especialmente nas extremidades inferiores (Dias et al., 2011; Kirby, 2011; Thorborg, 

2011). 

Actualmente, existem actualmente alguns estudos que sugerem uma associação entre défices de 

controlo postural e alguns factores de risco para algumas lesões, como lesões capsulo-ligamentares da 

tibiotársica e joelho e lesões musculares na coxa (Brito et al., 2011; Kirby, 2011; Thorborg et al., 2011).  

Na mesma linha orientadora, a literatura tem referido associação entre alterações proprioceptivas e da 

estabilidade postural dinâmica e a ocorrência de lesões no ligamento cruzado anterior (LCA) (Griffin et 

al., 2006; McLean, 2008). Estudos referem que atletas que se lesionam apresentavam antes da lesão 

alterações de pré-activação muscular, especialmente nos isquiotibiais. Estas alterações levam a défices do 

padrão motor que pode levar a movimentos potencialmente lesivos, como o valgus do joelho (Zebis et al., 

2009; Dias et al., 2011).  

Estas alterações no sistema sensório-motor e na estabilidade postural têm sido associadas a um maior 

deslocamento no centro de pressão durante o apoio unipodal, que é reflexo de uma integração sensorial e 

de respostas neuromusculares ineficazes (Ross et al., 2007). 

Os atletas que manifestem instabilidade em exercícios que estimulem o equilíbrio / estabilidade 

unipodal e que apresentem historial de lesão capsulo-ligamentar na tibiotársica e joelho são os que têm 

maior risco de sofrer lesão (Dias et al., 2011; Kirby, 2011).  Durante a fase de recepção ao solo, os 

mecanismos neuromusculares que estão presentes nos membros inferiores são responsáveis pela 

desaceleração e estabilização do centro de massa corporal, permitindo amortecer as forças verticais de 

reacção ao solo (Yeow et al., 2010). Os sujeitos com alterações de estabilidade da extremidade inferior, 

especialmente no joelho e tibiotársica, apresentam um tempo de estabilização após a recepção de um salto 

superior aos de indivíduos saudáveis. Assim, a instabilidade em apoio unipodal aparece referida em 

alguns estudos como um fator de risco de lesão capsulo-ligamentar do joelho e tibiotársica (Ross & 

Guskiewicz, 2004; Troikan & McKeag, 2006; Brito et al, 2011). 

 

2.7 Lesões Capsulo-ligamentares no Joelho 

 

No futebol, o joelho, por ser altamente solicitado e exposto a traumas, é das regiões mais 

commumente afectadas por lesões (Bjordal et al., 1997; Walden et al., 2011).  

De facto, apesar de a coxa ser a zona de maior incidência lesional, considera-se que as lesões no joelho 

são as mais comuns dentro das lesões severas dos futebolistas. Assim, no futebol, as lesões no joelho 

constituem entre 10 a 26% do total de lesões e cerca de 50% de lesões severas (tempo de paragem 

superior a 30 dias) (Patel et al., 2002; Hagglund et al., 2005; Dias et al., 2011).  
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Os gestos desportivos de base do futebol – corrida, salto, passe, remate, drible, travagem, arranque – 

associados a utilização de calçado desportivo com pitons, podem provocar um conjunto de 

macrotraumatismos, tornando o joelho particularmente vulnerável em futebolistas. (Hagglund et al., 

2005). 

Entre as lesões severas mais comuns do joelho, destaca-se a lesão do LCA (Roi et al., 2004; Walden et 

al., 2011), sendo que a sua incidência no futebol é difícil de determinar. Um estudo prospectivo realizado 

recentemente, em jogadores de futebol na Europa de 44 equipas, registou uma incidência entre 0,01 a 

0,03 lesões por 1000 horas de exposição em treino e 0,28 a 0,31 lesões por 1000 horas de exposição em 

jogo. Destas lesões do LCA, 58% resultaram de mecanismos de contacto indirecto (sem contacto externo) 

(Walden et al., 2011). 

Sabe-se que, dada a incidência, severidade, custos e tempo de interrupção da atividade que acarretam, 

as lesões do LCA são frequentemente responsáveis pelo abandono precoce da prática desportiva e pelo 

surgimento de complicacões futuras na integridade e funcionalidade do joelho em futebolistas, como 

osteoartrite (Roi et al., 2004; Alentorn-Geli et al., 2009; Walden et al., 2011).  Para além disso, lesões de 

outras estruturas ocorrem frequentemente com a lesão do LCA, como ruptura do ligamento lateral 

interno, lesões meniscais, condrais e contusões ósseas (Griffin et al., 2006; McLean, 2008; Walden et al., 

2011). 

Um dos estudos realizados para perceber se um programa de treino proprioceptivo tem efeitos na 

redução significativa da incidência de lesões do LCA em futebolistas foi realizado por Caraffa et al. 

(1996). Um total de 600 jogadores de futebol masculinos, profissionais e amadores de 40 equipas, 

participaram no estudo. Metade das equipas realizou um programa de treino proprioceptivo três vezes por 

semana ao longo de três épocas, constituindo a outra metade o grupo controlo. O treino proprioceptivo 

consistia em 20 minutos de exercícios com tábua de Freeman. A incidência no grupo que realizou o 

programa foi de 0,15 lesões do LCA por equipa em cada época, comparado com 1,15 lesões por equipa 

em cada época nas equipas do grupo controlo. Os autores concluíram que o programa diminuiu 

significativamente o risco de lesões no LCA. 

Alentorn-Geli et al. (2009) realizaram uma revisão sistemática acerca da evidência actual dos 

programas de prevenção de lesão no futebol. Estes autores focaram o seu estudo essencialmente na 

modificação dos factores de risco para lesões por mecanismo indirecto (sem contacto externo) do LCA. 

Cerca de 22 estudos com jogadores de futebol foram incluídos na revisão, sendo que os autores 

concluíram que o treino neuromuscular diminuiu o risco de lesões do LCA em jogadores de futebol, tanto 

femininos como masculinos. Para além disso, aconselharam a realização de um programa de prevenção 

de lesões na pré-época, que poderá ser mantido ao logo da época, bem como a realização de estudos que 

investiguem quais os parâmetros de treino mais eficazes para prevenir este tipo de lesão. 

Assim, a literatura sugere que os mecanismos neuromotores de feedback e feedforward, optimizados 

com o treino sensório-motor e/ou neuromuscular, constituem uma componente importante para a 

manutenção da estabilidade funcional. Desta forma, este tipo de treino é eficaz na redução das lesões 
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severas do joelho e na diminuição significativa de lesões recidivas (Junge & Dvorak, 2004; Ekstrand, 

2008; Alentorn-Geli et al. 2009). Um estudo recente concluiu que este tipo de treino tem sido relacionado 

com a redução de lesões no joelho até sete vezes menos comparado aos indíviduos que não realizam este 

tipo de treino (Kirby, 2011). 

Um documento, realizado por profissionais de Saúde da Sociedade Americana Ortopédica de 

Medicina Desportiva, concluiu que existe um grau 2 de evidência do treino neuromuscular reduzir o risco 

de lesões, em atletas, do LCA, bem como de lesões frequentemente associadas, como lesões meniscais.  

Os mesmos autores sugeriram a realização de futuros estudos, que analisem o efeito deste tipo de 

programas na estabilidade dinâmica do joelho, bem como na performance desportiva (Griffin et al., 

2006). 

 

2.8 Lesões Capsulo-ligamentares na Tibiotársica   

 

O entorse do tornozelo é um dos mecanismos de lesão mais frequente em actividades desportivas, 

sendo que as modalidades, como o futebol, que exigem frequentemente saltos e recepções em apoio 

unipodal, apresentam um elevado risco de lesão na tibiotársica (Thacker et al., 1999; Giza et al., 2003; 

Suda et al., 2009). 

Por outro lado, sabemos que os atletas que tenham história de lesões capsulo-ligamentares na 

tibiotársica estão susceptíveis de sofrer lesões recidivantes. Estas lesões resultam essencialmente de 

alterações da mecânica de estabilidade articular e de défices a nível do controlo neuromuscular. Estudos 

realizados concluíram que até 78% das lesões capsulo-ligamentares na tibiotársica ocorrem de forma 

recidiva (Gribble & Hertel, 2004; Ross & Guskiewicz, 2004; Kirby, 2011). 

Na literatura, vários autores defendem que o treino de reeducação sensório-motor aumenta a 

estabilidade postural e articular, cinestesia da articulação e reduz significativamente o tempo de reacção 

muscular dos músculos responsáveis pelo movimento da tibiotársica, permitindo prevenir lesões nesta 

articulação (Sheth et al., 1997; Baltaci & Kohl, 2003; Kirby, 2011).  

Uma investigação, que estudou o mecanismo de entorse da tibiotársica em indivíduos saudáveis com 

uma plataforma que provocava inversão súbita, revelou que, depois de 8 semanas de treino utilizando 

uma tábua instável, ocorreu uma diminuição do tempo de latência dos grupos musculares do tornozelo, 

sugerindo mecanismos de estabilidade mais eficientes (Sheth et al., 1997).  

Eils e Rosenbaum (2001) realizaram um estudo a 30 sujeitos para perceber os efeitos de um programa 

de multi-estações com exercícios proprioceptivos com duração de 6 semanas no sentido de posição 

articular, oscilação postural e tempos de reacção muscular. O programa de treino era constituído por 12 

exercícios diferentes (incluindo tábuas de balanço, step, mini-trampolim e superficies instáveis) e foi 

realizado de modo a cada exercício fosse realizado por 45 segundos, com 30 segundos de descanso. As 

três variáveis estudadas (sentido de posição articular, oscilação postural e tempo de reacção muscular) 

mostraram melhorias significativas nos individuos que realizaram o treino.  
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No que diz respeito à prevenção secundária, Refshauge (2003) realizou uma revisão bibliográfica onde 

verificou que podem existir défices proprioceptivos selectivos depois de uma lesão capsulo-ligamentar da 

tibiotársica. Para além disso, concluiu que existe evidência da associação entre a treino proprioceptivo 

e/ou neuromuscular na redução das lesões capsulo-ligamentares por entorse na tibiotársica, em quem já 

tem um historial deste tipo de lesão. 

A eficácia como intervenção primária para a prevenção de entorses da tibiotársica em atletas sem 

historial desta lesão ainda não é consensual. Baltaci & Kohl (2003) referem que mesmo os atletas sem 

historial de entorses podem beneficiar da realização de exercícios de natureza sensório-motora ao longo 

da época. No mesmo sentido, um estudo recente refere que os efeitos preventivos deste tipo de treino tem 

sido encontrados em atletas com e sem historial de lesão na tibiotársica. Contudo, atletas com história 

prévia de lesão capsulo-ligamentar da tibiotársica tem uma redução do risco mais consistente e 

significativa (Kirby,2011).  

No mesmo sentido, McGuine e Keene (2006) realizaram um estudo com 765 atletas de futebol e 

basquetebol universitário, com o objectivo de determinar se um programa de treino de equilíbrio era 

eficaz na redução da incidência de lesões capsulo-ligamentares primárias na tibiotársica, bem como na 

redução da incidência de lesões em atletas com historial de lesão na tibiotársica. Foram constituídos dois 

grupos, sendo que o grupo experimental (GE) realizou um programa de treino de equilíbrio, dividido por 

5 fases. O programa foi baseado numa compilação de protocolos de treino de equilíbrio realizados em 

estudos anteriores e consistiu na realização do programa em toda a época, 3 vezes por semana durante 10 

minutos. Os exercícios realizados incluíam a manutenção de equilíbrio em apoio unipodal com superficie 

instável, com olhos abertos e fechados e a realização de gestos desportivos adequados para a modalidade 

em equilíbrio unipodal. O grupo controlo (GC) apenas realizou o treino orientado pela equipa técnica. Os 

autores verificaram que 8,1% dos atletas sofreram uma lesão capsulo-ligamentar durante a temporada, 

sendo a incidência total destas lesões de 1,51 por 1000 horas de exposição (1,13 no GE vs 1,87 no GC). A 

média de tempo de paragem por lesão foi de 7,6 dias (média de 5,8 dias para GE e 8,1 dias para GC). A 

incidência de lesão capsulo-ligamentar na tibiotársica no GE foi significativamente inferior ao 

apresentado pelo GC. Os autores concluíram que o programa de treino de equilíbrio reduziu 

significativamente (38%) a incidência de lesões capsulo-ligamentares da tibiotársica. 

Assim, conclui-se que um programa de exercícios de reeducação sensório-motora multiestações é 

recomendado para a prevenção de lesões capsulo-ligamentares por entorse da tibiotársica (Eils & 

Rosenbaum, 2001; Baltaci & Kohl, 2003; Verhagen et al., 2006; McGuine & Keene, 2006; Kirby, 2011).    

 

2.9 Outras Lesões no Futebol  

 

Apesar da elevada incidência de lesões musculares em futebolistas, a evidência da prevenção deste 

tipo de lesões, em termos de eficácia, ainda não está bem estabelecida (Arnason et al., 2007; Goldman & 

Jones, 2007; Doral et al., 2012).  
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Um estudo demonstrou uma maior taxa de incidência de lesões musculares em atletas com défice de 

controlo postural / equilíbrio, sendo que a influência do treino sensório-motor, neste tipo de lesões, ainda 

necessita de ser determinado (Croisier et al., 2008). Para além disso, um estudo realizado por Kraemer & 

Knobloch (2007), numa equipa de futebol, concluiu que um programa de treino de equilibrio pode reduzir 

lesões musculares dos isquiotibiais (por mecanismo indirecto), bem como tendinopatias patelares e 

aquilianas. 

Desta forma, existe a necessidade de se implementarem programas específicos (proprioceptivos e/ou 

neuromusculares) dedicados à análise da eficácia deste tipo de treinos na prevenção de lesões músculo-

esqueléticas dos membros inferiores em futebolistas.   

 

2.10 Medição da Oscilação Postural  

 

A avaliação do equilíbrio e do controlo postural é um dos métodos para a determinação indirecta de 

défices de controlo neuromuscular. A oscilação postural tem sido associada a défices de estabilidade 

articular na tibiotársica e joelho, podendo constituir um predictor de lesões futuras (Martin, 2007). 

O controlo postural é normalmente medido a partir da oscilação postural (OP), através do 

comprimento e área de deslocamento do centro de pressão, bem como através do tempo de estabilização e 

pico inicial de força, após a recepção de um salto em apoio unipodal (Martin, 2007; McKeon & 

Mattacola, 2008; Kirby, 2011).  

O centro de pressão é definido como a projecção do centro de gravidade na base de sustentação, sendo 

uma medida indirecta utilizada no estudo da OP. É utilizada pela fiabilidade e simplicidade dos 

instrumentos existentes para a sua medição (Kim et al., 2009). A excursão do centro de pressão é avaliada 

pela interacção entre o apoio do pé e as forças de reacção ao solo, indicando-nos o comportamento 

postural na manutenção do equilíbrio (McKeon & Hertel, 2008).  

O deslocamento do centro de pressão é descrito segundo coordenadas num plano antero-posterior (Y) 

e médio-lateral (X), sendo a variação do seu comprimento e área parâmetros efectivos para a medição da 

oscilação postural (Kim et al., 2009).  

O comprimento do deslocamento do centro de pressão refere-se à distância percorrida pelo centro de 

pressão dentro da base de sustentação. A área é o parâmetro que delimita espacialmente a excursão do 

deslocamento do centro de pressão dentro da base de sustentação. Esta é definida pela diferença entre o 

valor máximo e o valor mínimo do deslocamento do centro de pressão no plano antero-posterior e médio-

lateral (Kim et al., 2009).  

Alterações ao nível do sistema sensório-motor associadas a instabilidade da tíbiotársica ou joelho têm 

sido demonstradas pela avaliação do controlo postural em apoio unipodal (Zebis et al., 2009; Kirby, 

2011). Tem sido defendido que alterações de equilíbrio com apoio unipodal estático podem ser 

predictores de risco de lesão da tibiotársica, sendo que existe uma associação significativa entre estas 

alterações e lesões capsulo-ligamentares da tibiotársica em atletas (Linens, 2009).  



Mestrado em Ciências da Fisioterapia – UTL - FMH 

14 
 

Noutro sentido, outros estudos referem não terem encontrado melhorias estatisticamente significativas 

na OP em apoio unipodal pela avaliação do equilíbrio estático, após a aplicação de um programa de 

exercícios, encontrando apenas alterações através de uma avaliação dinâmica. Estes autores defendem 

que  os testes de equilíbrio estático em apoio unipodal não são suficientemente sensíveis para detectar 

alterações no controlo neuromuscular. Assim, consideram  que os testes dinâmicos são mais adequados na 

identificação de défices funcionais relacionados com alterações na manutenção do equilíbrio. (Hertel et 

al., 2000; Kirby, 2011; Sefton et al., 2011). 

Os testes com salto e recepção unipodal têm sido frequentemente utilizados para avaliar a estabilidade 

dinâmica da extremidade inferior, especialmente da tibiotársica e do joelho (Brown et al., 2004; 

Wikstrom et al., 2005; Ross et al, 2009; Kirby, 2011). Para além das semelhanças deste gesto com um dos 

mecanismos de lesão capsulo-ligamentar da tibiotársica mais comuns no futebol (fase de recepção após 

um salto), estes testes são indicados porque combinam vários componentes, incluindo estabilidade 

articular, força muscular e coordenação neuromuscular (Giza et al., 2003; Ross et al., 2009; Kirby, 2011). 

Nesta tarefa (salto com recepção unipodal) avalia-se o tempo que cada atleta leva a estabilizar após a 

recepção ao solo em apoio unipodal - tempo de estabilização, bem como a força máxima exercida pelo 

atleta na plataforma – pico inicial de força (Ross & Guskiewicz, 2004; Kirby, 2011).  

O tempo de estabilização (TE) é considerado um indicador de estabilidade postural dinâmica e 

quantifica o tempo que um sujeito leva a estabilizar após a recepção de um salto (Ross et al., 2009). 

Técnicas adequadas de recepção unipodal após um salto são fundamentais para evitar movimentos 

potencialmente lesivos e, consequentemente, lesões da extremidade inferior. O TE constitui uma medida 

quantitativa, que permite avaliar quão rápido os atletas estabilizam após a recepção de um salto. Os 

estudos referem que atletas com TE maiores podem apresentam défice de controlo neuromuscular e de 

estabilidade dinâmica (Willems, 2004; Ross et al., 2009; Kirby, 2011). 

No mesmo sentido, um estudo realizado por Ross et al. (2005) demonstrou que sujeitos com 

instabilidade funcional da tibiotársica apresentaram um TE superior após a recepção de um salto em apoio 

unipodal, comparativamente a sujeitos saudáveis.  Neste estudo, o TE foi definido como o intervalo de 

tempo necessário para que a taxa de variação das forças de reacção ao solo após uma recepção de um 

salto fosse semelhante à variação de forças encontrada numa posição de apoio unipodal estável. Este 

valor absoluto mínimo de OP foi avaliado em apoio unipodal durante 20 segundos, após a recepção de um 

salto. Os sujeitos realizavam um salto a 50-55% da sua impulsão vertical máxima bilateral (medida 

apriori), seguido de recepção unipodal e manutenção do apoio durante 20 segundos. Cada medição foi 

realizada sete vezes e foram realizados três medições anteriores que serviam de treino para o sujeito. Os 

autores concluíram que sujeitos com instabilidade funcional apresentaram um défice ao nível da 

estabilização dinâmica e que as medições do TE após a recepção de um salto são sensíveis na avaliação 

da estabilidade articular dinâmica.  No mesmo estudo, os autores analisaram o TE no plano antero-

posterior e médio-lateral de indivíduos com tibiotársicas estáveis e instáveis, na recepção unipodal a um 

salto unipodal.  Foi verificado que indivíduos com défices de estabilidade na tibiotársica levam mais 
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tempo a estabilizar que indivíduos saudáveis e que o TE médio-lateral é significativamente maior do que 

o TE antero-posterior, em indivíduos com défices de estabilidade articular.  

Ross & Guskiewicz (2004) verificaram também que o grupo de sujeitos com instabilidade crónica da 

tibiotársica apresentou um TE superior no sentido antero-posterior e médio-lateral, relativamente a um 

grupo de controlo de sujeitos saudáveis.  

Na mesma linha de estudos, Brown & Mynark (2007) demonstraram que sujeitos com instabilidade da 

tibiotársica demoram mais tempo a estabilizar após uma actividade dinâmica do que o grupo de controlo 

não lesado. Este aumento no TE sugere mecanismos de controlo postural menos eficientes e pode levar a 

um aumento de lesões recidivas na tibiotársica, devido a uma incapacidade em executar adequadamente a 

recepção após um salto,  

Neste estudo, analisámos também o pico inicial de força (PIF) registado após a recepção de um salto. 

No desporto vários estudos têm demonstrado que, durante os movimentos de salto, ocorrem forças que 

podem superar largamente o peso corporal do atleta, com consequências potencialmente lesivas para os 

tecidos envolvidos na dissipação das forças. Esta associação torna-se ainda mais evidente quando a 

recepção aos saltos ocorrem com apoio unipodal  (Picon et al., 2000; Swartz et al., 2005; Yu et al., 2005). 

Assim, o PIF tem sido associado à capacidade do sistema neuromuscular em absorver as forças de 

impacto resultantes da recepção de um salto, diminuindo o risco de potenciais lesões nas estruturas 

articulares e ósseas (Caufield & Garrett, 2004; Pappas et al., 2007; Yeow et al., 2010). 

Um estudo realizado por Caulfield & Garrett (2004) demonstrou que sujeitos com alterações sensório-

motoras (instabilidade da tibiotársica) apresentavam alterações durante o período imediatamente pós-

impacto da recepção de um salto, tais como diminuição da velocidade angular da flexão do joelho e 

flexão dorsal da articulação tibiotársica, bem como um aumento do PIF. Estes dados parecem reflectir 

uma menor capacidade de controlo e amortecimento da carga durante a recepção de um salto, que resulta 

num aumento do stress a nível articular e num aumento do risco de lesão (Caulfield & Garrett 2004).  

Vários autores defendem que défices no sentido de posição articular e na pré-programação dos padrões 

de movimento da extremidade inferior antes da recepção de um salto resultam na incapacidade para 

adquirir uma posição óptima da extremidade inferior que permita uma maior absorção das forças de 

impacto ao solo após o salto. Desta forma, atletas com maior PIF podem apresentar alterações do controlo 

neuromuscular (Konradsen, 2002; Pappas et al., 2007; Yeow et al., 2010). 

Do mesmo modo, defendem que lesões capsulo-ligamentares do joelho, como lesões do LCA, tem 

como factor biomecânico de risco as forças de impacto geradas durante a recepção de um salto. Quando 

estas forças são demasiado altas e a posição do corpo não é controlada adequadamente,  o sistema 

neuromuscular não consegue dissipar as forças adequadamente e o risco de lesão aumenta, já que o stress 

sobre os ligamentos é maior (Cowley et al., 2006).  

Um estudo realizado por Hewett et al. (2005) identificou uma relação entre o aumento do PIF e a 

incidência de lesões capsulo-ligamentares no joelho. Para além disso, após um programa de treino 

neuromuscular, verificou uma diminuição do PIF na recepção após um salto.  



Mestrado em Ciências da Fisioterapia – UTL - FMH 

16 
 

Na nossa opinião, a análise do PIF neste estudo (em Newtons e normalizada para Newtons por kg) 

torna-se relevante porque a literatura, como foi acima contextualizado, tem sugerido que a melhoria deste 

parâmetro está associado  à optimização do controlo neuromuscular dos atletas. Esta optimização surge 

sobretudo devido a um aumento da capacidade na absorção das forças de impacto ao solo após o salto, 

reduzindo a carga a nível articular e ligamentar e tornando-se, desta forma, importante na prevenção de 

lesões (Swartz et al., 2005; Yu et al., 2005; Cowley et al., 2006). 

Partindo destes dados e associando ao facto de que no futebol, grande parte das lesões da tibiotársica e 

joelho ocorrerem na recepção de saltos, pareceu-nos pertinente a avaliação deste tipo de tarefas , através 

do TE e PIF.  Não sendo o objectivo do estudo estudar exaustivamente a existência de instabilidade 

mecânica e/ou funcional da tibiotársica em futebolistas, percebemos através da revisão da literatura que 

existe relação entre a estabilidade dinâmica após a recepção de um salto e a ocorrência de lesões capsulo-

ligamentares no membro inferior. Assim, com esta investigação pretendemos verificar se o treino de 

reeducação sensório-motora realizado tem efeitos na melhoria do controlo postural e estabilidade 

dinâmica, bem como na redução da incidência de lesões nos atletas do grupo experimental. 

Tendo em conta os autores supra referidos, este estudo apresenta-se pertinente na medida em que 

poderá contribuir para a análise da eficácia do treino de reeducação sensório-motora na redução da 

incidência de lesões musculo-esqueléticas em futebolistas amadores, bem como medir os seus efeitos em 

termos de OP. 
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III. METODOLOGIA 

 

3.1 Questão orientadora  

 

Quais são os efeitos de um programa de exercícios de reeducação sensório-motora, com duração de 

oito semanas, no controlo postural e na prevenção de lesões músculo-esqueléticas dos membros inferiores 

em futebolistas amadores?  

 

3.2  Objectivos  

 

3.2.1 Objectivos gerais  

 

 Analisar os efeitos da aplicação de um programa de exercícios de reeducação sensório-motora na 

oscilação postural em apoio unipodal e na recepção após um salto anterior e lateral interno, em 

futebolistas amadores; 

 Avaliar os efeitos do mesmo programa na prevenção/diminuição de lesões musculo-esqueléticas do 

membro inferior nessa população, ao longo de uma época; 

 Determinar a prevalência e incidência de lesões músculo-esqueléticas em futebolistas amadores 

durante 2 épocas (2011-12 e 2012-13).  

 

3.2.2 Objectivos específicos  

 

 Comparar a oscilação postural (OP) através da análise do deslocamento do centro de pressão (DCP) 

- comprimento e área, o tempo de estabilização (TE) e pico inicial de força (PIF) entre os membros 

inferiores dos futebolistas sujeitos ao programa de exercícios (Grupo experimental – GE) e os membros 

inferiores dos futebolistas não sujeitos ao programa (Grupo de Controlo – GC) no apoio unipodal (olhos 

abertos e olhos fechados) e após a recepção de um salto anterior e lateral interno. 

 Analisar a prevalência e padrão de ocorrência de lesões músculo-esqueléticas nos 2 grupos de 

futebolistas em estudo (GC vs GE), ao longo da época onde foi aplicada um programa de exercícios.  

 Determinar a prevalência e a incidência, bem como caracterizar o padrão de ocorrência de lesões 

músculo-esqueléticas ao longo de duas épocas: uma onde não foi aplicada programa de exercícios (2011-

12) e uma onde o GE realizou um programa de exercícios (2012-13). 
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3.3 Tipo de Estudo  

Esta investigação foi constituída por dois estudos, que se complementam.  

3.3.1 Estudo 1 – estudo da prevalência de lesões músculo-esqueléticas em futebolistas amadores ao 

longo de 2 épocas desportivas: 2011-2012 onde não foi realizada qualquer intervenção e 

2012/2013 onde foi aplicado um programa de exercícios de reeducação sensório-motora 

selectivamente ao grupo experimental durante 8 semanas, no início da época. 

3.3.2 Estudo 2 - estudo do tipo quasi-experimental, pois tratou-se de um estudo onde existiu 

intervenção, mas a amostra foi seleccionada por conveniência mediante um conjunto de 

critérios de inclusão/exclusão. Foi aplicado um programa de exercícios de reeducação 

sensório-motor selectivamente ao grupo experimental durante 8 semanas, no início da segunda 

época (2012/13). 

 

Existiram neste estudo dois grupos com características diferentes (amostras não equivalentes), um 

grupo com futebolistas amadores sujeitos a um programa de reeducação sensório-motora na 2ª época 

(GE) e um grupo de controlo (GC) onde não foi aplicado esse programa.  

 

3.4 Variáveis Estudo 1 

 

 Idade  

 Altura e Peso (IMC)  

 Membro dominante 

 Posição do jogador  

 Nº jogos efectuados  

 Tempo total de exposição em treino (nº horas total/treino)  

 Tempo total de exposição em jogo (nº horas total/jogo)  

 Anos completos de prática da modalidade  

 Realização programa de preparação especifica antes / depois do treino  

 Tipo e condições em que treinou / jogou (relvado sintético / relvado natural / iluminação artificial / 

natural)  

 Utilização de material protectivo (Ligaduras funcionais, Kinesio Tape, coxa / pé elástico)  

 

3.5 Amostra do estudo 1 

A amostra do estudo abrangeu todos os atletas de uma equipa de futebol masculino sénior que 

competiu na 2ª Divisão B Portuguesa. Todos os que participaram neste estudo foram informados 

oralmente e a direcção do clube autorizou a realização do estudo atráves de um documento escrito, que 
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descrevia  os objectivos do estudo e todos os procedimentos efectuados durante o mesmo (consentimento 

informado). 

 

3.6 Critérios de Inclusão Estudo 1 

 Ser atleta da equipas seleccionada para realizar o estudo nas duas épocas de estudo e que 

acedessem a participar de livre vontade após serem informados dos procedimentos do estudo 

(consentimento informado oral) 

 

3.7 Critérios de Exclusão Estudo 1 

Seriam excluídos da amostra todos os atletas que demonstrassem:  

 Incapacidade para a obtenção do consentimento informado oral 

 Dificuldades de compreensão.  

 

3.8 Procedimentos Estudo 1 

 

Entre Setembro de 2011 e Abril de 2012 foi realizado um questionário com base nos modelos da 

UEFA e FIFA, de acordo com as especificidades do futebol. Este questionário foi constituído por várias 

perguntas com ênfase para a caracterização do indivíduo (idade, peso, posição, nº de anos de prática da 

modalidade), caracterização da actividade (posição em campo, jogos efectuados, tipo de piso) e das lesões 

ocorridas (tipo de lesão, local anatómico, momento da lesão, lesão primária ou recidiva, severidade,…)  

Este pré-questionário foi submetido a uma validação de conteúdo através de um padrão semelhante ao 

processo de Delphi. Desta forma, existiu uma análise / revisão do questionário, realizada por oito experts 

ligados ao futebol, com posterior tabelamento das respostas e discussão com o orientador, até à 

compilação dos resultados num questionário final. Os experts que colaboraram na validação do conteúdo 

do questionário são profissionais de várias áreas e com diferentes competências, como fisioterapeutas, 

médicos e treinadores, com vários anos de experiência no futebol amador. Foi entregue aos experts uma 

folha de dados pessoais e profissionais e comentários finais sobre o instrumento, uma tabela de avaliação 

do questionário e as instruções de preenchimento do mesmo. Assim, os experts preencheram uma tabela 

com cotação (de 1 a 5 - concorda totalmente até discorda totalmente) e razões apresentadas para cada 

questão realizada no questionário. Para além disso, preencheram uma ficha com os seus comentários 

finais nomeadamente  

 quais as questões passíveis de alteração,  

 adequação da linguagem, estrutura e duração do questionário,  

 sugestões que considera úteis para melhorar questionário,  

 se o questionário atingiu o objectivo para o qual foi criado (estudo epidemiológico sobre a 

prevalência de lesões em atletas de futebol amador)  
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No final deste processo, procedeu-se a recolha e análise dos dados, com as sugestões dos experts a 

serem incluídas no questionário, de modo a melhorar a adequação e fidedignidade do mesmo. Deste modo 

foram realizadas algumas alterações ao pré-questionário. De seguida, este questionário foi revisto pelos 

autores do projecto e foi sujeito a um pré-teste.  

Este pré-teste consistiu na aplicação do questionário a uma equipa da 3ª divisão portuguesa, com os 

objectivos de perceber as dificuldades dos jogadores no preenchimento do questionário, tempo de 

preenchimento e sugestões apresentadas.  

Neste pré-teste, realizado a 17 atletas, foi registado o tempo médio de preenchimento (entre 7/8 

minutos) e todas as dúvidas/ sugestões que os atletas colocaram. Destas, aquela com maior impacto foi o 

comprimento demasiado longo do questionário. Este pré-teste determinou algumas alterações necessárias 

à melhoria da percepção do questionário pela população-alvo, sendo formado o questionário final (Anexo 

1). 

O questionário final foi aplicado aos atletas da equipa participante no estudo, de modo a ser possível 

registar todas as lesões ocorridas durante a época anterior (2011-12), procedendo-se, posteriormente, à 

interpetação e comparação dos dados obtidos com os recolhidos na época 2012-13. 

Neste processo, existiram algumas variáveis de confundimento, que foram minimizadas tanto quanto 

possível. Uma delas foi o viés de memória, uma vez que a aplicação do questionário implicou que recolha 

de dados fosse realizada em termos retrospectivos. Para minimizar o erro na resposta, o investigador 

ajudou no preenchimento do questionário individualmente, de modo a esclarecer potenciais dúvidas e 

contribuir para o aumento da fiabilidade dos dados obtidos. 

 

3.9 Instrumentos de Medida Estudo 1  - Questionário 

 

Questionário acerca da prevalência de lesões do sistema músculo-esquelético em jogadores amadores 

de futebol durante a época de 2011/2012 (Anexo 1). Esta recolha foi realizada no início da época 2012-13 

e, posteriormente, foi realizada a análise e comparação dos dados obtidos com os registados na época 

2011-12. 

 

3.10 Hipóteses Estudo 2  

 

Hipótese experimental: O programa de exercícios aplicado produz efeitos significativos na oscilação 

postural (área e comprimento do deslocamento do centro de pressão, tempo de estabilização e pico inicial 

de força), bem como diminui significativamente a incidência de lesões musculo-esqueléticas dos 

membros inferiores em futebolistas amadores.  

Hipótese Nula: O programa de exercícios aplicado não produz efeitos significativos na oscilação 

postural (área e comprimento do deslocamento do DCP, tempo de estabilização; pico inicial de força) e na 
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diminuição significativa da incidência de lesões musculo-esqueléticas do membro inferior em futebolistas 

amadores. 

 

3.11 Variáveis (Estudo 2)  

 

3.11.1 Variáveis Dependentes:  

 Deslocamento do centro de pressão (comprimento e área de oscilação) em apoio unipodal (olhos 

abertos e olhos fechados). 

 Tempo de estabilização (TE) após a recepção de um salto anterior e lateral interno. 

 Pico Inicial de Força (PIF) após a recepção de um salto anterior e lateral interno. 

 

3.11.2 Variável Independente  

 Programa de treino de reeducação sensório-motor.  

 

3.11.3 Variáveis a controlar  

 Idade;  

 Peso; 

 IMC;  

 Altura;  

 Posição;  

 História anterior de lesões;  

 Profissão; 

 Membro dominante.  

 

3.11.4 Variáveis de Confudimento Estudo 2 - Existiram algumas variáveis de confundimento, 

como os drop-outs, com a existência de lesões que impossibilitaram o jogador de participar no estudo. Por 

outro lado, o facto de alguns jogadores utilizarem habitualmente protecções específicas, durante os treinos 

e jogos, poderá limitar a correlação dos efeitos da aplicação do programa sensório-motor na incidência de 

lesões.  

 

3.12 Caracterização das Variáveis Dependentes Estudo 2 

 

 Deslocamento do centro de pressão (DCP) (comprimento e área de oscilação) em apoio unipodal 

(olhos abertos e olhos fechados) -  Foram avaliados, através da  plataforma Footscan®, o comprimento e 

área do DCP durante dez segundos em apoio unipodal (olhos abertos e olhos fechados). O DCP é definido 

como a projecção do centro de gravidade na base de sustentação, sendo descrito segundo coordenadas 

num plano antero-posterior e médio-lateraal. As suas variações, em termos de comprimento e área, 
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constituem parâmetros efectivos para a medição da OP (Kim et al., 2009). Hertel (2008) refere que os 

testes estáticos não são suficientemente sensíveis para detectar défices no controlo motor para a 

manutenção do equilíbrio, dando especial ênfase aos testes dinâmicos.   

 

A avaliação da OP não se realizou apenas de uma forma estática, na manutenção do equilíbrio em 

apoio unipodal. Analisámos também as alterações na OP após a recepção de dois tipos de saltos (anterior 

e lateral interno) e a influência de um programa de exercícios na sua melhoria, através do cálculo do 

tempo de estabilização e pico inicial de força  

 Tempo de estabilização (TE) - O TE foi definido como o intervalo de tempo necessário para que a 

taxa de variação das forças de reacção ao solo após a recepção unipodal de um salto fosse similar à taxa 

de variação das forças de reacção ao solo em apoio unipodal estável. Deste modo, é dado pelo período 

temporal necessário para o sujeito atingir o valor absoluto mínimo de OP, após a recepção de um salto.  

O TE antero-posterior (A/P) e médio-lateral (M/L) foram calculados utilizando o método descrito por 

Ross et al. (2005). Após realizar o export do ficheiro da Footscan para .excel, o primeiro passo para 

calcular o TE de um salto foi definir a amplitude de variação de uma força de reacção, nas componentes 

A/P e M/L  A amplitude de variação óptima foi definida com o menor valor absoluto durante 1 segundo 

encontrado na posição de apoio unipodal estável, para a componente A/P e M/L. Para além disso, foi 

calculado o valor do desvio-padrão nesse intervalo de tempo.  Após encontrarmos o valor da média e do 

desvio-padrão, para a componente A/P e M/L, a variável foi definida como:  

 Média de amplitude de variação + (3 x desvio-padrão) 

 

Novas técnicas na recolha destas avaliações combinam as duas componentes de força de reacção (A/P 

e M/L) numa única variavel: o vector resultante TE (TE VR)  (Webster et al., 2010). Para calcular o 

VRTE foi utilizada a seguinte fórmula: 

 VRTE=                  

Apesar de o TE A/P e M/L serem normalmente avaliados separadamente, o VCRE tem sido 

desenvolvido recentemente e é recomendado na avaliação da estabilidade postural em termos globais 

(Ross et al, 2009; Webster et al, 2010). 

 

 Pico Inicial de Força (PIF) - O PIF foi definido com o valor mais alto de força registado (em 

Newtons) após a recepção de um salto. Esta força resulta da força de reacção do solo aplicada sobre a 

extremidade inferior do corpo, logo após a recepção de um salto (McKay et al., 2005). 
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3.13 Caracterização da Variável Independente Estudo 2  
 

 Programa de Exercícios de Reeducação Sensório-Motora -  O programa de treino realizado teve 

como principal objectivo o desenvolvimento preventivo de competências inerentes ao controlo 

neuromotor, de forma a optimizar os mecanismos de controlo neuromuscular e a estabilidade articular 

dinâmica dos atletas (Holmes & Delahunt, 2009).  

A maior relevância atribuída aos mecanismos de feedforward, relativamente aos mecanismos de 

feedback no controlo postural, levou à criação de um programa de exercícios com tarefas específicas e 

funcionais, englobando alguns dos gestos desportivos mais comuns no futebol, como cabeceamento e 

passe. Para além disso, o programa integrou uma série de tarefas que promovessem uma optimização das 

competências de pré-activação neuro-motora dos atletas, como exercócios em apoio unipodal e com 

recepção de saltos (Elis & Rosenbaum, 2001; Ross et al., 2007; Holmes & Delahunt, 2009).  Por outro 

lado, foram também introduzidos no programa, exercícios que estimulassem um trabalho mais específico 

dos mecanismos de feedback do controlo postural, como os exercícios em apoio unipodal, onde é 

necessário um constante ajuste postural e onde a actividade reflexa tem um papel primordial (Holmes & 

Delahunt, 2009). 

Assim, o programa de exercícios integrante no estudo teve duração de 15 minutos, 3 sessões por 

semana e foi aplicado ao longo de 8 semanas. Assim, o programa teve 24 sessões de treino, no total. 

Este programa de treino de reeducação sensório-motora foi elaborado baseado numa compilação de 

vários protocolos validados e publicados em vários estudos (Griffin et al., 2006; McGuine & Keene, 

2006; Hale et al., 2007; Ergen & Ulkar, 2008; Engebretsen et al., 2008; Gioftsidou et al., 2012).  

O programa multi-estações foi constituído por 9 exercícios, com diferentes tipos de apoios / 

superfícies, diferentes tipos de estímulos e com aumento gradual da intensidade, como:  

 Saltos com apoio bipodal no solo → saltos com apoio bipodal em superficie instável 

 Equilíbrio unipodal no solo → equilíbrio unipodal no solo em superficie instável e olhos fechados 

 Plano uniaxial de orientação cinemática → Plano multiaxial de orientação cinemática 

 Realizar actividades funcionais (cabecear e passar a bola) com apoio unipodal no solo →  Realizar 

actividades funcionais (cabecear, passar a bola) com apoio unipodal em superfície instável - grau III. 

Cada exercício era realizado duas vezes por 30 segundos, seguido por 30 segundos de pausa, onde os 

participantes se deslocavam para a próxima estação (Eils & Rosenbaum, 2001; Malliou et al., 2004; 

Giofsidou et al., 2012) (Apêndice 4). 

O programa de exercícios foi aplicado depois de um breve aquecimento no campo, porque é 

sugerido que este tipo de programas devem ser realizados antes do início da sessão de treino e, 

consequentemente, antes do contacto físico e da instalação da fadiga. O aquecimento foi realizado 

durante 5 a 10 minutos, incorporando movimentos específicos da modalidade, sendo realizado com 

baixa intensidade, de forma a preparar o organismo para o treino (McGuine & Keene, 2006; Myer et 

al., 2006).  
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Não sendo possível a utilização do calçado habitual dos atletas (chuteiras com pitons), devido a 

danificarem a plataforma de forças e os materiais utilizados no programa de treino, os participantes 

realizaram integralmente o programa com meias, de forma a manterem o protocolo utilizado na 

avaliação do OP na plataforma de forças.  

Na construção deste programa de exercícios houve a preocupação de não colocar exercícios que 

requeressem a utilização de material sofisticado, de forma a ser possível a sua utilização por 

qualquer equipa de futebol. Para além disso, as estações foram montadas de modo a que fosse 

possível realizar este treino de forma mais rápida, de modo a ser incluído na rotina normal da equi pa 

(Eils & Rosenbaum, 2001).   

 

Imagem 1 – Realização do Programa de Treino em circuito. 

 

3.14 Desenho do Estudo 2  

 

Grupo Experimental (GE) 

GE_1= O1 X 02;  

Grupo de Controlo (GC) 

GC_1= O1 02  

O1 – Observação realizada antes da aplicação do protocolo de exercícios (baseline)  

X – Aplicação do programa de exercícios (oito semanas) 

O2 – Observação após a aplicação do protocolo de exercícios 
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3.15 Amostra do estudo 2  

 

A amostra deste estudo abrangeu os atletas de uma equipa da 2ª Divisão B de futebol portuguesa no 

início da época 2012-13. A equipa seleccionada para realizar o programa de intervenção foi o Casa Pia 

Atlético Clube.  De um plantel de 31 jogadores, a amostra foi constituída por um total de 25 jogadores, 

sendo que o GE foi composto por 13 jogadores e o GC por 12. Existiram 6 jogadores que não 

participaram neste estudo porque se verificaram os critérios de exclusão definidos na metodologia do 

estudo, nomeadamente a impossibilidade de realizar um dos momentos de avaliação por lesão e o facto de 

não pertencerem à equipa no início do estudo.  

 

3.16 Tipo e técnica de amostragem Estudo 2  

Foram criadas duas amostras emparelhadas e de medidas repetidas, com os atletas a serem divididos 

aleatoriamente entre o grupo experimental, que realizou o programa de treino de reeducação sensório-

motora, e o grupo de controlo.  

 

3.17 Critérios de Inclusão Estudo 2: 

 Ser atleta da equipa seleccionada para realizar o estudo no início da época 2012-13; 

 Aceitar participar de livre vontade após serem informados dos procedimentos do estudo 

(consentimento informado oral); 

 Não ter limitação funcional e desportiva no momento do início do programa sensório-motor; 

 Não estar lesionado no ínicio da época. 

 

3.18 Critérios de Exclusão Estudo 2:  

Os critérios de exclusão para o estudo foram os seguintes:  

 Atletas que estivessem lesionados no início da época;  

 Abandonassem o clube durante o período de estudo;  

 Não pertencerem ao plantel no início do estudo; 

 Incapacidade para a obtenção do consentimento informado oral;  

 Na data das avaliações não pudessem ser avaliados por lesão; 

 Atletas do GE que, por algum motivo (p.e. lesão, assiduidade), não realizassem o programa de 

exercícios por 4 ou mais sessões;  

 Dificuldades de compreensão; 

 História de lesão ou alteração neurológica; 

 Distúrbios vestibulares e visuais que afectassem o equilíbrio. 
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3.19 Instrumentos de medida – Estudo 2 

 

Plataforma Footscan®  

A Footscan é um sistema constituído por uma plataforma de forças e um sistema informático para 

processamento, comparação e registo dos dados obtidos. Este instrumento permite quantificar com 

eficiência a capacidade do indivíduo em termos de estabilidade postural. Assim, é possível medir a OP 

através da distância e a área percorrida pelo deslocamento do centro de pressão (DCP).  

As plataformas Footscan® são os sistemas mais indicados devido à alta especificidade, fácil utilização 

e software detalhado para a análise.  As plataformas Footscan® estão disponíveis em três tamanhos: 

0,5m, 1m e 2m. Dos diferentes tipo de plataformas Footscan® , esta investigação utilizou a plataforma de 

0,5 m, já que as suas medidas se adaptavam melhor ao espaço de recolha de dados e ao objectivo de 

avaliação, bem como o facto do seu transporte ser mais funcional.  

As principais características desta plataforma são apresentadas na tabela 1.  

 

 Tabela 1 -  Características da plataforma Footscan® de 0,5m 

Peso 4,2 Kg 

Número de sensores 4096 (combinados numa matriz de 64x64) 

Dimensões dos sensores 7,62 mm x 5,08 mm 

Frequência de aquisição de dados 500 Hz 

Amplitude de pressão suportada 0-127 N/cm2 

Temperatura suportada +15ºC até +30ºC 

 

Neste tipo de plataforma, cada cm
2
 de plataforma apresenta 4 sensores, cada um com um tamanho de 

7,62mm x 5,08mm, o que perfaz um total de 4096 sensores (combinados numa matriz de 64x64). A sua 

alta especificidade no registo dos dados obtidos deve-se principalmente ao tamanho e disposição dos 

sensores na placa. Após cada medição, o software apresenta no ecrã o DCP no eixo X, Y e Total, bem 

como a pressão dinâmica realizada pelo pé durante o tempo total de medição. Permite, desta forma, obter 

parâmetros de quantificação numérica de estabilidade, como picos de pressão (valor máximo de pressão 

obtida por cada sensor), força reaccionais e ainda a amplitude de oscilação.  

 

3.20 Procedimentos Estudo 2 

 

3.20.1 Procedimentos para Avaliação da Oscilação Postural (OP) 

Na semana anterior ao início da época desportiva, procedeu-se ao pré-teste da plataforma, com um 

atleta que não integrou a amostra (para evitar familiarização prévia com o processo). Foram testados 

todos os procedimentos de medida e análise, calculando o tempo médio necessário para a obtenção de 

dados em cada atleta, automatizando os procedimentos e antecipando possíveis dificuldades. 
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Os atletas participantes foram informados acerca da data e hora da avaliação, de acordo com a sua 

disponibilidade. Para além disso, foram instruídos a vestir roupa confortável (calções e t-shirt), bem como 

a adoptar alguns cuidados (não tomar café, bebidas alcoólicas e medicamentos 24 horas antes da 

avaliação, bem como tentar dormir oito horas na noite anterior à mesma).  

Previamente à realização da recolha de dados, foi explicado a organização e estrutura dos 

procedimentos de recolha dos dados, assim como os objectivos do estudo. A avaliação foi realizada no 

local de treino dos futebolistas em estudo, de modo a ser integrada na rotina diária dos atletas 

participantes e a potenciar a facilitação e adesão dos mesmos. Para além disso, a avaliação foi realizada 

antes do treino de modo a que a fadiga dos atletas não enviesasse os resultados obtidos.  

Esta avaliação, com a plataforma de forças, começou com a identificação dos atletas por código no 

sistema, verificação do equipamento dos atletas e do cumprimento das recomendações dadas.  

O passo seguinte consistiu na calibração da plataforma, bem como inserir os dados pessoais do atleta 

(nome; data de nascimento; peso e tamanho do pé) no programa informático.  

Os atletas colocaram-se, descalços, em apoio unipodal na plataforma de forças e com instruções no 

sentido de se manterem o mais imóvel possível. O membro inferior que não estava a ser testado manteve-

se com a anca flectida a cerca de 30º e o joelho flectido a 45º, com as mãos na cintura.  

Para além disso, nas medições de olhos abertos foi-lhes pedido para fixarem o olhar num ponto pré-

estabelecido (com uma marca visual) a uma altura de 1,75 metros e a cerca de 1,5 metros de distância dos 

mesmos. A duração de cada teste foi de 10 segundos.  

Se o membro que não estava a ser testado tocasse no chão, ou os membros inferiores entrassem em 

contacto entre si, a prova era interrompida e reiniciada. A medição em apoio unipodal estático foi 

efectuada para cada um dos membros inferiores, em duas condições: olhos abertos e olhos fechados. Em 

cada uma das condições, o atleta realizou três medições, sendo as variáveis medidas o deslocamento 

(mm) e área de oscilação (mm
2
) percorrida pelo CP. Dos valores encontrados nas três medições 

efectuadas para cada tarefa, foi calculado o valor médio, tendo sido este valor utilizado ao longo de todo o 

tratamento de dados. Realizou-se também quatro tarefas de salto para ambos os membros inferiores. As 

tarefas avaliadas, realizados de sequência aleatória, foram as seguintes: 

 Apoio sobre o pé esquerdo com os olhos abertos – 3 medições de 10 segundos cada; 

 Apoio sobre o pé esquerdo com os olhos fechados – 3 medições de 10 segundos cada; 

 Apoio sobre o pé direito com os olhos abertos – 3 medições de 10 segundos cada; 

 Apoio sobre o pé direito com os olhos fechados – 3 medições de 10 segundos cada. 

 Recepção após salto anterior com pé esquerdo– 3 medições de 10 segundos cada; 

 Recepção após salto anterior com pé direito– 3 medições de 10 segundos cada; 

 Recepção após salto lateral interno com pé esquerdo– 3 medições de 10 segundos cada 

 Recepção após salto lateral interno com pé direito– 3 medições de 10 segundos cada; 
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Procedeu-se a uma aleatorização da sequência das tarefas avaliadas, de forma a que não ocorresse 

um padrão de sequência de recolha sempre idêntico. Desta forma, tentámos minimizar os efeitos de 

aprendizagem à sequência, passíveis de influenciar o comportamento do indivíduo e enviesar as medições 

do mesmo (Ross et al., 2005). Entre cada medição, o atleta descansou 30 segundos, sentado numa cadeira 

colocada próximo do instrumento, de modo a eliminar os efeitos da fadiga, que se provou ter um efeito 

negativo no controlo postural (Griblle & Hertel, 2004).   

De forma a homogeneizar o efeito de aprendizagem entre os indivíduos, foi realizado antes um 

teste com apoio unipodal e olhos abertos, com duração de 20 segundos, para cada uma dos membros, sem 

qualquer obtenção de dados. O investigador não facultou qualquer informação em relação à performance 

do indivíduo no teste.  

Nas tarefas de saltos realizadas pelos atletas, este estudo seguiu um protocolo realizado por 

Fitzgerald (2001). Para a medida da OP após um salto, o atleta encontrava-se de frente (salto anterior) ou 

de lado (salto lateral interno) para a plataforma, estando uma barreira suportada por duas estruturas em 

madeira, a uma altura de 15 cm. A plataforma encontrava-se a 15 cm do ponto onde o sujeito iria iniciar o 

salto, sendo marcada com adesivo no solo, tal como indicado na imagem 2. 

 

 

Imagem 2- Estrutura utilizada para medir a oscilação postural em O1 e O2. 

 

A amostra foi sujeita a uma primeira avaliação de caracterização (idade, peso, estatura, IMC, 

profissão e membro dominante) no primeiro dia da pré-época da primeira época desportiva em 

estudo (a 23 de Julho de Agosto de 2012), sendo realizado o preenchimento de uma ficha de 

informação da equipa (Apêndice 3) e aplicado o instrumento de medida Footscan ® a cada um dos 

atletas. Os atletas foram também submetidos a uma avaliação clínica, através do exame médico-

desportivo standard utilizado em Portugal e que é obrigatório para todos os atletas federados, no 

qual o médico aprova o atleta para a realização da prática desportiva.  
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O primeiro momento de avaliação (O1) permitiu criar uma baseline de controlo para o estudo. No 

decorrer das primeiras oito semanas da época, os atletas incluídos no GE foram sujeitos a um programa 

de treino de reeducação sensório-motora, sendo que no final das oito semanas do treino de reeducação 

sensório-motor foi aplicado novamente o instrumentos de medida Footscan® aos dois grupos, de forma a 

analisar as alterações existentes, no segundo momento de avaliação (O2). 

 

3.20.2 Procedimentos de Registo de Lesões Época 2012-13  

 

As definições de lesão e procedimentos de recolha de dados utilizados nesta investigação seguiram a 

recomendação de uma guideline em estudos de lesões no futebol (Fuller et al., 2006) e de vários outros 

estudos no futebol já realizados (Ekstrand et al., 2009; Carling et al., 2011; Dias et al., 2011; Ekstrand et 

al., 2011; Mallo et al., 2011, van Beijsterveldt et al., 2012). Deste modo, utilizando a mesma metodologia 

(design do estudo, definição de lesão e métodos de recolha de dados) é possível comparar os resultados 

obtidos com os encontrados nesses estudos. Assim, para possibilitar a comparação da incidência de lesões 

com estudos já realizados, estandardizou-se como termo de comparação o número de lesões que ocorrem 

por 1000 horas de jogo ou treino (Goldberg et al., 2007). 

De modo a assegurar uma recolha de dados rigorosa, o investigador registou cada lesão ocorrida 

durante a época 2012-13. Todas as lesões foram classificadas de um modo standard, através de um 

registo de avaliação, contendo a seguinte informação: identificação do atleta, data da lesão, momento da 

lesão (competição ou treino), lesão primária ou recidiva, severidade da lesão, tipo de lesão, localização 

anatómica, lesão por contacto ou não contacto, tempo total de paragem e tipo de piso onde ocorreu a 

lesão. Problemas físicos, como gripe e problemas gastrointestinais que não foram relacionados 

directamente com o futebol, não foram registados. (Apêndice 1) 

Esta investigação considerou lesão como toda a condição ou sintoma que tenha ocorrido como 

resultado da prática do futebol e que implicou, pelo menos, uma das seguintes consequências: 

 tenha sido motivo directo para parar a actividade enquanto jogador de futebol (treinos ou 

competição) durante pelo menos um dia; 

 se a condição ou sintoma não levou à paragem total da actividade de futebol, mas foi determinante 

para alterar a actividade (menor número de horas de treino, menor intensidade de esforço, menos 

capacidade de realizar determinados gestos técnicos como o passe, remate, corrida); 

 procurou conselho ou tratamento junto de profissionais de saúde para resolver essa condição ou 

sintoma. 

                               (Fuller et al., 2006) 

Para além disso, um responsável da equipa técnica contabilizou o tempo de exposição real de 

treino e jogo, sem estimativas (Apêndice 2). O investigador recolheu os dados semalmente, 

elaborando uma base de dados. As lesões dos jogadores que entraram ou deixaram o clube durante a 

época foram contabilizadas no âmbito no registo epidemiológico das lesões.  
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O estudo de lesões nesta equipa foi realizado na época 2012-13, que começou a 23 de Julho de 

2012, com o primeiro jogo oficial a 2 de Setembro de 2012. Esta época acabou dia 28 de Abril de 

2013. Para além disso, realizou-se uma análise comparativa com as lesões ocorridas na época 2011-

12. 

No início da época, o plantel era composto por 26 jogadores sendo que, em Dezembro, houve 4 

jogadores que saíram e 5 jogadores que entraram no plantel.  O estudo teve assim como amostra os 31 

jogadores que representaram o clube durante a época 2012-13, tendo 22 atletas completado a época por 

inteiro.  A média de idade do plantel foi de 22,94  ± 4,12 anos, a altura média de 1,80 ± 0,06 m e peso 

médio de 74,10 ± 7,41 kg.  Para a caracterização das lesões foram avaliados os seguintes itens: 

 

 Tipo de lesão – as lesões foram caracterizadas segundo as categorias da tabela 2. 

 

 Localização das Lesões – As lesões foram classificadas utilizando categorias listadas na tabela 3.  

 

 

Tabela 2 - Tipo de lesões registadas na época 2012-13 

Fracturas e problemas 

ósseos 

 Fracturas 

Contusão/ lesões da 

pele 

 Hematoma 

 Outra lesão óssea  Contusão 

 

Lesões articulares e 

ligamentares 

  Queimadura 

 Subluxação / luxação  Laceração 

 Lesão capsulo-ligamentar Lesão sistema 

nervoso central ou 

periférico 

 Concussão (com ou 

sem perda de 

consciência) 
 Lesão meniscal / condral 

 

Lesões musculares ou 

tendinosas 

 Lesão muscular 
Outras 

 Lesão neural 

 Lesão tendinosa / tendinopatia  Lesões dentais 

 Bursite   

Tabela 3 – Localização das lesões registadas na época 2012-13 

Cabeça e pescoço  Cabeça/face Tronco  Esterno/ costelas / coluna dorsal 

 Pescoço   Coluna Lombar / sacro / pélvis 

 Coluna cervical  Abdómen 

Membro Superior  Ombro / clavícula Membro Inferior  Virilha 

 Braço  Anca 

 Cotovelo  Coxa 

 Antebraço  Joelho 

 Punho  Tibiotársica 

 Dedos Mão  Pé / dedos pé 
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 Posição do jogador - Os atletas foram divididos em 6 posições: guarda-redes, defesas-laterais, 

defesas-centrais, médios-centro, médios-ala (extremos) e avançados. 

 Macrotraumatismo / Microtraumatismo - Uma lesão por macrotraumatismo foi definida como 

uma lesão resultante de um evento específico identificável e caracterizada por um início agudo, sendo a 

lesão por overuse causada por microtraumas repetidos, sem um evento identificável responsável 

(Hagglund et al., 2005; Fuller et al., 2006).  

Assim, considerou-se que as lesões por macrotraumatismo ocorreram por trauma directo, com perda 

da função da estrutura lesionada e incapacidades imediatas (ex.: fracturas, estiramentos e luxações) e as 

segundas foram originadas por pequenos traumas de repetição, que ao longo do tempo geraram pequenos 

processos inflamatórios recidivantes (ex.: tendinopatias, sinovites, bursites). 

 1ª lesão (primária) / Recidiva - Este estudo definiu como lesão primária uma lesão ocorrida num 

atleta sem história anterior de uma lesão do mesmo tipo e no mesmo local. Uma lesão recidiva foi 

definida como uma lesão do mesmo tipo que uma anterior, que ocorre no mesmo local desta após o 

jogador ter regressado à actividade desportiva no pleno das suas capacidades (Fuller et al., 2006). 

 Treino / competição – se as lesões ocorreram em treino ou em competição. 

 Origem traumática (mecanismo directo / indirecto) – considerou-se que lesões de origem 

traumática por mecanismo directo foram provocadas por um contacto externo, normalmente choque com 

outro atleta (por exemplo as contusões com ou sem laceração) ou com a bola, sendo que as lesões por 

mecanismo indirecto ocorreram quando existiu uma tensão superior à resistência dos tecidos. 

Normalmente relaciona-se com um sprint, mudança de direcção ou de velocidade, arranque ou um remate 

(Hagglund et al., 2005). 

 Severidade de lesão - O grau de severidade definiu o número de dias que o atleta não participou na 

actividade da equipa, sendo este valor encontrado desde a data da lesão até à integração completa nos 

treinos/ competição com a equipa.  Na prática foi definida como o número de dias a contar do dia 

seguinte à ocorrência de lesão até ao retorno total do jogador à actividade desportiva, seja treino ou 

competição. O dia no qual a lesão ocorreu foi considerado o dia “0”, não contando para a determinar a 

severidade da lesão. Assim, se um jogador não participou totalmente no dia da lesão mas esteve 

disponível para participação total no dia seguinte, a lesão foi registada com um tempo total de paragem de 

0 dias (Fuller et al., 2006). Considerámos 6 patamares de avaliação da gravidade de lesão: 

 0 dias – Ligeira; 

 1 a 3 dias – Mínima; 

 4 a 7 dias – Média; 

 8 a 28 dias – Moderada; 

 28 dias – Severa; 

 Fim de carreira 

(Fuller et al., 2006) 
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Tempo de Exposição 

Na tabela 4 resume-se o conjunto de informações e dados recolhidos neste estudo. A exposição de 

cada atleta foi registada pelo preparador físico da equipa, numa base semanal (microciclo) e 

individualmente, baseando-se no tempo real de exposição de cada jogador e não em estimativas, de 

acordo com Hagglund et al. (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A exposição em jogo foi definida como o tempo total de actividade (em minutos) em jogo oficial, 

entre equipas de diferentes clubes. Exposição em jogo entre equipas do clube que foi incluído no estudo 

foi registada como exposição em treino.  

A exposição em treino foi definida como o tempo total de actividade física individual ou colectiva sob 

o controlo da equipa técnica, cujo objectivo é a manutenção ou melhoria da capacidade do atleta. A 

incidência de lesões foi calculada como o número médio de lesões por cada 1000 horas de exposição, tal 

como realizado em estudos anteriores (Fuller et al., 2006; Esktrand et al., 2011; Mallo et al., 2011).  

A exposição em jogo e treino foi calculada pelas seguintes equações, respectivamente: 

 Cálculo da Incidência de Lesões em treino: Número de lesões em treino x 1000 / Exposição total 

em horas 

Exposição total em horas = Soma do tempo de exposição total individual em treino em minutos / 60 

 

 Cálculo da Incidência de Lesões em Jogo: Número de lesões em jogo x 1000 / Exposição total em 

horas 

Exposição total em horas = Soma do tempo de exposição total individual em jogo em minutos / 60 

(Gonçalves, 2008) 

 

3.20.3 Caracterização da Amostra (Época 2012-13) 

 

No estudo da incidência de lesões durante a época 2012-13, a amostra foi constituída por um total de 

31 jogadores, sendo que o grupo experimental (GE) foi composto por 13 jogadores e o grupo controlo 

(GC) por 18.  

Tabela 4 – Resumo das informações e dados recolhidos no estudo 

Registo Informação necessária Quem forneceu a 

informação? 

Quando foi a informação 

fornecida? 

Informação inicial atleta Características do atleta Cada atleta Quando o atleta entrou no 

estudo 

Registo de lesão Classificação e 

circunstâncias da lesão 

Fisioterapeuta Após a ocorrência da lesão 

Exposição jogo e treino Tempo de exposição de 

treino e jogo do atleta 

Preparador físico Após cada sessão de treino e 

jogo 
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Em termos de idade, a média do plantel foi de 22,94  ± 4,12 anos. O jogador mais jovem tinha 18 anos 

e mais velho 32 anos. A altura média dos jogadores do plantel foi de 1,80 ± 0,06 m e o peso médio de 

74,10 ± 7,41 kg.  (Tabela 5)  O jogador mais baixo tinha 1,69 m e o mais alto 1,94 m . O jogador mais 

leve pesava 60 kg e o mais pesado 89 kg. O IMC médio do plantel foi de 22,70. 

 

Tabela 5 -   Características Antropométricas dos Atletas pertencentes à Amostra 

  Idade (anos) Altura (m) Peso (kg) 

 N Média Desvio-

padrão 

Média Desvio-

padrão 

Média Desvio-

padrão 

Grupo Experimental 13 21,62 3,38 1,82 0,06 75,77 7,54 

Grupo Controlo 18 24,83 4,8 1,78 0,06 72,58 8,01 

Total 31 22,94 4,12 22,94 4,12 22,94 4,12 

 

Em outros estudos semelhantes já realizados, o plantel apresentou média de 26 ± 4,5 anos de idade, 

74 ± 5,8 kg e 1,77 ± 0,06 metros (Gonçalves, 2008); 24,8 ± 3.5 anos, 1.79 ± 0.05 m e 75.3 ± 5.3 kg 

(Mallo et al., 2011). 

A maior parte dos atletas (n=26) referiu como membro inferior dominante (aquele que utiliza 

preferencialmente para rematar) o direito (83,9%) e 5 jogadores o pé esquerdo (16,1%) (Tabela 6). 

Sendo o plantel constituído por jogadores amadores, existiram nove atletas cuja única actividade foi 

o futebol (29,0%), nove estudantes (29,0%), dois administrativos (6,5%) e onze jogadores com outras 

profissões. 

Tabela 6 -   Membro Dominante dos Atletas pertencentes à Amostra 

  Membro Dominante 

 N Direito (%) Esquerdo (%) 

Grupo Experimental 13 10 (76,9) 3 (23,1) 

Grupo Controlo 18 10 (83,3) 2 (16,7) 

Total 31 26 (83,9) 5 (16,1) 

 

O plantel foi constituído por três guarda-redes (9,7%), quatro defesas-laterais (12,9%), cinco defesas-

centrais (16,1%), oito médios-centros (25,8%), seis extremos (19,4%) e cinco avançados (16,1%).  

A média do plantel (em anos) da prática da modalidade, foi de 14,23 ± 4,92 anos, sendo que o máximo 

foi de 24 anos de prática e o mínimo de 6 anos.    

Em relação a história anterior de lesão capsulo-ligamentar, 11 dos 13 (84,9%) jogadores do GE 

referiram ter tido (5 no hemicorpo direito, 3 no esquerdo e 3 jogadores sofreram lesões bilaterais). No GC 

9 dos 18 (50%) jogadores referiram historial de lesão anterior (3 no hemicorpo direito, 2 no esquerdo e 4 

bilaterais) (Tabela 7). 
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Tabela 7- História Anterior de Lesão Capsulo-ligamentar no Plantel 

  
Lesões capsulo-

ligamentares 

Lesões capsulo-

ligamentares 

 

Lesões capsulo-

ligamentares 

 

  Totais Joelho Tibiotársica 

 N 
Dto 

(%) 

Esq 

(%) 

Bilat 

(%) 

Dto 

(%) 

Esq 

(%) 

Bilat 

(%) 

Dto 

(%) 

Esq 

(%) 

Bilat 

(%) 

GE 13 5 3 3 2 1 0 3 2 3 

GC 18 3 2 4 0 1 0 3 1 4 

Total 31 8 5 7 2 2 0 6 3 7 
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IV. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Análise de Lesões na Época 2012-13 

 

Na época 2012-13, registaram-se um total de 36 lesões relacionadas com a prática do futebol. Nesta 

época, 24 jogadores(77% dos atletas) sofreram, pelo menos uma lesão. Assim, nesta época, 7 jogadores 

do plantel não sofreram lesão, 17 atletas sofreram uma lesão, 3 atletas sofreram 2 lesões, 3 atletas 

sofreram 3 lesões e um atleta sofreu 4 lesões. Cada jogador do plantel apresentou, em média, 1,16 lesões 

na época.  

As lesões totalizaram 922 dias de ausência a treinos e jogos, sendo que das 36 lesões ocorridas, 24 

ocorreram no grupo controlo (GC) e 12 lesões no grupo experimental (GE).  

Destas 36 lesões, 7 (19% lesões) foram confirmadas por exames complementares (2 lesões por RX, 3 

por ecografia e 2 por ressonância magnética). Houve uma lesão que necessitou de tratamento cirúrgico, 

sendo que as restantes 35 lesões foram resolvidas com tratamento conservador.  

Na época anterior (2011-12), foram descritas 23 lesões nos 31 atletas do plantel. 10 jogadores (32,3%) 

referiram não ter tido qualquer tipo de lesão, sendo que 21 tiveram, pelo menos, uma lesão (67,8%). 

Destes, 19 jogadores tiveram uma lesão e 2 jogadores tiveram duas lesões, cada um. Na época 2011-12 

cada jogador sofreu em média 0,74 lesões, sendo que as lesões totalizaram 755 dias de ausência a treinos 

e jogos. Desta forma, existiu um aumento do número de lesões da época 2011-12 para 2012-13, sendo 

que também se verificou um aumento do número de jogadores a sofrerem lesões. 

A média de dias de paragem por lesão na época 2012-13 foi 25,60 ± 39,39 dias. A média de tempo de 

paragem por lesão no GC foi de 33,25 ± 46, 29 dias, sendo que a média de paragem por lesão no GE foi 

de 10,42 ± 8,4 dias. Comparando o tempo de paragem médio por lesão nos dois grupos, para verificar se 

existiam diferenças significativas no tempo de paragem médio (com o teste não paramétrico Mann-

Whitney, concluiu-se que as médias nos dois grupos não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p= 0,26) (Apêndice 5). Comparativamente à época anterior (2011-12), verificou-se uma 

diminuição do tempo de paragem médio na época 2012-13, visto que, das 23 lesões descritas, o período 

médio de recuperação foi de 32,81 ± 38,74 dias. 

Incidência Total na época 2012-13 

 

O tempo de exposição total foi de 344961 minutos, correspondendo a 5749,35 horas de exposição 

total, sendo registadas 36 lesões neste período. Assim, a incidência total de lesões na equipa em 2012-13 

foi de 6,26 lesões por 1000 horas de exposição (Tabela 8). 

 

Incidência de Lesões em competição na época 2012-13 
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A equipa realizou 31 jogos durante a época, sendo 26 (83,9%) em relvado natural e 5 (16,1%) em 

relvado sintético.  

Nos jogos oficiais houve uma duração total de 2938 minutos, correspondendo a 31 jogos, com uma 

duração média por jogo de 94,78 minutos, sendo registadas 15 lesões. Em competição, o tempo de 

exposição total foi de 31404 minutos, equivalente a 523,4 horas de exposição.  

Existindo 15 lesões na competição, a incidência de lesões em jogo foi de 28,66 lesões por 1000 horas 

de competição (Tabela 8). 

 

Incidência de Lesões em Treino na época 2012-13 

 

Foram realizados ao longo da época um total de 169 treinos, sendo que a equipa treinou 

maioritariamente em relvado natural (n=147 – 86,9%), tendo realizado alguns treinos em relvado sintético 

(n=22 – 13,1 %). O microciclo habitual incluía quatro treinos e um jogo por semana.  

Nos treinos houve uma duração total de 15497 minutos, correspondendo a 169 treinos, com uma 

duração média por treino de 91,70 minutos.  O tempo de exposição total do plantel em treino foi de 

313801 minutos, equivalente a 5230,02 horas. Existindo 21 lesões nos treinos, a incidência de lesões em 

treinos foi de 4,02 lesões por 1000 horas de exposição  (Tabela 8). 

   

Tabela 8 - Exposição total e incidência de lesões (em treino e jogo) na época 2012-13 

 Número de Sessões 
Total de 

Minutos 

Total de 

Horas 

Nº lesões 

ocorridas 

Incidência de 

Lesões/1000 horas 

Treino 169 313801 5230,02 21 4,02 

Jogos 31 31404 523,4 15 28,66 

Total 200 344961 5749,35 36 6,26 

 

Incidência de Lesões Relvado Natural vs Relvado Sintético na época 2012-13 

 

A grande parte das lesões ocorreu em relvado natural (33/36), com 3 lesões a ocorrerem em relvado 

sintético. Contudo, devemos ter em conta que o tempo de exposição em relvado natural foi cerca de seis 

vezes superior ao tempo de exposição em relvado sintético.  

Calculando a taxa de incidência, em relvado natural o tempo de exposição total foi de 295902 

minutos, equivalente a 4931,7 horas. Existindo 33 lesões neste periodo, a incidência de lesões foi de 

6,69 lesões por 1000 horas de exposição em relvado natural. 
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Em relvado sintético houve 49059 minutos de exposição, equivalente a 817,7 horas. Existindo 3 

lesões neste periodo, a incidência de lesões em relvado sintético foi de 3,67 por 1000 horas de 

exposição.  

 

Lesões por posição na Época 2012-13 

 

A posição em campo que sofreu mais lesões foi a de médio-centro, num total de 11 (30,6%), seguido 

dos avançado com total de 10 lesões (27,8%). Os guarda-redes apenas sofreram 2 lesões (5,6%), assim 

como os defesas-centrais (5,6%). 

 

Distribuição das lesões na época 2012-13 

 

Em relação à distribuição das lesões ao longo do ano, verificou-se um pico de lesões nos meses de 

Agosto e Setembro, correspondentes ao início da época, com 7 e 8 lesões, respectivamente, seguindo-se o 

mês de Janeiro com 5 lesões registadas. Nos últimos dois meses da época apenas se registou uma lesão 

em cada mês (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição das Lesões ao longo da Época 2012-13. 

 

Severidade das Lesões na Época 2012-13 

 

Na época 2012-13, a distribuição da severidade das 36 lesões registadas foi a seguinte: 

 16 lesões de severidade moderada (44,4%), 

 8 lesões severas (22,2%),  

 6 mínimas (16,7%)  
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 4 ligeiras (11,1%)  

 2 médias (5,6%).   

 

As 8 lesões severas registadas durante a época 2012-13 afectaram atletas do GC. Não ocorreram lesões 

severas em atletas do GE.  

Em termos de região anatómica afectada, das oito lesões severas registadas: 4 destas lesões ocorreram 

no joelho (50 %), 3 na coxa (37,5%) e uma na tibio-társica (12,5%). A grande maioria foram lesões 

capsulo-ligamentares e musculares, com 3 lesões cada (37,5% cada), ocorrendo também uma lesão 

condral (12,5%) e uma lesão tendinosa de gravidade severa (12,5%). A maioria das lesões ocorreu em 

treino (62,5%) e sem contacto externo (75,0%).  

Na época 2012-13, das 16 lesões ocorridas com severidade moderada, 8 (50%) ocorreram no GC e 8 

no GE (50%). No GE foram ainda registadas 2 lesões de gravidade minima (5,6%), 1 de gravidade média 

(2,8%) e uma lesão de gravidade ligeira (2,8%). 

A incidência de lesões severas no plantel foi de 1,39 lesões por 1000 horas de exposição e de lesões 

moderadas de 2,78 lesões por 1000 horas de exposição.  

A incidência de lesões severas no grupo controlo foi de 3,55 lesões por 1000 horas de exposição. No 

GE não ocorreu qualquer lesão severa durante a época 2012-13. 

 

Local anatómico das Lesões registadas na Época 2012-13 

 

Neste estudo, 75% do total de lesões (27/36) afectaram os membros inferiores, sendo que os locais 

anatómicos mais afectados foram: 

 tibiotársica, com 9 lesões registadas (25%); 

 joelho (7 lesões – 19,4%); 

 coxa (6 lesões – 16,7%) (Tabela 9).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabela 9 - Região Anatómica das Lesões registadas na Época 2012-13 

 Frequência (%)  Frequência (%) 

Cabeça 1 (2,8) Face 3 (8,3) 

Ombro 3 (8,3) Mão 1 (2,8) 

Coluna Lombar 1 (2,8) Anca / Virilha 3 (8,3) 

Coxa 6 (16,7) Joelho 7 (19,4) 

Tibiotársica 9 (25,0) Pé 2 (5,6) 

    

Total 36 (100,0)   
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Tipo de lesões das Lesões registadas na Época 2012-13 

 

O tipo de lesão mais frequente neste estudo foram as lesões capsulo-ligamentares com 33,3% (12 lesões), 

seguido das lesões musculares com 27,8 % das lesões (10 lesões). As contusões contabilizaram 11,2% das 

lesões, bem como outro tipo de lesões (4 lesões cada) (Tabela 10).  

  

 Tabela 10 -  Tipo de Lesões registadas na Época 2012-13 

 Frequência (%)  Frequência (%) 

Contusão 4 (11,1) Fractura 1 (2,8) 

Lesão condral 1 (2,8) Lesão capsulo- ligamentar 12 (33,3) 

Lesão muscular 10 (27,8) Lesão tendinosa 2 (5,6) 

Luxação 2 (5,6) Outra lesão 4 (11,1) 

 

Total 36 (100,0)   

 

Lesões por Macrotraumatismo / Microtraumatismo das Lesões registadas na Época 2012-13 

 

A grande maioria das lesões ocorreram por macrotraumatismo (33 das 36 lesões registadas – 91,7%), 

sendo que apenas houve 3 lesões (8,3%) registadas por microtraumatismos. O tempo de paragem médio 

por microtraumatismo foi superior às lesões provocadas por macrotraumatismo, apesar de não se terem 

registado diferenças significativas (p=0,52) (43,33±54,4 dias vs 24,03±38,4 dias) (Apêndice 6). 

 

Lesões Primárias / Recidivas das Lesões registadas na Época 2012-13 

 

A maior parte das lesões registadas foram primárias (25 lesões – 69,4%). Ocorreram 11 lesões 

recidivas ao longo da época, correspondendo a 30,6% do total de lesões registadas. O tempo de paragem 

médio nas lesões recidivas foi inferior às lesões primárias, embora sem diferenças estatisticamente 

significativas (p=0,66) (22,27 ± 28,78 dias vs 27,12 ± 43,67 dias) (Apêndice 7). 

A grande maioria das 11 lesões recidivas registadas foram capsulo-ligamentares (45,5%) e musculares 

(45,5%), existindo apenas uma lesão recidivante de outro tipo (luxação – 9,0%).  

O local mais afectado por este tipo de lesões foi a tibiotársica e coxa com 4 lesões cada (36,4%), 

seguida do joelho, virilha e ombro, cada local com uma lesão recidiva registada.  Das 11 lesões recidivas, 

6 (54,5%) ocorreram em treino e 5 (45,5%) em competição.  

Destas 11 lesões recidivas, 6 (54,5%) ocorreram no GC e 5 (45,5%) no GE.  O tempo de paragem 

médio por lesão nas lesões recidivas no GE foi inferior ao verificado no GC (10,00 ± 8,75 dias vs 32,50 ± 

36,32 dias) embora não se tenham verificado diferenças estatisticamente significativas (p=0,08) 

(Apêndice 8). 
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Ocorrência e Mecanismo das Lesões registadas na Época 2012-13 

 

Das 36 lesões registadas na época 2012-13, 22 lesões (61%) foram de origem traumática / mecanismo 

directo (originadas por choque com outro jogador ou bola). Ocorreram 14 lesões (39%) sem contacto 

externo / mecanismo indirecto (incluindo saltos, corrida ou remate). Das 22 lesões ocorridas com contacto 

externo: 

 13 (59,1%) ocorreram em atletas do GC; 

 9 (40,9%) ocorreram em atletas do GE. 

Das 14 lesões ocorridas sem contacto externo ao longo da temporada: 

 11 (78,6%) ocorreram em atletas do GC 

 3 (21,4%) ocorreram em atletas do GE  

 

Através de uma análise estatística, concluímos que o tempo de paragem médio nas lesões por 

mecanismo indirecto apresentou diferenças estatisticamente significativas em relação às lesões por 

mecanismo directo (p=0,025). Assim, verificámos que o tempo de paragem nas lesões sem contacto 

externo foi superior às lesões com origem traumática (31,86 ± 28,63 dias vs 21,68 ± 41,67 dias) 

(Apêndice 9). 

Do total de lesões registadas, 15 (41,7%) ocorreram em competição e 21 em treino (58,3%).  Das 15 

lesões lesões ocorridas em competição, 11 (73,3%) ocorreram no GC e 4 (26,7%) no GE. Das 21 lesões 

ocorridas em treino, 13 ocorreram no GC (61,9%)  e 8 lesões (38,1%) ocorreram no GE. O tempo de 

paragem médio por lesão em competição não apresentou diferenças estatisticamente significativas 

(p=0,60) em relação ao tempo de paragem de lesão em treino. (26,67 ±49,61 dias vs 24,90 ±31,42 dias, 

respectivamente) (Apêndice 10). 

 

Diagnóstico das Lesões registadas na Época 2012-13 

 

O diagnóstico mais frequente durante a época foi uma lesão capsulo-ligamentar da tibio-társica, com 9 

das 36 lesões registadas (25%), seguida das lesões musculares da coxa (16,8%) e feridas com sutura na 

cabeça e face (11,2%) (Tabela 11). A lesão mais frequente foi o estiramento de grau I no ligamento lateral 

externo da tibiotársica direita, com 5 lesões registadas durante a época (13,9% das lesões). 
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Lesões capsulo-ligamentares registadas na época 2012-13 

 

Ocorreram 12 lesões capsulo-ligamentares na época 2012-13, sendo a incidência total de 2,09 lesões 

capsulo-ligamentares por 1000 horas de exposição.  

A incidência deste tipo de lesões em treino foi de 1,72 por 1000 horas de exposição e em jogo de 5,73 

por 1000 horas de exposição. A incidência de lesões capsulo-ligamentares na tibiotársica foi de 1,56 

lesões por 1000 horas de exposição e no joelho de 0,57 lesões por 1000 horas de exposição. 

A maioria das lesões capsulo-ligamentares foram de gravidade moderada (58,3%), existindo três 

lesões capsulo-ligamentares severas (25%) ao longo da época.  

Das 12 lesões capsulo-ligamentares, 9 (75%) ocorreram na tibiotársica e 3 (25%) no joelho, sendo que 

foram registadas 7 lesões primárias e 5 lesões recidivas.  6 lesões (50%) ocorreram com contacto externo 

e 6 (50%) sem contacto externo.  

A maioria das lesões capsulo-ligamentares ocorreram em treino (9 lesões - 75,0%), ocorrendo 3 lesões 

em competição (25%). O diagnóstico mais frequente foi o estiramento grau I LLE tibiotársica direita, com 

41,6% das lesões capsulo-ligamentares registadas.  

Tabela 11 - Diagnóstico das Lesões registadas na Época 2012-13 

 Nº de Lesões (Frequência (%)) 

 
Face / 

cabeça 

Coluna 

Lombar 
Ombro Mão Virilha Coxa Joelho 

Tibiotá

rsica 
Pé 

Contusão - - 
1 

(2,8) 
-  - 1 (2,8) - 2 (5,6) 

Feridas 4 (11,2) - - - - - - - - 

Fractura - - - 1 (2,8) - - - - - 

Lesões 

capsulo-

ligamentares 

- - - - - - 3 (8,4) 
9 

(25,0) 
- 

Lesão condral - - - - - - 1 (2,8) - - 

Lesões 

musculares 
- 1 (2,8) - - 3 (8,4) 6 (16,8) - - - 

Lesões 

tendinosas 
- - - - - - 2 (5,6) - - 

Luxação - - 
2 

(5,6) 
- - - - - - 

          

Subtotal 
4  

(11,1) 

1    

(2,8) 

3    

(8,3) 

1  

(2,8) 

3    

(8,3) 

6  

(16,7) 

7  

(19,4) 

9  

(25,0) 

2  

(5,6) 

Total 36 (100,0) 
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Das 12 lesões ligamentares que ocorreram, 7 ocorreram em atletas do GC e 5 do GE. Das 5 lesões 

ocorridas no GE, 4 (80%) delas ocorreram com contacto externo e apenas 1 (20%) sem contacto externo. 

No GC, das 7 lesões registadas, 2 (28,6%) ocorreram com contacto externo e 5 (71,4%) sem contacto 

externo.  

O tempo de exposição do GC foi de 135118 minutos, equivalente a 2251,97 horas. Calculando a 

incidência de lesões capsulo-ligamentares neste grupo obtemos o valor de 3,11 lesões por 1000 horas de 

exposição. 

O tempo de exposição do GE foi de 175343 minutos, equivalente a 2922,38 horas. Assim, a incidência 

de lesões capsulo-ligamentares neste grupo foi de 1,71 lesões por 1000 horas de exposição.  

Calculando o tempo de paragem médio para cada lesão capsulo-ligamentar, um atleta do GC esteve 

parado 29,43 ± 23,82 dias, enquanto que um atleta do GE esteve parado 10,40 ± 2,88 dias. Utilizando o 

Teste-T para perceber se existiram diferenças significativas no tempo de paragem (em dias) entre os 

atletas do GC e GE, concluímos que existiram diferenças estatisticamente significativas no tempo de 

paragem médio para cada lesão entre os dois grupos (p =0,04) (Apêndice 11). 

Na época anterior foram registadas 11 lesões capsulo-ligamentares, com uma média de paragem de 

14,73 ± 12,43 dias. Assim, na época 2012-13, verificamos que existiu um aumento médio no tempo de 

paragem médio nos atletas do GC e uma diminuição nos atletas do GE. Das 11 lesões descritas na época 

anterior, 10 ocorreram em competição (90,9%) e apenas 1 em treino (9,1%). Ocorreram 9 (81,8%) lesões 

capsulo-ligamentares na tibio-társica e 2 no joelho (18,2%). 6 das 11 lesões tiveram origem traumática 

(54,5%) e 5 ocorreram sem origem traumática (45,5%). 

 

Lesões musculares 

 

Ocorreram 10 lesões musculares na época 2012-13, sendo que a incidência deste tipo de lesões no 

plantel durante a época foi de 1,74 lesões / 1000 horas de exposição. 

A incidência deste tipo de lesões em treino foi de 0,96 por 1000 horas de exposição e em jogo de 7,64 

por 1000 horas de exposição. 

A incidência de lesões musculares na coxa foi de 1,04 lesões por 1000 horas de exposição e de 0,53 

por 1000 horas de exposição na região da virilha. 

A média de paragem por lesão muscular foi de 28,00 ± 30,84 dias, sendo que o tipo de lesão muscular 

mais comum foi a contractura (50%), seguida das roturas (30%) e estiramento (20%).  

As lesões musculares foram maioritariamente de severidade moderada (50%). Das 10 lesões 

musculares ocorridas ao longo da época, 60% afectou a coxa e 30% a região da virilha. Metade de todas 

as lesões musculares registadas afectaram os isquiotibiais, seguidas dos adutores com 30% das lesões 

musculares. Registou-se uma lesão muscular no quadricepete (10%) e outra envolvendo outros grupos 

musculares (10%) (extensores lombares). A maioria das lesões musculares foram primárias (70%), sendo 

que 50% ocorreram em treinos e 40% em competição. 
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Das 10 lesões musculares registadas ao longo da época, 6 delas ocorreram em atletas pertencentes ao 

GC e 4 em atletas do GE. A incidência média de lesões musculares no GC foi de 2,05 por 1000 horas de 

exposição. No GE, a incidência média foi de 1,37 lesões musculares por 1000 horas de exposição.  

Calculámos também o tempo médio de paragem por lesão muscular no GC, sendo que foi um período 

médio de 36,17 ± 37,71 dias. O tempo médio de paragem por lesão muscular no GE de 15,75 ± 12,20 

dias.  Para perceber se existiam diferenças no tempo de paragem (em dias) entre os atletas do GC e GE 

utilizámos o Teste-T, sendo que verificámos que os grupos não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p=0,33) (Apêndice 12). 

Na época anterior foram registadas 7 lesões musculares, das quais o período médio de paragem foi de 

23,86 ± 19,66 dias. Comparando este período com o registado na época 2012-13 verificamos que, à 

semelhança do ocorrido nas lesões capsulo-ligamentares, a média de paragem por lesão muscular na 

época 2012-13 foi superior no GC e inferior nos atletas do GE. 

Na época 2011-12, das 7 lesões musculares descritas, 4 (57,1%) ocorreram em competição e 3 (42,9%) 

em treino. A totalidade das lesões musculares afectou a coxa e foram lesões primárias, sendo que 5 

(71,4%) ocorreram sem contacto externo e 2 com contacto externo (28,6%).  

 

Lesões na época 2012-13 registadas na Pré-Época / Época Competitiva 

 

A pré-época iniciou-se no primeiro dia da época e terminou uma semana antes do primeiro jogo oficial 

da época. Neste período, o tempo de exposição total foi de 56402 minutos, equivalente a 940,03 horas.  

Cerca de 27% das lesões ocorreram na pré-época (n=10). Assim, a incidência total de lesões na pré-

epoca foi de 10,64 por 1000 horas de exposição.  

O tempo de exposição total na época foi de 288559 minutos, equivalente a 4809,32 horas. Existiram 

26 lesões ao longo da época competitiva, pelo que a incidência total de lesões foi de 5,41 por 1000 horas 

de exposição. 

Das 10 lesões ocorridas na pré-época, o tempo de paragem médio para cada lesão foi de 23,60 ± 34,59 

dias. No período competitivo, foram registadas 26 lesões, sendo que o periodo médio de paragem por 

lesão durante este período foi de 26,42 ± 41,67 dias. 

No que diz respeito ao tipo de lesões ocorridas na pré-época, a maior parte foram de natureza muscular 

(50%) e capsulo-ligamentar (30%). O local anatómico mais afectado foi a virilha com 3 lesões, seguida 

do ombro e tibiotársica com 2 lesões cada. Na pré-época, ocorreram: 

 três lesões (30%) de grau mínimo;  

 duas lesões (20%)  de grau médio;  

 três lesões (30%) de grau moderado;  

 duas lesões (20%) de grau severo.  
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A maior parte das lesões na época competitiva foram de natureza capsulo-ligamentar (34,6%) e 

muscular (23,1%). O local anatómico mais afectado foi a tibiotársica com 7 lesões. Das lesões registadas, 

ocorreram: 

 quatro lesões (15,4%) de grau ligeiro  

 três lesões (11,6%) de grau mínima,  

 treze lesões (50%) de grau moderado 

 seis lesões (23,0%) de grau severa.  

A percentagem de lesões recidivas e primárias foi muito semelhante na pré-época e na época 

competitiva, com lesões primárias a constituírem cerca de 70% das lesões e as lesões recidivas cerca de 

30%.  

A maioria das lesões na pré-época ocorreram sem contacto externo (70%), ao contrário da maioria das 

lesões ocorridas ao longo da época competitiva, que surgiram com contacto externo (57,7%).  

Das 10 lesões registadas na pré-época, 6 (60%) delas ocorreram em atletas pertencentes ao GC e 4 

(40%) ao GE. Das 3 lesões capsulo-ligamentares ocorridas na pré-época, 2 ocorreram no GE e uma no 

GC. Duas (uma no GE e um no GC) das três lesões ocorreram por contacto externo, sendo que uma lesão 

num atleta do GE ocorreu sem contacto externo, de forma recidiva. As outras duas lesões ocorridas foram 

lesões primárias. 

 

Lesões na época 2012-13 registadas na Competição / Treino 

 

Na época 2012-13, a incidência de lesões em competição foi de 28,66 lesões por 1000 horas de 

competição e a incidência de lesões em treinos foi de 4,02 lesões por 1000 horas de exposição. 

Do total de lesões registadas neste estudo, 58% (21/36) das lesões ocorreram em treino e cerca de 42 

% (15/36) em competição. O tempo de paragem por lesão foi muito semelhante em treino e competição, 

com cada lesão ocorrida em treino a ter um tempo de paragem médio de 24,90 ± 31,24 dias e em jogo de 

26,67 ± 49,61 dias.  

A maioria das lesões ocorridas em treino afectou a tibiotársica e joelho (33,3% e 23,8%, 

respectivamente), sendo que na competição a coxa foi o local mais afectado com 26,7% das lesões 

registadas em competição. A maioria das lesões ocorridas em treino e em competição foram de gravidade 

moderada (42,9% e 46,7%, respectivamente). A maioria das lesões ocorridas em competição foram lesões 

capsulo-ligamentares (47,6%) e lesões musculares (28,6%). Nos treinos, o tipo de lesão mais comum foi a 

lesão muscular (33,3%) e contusão (20%). As lesões primárias apresentaram uma percentagem 

semelhante em treino e competição (71,4% e de 66,7%, respectivamente), assim como lesões recidivas 

(28,6% e 33,3%, respectivamente). Num total de 15 lesões em competição verificaram-se: 

 3 lesões de gravidade ligeira (20%); 

 2 lesões de gravidade mínima (13,3%); 

 7 lesões de gravidade moderada (46,7%); 
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 3 lesões de gravidade severa (20%).  

Num total de 18 lesões em treino verificaram-se:  

 1 lesão de gravidade ligeira (5,6%); 

 3 lesões de gravidade minima (16,7%); 

 2 lesões de gravidade média (11,1%); 

 8 lesões de gravidade moderada (44,2%); 

 4 lesões de gravidade severa (22,2%).  

 

 

4.2 Análise dos Resultados do Deslocamento e Área de Oscilação do Centro de Pressão (CP) 

 

Neste capítulo realizamos a análise dos resultados de oscilação postural (OP) obtidos em cada um dos 

dois momentos de avaliação para os dois grupos considerados (GC e GE). 

Conforme foi descrito na metodologia do estudo, foram realizados dois momentos de avaliação (O1 e 

O2). Em cada um destes momentos foram medidas a OP em apoio unipodal de olhos abertos e fechados, 

bem como na recepção de um salto anterior e lateral interno.  

A primeira avaliação (O1) permitiu criar uma baseline de controlo para o estudo. A segunda avaliação 

foi realizada logo após a aplicação do programa de exercícios, cuja duração foi de oito semanas. 

Dos valores encontrados nas três medições realizadas para cada tarefa, foi calculado o valor médio, 

sendo este valor utilizado ao longo do tratamento de dados. 

Para cada tarefa de apoio unipodal estático (olhos abertos e fechados) foram analisadas quatro 

variáveis, deslocamento do centro de pressão no eixo médio-lateral (DCP X), antero-posterior (DCP Y), 

deslocamento do centro de pressão total (DCP Total) e área de oscilação (AreaOsc).  

Para cada tarefa de salto foram analisadas duas variáveis, o tempo de estabilização (TE) e o pico 

inicial de força (PIF). 

Para realizar a análise estatística utilizou-se o Teste-T quando os dados apresentavam normalidade, a 

um nível de significância de p ≤ 0,05. Quando não apresentavam normalidade, utilizámos o Teste de 

Mann-Whitney para comparação inter-grupo (teste de 2 amostras independentes - na O1 e O2) e o Teste 

de Wilcoxon na comparação intra-grupo (teste de amostras emparelhadas – entre O1 e O2), a um nível de 

significância de p ≤ 0,05. O valor utilizado para verificar a existência de significância estatística foi o Sig 

(2-tailed)  quando os dados tinham normalidade e Exact Sig. (2-tailed) quando não existia normalidade, 

de modo a verificar se existe diferença dos valores obtidos na O2 relativamente aos valores da O1. 

De seguida, serão apresentados os resultados referentes à comparação intragrupo e intergrupo 

relativamente ao valor obtido na O1 e O2 das variáveis acima mencionadas. Uma vez que existiram 

diversos resultados sem diferenças estatisticamente significativas, serão mencionados no texto apenas os 

resultados que obtiveram significância estatística (p≤0,05).  
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AUEOA – Apoio Unipodal com pé esquerdo e olhos abertos  

 

Deslocamento do Centro de Pressão no eixo médio-lateral (DCP X) 

Os resultados na Tabela 12 mostram que existiram diferenças significativas para os dois grupos na O2 

(p= 0,002). Verificámos ainda existir diferenças estatisticamente significativas no GC entre a O1 e O2 (p 

= 0,01) (Apêndice 13). Este valor indica que, na O2, os atletas do GC aumentaram significativamente o 

DCP X, comparativamente ao primeiro momento de avaliação e ao GE. Desta forma, na O2 existiu um 

aumento médio do DCP X de 45,5% nos atletas do GC comparativamente a O1. Os atletas do GE 

diminuíram o DCP X na O2, em média,  6,1%. 

 

Deslocamento do Centro de Pressão no eixo antero-posterior (DCP Y) 

 

Na tabela 13 verificamos que existiram diferenças significativas no GC entre O1 e O2 (p= 0,02) 

(Apêndice 14). Os valores obtidos indicam que existiu na O2 um aumento médio do DCP Y nos atletas 

que constituíram o GC de 35,4%. Verificámos também que os atletas do GE aumentaram o DCP Y, em 

média, 8,1%.   

 

 

 

  Tabela 12 - AUEOA DCP X (mm) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 12,22 4,94 
p=0,01 

p=  0,46 

GC2 17,78 1,68 p= 0,002 

GE1 12,38 5,81 
p=0,78 

p=  0,46 

GE2 11,62 2,43 p= 0,002 

DCP X – Deslocamento do Centro de Pressão no eixo Medio-Lateral AUEOA –  apoio unipodal com pé esquerdo e olhos abertos 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

Tabela 13 – AUEOA DCP Y (mm) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 16,33 5,01 
p=0,02 

p=  0,45 

GC2 22,11 9,85 p= 0,16 

GE1 14,92 3,87 
p=0,35 

p=  0,45 

GE2 16,13 3,09 p= 0,16 

DCP Y – Deslocamento do Centro de Pressão no eixo Antero-Posterior AUEOA –  apoio unipodal com pé esquerdo e olhos abertos 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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Deslocamento do Centro de Pressão Total (DCP Total)  

 

A tabela 14 indica que não existiram diferenças significativas entre O1 e O2 nesta tarefa, sendo que 

existiu uma diminuição do DCP Total de 1,1% nos atletas do GC e de 8% nos atletas do GE (Apêndice 

15). 

 
Área Oscilação percorrida pelo Centro de Pressão 

Através da análise da tabela 15 podemos constatar diferenças estatiscamentes significativas no GC 

entre O1 e O2 (p = 0,001), indicando um aumento da oscilação postural na manutenção do apoio unipodal 

estático (Apêndice 16). Assim, existiu um aumento médio da área de oscilação neste grupo de 114%. No 

GE também se registou um aumento da área de oscilação percorrida, em cerca de 25,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14 – AUEOA DCP Total (mm) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 232,67 80,34 
p=0,62 

p=  0,35 

GC2 230,02 87,47 p= 0,44 

GE1 206,48 56,41 
p=0,21 

p=  0,35 

GE2 189,66 55,78 p= 0,44 

DCP Total – Deslocamento do Centro de Pressão Total AUEOA –  apoio unipodal com pé esquerdo e olhos abertos 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

Tabela 15 – AUEOA Área Oscilação (mm
2
) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 24,48 16,44 
p=0,001 

p=  0,59 

GC2 52,39 34,31 p= 0,03 

GE1 21,54 9,46 
p=0,17 

p=  0,59 

GE2 26,95 12,27 p= 0,03 

ÁreaOsc – Área de Oscilação percorrida pelo Centro de Pressão AUEOA –  apoio unipodal com pé esquerdo e olhos abertos 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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AUDOA - Apoio Unipodal com pé direito e olhos abertos 

 

Deslocamento do Centro de Pressão no eixo médio-lateral (DCP X) 

 

Através da tabela 16 verificamos que os dois grupos apresentaram diferenças significativas na O2 (p= 

0,02), existindo também diferenças estatisticamente significativas no GC entre O1 e O2 (p= 0,001) 

(Apêndice 17).  Os resultados indicam que existiu um aumento do DCP X nesta tarefa em cerca de 46,9% 

nos atletas do GC e de 4,7% nos atletas do GE. 

 

 
Deslocamento do Centro de Pressão no eixo antero-posterior (DCP Y) 

 

Através da tabela 17 podemos verificar que não apresentaram diferenças significativas nos dois 

momentos de avaliação, sendo que existiu um aumento do DCP Y de 19,5% nos atletas do GC e de 3,6% 

nos atletas do GE (Apêndice 18). 

 

 

 

 

Tabela 16 – AUDOA DCP X (mm) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 11,02 2,13 
p=0,001 

p=  0,16 

GC2 16,19 3,56 p= 0,02 

GE1 12,56 3,07 
p=0,53 

p=  0,16 

GE2 13,15 3,45 p= 0,02 

DCP X – Deslocamento do Centro de Pressão no eixo Medio-Lateral AUDOA –  apoio unipodal com pé direito e olhos abertos 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

Tabela 17 – AUDOA DCP Y (mm) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 16,67 2,38 
p=0,13 

p=  0,38 

GC2 19,92 6,44 p= 0,29 

GE1 16,25 6,68 
p=0,37 

p=  0,38 

GE2 16,84 4,14 p= 0,29 

DCP Y – Deslocamento do Centro de Pressão no eixo Antero-Posterior AUDOA –  apoio unipodal com pé esquerdo e olhos abertos 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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Deslocamento do Centro de Pressão Total (DCP Total) 

 

Os resultados da tabela 18 indicam que não existiram diferenças significativas nos dois momentos de 

avaliação. (Apêndice 19). Concluímos, através dos dados obtidos, que o DCP total médio para o GC e GE 

foi semelhante nos dois momentos de avaliação realizados. 

 

Área de Oscilação percorrida pelo Centro de Pressão  

Verificámos, através dos resultados da tabela 19 que existiram diferenças estatisticamente 

significativas no GC entre O1 e O2 (p = 0,002), indicando um aumento da área de oscilação percorrida 

pelo centro de pressão na O2 (Apêndice 20).  Dos resultados obtidos, calculámos um aumento médio da 

área de oscilação em ambos os grupos na O2, comparativamente a O1. (101,5% nos atletas do GC e de 

26,4% nos atletas do GE). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 18 – AUDOA DCP Total (mm) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 195,28 50,99 
p=0,90 

p=  0,78 

GC2 196,46 44,87 p= 0,72 

GE1 189,28 53,11 
p=0,99 

p=  0,78 

GE2 189,42 52,42 p= 0,72 

DCP Total – Deslocamento do Centro de Pressão Total AUDOA –  apoio unipodal com pé esquerdo e olhos abertos 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

Tabela 19 – AUDOA Área Oscilação (mm
2
) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 22,72 10,17 
p=0,002 

p=  0,77 

GC2 45,78 26,50 p= 0,08 

GE1 22,78 10,72 
p=0,09 

p=  0,77 

GE2 28,80 11,39 p= 0,08 

ÁreaOsc – Área de Oscilação percorrida pelo Centro de Pressão AUDOA –  apoio unipodal com pé direito e olhos abertos 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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AUEOF  - Apoio Unipodal com pé esquerdo e olhos fechados 

 

Deslocamento do Centro de Pressão no eixo médio-lateral (DCP X) 

 

Os resultados apresentados na tabela 20 mostram que existiram diferenças estatisticamente 

significativas no GE entre a O1 e O2 (p = 0,001), indicando que existiu uma melhoria da oscilação 

postural pela diminuição do DCP X (Apêndice 21). Através dos resultados obtidos, constatámos que 

existiu um aumento do DCP X de 0,8% nos atletas do GC e uma diminuição de 36,5% nos atletas do GE. 

 

 

Deslocamento do Centro de Pressão no eixo antero-posterior (DCP Y) 

 

Através da tabela 21 verificamos que no GE existiram diferenças significativas entre a O1 e O2 no (p 

= 0,01), indicando uma melhoria estatisticamente significativa no DCP Y (Apêndice 22). Através dos 

resultados obtidos, verificámos que na O2, comparativamente a O1, existiu uma diminuição média do 

DCP Y de 36,3% nos atletas do GE, sendo que os valores médios do GC se mantiveram constantes em 

ambos os momentos de avaliação. 

 

 

Tabela 20 – AUEOF DCP X (mm) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 36,33 14,53 
p=0,66 

p=  0,49 

GC2 36,64 14,62 p= 0,08 

GE1 42,54 27,27 
p=0,001 

p=  0,49 

GE2 27,03 5,42 p= 0,08 

DCP X – Deslocamento do Centro de Pressão no eixo Medio-Lateral AUEOF –  apoio unipodal com pé esquerdo e olhos fechados 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

Tabela 21 – AUEOF DCP Y (mm) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 48,00 25,74 
p=0,38 

p=  0,91 

GC2 48,30 25,56 p= 0,28 

GE1 49,08 33,38 
p=0,01 

p=  0,91 

GE2 31,26 4,36 p= 0,28 

DCP Y – Deslocamento do Centro de Pressão no eixo Antero-Posterior  AUEOF –  apoio unipodal com pé esquerdo e olhos fechados 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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Deslocamento do Centro de Pressão Total (DCP Total) 

 

Através da tabela 22 verificamos que existiram diferenças significativas no GE entre O1 e O2 (p = 

0,01) (Apêndice 23).  Assim, os resultados indicam os atletas que realizaram o programa de exercicios 

melhoraram o controlo postural ao diminuirem significativamente o DCP total, no apoio unipodal com pé 

esquerdo e com os olhos fechados. Os dados obtidos mostram que existiu uma diminuição do DCP Total 

de 2,5 % nos atletas do GC e uma diminuição de 41,0% nos atletas do GE. 

 

 

Área Oscilação percorrida pelo Centro de Pressão 

O resultados da tabela 23 indicam que existiram diferenças estatisticamente significativa no GE, com 

diminuição da área de oscilação na O2 comparativamente a O1 (p = 0,002) (Apêndice 24).  Através dos 

resultados obtidos, verificámos que na O2, comparativamente a O1, existiu uma diminuição média da 

área de oscilação em 45,6% nos atletas do GE, sendo este valor médio aumentou 14,1% no GC.  

 

 

 

 

 

Tabela 22 – AUEOF DCP Total (mm) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 632,03 198,98 
p=0,27 

p=  0,65 

GC2 616,00 299,13 p= 0,19 

GE1 732,00 589,06 
p=0,01 

p=  0,65 

GE2 432,10 90,04 p= 0,19 

DCP Total – Deslocamento do Centro de Pressão Total  AUEOF –  apoio unipodal com pé esquerdo e olhos fechados 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

Tabela 23 – AUEOF Área Oscilação (mm
2
) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 243,28 224,80 
p=0,62 

p=  0,41 

GC2 277,81 241,95 p= 0,32 

GE1 239,38 155,02 
p=0,002 

p=  0,41 

GE2 130,31 48,65 p= 0,32 

ÁreaOsc – Área de Oscilação percorrida pelo Centro de Pressão AUEOF –  apoio unipodal com pé esquerdo e olhos fechados 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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AUDOF  - Apoio Unipodal com pé esquerdo e olhos fechados 

 

Deslocamento do Centro de Pressão no eixo médio-lateral (DCP X) 

 

Os resultados indicados na tabela 24 mostram que existiram diferenças significativas no GE entre a O1 

e O2 (p = 0,03), com uma diminuição média de 39,4% nos atletas do GE. Os atletas do GC diminuir em 

média o DCP X  18,3% na O2 relativamente a O1 (Apêndice 25). 

 

Deslocamento do Centro de Pressão no eixo antero-posterior (DCP Y) 

 

Verificámos que não existiram diferenças estatisticamente significativas nos dois momentos de 

avaliação, apesar da diferença entre O1 e O2 no GE estar próximo da significância estatística (p = 0,07) 

(Tabela 25) (Apêndice 26).  Através dos resultados obtidos, verificámos que na O2, comparativamente a 

O1, existiu uma diminuição média do DCP Y em 43,6% nos atletas do GE e de 16,7% nos atletas do GC. 

 

 

 

 

Tabela 24 – AUDOF DCP X (mm) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 42,39 19,59 
p=0,20 

p=  0,94 

GC2 34,61 12,69 p= 0,25 

GE1 45,56 30,13 
p=0,03 

p=  0,94 

GE2 27,62 3,62 p= 0,25 

DCP X – Deslocamento do Centro de Pressão no eixo Medio-Lateral AUDOA –  apoio unipodal com pé direito e olhos fechados 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

Tabela 25 – AUDOF DCP Y (mm) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 65,61 39,08 
p=0,42 

p=  0,90 

GC2 54,64 33,88 p= 0,24 

GE1 59,51 37,86 
p=0,07 

p=  0,90 

GE2 33,54 9,68 p= 0,24 

DCP Y – Deslocamento do Centro de Pressão no eixo Antero-Posterior  AUDOF -  apoio unipodal com pé direito e olhos fechados 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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Deslocamento do Centro de Pressão Total (DCP Total) 

 

Os resultados da tabela 26 indicam que existiram diferenças significativas no GE entre O1 e O2 (p = 

0,01), com uma diminuição média de 42,0% na O2, relativamente ao primeiro momento de avaliação. Os 

dados obtidos mostram ainda uma diminuição média do DCP X de 23,6 % nos atletas do GC (Apêndice 

27). 

 

 
 

Area de Oscilação percorrida pelo Centro de Pressão 

 

Os resultados apresentados na tabela 27 indicam que existiram diferenças estatisticamente 

significativas entre a O1 e O2 no GE (p = 0,04), com uma diminuição média na área de oscilação de 

67,1% nos atletas deste grupo. Os dados obtidos mostram ainda um um aumento médio na área de 

oscilação em 89,0 % nos atletas do GC (Apêndice 28). 

 

 

 

Tabela 26 – AUDOF DCP Total (mm) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 751,06 367,05 
p=0,15 

p=  0,74 

GC2 574,03 309,94 p= 0,44 

GE1 735,56 479,23 
p=0,01 

p=  0,74 

GE2 426,87 87,86 p= 0,44 

DCP Total – Deslocamento Total do Centro de Pressão AUDOF –  apoio unipodal com pé direito e olhos fechados 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

Tabela 27 – AUDOF Área Oscilação (mm
2
) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 426,89 491,23 
p=0,91 

p=  0,98 

GC2 806,78 1406,47 p= 0,85 

GE1 549,50 1067,87 
p=0,04 

p=  0,98 

GE2 180,91 107,79 p= 0,85 

ÁreaOsc – Área de Oscilação percorrida pelo Centro de Pressão AUDOFf –  apoio unipodal com pé direito e olhos fechados 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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4.3 Análise dos Resultados do Tempo de Estabilização  

 

Para cada tarefa, analisámos três variáveis com o objectivo de analisar os efeitos do programa de 

treino de reeducação sensório-motora no tempo de estabilização (TE) : 

 Tempo de estabilização no eixo Antero-posterior (TE A-P) 

 Tempo de estabilização no eixo Médio-lateral (TE M-L) 

 Tempo de estabilização Vector-Resultante (TE VR) 

 

Recepção Salto anterior com pé esquerdo (RSAE) 

 

Na tabela 28 verificamos que os dois grupos apresentaram diferenças significativas na O2 (p= 0,001). 

Os resultados obtidos indicam ainda que existiram diferenças estatisticamente significativas no GE entre 

O1 e O2 (p=0,000) (Apêndice 29).  Verificou-se uma diminuição de 52,8% no TE M-L nos atletas do GE, 

sugerindo que o programa de exercícios foi eficaz na melhoria da capacidade de estabilização da 

extremidade inferior nestes atletas. Nesta tarefa existiu ainda uma diminuição do TE M-L de 9% nos 

atletas do GC. 

 

 

 

Na O2, os resultados obtidos indicam uma melhoria do tempo de estabilização A-P no GE 

comparando com o GC, sendo estes valores estatisticamente significativos (p= 0,000) (Apêndice 30).  As 

diferenças são também  estatisticamente significativas no GE entre O1 e O2, com uma diminuição média 

de 52,8% nos atletas do GE (p= 0,001) (Tabela 29). Foi calculada ainda uma diminuição do TE A-P de 

9,1% nos atletas do GC. 

 

 

Tabela 28 – RSAE TE M_L (X) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 1,81 0,25 
p=0,44 

p=  0,64 

GC2 1,64 0,52 p= 0,001 

GE1 1,95 0,59 
p=0,000 

p=  0,64 

GE2 0,92 0,31 p= 0,001 

TE M/L – tempo de estabilização no eixo medio-lateral (segundos) RSAE –  recepção salto  unipodal com pé esquerdo 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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Os resultados da tabela 30 indicam que os dois grupos apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas na O2 (p = 0,000) e que existiram diferenças estatisticamente significativas  no GE entre a 

O1 e O2 (p = 0,001), com uma diminuição média na O2 de 53,6% relativamente a O1. Os atletas do GC 

diminuíram o TE VR, em média, 9,2% (Apêndice 31). 

 

 

 

Recepção Salto anterior com pé direito (RSAD) 

 

 

Os resultados indicados na tabela 31 mostram que os dois grupos apresentaram diferenças 

significativas na O2, realizada após o programa de reeducação sensório-motor (p= 0,002).  Observámos 

também que existiram diferenças no GE entre a 1ª e 2ª avaliação (p= 0,01) (Apêndice 32). 

Dos resultados obtidos, existiu uma diminuição do TE M-L de aproximadamente 4,4% nos atletas do 

GC e 34,9% no GE, sugerindo uma melhoria da estabilidade articular dinâmica após a recepção de saltos 

com apoio unipodal nos atletas que realizaram o programa de exercícios. 

 

 

  Tabela 29 – RSAE TE A_P (Y) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 1,85 0,43 
p=0,41 

p=  0,33 

GC2 1,68 0,44 p= 0,000 

GE1 2,09 0,72 
p=0,001 

p=  0,33 

GE2 0,97 0,31 p= 0,000 

TE A/P – tempo de estabilização no eixo antero-posterior (segundos) RSAE –  recepção salto  unipodal com pé esquerdo 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

 Tabela 30 – RSAE TE VR(√X
2
+Y

2
) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 2,60 0,40 
p=0,33 

p=  0,35 

GC2 2,37 0,58 p= 0,000 

GE1 2,87 0,90 
p=0,001 

p=  0,35 

GE2 1,35 0,40 p= 0,000 

TE VR – tempo de estabilização - vector resultante (segundos) RSAE –  recepção salto  unipodal com pé esquerdo 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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Os resultados (tabela 32) indicam que os dois grupos apresentaram diferenças significativas na O2, 

realizado após o programa de reeducação sensório-motor (p= 0,000). Verificámos ainda que existiram 

diferenças entre a O1 e O2 no GE (p= 0,001) (Apêndice 33). 

Dos resultados obtidos, existiu uma aumento no TE A-P de 7,4% nos atletas do GC e uma diminuição 

de 50,3% nos atletas do GE. 

 

 

 

Os resultados indicam que os dois grupos apresentaram diferenças estatisticamente significativas na 

O2. (p= 0,000) e que existiram diferenças no GE entre O1 e O2 (p= 0,002), com uma diminuição média 

na O2 de 42,4% relativamente a O1 (Apêndice 34). Nos atletas do GC verificou-se um aumento do TE 

VR, em média, de 2,5% (Tabela 33). 

 

 

 

 

Tabela 31 – RSAD TE M_L (X 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 1,61 0,28 

p=0,79 
p=  0,62 

GC2 1,54 0,37 p= 0,002 

GE1 1,72 0,61 

p=0,01 
p=  0,62 

GE2 1,12 0,23 p= 0,002 

TE M/L – tempo de estabilização no eixo médio-lateral (segundos) RSAD –  recepção salto  unipodal com pé direito 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

Tabela 32 – RSAD TE A_P (Y) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 1,77 0,25 
p=0,57 

p=  0,86 

GC2 1,90 0,58 p= 0,000 

GE1 1,87 0,88 
p=0,001 

p=  0,86 

GE2 0,93 0,35 p= 0,000 

TE A/P – tempo de estabilização no eixo antero-posterior (segundos) RSAD –  recepção salto  unipodal com pé direito 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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Recepção Salto lateral interior com pé esquerdo (RSLIE) 

 

Na tabela 34 verificamos que os dois grupos apresentaram diferenças significativas na O1 (p= 0,02), 

apresentando também diferenças significativas na O2 (p= 0,000) (Apêndice 35). Para além disso, os 

resultados indicam haver  diferenças significativas no GE entre O1 e O2 (p= 0,000).  Dos resultados 

obtidos, existiu um aumento do TE M-L de 3,1% nos atletas do GC e 57,9% nos atletas do GE. 

 

 

 

Os resultados da tabela 35 indicam que os dois grupos apresentaram diferenças significativas na O2 (p 

= 0,000), bem como no GE entre O1 e O2 (p = 0,00) (Apêndice 36). 

Dos resultados obtidos, existiu um aumento no TE A-P de 4,4% nos atletas do GC e uma diminuição 

de 62,2% nos atletas do GE. 

 

 

 

  Tabela 33 – RSAD TE VR  (√X
2
+Y

2
) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 
2,41 0,21 

p=0,85 
p=  0,82 

GC2 
2,47 0,63 

p= 0,000 

GE1 
2,55 1,04 

p=0,002 
p=  0,82 

GE2 
1,47 0,37 

p= 0,000 

TE VR – tempo de estabilização - vector resultante  (segundos) RSAD –  recepção salto  unipodal com pé direito 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

Tabela 34 – RSLIE TE M_L (X) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 1,91 0,31 
p=0,73 

p=  0,02 

GC2 1,97 0,39 p= 0,000 

GE1 2,26 0,58 
p=0,000 

p=  0,02 

GE2 0,95 0,25 p= 0,000 

TE M/L – tempo de estabilização no eixo médio-lateral (segundos) RSLIE –  recepção salto lateral interno  com pé esquerdo 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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Através da tabela 36 verificámos que os dois grupos apresentaram diferenças significativas na O2 

(p=0,000) (Apêndice 37).  Existiram também diferenças significativas no GE entre O1 e O2 (p = 0,000), 

com uma diminuição média na O2 de 60% relativamente a O1. Os atletas do GC aumentaram o TE VR, 

em média, 4,3%. 

 

 

 

Recepção Salto lateral interior com pé direito (RSLID) 

 

Verificámos que os dois grupos apresentaram diferenças significativas na O2 (p= 0,002). Os 

resultados da tabela 37 indicam ainda que existiram diferenças estatisticamente significativas no GE entre 

O1 e O2 (p = 0,000) (Apêndice 38).  Dos resultados obtidos, existiu uma diminuição do TE M-L de 2,1% 

nos atletas do GC e 46,1% nos atletas do GE. 

 

  Tabela 35 – RSLIE TE A_P (Y) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 2,04 0,26 
p=0,46 

p=  0,12 

GC2 2,13 0,33 p= 0,000 

GE1 2,46 0,76 
p=0,000 

p=  0,12 

GE2 0,93 0,41 p= 0,000 

TE A/P – tempo de estabilização no eixo antero-posterior (segundos) RSLIE –  recepção salto lateral interno  com pé esquerdo 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

Tabela 36 – RSLIE TE TE VR  (√X
2
+Y

2
) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 2,8 0,35 
p=0,38 

p=  0,06 

GC2 2,92 0,33 p= 0,000 

GE1 3,35 0,89 
p=0,000 

p=  0,06 

GE2 1,34 0,42 p= 0,000 

TE VR – tempo de estabilização - vector resultante (segundos) RSLIE –  recepção salto lateral interno  com pé esquerdo 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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Os dados da tabela 38 indicam que os dois grupos apresentaram diferenças significativas na O2 (p = 

0,002). Os resultados indicam ainda que existiram diferenças no GE entre O1 e O2 (p = 0,000) (Apêndice 

39). Dos resultados obtidos, existiu uma diminuição do TE M-L de 0,5% nos atletas do GC e 49,6% nos 

atletas do GE. 

 

 

 

Os resultados da tabela 39 indicam que existiram diferenças significativas na O2 entre o GC e GE (p= 

0,001) (Apêndice 40). Verificámos ainda que existiram diferenças no GE entre O1 e O2 (p= 0,000). com 

uma diminuição média na O2 de 47,9% relativamente a O1. Os atletas do GC diminuíram o TE VR, em 

média, 0,7%. 

  

 

 

 

  Tabela 37 – RSLID TE M_L (X) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 1,87 0,35 
p=0,86 

p=  0,18 

GC2 1,83 0,65 p= 0,002 

GE1 2,06 0,42 
p=0,000 

p=  0,18 

GE2 1,11 0,26 p= 0,002 

TE M/L – tempo de estabilização no eixo medio-lateral (segundos)  RSLID –  recepção salto lateral interno  com pé 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

Tabela 38 – RSLID TE A_P (Y) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 1,95 0,21 
p=0,94 

p=  0,06 

GC2 1,94 0,71 p= 0,002 

GE1 2,36 0,69 
p=0,000 

p=  0,06 

GE2 1,19 0,40 p= 0,002 

TE A/P – tempo de estabilização no eixo antero-posterior (segundos) RSLID –  recepção salto lateral interno  com pé direito 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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Tabela 39 – RSLID TE TE VR  (√X
2
+Y

2
) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo (O1/O2) Avaliação Inter-grupo  (O1/O2) 

     

GC 1 2,71 0,34 
p=0,91 

p=  0,09 

GC2 2,69 0,89 p= 0,001 

GE1 3,15 0,75 
p=0,000 

p=  0,09 

GE2 1,64 0,44 p= 0,001 

TE VR – tempo de estabilização - vector resultante (segundos) RSLID –  recepção salto lateral interno  com pé direito 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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4.4 Análise dos Resultados do Pico Inicial de Força (PIF) 

 

 

RSAE – Recepção a um Salto Anterior com o pé esquerdo 

 

Na O2 verificámos, através dos resultados da tabela 40, que existiram diferenças significativas entre os 

dois grupos (p= 0,001) (Apêndice 41).  Os resultados obtidos indicam ainda que existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre O1 e O2 no GE (p = 0,01), com uma diminuição média de 45,4% na 

O2. Estes valores sugerem uma maior capacidade de absorção das forças de impacto após a recepção de 

um salto nos atletas que realizaram o programa de exercícios. Dos resultados obtidos, calculámos ainda 

uma diminuição média do PIF de 16,8% nos atletas do GC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma a normalizar os resultados obtidos para o peso de cada atleta, calculámos o BW (Body-

weight), ou seja, quantidade de força exercida por kg / atleta.  

Na O1, a média do BW (Newtons/Kg) na RSAE foi de 16,46 ± 6,20 N/Kg no GC e 15,38 ± 5,11 N/Kg 

no GE. Na O2, a média do GC foi de 13,95 ± 4,39 N/Kg e a do GE 8,51 ± 2,35 N/Kg.     

A tabela 41 mostra-nos que os dois grupos apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

apenas na O2 (p= 0,002) (Apêndice 42).  Para além disso, verificámos que os resultados indicam uma 

melhoria estatisticamente significativa no GE, entre O1 e O2, sugerindo uma maior capacidade do 

sistema neuromuscular destes atletas no amortecimento das forças axiais (p= 0,02).  Comparativamente à 

O1, existiu uma diminuição do BW na O2 em cerca de 44,7% nos atletas do GE, enquanto que os atletas 

do GC diminuiram, em média, 15,2%. 

 

 

Tabela 40 – RSAE PIF (N) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo 

(O1/O2) 

Avaliação Inter-grupo  

(O1/O2) 

     

GC 1 1200,75 489,30 
p=0,34 

p=  0,94 

GC2 1000,50 297,55 p= 0,001 

GE1 1163,56 387,80 
p=0,01 

p=  0,94 

GE2 635,72 149,24 p= 0,001 

PIF – Pico Inicial de Força  (N) RSAE – Recepção Salto anterior com pé esquerdo 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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RSAD – Recepção a um Salto Anterior com o pé direito 

Dos resultados indicados na tabela 42, verificámos que existiram diferenças estatisticamente 

significativas na O2 (p=0,004) (Apêndice 43).  Existiram diferenças estatisticamente significativas no GE 

entre O1 e O2, existindo uma diminuição do PIF de 51,0. Na O2, os atletas do GC diminuíram 4,1% em 

relação a O2.  Estes resultados indicam que, nesta tarefa, ocorreu uma melhoria da técnica de recepção ao 

solo nos atletas que realizaram o programa de exercícios, reduzindo assim as cargas impostas às 

estruturas articulares e ligamentares. 

 

 

Na O1, a média do BW (N/Kg), na RSAD foi de 13,91 ± 8,00 N/Kg no GC e 18,54 ± 12,30 N/Kg no 

GE. Na O2, a média do GC foi de 14,23 ± 5,58 N/Kg e a do GE 8,04 ± 2,27 N/Kg.    

Os resultados da tabela 43 indicam que os dois grupos apenas apresentaram diferenças significativas 

na O2 (p = 0,002) (Apêndice 44). Os resultados indicam ainda que existiram diferenças significativas 

entre O1 e O2 no GE (p= 0,02), com uma diminuição do BW na O2 em cerca de  56,6% nos atletas do 

GE. Por outro lado, os atletas do GC aumentaram, em média, 2,3%. Estes dados indicam igualmente uma 

Tabela 41 – RSAE BW (N/kg) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo 

(O1/O2) 

Avaliação Inter-grupo  

(O1/O2) 

     

GC 1 16,46 6,20 
p=0,42 

p=  0,61 

GC2 13,95 4,39  p= 0,002 

GE1 15,38 5,11 
p=0,02 

 p=  0,61 

GE2 8,51 2,35 p= 0,002 

BW – Body Weight (N/kg)  RSAE – Recepção Salto anterior com pé esquerdo 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

Tabela 42 – RSAD PIF (N) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo 

(O1/O2) 

Avaliação Inter-grupo  

(O1/O2) 

     

GC 1 1052,28 404,22 
p=0,79 

p=  0,94 

GC2 1009,28 327,68  p= 0,004 

GE1 1228,26 646,22 
 p=0,003 

 p=  0,94 

GE2 601,95 147,30  p= 0,004 

PIF – Pico Inicial de Força (N)  RSAD – Recepção Salto anterior com pé direito 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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melhoria na capacidade de amortecimento das forças de reacção do solo logo após a recepção de um salto 

nos atletas que realizaram o programa de exercícios. 

 

 

 

RSLIE – Recepção a um salto lateral interno com  o pé esquerdo 

 

Através dos resultados indicados na tabela 44, verificámos que os dois grupos apresentaram diferenças 

significativas na O2 (p= 0,02) (Apêndice 45).  Os resultados indicam ainda uma melhoria estatisticamente 

significativa entre O1 e O2 no GE (p= 0,01).  Existiu uma diminuição do PIF de aproximadamente 14,6% 

nos atletas do GC e 34,8% nos atletas do GE, que sugere uma melhoria do controlo neuromuscular dos 

atletas nesta tarefa, porém, mais evidente nos que que realizaram o programa de exercícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na O1, a média do BW (N/Kg) na RSLIE foi de 19,20 ± 5,53 N/Kg no GC e 17,34 ± 7,57 N/Kg no 

GE. Na O2, a média do GC foi de 16,42 ± 4,25 N/Kg e a do GE 11,38 ± 4,64 N/Kg, existindo diferenças 

significativas entre os dois grupos (p= 0,01) (Tabela 45) (Apêndice 46). 

Tabela 43 – RSAD BW (N/kg) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo 

(O1/O2) 

Avaliação Inter-grupo  

(O1/O2) 

     

GC 1 13,91 8,00 
p = 0,97 

p = 0,61 

GC2 14,23 5,58  p = 0,002 

GE1 18,54 12,30 
 p = 0,02 

 p = 0,61 

GE2 8,04 2,27  p= 0,002 

BW – Body Weight (N/kg) RSAD – Recepção Salto anterior com pé direito 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

Tabela 44 – RSLIE PIF (N) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo 

(O1/O2) 

Avaliação Inter-grupo  

(O1/O2) 

     

GC 1 1402,39 463,81 
p=0,15 

p=  0,63 

GC2 1197,28 367,06 p= 0,02 

GE1 1301,36 563,50 
p=0,01 

p=  0,63 

GE2 848,79 324,89 p= 0,02 

PIF – Pico Inicial de Força (N)   RSLIE – Recepção Salto Laterial Interno com pé esquerdo 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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Os resultados indicam ainda que no GE existiram diferenças estatisticamente significativas entre O1 e 

O2 (p = 0,01). Comparativamente à O1, existiu uma diminuição do BW na O2 em cerca de  34,4% nos 

atletas do GE, enquanto que os atletas do GC diminuiram, em média, 14,5%. 

 

 

 

 

RSLID – Recepção a um salto lateral interno com o pé direito 

 

Observámos que os dois grupos apresentaram diferenças significativas na O2  (p= 0,00). Os resultados 

indicam ainda que existiram diferenças significativas no GE entre O1 e O2 (p = 0,01) (Tabela 46) 

(Apêndice 47). Concluímos através dos resultados obtidos que existiu uma diminuição do PIF de 10,8% 

nos atletas do GC e 45,3% nos atletas do GE, indicando uma maior capacidade de absorção das forças de 

impacto após a recepção de um salto nos atletas que realizaram o programa de treino. 

 

 

 

Tabela 45 – RSLIE BW (N/kg) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo 

(O1/O2) 

Avaliação Inter-grupo  

(O1/O2) 

     

GC 1 19,20 5,53 
P=0,92 

 p=  0,49 

GC2 16,42 4,25  p= 0,01 

GE1 17,34 7,57 
 p=0,01 

 p=  0,49 

GE2 11,38 4,64  p= 0,01 

BW – Body Weight (N/kg)  RSLIE – Recepção Salto Laterial Interno com pé esquerdo 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 

Tabela 46 – RSLID PIF (N) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo 

(O1/O2) 

Avaliação Inter-grupo  

(O1/O2) 

     

GC 1 1253,67 413,57 
p=0,52 

p=  0,89 

GC2 1118,28 260,71 p= 0,001 

GE1 1337,54 847,55 
p=0,01 

p=  0,89 

GE2 731,36 205,58 p= 0,001 

PIF – Pico Inicial de Força (N)   RSLID – Recepção Salto Laterial Interno com pé direito 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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Na O1, a média do BW (N/Kg) na RSLID foi de 17,12 ± 4,91 N/Kg no GC e 17,59 ± 10,59 N no GE. 

Na O2, a média do GC foi de 15,61 ± 4,50 N e a do GE 9,80 ± 3,09 N., sendo que os resultados obtidos 

indicam uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos (p= 0,00) (Tabela 47) 

(Apêndice 48). 

No GE verificámos que existiram diferenças significativas entre O1 e O2 (p = 0,01), indicando assim 

melhorias estatisticamente significativas no PIF após a recepção de um salto, com uma diminuição média 

de 44,3% neste grupo. Comparativamente à O1, existiu também uma diminuição do BW na O2 em 8,8% 

nos atletas do GC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 47 – RSLID BW (N/kg) 

 Média Desvio-padrão Avaliação Intra-grupo 

(O1/O2) 

Avaliação Inter-grupo  

(O1/O2) 

     

GC 1 17,12 4,91 
p=0,68 

p=  0,69 

GC2 15,61 4,50 P= 0,001 

GE1 17,59 10,59 
p=0,01 

P=  0,69 

GE2 9,80 3,09 P= 0,001 

BW – Body Weight (N/kg)  RSLID – Recepção Salto Laterial Interno com pé direito 

GC1 – Grupo Controlo O1 GC2 -  Grupo Controlo O2 GE1 -  Grupo Experimental O1  GE2 - Grupo Experimental O2 
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V. Discussão 

 

Incidência das Lesões registadas na época 2012-13 

 

No nosso estudo verificámos que, na época 2012-13, cerca de 77% dos atletas (24 em 31) sofreram, 

pelo menos, uma lesão. Este valor é superior ao descrito na época anterior (67,8%), bem como no estudo 

realizado por  van Beijsterveldt et al. (2012), onde 60,5% dos atletas sofreram lesão.  

Na época 2012-13, em 18 atletas pertencentes ao GC, 16 (88,9%) sofreram pelo menos uma lesão. No 

GE, esta percentagem foi inferior, 61,5% (8 em 13 jogadores). 

A incidência total de lesões na equipa na época 2012-13 foi de 6,26 lesões por 1000 horas de 

exposição, sendo que a incidência de lesões em competição foi de 28,66 lesões por 1000 horas de 

competição. A incidência de lesões em treinos foi de 4,02 lesões por 1000 horas de exposição.  

A recolha de dados relativos à época 2011-12 foi realizado de forma retrospectiva. Desta forma, não 

realizámos a comparação da incidência de lesões nas duas épocas por não ter sido possível aceder com 

fiabilidade ao tempo de exposição individual dos atletas durante a época 2011-12. 

O valor de incidência total de lesões na época 2012-13 foi ligeiramente inferior à maioria dos estudos 

realizados anteriormente, nomeadamente um estudo realizado durante uma época, com uma equipa 

portuguesa de futebol, que mostrou uma incidência de 9,05 lesões por 1000 horas de exposição 

(Gonçalves, 2008) (Tabela 48). 

Um estudo realizado numa equipa de futebol da Segunda Divisão B espanhola (mesmo nível 

competitivo que a equipa participante neste estudo), durante quatro épocas consecutivas, mostrou que a 

incidência média de lesões foi de 10,9 lesões por 1000 horas de exposição. Em treino a incidência média 

foi de 5,2 lesões por 1000 horas de treino e em jogo de 44,1 lesões por 1000 horas de jogo (Mallo et al., 

2011).  

Um estudo prospectivo, realizado por Ekstrand et al. (2011), ao longo de sete épocas consecutivas em 

23 equipas de futebol de elite, seleccionadas pela UEFA, registou uma incidência média de 8,0 lesões por 

1000 horas de exposição, sendo a incidência de lesões durante os jogos foi superior do que em treinos 

(27,5 vs 4,1 lesões por 1000 horas de exposição).   

Um estudo realizado por Dias et al. (2011), durante três anos consecutivos com uma equipa de futebol 

de elite portuguesa, concluiu que a incidência total média foi de 7,2 lesões por 1000 horas de exposição. 

A incidência média em treinos foi de 3,5 lesões por 1000 horas e em jogo de 31,1 lesões por 1000 horas.  

Um estudo realizado nos Açores, com 12 equipas amadoras de futebol masculinas, num total de 251 

jogadores com média de 24,9 ± 4,6 anos, concluiu que a incidência média de lesões foi de 5,1 lesões por 

1000 horas de exposição, com 44,6 lesões por 1000 horas de exposição em jogo e 3,0 lesões por 1000 

horas de exposição em treino (Sousa, 2011). 
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Tabela 48 - Comparação de vários estudos realizados no futebol 

Autor(es) 
País (Nível 

Competitivo) 

Período Estudo 

/ Nº equipas 

(atletas) 

Idade , Peso, 

Altura (média) 

Incidência 

Lesões (nº 

lesões / 1000 

horas) 

Incidência 

Jogos (nº 

lesões / 1000 

horas) 

Incidência 

Treinos (nº 

lesões / 1000 

horas) 

Coito et al. 

(2013) 

Portugal 

(Amador) 

1 época  

1 equipa  

(n=31) 

23 anos;  

1,80 m;  

74,10 kg 

6,26 28.66 4,02 

Carling et al. 

(2010) 

França  

(Professional) 

4 épocas  

1 equipa 

(n=124) 

- - 40,5 - 

Dias et al. 

(2011) 

Portugal  

(Professional) 

3 épocas  

1 equipa  

(n=57) 

24 anos;  

1,82 m;  

78,3 kg 

7,2 31,1 3,5 

Esktrand et 

al.  (2011) 

Internacional 

(Professional) 

7 épocas  

23 equipas 

(n≈575) 

- 8,0 27,5 4,1 

Gonçalves 

(2008) 

Portugal 

(Amador) 

1 época  

1 equipa  

(n=25) 

26 anos; 

1,77m;  

74 kg 

9,05 26,24 4,25 

Mallo et al. 

(2011) 

Espanha 

(Professional) 

4 épocas  

1 equipa   

(n=88) 

25 anos; 

1,79m;  

75,3 kg 

10,9 44,1 5,2 

Sousa, P. 

(2011) 

Portugal 

(Professional) 

1 época  

12 equipas 

 (n= 251) 

25 anos 5,1 44,6 3,0 

van 

Beijsterveldt  

et al. (2012) 

Holanda  

(Amador) 

23 equipas  

(n=487) 
24 anos 9,6 21,1 3,7 

Walden et al. 

(2005) 

Internacional 

(Professional) 

1 época  

11 equipas  

( n= 266) 

26 anos;  

181 cm;  

78 kg 

9,4 30,5 5,8 

 

Incidência de lesões em Competição / Treino na Época 2012-13 

 

Nesta investigação, a incidência de lesões em competição foi de 28,66 lesões por 1000 horas de 

competição. Este valor encontra-se dentro dos valores de incidência de lesões em jogo encontrados pela 

maioria dos estudos, entre 21 a 30 lesões por 1000 horas (Waldén et al., 2005; Ekstrand, 2008; Ekstrand 

et al., 2009; van Beijsterveldt et al., 2012).   
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A incidência de lesões em jogo foi muito semelhante ao encontrado por Gonçalves (2008) e Esktrand 

et al. (2011), que calcularam, respectivamente, uma incidência de 26,24 lesões e 27,5 lesões por 1000 

horas em jogo.  

Neste estudo, a incidência de lesões em treinos foi de 4,02 lesões por 1000 horas de exposição.  A 

incidência de lesões nos treinos neste estudo foi muito semelhante ao encontrado por Ekstrand et al. 

(2011) e Gonçalves (2008) de 4,1 lesões e 4,25 lesões, respectivamente, por 1000 horas de exposição.  

Neste estudo a incidência de lesões em competição registada foi bastante superior à incidência nos 

treinos, sendo que estes valores reflectem os resultados encontrados em estudos anteriores (Junge et al., 

2004; Walden et al., 2007; Gonçalves, 2008; Mallo et al., 2011; Dias et al., 2011; Ekstrand et al., 2011; 

van Beijsterveldt et al., 2012).  

Com efeito, estudos anteriores mostraram uma incidência maior de lesões em competição, que deverá 

resultar de um aumento da exigência física e psicológica, comparado com as unidades do treino 

integrantes do microciclo (Sousa, 2011; Hagglund et al., 2005).   

Desta forma, é sugerido que o risco de lesão em competição é muito superior do que em treino. No 

caso deste estudo, o risco de lesão em jogo foi cerca de 7 vezes superior ao risco de lesão em treino, valor 

semelhante ao encontrado por Ekstrand et al. (2011). 

 

Incidência de lesões relvado natural vs relvado sintético na Época 2012-13 

 

A incidência de lesões em relvado natural foi de 6,69 lesões por 1000 horas de exposição e em relvado 

sintético de 3,67 por 1000 horas de exposição. Ekstrand et al. (2006) mostraram uma incidência 

semelhante de lesões em relvados artificiais comparado com relvado natural. Dado o baixo número de 

jogos realizados em relvado artificial, não nos é possível retirar uma conclusão dos dados obtidos neste 

estudo. 

 

Tempo de paragem médio por lesão na Época 2012-13 

 

A média de dias de paragem por lesão na época 2012-13 foi 25,6 ± 39,39 dias. Comparativamente à 

época anterior (2011-12), verificou-se uma diminuição do tempo de paragem médio, visto que, das 23 

lesões descritas, o período médio de recuperação foi de 32,81 ± 38,74 dias.  

A média de 25,6 dias de paragem por lesão verificada na época 2012-13 foi superior ao encontrado em 

outros estudos realizados, em que cada lesão correspondeu em média a 14,6 dias de paragem (Dias et al., 

2011), 15 dias (Carling et al., 2010), 18 dias de paragem (Esktrand et al., 2011) e 19,7 dias de paragem 

(Sousa, 2011).  
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Distribuição das lesões ao longo da época 2012-13 

 

Em relação à distribuição das lesões ao longo do ano, verificou-se um pico de lesões nos meses de 

Agosto e Setembro, correspondentes ao início da época, com 7 e 8 lesões, respectivamente, seguindo-se o 

mês de Janeiro com 5 lesões registadas.  

No primeiro trimestre da época, registaram-se 61,2% do total de lesões ocorridas. Por outro lado, nos 

últimos dois meses da época, apenas se registou uma lesão em cada mês (Gráfico 1). Estes valores são 

bastante diferentes em relação aos ocorridos na época anterior (2011-12), onde a distribuição de lesões foi 

muito semelhante ao longo de toda a época (Gráfico 2). 

Por outro lado, os dados obtidos na época 2012-13 são muito semelhantes aos reportados por  

Kofotolis et al. (2007), onde nos dois primeiros meses da época existiu um pico de lesões 7 a 8 vezes 

superior ao registado nos últimos 2 meses.   

Tendo em consideração estes dados, consideramos importante que futuras investigações realizem 

intervenções com o objectivo de diminuir a incidência de lesões nos primeiros meses da época. 

 

 

Gráfico 2– Distribuição das Lesões ao longo das Épocas 2011-12 e 2012-13 

 

 

Lesões por posição  

 

As diferentes acções e movimentos requeridos pelas diferentes posições sugerem que jogadores de certas 

posições podem estão mais sujeitos a sofrer lesões (Azubuike & Okokie, 2009; Sousa, 2011).  

Pela resultados indicados na tabela 49,  na época 2012-13, verificamos que, comparativamente à época 

2011-12, ocorreu um aumento da percentagem de lesões ocorridas nos médios-centros e avançados e uma 

diminuição nos defesas-laterais e defesas centrais. 
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 Tabela 49  - Comparação das Lesões registadas por Posição 

 Época 2012-13 Época 2011-12 

 Frequência (%) Frequência (%) 

Guarda-Redes 2 (5,6) 2 (8,7) 

Defesas-Laterais 7 (19,3) 6 (26,1) 

Defesas-Centrais 2 (5,6) 4 (17,4) 

Médios-Centro 11 (30,6) 5 (21,7) 

Extremos 4 (11,1) 2 (8,7) 

Avançados 10 (27,8) 4 (17,4) 

   

Total 36  (100,0) 23 (100,0) 

 

 

Estes dados variam em relação ao estudo realizado por Sousa (2011), que concluiu que a proporção de 

lesões foi similar entre defesas, médios e avançados, com cerca de 30% de lesões cada um.  

Dias et al. (2011) verificou que os guarda-redes sofreram apenas 3% das lesões, sendo que defesas 

laterais 22%, defesas centrais 20%, médios-centro 22%, extremos 20% e avançados 13%. 

Existem ainda alguns estudos não encontram diferenças significativas na prevalência de lesões entre as 

diferentes posições onde se verificaram os seguintes resultados: defesas 19-50%; médios, 22-57%, 

avançados 4-24% e guarda-redes 4-16%. (Sousa, 2011; Hassabi et al., 2010; Woods et al., 2003).  

 

 

Severidade 

 

Na época 2012-13 verificou-se uma diminuição da percentagem de lesões severas sendo que o número 

de lesões registadas manteve-se (8 lesões severas em cada época). Verificámos ainda um aumento da 

percentagem de lesões moderadas em relação à época 2011-12 (Tabela 50). 

O estudo realizado por van Beijsterveldt et al. (2012), descrevou que 46,3% das lesões foram de 

gravidade moderada, 28,8% de gravidade severa e e 18,5% de gravidade média. Assim, 

comparativamente a este estudo, as lesões de gravidade moderada na época 2012-13 apresentou uma 

percentagem semelhante, sendo que as lesões de gravidade severa apresentaram uma percentagem 

inferior. 

A percentagem de lesões severas registada na época 2012-13 foi igual à encontrada por Sousa (2011), 

onde 22% das lesões foram de gravidade severa. Sousa (2011) concluiu ainda, à semelhança do verificado 

na época 2012-13, que as lesões de gravidade moderada foram as mais comuns, com 40% do total de 

lesões registadas. Valores diferentes foram reportados por Dias et al. (2011), onde 25% das lesões foram 

de gravidade moderada, 10% graves e 22% ligeiras e 43 % mínima / média.   
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A incidência de lesões severas ao longo da época no plantel foi de 1,39 lesões por 1000 horas de 

exposição, um valor bastante superior ao registado por Mallo et al. (2011), de 0,4 lesões severas por 1000 

horas de exposição. 

 

Tabela 50 – Comparação das Lesões  registadas por Severidade  

 Época 2012-13 Época 2011-12 

 Frequência (%) Frequência (%) 

Ligeiro 4 (11,1%) 1 (4,3%) 

Mínimo 6 (16,7%) 1 (4,3%) 

Médio 2 (5,6%) 5 (21,8%) 

Moderado 16 (44,4%)   8 (34,8%) 

Severo 8 (22,2%) 8 (34,8%) 

   

Total 36  (100,0) 23 (100,0) 

 

Das 8 lesões severas registadas na época 2012-13,  4 lesões (50 %) ocorreram no joelho, 3 (37,5%) na 

coxa e 1 (12,5%) na tibiotársica. Sousa (2011), reportou que, das lesões severas registadas, 46% destas 

ocorreram no joelho. No mesmo sentido, a maioria dos estudos tem descrito que a maioria das lesões 

severas ocorre no joelho, sendo que futuras investigações devem ser direccionadas com o objectivo de 

diminuir a incidência de lesões severas nesta articulação (Roi et al., 2004; Alentorn-Geli et al., 2009, 

Sousa et al., 2011; Walden et al., 2011). 

Das 8 lesões severas descritas na época 2011-12, quatro (50%) ocorreram na tibiotársica, duas (25%) 

na coxa, uma no joelho e uma na perna (12,5% cada).  

Desta forma, observamos, que em relação à época 2011-12, ocorreu um aumento da percentagem de 

lesões severas no joelho e na coxa, assim como uma diminuição de lesões severas na tibiotársica, na 

época 2012-13.  

Na época 2012-13, a grande maioria das lesões severas foram de natureza capsulo-ligamentar e 

muscular, com 3 lesões cada. A maioria das lesões ocorreu em treino (62,5%) e sem contacto externo 

(75,0%).  Valores semelhantes foram reportados por Sousa (2011), onde as lesões severas ocorreram mais 

em treinos que jogos (63% vs 37%). 

Na época anterior, o tipo de lesão severa mais frequente foi as lesões capsulo-ligamentares com 3 

lesões (37,5%), seguidas das lesões musculares e outras estruturas com 2 cada (25% cada). A maioria das 

oito lesões ocorreu em competição (6 lesões - 75%) e 2 ocorreram em treino (25%). 

Tal como mencionado, na época 2012-13, foram registadas um total de 8 lesões severas (22,2% do 

total de lesões), sendo que todas afectaram atletas do GC.  

Comparando a incidência de lesões severas no GC e GE verificamos que parece existir um efeito 

protectivo nos atletas pertencentes ao GE, já que este grupo apresentou uma incidência de 0,0 lesões 
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severas por 1000 horas de exposição, contrariamente ao GC, que sofreu em média 3,55 lesões severas por 

1000 horas de exposição. 

 

Região anatómica das lesões registadas na época 2012-13 

 

Na época 2012-13, 75% do total de lesões (27/36) afectaram os membros inferiores. Este valor 

enquadra-se dentro do descrito noutros estudos, onde entre 74 a 85% das lesões ocorrem nos membros 

inferiores (Tsiganos et al., 2007; Hassabi et al., 2010; Dvorak et al., 2011; Mallo et al., 2011; Sousa, 

2011).  

Na época 2012-13, o local anatómico mais afectado foi a tibiotársica, com 9 lesões registadas (25%), 

seguida do joelho (7 lesões – 19,4%) e coxa (6 lesões – 16,7%). Na época 2011-12, verificou-se que a 

região anatómica mais atingida foi a tibiotársica (43,5%), seguida da coxa (30,4%) e joelho (17,4%). 

Em relação à época anterior, verificou-se uma diminuição da percentagem de lesões na tibiotársica e 

na coxa, sendo que os valores percentuais respeitantes às lesões no joelho se mantiveram semelhantes. 

Os valores encontrados foram semelhantes aos encontrados por Wong & Hong (2005), concluiram que 

os três locais mais comummente atingidos por lesão no futebol são a tibiotársica (20%), coxa (17%) e 

joelho (15%). 

 No GE, as 12 lesões registadas ocorreram predominantemente na tibiotársica (6 lesões - 50%) e na 

virilha (2 lesões - 16,7%). No GC, o local mais afectado foi o joelho com 7 lesões registadas (20,2%), 

seguido da coxa (5 lesões - 20,9%), tibiotársica e ombro (3 lesões cada - 12,5%). 

Um estudo realizado por van Beijsterveldt et al. (2012), com um design metodológico semelhante ao 

seguido por esta investigação (com maior dimensão amostral) concluiu que a região anatómica mais 

afectada por lesões no GE foi a tibiotársica (21,8%), perna (18,4%) e joelho (11,7%). No GC o local mais 

afectado foi o joelho (19.8%), tibiotársica (16,3%) e perna (13,4%). 

Os  dados registados na época 2012-13 estão em acordo com estudos anteriores, que referem que as 

zonas mais afectadas no futebol sénior masculino são: a coxa (entre 14 a 23% das lesões), tibiotársica (11 

a 26%), joelho (14 a 22%), perna (11 a 21%), anca / virilha (11 a 16%) e pé (7 a 21%) (Azubuike & 

Okoije, 2009; Dvorak et al., 2007; Kordi et al.,2011; Ekstrand et al., 2009; Sousa, 2011) (Tabela 51).   

Por outro lado, nos estudos realizados por Mallo et al. (2011) e Gonçalves (2008) a coxa foi a região 

mais comum de lesão (35% e 33,3%, respectivamente). 

No estudo realizado por Gonçalves (2008) as zonas mais afectadas foram a coxa e a anca/virilha com 

33,3% e 30% respectivamente. Carling et al. (2010) registou que as lesões no joelho foram as mais 

comuns (21,5%), seguidas da tibiotársica (20%) e perna (10%).  

Deste modo, podemos concluir que apesar dos estudos variarem na proporção das áreas onde as lesões 

registadas, é consensual que as lesões no futebol afectam mais comummente a coxa, joelho e tibiotársica, 

tal como observado no estudo.  
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Tipo de lesões registadas na época 2012-13 

 

O tipo de lesão mais frequente ocorrida na época 2012-13 foi a lesão capsulo-ligamentar (12 lesões - 

33,3%), seguido de lesão muscular (10 lesões - 27,8 %) e contusãos  (4 lesões - 11,2%) (Tabela 52). 

Na época anterior (2011-12), o tipo de lesão mais comum foi também a lesão capsulo-ligamentar (11 

lesões - 47,8%), seguida de lesão muscular (6 lesões - 26,0%).  

Assim, observámos que existiu uma diminuição da percentagem de lesões capsulo-ligamentares na 

época 2012-13, comparativamente à época anterior. Contudo, esta percentagem, mesmo reduzindo em 

relação à época anterior, atingiu valores mais elevados em relação a outros estudos já realizados 

(Gonçalves, 2008; Dias et al., 2011; Ekstrand et al., 2011). 

As contusões contabilizaram 11,2% do total de lesões registadas durante a época 2012-13. Este tipo de 

lesões foi a mais comum estudo realizado por Dias et al. (2011), contabilizando 30% das lesões, seguida 

de lesão muscular (23%), lesão ligamentar (14%) e lesão tendinosa (13%).    

As contusões estão entre as lesões mais comuns no futebol, são normalmente de gravidade menor e 

traduzem-se em pouco tempo de inactividade, sendo que a média de paragem média na época 2012-13 foi 

de 4,50 ± 2,52 dias. Ocorrem habitualmente por contacto com diferentes partes do corpo de outro atleta 

como o joelho, pé ou cotovelo (Hagglund et al., 2005). 

Os dados registados na época 2012-13 foram semelhantes aos encontrados por Ekstrand et al. (2011) e 

Sousa (2011), que constataram que as lesões musculares, capsulo-ligamentares e contusões foram as 

lesões mais comuns. 

No mesmo sentido, um estudo prospectivo realizado por Carling et al. (2010)  ao longo de quatro 

épocas, numa equipa da Primeira Liga Francesa, mostrou que as lesões musculares foram as mais comuns 

(33,9%), seguido de lesões capsulo-ligamentares (23,3%) e contusões (20%).   

No estudo realizado por Gonçalves (2008) a maioria das lesões ocorridas foram musculares (73,3%), 

seguidas de contusões (13,3%) e lesões ligamentares (10%). 

 Sabendo-se que as lesões musculares têm sido descritas como o tipo de lesão mais comum em 

futebolistas da Europa, verificámos que a percentagem de lesões musculares calculada neste estudo (25%) 

Tabela 51 -    Comparação Região Anatómica afectada em vários estudos 

 Lesões  Tibio-társica (%) Lesões Joelho (%) Lesões Coxa (%) 

Coito et al (2013)  Época 12-13 25,0 19,4 16,7 

Coito et al (2013)  Época 2011-12 43,5 17,4 30,4 

Dias et al (2011) 17,0 42,0 32,0 

Ekstrand et al (2011) 14,0 18,0 23,0 

Gonçalves (2008) 10,0 10,0 33,3 

Mallo et al (2011) 14,0 10,0 35,0 

Sousa (2011) 18,1 20,3 21,1 

Wong & Hone (2005) 20,0 17,0 15,0 
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enquadra-se dentro dos estudos já realizados. Torna-se, assim, necessário desenvolver estratégias eficazes 

na redução deste tipo de lesões (Árnason et al., 2004; Hägglund et al., 2005; Waldén et al., 2005; 

Ekstrand et al., 2011).   

No GE registaram-se  6 lesões (50%) de natureza capsulo-ligamentar, quatro (33,3%) de natureza 

muscular, uma contusão e uma outra lesão (cada uma com 8,3%). No GC ocorreram 6 lesões (25%) 

capsulo-ligamentares, 6 (25%) lesões musculares, 3 (12,5%) contusões, 3 outras lesões (12,5%), 2 (8,3%) 

lesões tendinosas, 2 (8,3%) luxações, 1 (4,2%) lesão condral e 1 fractura (4,2%). 

 

 

Lesões por Macrotraumatismo / Microtraumatismo registadas na época 2012-13 

 

Na época 2012-12, a maioria das lesões foi originada por macrotraumatismos (33 lesões – 91,7% ), 

havendo apenas 3 lesões provocadas por microtraumatismos / overuse (8,3%). Estes valores foram 

semelhantes aos encontrados na época 2011-12, onde 22 (95,7%) das 23 lesões descritas ocorreram por 

macrotraumatismo.  

O número de lesões provocadas por overuse foi consideravelmente mais baixo do que o reportado por 

Dias et al. (2011) - 35%; por Sousa (2011) -  22%  e por van Beijsterveldt et al. (2012) – 20,0% e Carling 

et al. (2010) – 15,4%.  

Contudo, os dados registados neste estudo vão de encontro ao que tem sido demonstrado em vários 

estudos, onde a maior parte das lesões foram de natureza traumática (59 a 87%), sendo as lesões por 

overuse mais raras (até 13%) (Ekstrand et al., 2006; Azubuike & Okoije, 2009; Ekstrand et al, 2011). No 

mesmo sentido, foi demonstrado por Gonçalves (2008), onde a grande maioria das lesões foram de 

origem traumática  96,7% e somente 1 lesão foi causada por microtraumatsimo, representando apenas 

3,3%. 

Tabela 52 - Comparação Tipo de Lesão em vários estudos 

 

 

 

Lesões Musculares 

(%) 

 

Lesões Capsulo-

ligamentares (%) 

 

Contusões (%) 

    

Coito et al. (2013)  Época 2012-13 27,8 33,3 11,2 

Coito et al. (2013)  Época 2011-12 30,4 47,8 - 

Gonçalves (2008) 73,3 10 13,3 

Carling et al. (2010) 33,9 22,3 20,0 

Dias et al. (2011) 23,0 14,0 30,0 

Ekstrand et al. (2011) 35,0 18,0 17,0 

Mallo et al. (2011) 17,0 20,0 21,0 

Sousa (2011) 24,0 32,0 17,0 
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O tempo de paragem médio por microtraumatismo foi superior às lesões provocadas por 

macrotraumatismo, não existindo, contudo, diferenças estatisticamente significativas (p=0,52) (43,3 ± 

54,4 dias vs 24,03 ± 38,4 dias). 

 

Lesões Primárias / Recidivas registadas na época 2012-13 

 

Na época 2012-13, a maior parte das lesões foram primárias (25 lesões) sendo que 11 das lesões que 

ocorreram foram lesões recidivas, representando 30,6% das lesões. Por outro lado, estes valores foram 

semelhantes aos encontrados na época anterior (2011-12), onde das 23 lesões descritas, 6 lesões (26,1%) 

foram recidivas. 

O valor encontrado para as lesões recidivas, em ambas as épocas, foi bastante superior ao encontrado 

por Mallo et al. (2011) e van Beijsterveldt et al. (2012), que registaram uma percentagem de lesões 

recidivas de 9% e 13,0%, respectivamente. Nestes estudos, as lesões musculares e capsulo-ligamentares 

tiverem uma incidência de lesões recidivas maior. 

Como foi dito, foram registadas cerca de 30% de lesões recidivas ao longo da época, correspondendo a 

11 lesões, sendo registadas 25 lesões primárias (69,4% do total de lesões).  

Não existiram diferenças estatisticamente significativas (p=0,66) entre o tempo de paragem médio nas 

lesões recidivas e nas lesões primárias (22,27±28,78 dias vs 27,12±43,67 dias). Das 11 lesões recidivas, 6 

(54,5%) ocorreram no GC e 5 (45,5%) no GE. Destas lesões, foram registadas 3 lesões capsulo-

ligamentares na tibiotársica e 2 lesões musculares nos isquiotibiais. 

Das 6 lesões recidivas registadas na época 2011-12, o período médio de paragem foi de 9.83 ± 11,27 

dias. Todas as lesões recidivas descritas ocorreram na tibiotársica e foram de natureza capsulo-ligamentar. 

Das 17 lesões primárias ocorridas na época 2011-12, a média de paragem para cada uma delas foi de 

37,06 ± 40,66 dias. 

Desta forma, verificou-se que a percentagem de lesões recidivas se manteve semelhante nas duas 

épocas, sendo que o tempo de paragem médio nas lesões recidivas foi maior na época 2012-13. 

Os valores percentuais verificados para lesões recidivas neste estudo enquadram-se no limite superior 

do reportado pela maioria dos estudos anteriores, que têm mostrado valores entre 7 a 30% das lesões. 

(Walden et al., 2005; Azubuike & Okojie, 2009;). Contudo, existem alguns estudos onde a percentagem 

de lesões recidivas foi inferior, nomeadamente o estudo realizado por Sousa (2011), que verificou que 

11% das lesões foram recidivantes, valor muito semelhante ao encontrado por Ekstrand et al. (2011), de 

12%. Destas lesões, 38% foram lesões capsulo-ligamentares e 31% lesões musculares. 

Hagglund et al. (2006) realizou um estudo com 14 equipas de futebol masculinos durante duas épocas, 

cujo objectivo era investigar se uma lesão anterior constitui um factor de risco para uma futura lesão, bem 

como calcular se a incidência de lesões foi semelhante nas duas épocas. A incidência de lesões não variou 

nas 2 épocas (7,6 lesões por 1000 horas de exposição em ambas as épocas). Contudo, estes autores 

concluíram que uma lesão anterior é um risco de lesão importante em jogadores de futebol, especialmente 
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lesões musculares nos isquiotibiais e adutores, bem como lesões capsulo-ligamentares do joelho e tibio-

társica. Com efeito, neste estudo existiram vários atletas que sofreram lesões recidivas de natureza 

capsulo-ligamentar, na tibiotársica (n=4) e muscular, nos isquiotibiais (n=4).  

Verificámos que a grande maioria das 11 lesões recidivas registadas na época 2012-13 foram lesões 

capsulo-ligamentares (45,5%) e musculares (45,5%), existindo apenas uma lesão recidivante de outro tipo 

(luxação – 9,0%). Estas conclusões estão em acordo com o estudo realizado por Mallo et al. (2011), onde 

lesões musculares e capsulo-ligamentares tiveram um taxa de recorrência maior. 

O local mais afectado por este tipo de lesões foi a tibiotársica e coxa com 4 lesões cada (36,4%), 

seguida do joelho, virilha e ombro, cada local com uma lesão recidivante registada. Das 11 lesões 

recidivantes, 6 (54,5%) ocorreram em treino e 5 (45,5%) em competição. 

Apesar de não haver diferenças estatisticamente significativas (p=0,08), observámos que o tempo de 

paragem médio por lesão nas lesões recidivas no GE foi inferior ao verificado no GC (10,60 ± 8,68 dias 

vs 32,00±36,70 dias). Este facto pode sugerir um efeito protectivo nos atletas que realizaram o treino de 

reeducação sensório-motor. 

 

Ocorrência e Mecanismo das Lesões registadas na época 2012-13 

 

Do total de lesões registadas na época 2012-13, 15 (41,6%) ocorreram em competição e 21 (58,3%) 

em treino.  A maioria das lesões tiveram origem traumática / mecanismo directo (originadas por choque 

com outro jogador ou bola) (22 lesões - 61%), sendo que ocorreram 14 lesões (39%) sem contacto 

externo / mecanismo indirecto (incluindo saltos, corrida ou remate).   

Das 22 lesões ocorridas com contacto externo, 13 (59,1%) ocorreram no GC e 9 (40,9%) no GE. Das 

14 lesões sem contacto externo ocorridas, a maioria ocorreu no GC (11 lesões - 78,6%). Assim, durante a 

época 2012-13 foram registadas apenas 3 lesões sem contacto externo (21,4%) no grupo de atletas que 

realizaram o programa de exercícios. 

Na época 2011-12 as lesões descritas ocorreram predominantemente em competição (82,6%) e apenas 

17,4% das lesões descritas ocorreram durante o treino. 12 das 23 lesões (52,2%) foram originadas por um 

mecanismo directo e 11 lesões por mecanismo indirecto (47,8%). 

van Beijsterveldt et al. (2012) descreveu que 65,4% das lesões ocorreram em competição e 34,6% em 

treinos. Desta forma, comparativamente ao estudo mencionado e à época anterior, verificou-se, na época 

2012-13, um aumento da percentagem de lesões que ocorreram em treino. 

Os valores encontradas para as lesões de origem traumática e sem origem traumática na época 2012-13 

foram muito semelhantes ao encontrados por Dias et al. (2011), em que 59% foram devido a contacto 

com outro jogador e 41% sem contacto directo.   

A média de paragem por lesão sem contacto directo na época 2012-13 foi superior à média de paragem 

das lesões originadas por contacto directo (31,86 ±28,67 dias vs 21,68±45,09 dias).  No mesmo sentido, 

Gonçalves (2008) verificou que as lesões registadas que ocorreram sem contacto directo (43,3% do total) 
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provocaram um tempo de inactividade maior do que as lesões com contacto (56,7% do total). Na época 

anterior, verificou-se que a média de paragem por lesão originada por contacto directo foi superior à 

média de paragem por lesão originadas sem contacto directo (42,67 ± 47,99 dias vs 16,09 ± 9,88 dias). 

 

Tabela 53 - Diagnóstico das lesões ao longo das Épocas 2011-12 e 2012-13 

 Lesões Época 2011-12 Lesões Época 2012-13 

 Frequência (%) Frequência (%) 

Bursite aquiliana 1 (4,3) 0 (0,0) 

Contusões  0  (0,0) 4 (11,2) 

Feridas com sutura 1 (4,3) 4 (11,2) 

Fractura 1 (4,3) 1 (2,8) 

Lesões capsulo-ligamentares joelho 1 (4,3) 3 (8,4) 

Lesões capsulo-ligamentares tibio-társica 10 (43,6) 9 (25,2) 

Lesão condral no joelho 1 (4,3) 1 (2,8) 

Lesões musculares coxa 5 (21,8) 6 (16,8) 

Lesões musculares pé 1 (4,3) 0 (0,0) 

Lesões musculares virilha 2 (8,7) 3 (8,4) 

Lesões tendinosas joelho 0 2 (5,6) 

Luxação Ombro  0 2 (5,6) 

   

   

Total 23 (100) 36 (100) 

 

Analisando a tabela 53, verificamos uma diminuição da percentagem de lesões capsulo-ligamentares 

na tibio-társica na época 2012-13 comparativamente à epoca 2011-12. Contudo, o número absoluto deste 

subtipo de lesões manteve-se semelhante. Para além disso, existiu uma diminuição da percentagem de 

lesões musculares na coxa, sendo que constatámos também um aumento do número de lesões capsulo-

ligamentares no joelho na época 2012-13.  

 

Lesões Grupo Controlo (GC) vs Grupo experimental (GE) registadas na época 2012-13 

 

A incidência total de lesões no GC ao longo da época 2012-13 foi de 10,66 lesões por 1000 horas de 

exposição, correspondendo a um total de 24 lesões.  

A incidência total de lesões no GE foi de 4,1 lesões por 1000 horas de exposição, correspondendo a 

um total de 12 lesões registadas. 

A média de tempo de paragem  por lesão no GC foi de 33,25 ± 46, 29 dias e a média de paragem por 

lesão no GE foi de 10,42 ±8,4 dias. Apesar de não se terem verificado diferenças estatisticamente 

significativas no tempo de paragem médio (p = 0,26), deve-se salientar que o tempo de paragem médio 
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por lesão no GE foi cerca de 33% em relação ao verificado no GC, sugerindo um possível efeito 

protectivo no grupo que realizou o treino sensório-motor.  

van Beijsterveldt et al. (2012) realizou recentemente um estudo a 23 equipas de futebol amador, com 

uma amostra de 487 jogadores, que foram divididos em 2 grupos: Grupo Controlo (GC)(12 equipas, 246 

jogadores) e Grupo Experimental (GE)(11 equipas, 241 jogadores). O grupo experimental realizou um 

programa de prevenção de lesões (FIFA 11+) durante uma época, consistindo numa série de tarefas, 

incluindo exercícios proprioceptivos, realizados no início dos treinos. Este programa foi realizado duas 

vezes por semana, com duração entre 10 a 15 minutos. Foram registadas e analisadas as lesões ocorridas 

nos dois grupos, sendo calculada a incidência de lesões. A incidência total nos dois grupos foi de 9,6 

lesões por 1000 horas de exposição; 3,4 lesões por 1000 horas de exposição em treino e 21,9 lesões por 

1000 horas de exposição em jogo. Calculada a incidência no GE e do GC, não foram encontradas 

diferenças significativas (9,6 lesões / 1000 horas de exposição para o GE e 9,7 lesões para GC). Assim, 

estes autores concluíram que este programa de treino não tem efeito preventivo na incidência de lesões 

em jogadores de futebol amadores masculinos. Os autores sugeriram ainda a realização de futuros estudos 

nesta área, com diferentes programas de treino, de modo a existir maior evidência em relação ao tipo de 

exercícios mais eficazes na prevenção de lesões em futebolistas. Neste estudo, o tempo médio de paragem 

no GE foi de 14 dias de paragem e no GC de 17 dias. Desta forma, constatamos que a diferença entre o 

tempo de paragem médio no GE e GC foi superior na presente investigação. 

 

Lesões capsulo-ligamentares registadas na época 2012-13 

 

Ocorreram 12 lesões capsulo-ligamentares na época 2012-13, sendo a incidência total de 2,09 lesões 

capsulo-ligamentares por 1000 horas de exposição.   

A incidência deste tipo de lesões em treino foi de 1,72 por 1000 horas de exposição e em jogo de 5,73 

lesões por 1000 horas de exposição. 

A incidência de lesões capsulo-ligamentares na tibiotársica foi de 1,56 por 1000 horas de exposição e 

no joelho de 0,57 por 1000 horas de exposição. Estes valores foram semelhantes ao encontrados por 

Mallo et al. (2011) que registaram uma incidência de lesões na tibiotársica e joelho de 1,2 lesões e 0,6 

lesões por 1000 horas de exposição, respectivamente. 

Na época 2012-13, 10 atletas (32,2%) do plantel sofreram, pelo menos, uma lesão capsulo-ligamentar 

na época (7 jogadores do GC e 3 jogadores do GE). 

Das 12 lesões ligamentares que ocorreram, 7 lesões ocorreram em atletas do GC e 5 do GE. Destas 

lesões ligamentares, 9 (75%) ocorreram na tibiotársica e 3 (25%) no joelho. No estudo realizado por 

Mallo et al. (2011) as lesões na tibiotársica (56%) e joelho (34%) constituíram 96% das lesões capsulo-

ligamentares. 
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O tempo de exposição do GC foi de 135118 minutos, equivalente a 2251,97 horas. Calculando a 

incidência de lesões capsulo-ligamentares neste grupo, obtemos o valor de 3,11 lesões por 1000 horas de 

exposição. 

O tempo de exposição do GE foi de 175343 minutos, equivalente a 2922,38 horas. Calculando a 

incidência de lesões capsulo-ligamentares neste grupo, obtemos o valor de 1,71 lesões por 1000 horas de 

exposição. 

Calculando o tempo de paragem para cada lesão capsulo-ligamentar, cada atleta do GC esteve parado 

em média 29,43±23,82 dias, enquanto que um atleta do GE esteve parado em média 10,40±2,88 dias.  

Existiram diferenças estatisticamente significativas no tempo de paragem médio por lesão capsulo-

ligamentar entre o GC e o GE (p= 0,04). Assim, os resultados obtidos indicam que o programa de 

exercícios teve efeitos na diminuição do tempo de paragem médio por lesão capsulo-ligamentar nos 

atletas do GE, comparativamente aos atletas do GC.  

Um estudo prospectivo realizado recentemente por Walden et al. (2011) com um total de 44 clubes 

masculinos (n= 2019 jogadores) concluiu que 6,8% do total de lesões registadas no estudo foram lesões 

capsulo-ligamentares no joelho, sendo que as lesões do LCA constituiram 10% das lesões no joelho.   

Apesar da dimensão da amostra no nosso estudo ser muito mais reduzida que o realizado por Walden 

et al. (2011), verificamos que a percentagem de lesões capsulo-ligamentares no joelho foi semelhante 

(8%), mas não se registou nenhuma lesão do LCA. Deste modo, os resultados obtidos neste estudo, tal 

como noutros já realizados, sugere que a realização do treino sensório-motor reduz a incidência deste tipo 

de lesão (Alentorn-Geli et al., 2009). 

Kofotolis et al. (2007) investigou a incidência de lesões capsulo-ligamentares na tibiotársica em nove 

equipas amadoras na Grécia durante 2 épocas. Um total de 336 jogadors masculinos foram incluídos no 

estudo, sendo que os mecanismos de lesão mais comuns foram um contacto com outro jogador e a 

recepção após um salto. Estes autores verificaram que a maior parte das lesões registadas ocorreram em 

treino, sendo que nos dois primeiros meses da época existiu um pico de lesões 7 a 8 vezes superior que o 

registado nos últimos 2 meses. Registou também que história de lesão anterior na tibiotársica foi uma 

variável preditora significativa (p ≤ 0,05). Estes autores calcularam que a média de incidência de lesões 

capsulo-ligamentares na tibiotársica foi de 2,16 lesões por 1000 horas de exposição, valor superior ao 

encontrado na presente investigação, na época 2012-13 (1,56 lesões por 1000 horas de exposição). 

Dos valores encontrados concluímos que, apesar do programa não ter evitado a ocorrência de algumas 

lesões capsulo-ligamentares nos atletas do GE, contribuiu para uma diminuição da severidade da mesma, 

com um tempo de paragem médio por lesão mais reduzido.  

Para além disso, das 5 lesões capsulo-ligamentares que os atletas do GE sofreram, 4 (80%) foram de 

origem traumática e apenas uma ocorreu sem contacto externo. Por outro lado, os atletas do GC sofreram 

apenas 2 lesões com traumatismo externo (28,6%), existindo 5 lesões que ocorreram sem contacto 

externo (71,4%). Sabendo-se que os programas de reeducação sensório-motora tem maior dificuldade na 

prevenção de lesões por contacto directo, existem diferenças entre o GC e o GE quer na incidência de 
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lesões capsulo-ligamentares ao longo da época quer ao nível das características destas lesões (Longo et al, 

2012). 

 

Lesões musculares registadas na época 2012-13 

 

Na época 2012-13 verificou-se um total de 10 lesões musculares, sendo que a incidência deste tipo de 

lesões no plantel durante a época foi de 1,74 lesões por 1000 horas de exposição. Das 10 lesões 

registadas, 6 ocorreram em atletas do GC e 4 em atletas do GE. 

A média de paragem por lesão muscular foi de 28,00 ± 30,84 dias, sendo que o tipo de lesão muscular 

mais comum foi a contractura (50%), seguida das roturas (30%) e estiramento (20%). A média de 

paragem por lesão muscular no GC foi de 36,17 ± 37,71 dias e no GE de 15,75 ± 12,20 dias.  

Das 10 lesões musculares ocorridas ao longo da época, 60% afectou a coxa e 30% a região da virilha. 

Maioritariamente as lesões musculares foram de severidade moderada (50%).  Metade de todas as lesões 

musculares registadas afectaram os isquiotibiais, seguidas dos adutores com 30% das lesões musculares.  

A incidência de lesões musculares nos isquiotibiais foi de 0,87 lesões por 1000 horas de exposição, ou 

seja, tiveram uma incidência semelhante do que reportado em outros estudos (cerca de 1,0 lesões/1000 

horas) (Hägglund et al., 2005; Waldén et al., 2005; Mallo et al., 2011).   

Estudos anteriores referem que, no futebol, os grupos musculares mais frequentemente afectados são 

os isquiotibiais (37% a 41% das lesões musculares), adutores (23% a 41%) e quadricepete (5% a 19%) 

(Dias et al., 2011; Ekstrand et al., 2011)  Também no estudo realizado por Mallo et al. (2011), 45% das 

lesões musculares afectaram nos isquiotibiais, seguida dos adutores (17%) e quadricepete (16%).   

Apesar não existirem diferenças significativas entre o GC e GE no tempo médio de paragem (p=0,33), 

o facto da média do tempo de paragem por lesão muscular nos jogadores do GE ser menos de metade do 

que o registado nos atletas do GC (15,75 dias vs 36,17 dias), parece-nos ser um bom indicador do efeito 

preventivo do treino neuromuscular na prevenção de lesões musculares.  

Com efeito, Kraemer & Knobloch (2007) realizou um estudo onde registou as lesões ocorridas 

numa equipa de futebol durante meia época. De seguida, realizou um treino de equilíbrio em 24 jogadores 

de futebol durante duas épocas e meia. Estes autores verificaram que existiu uma diminuição com o treino 

de equilíbrio de 23,4 lesões musculares por 1000 horas de exposição para 12,7 lesões por 1000 horas de 

exposição. Para além disso, existiu uma redução da incidência de lesões musculares nos isquiotibiais de 

43% em relação ao período de controlo. Encontraram também uma correlação entre a duração do treino 

de equilíbrio e a incidência de lesões musculares registadas. Assim, estes autores sugerem que um treino 

de equilíbrio específico para a modalidade pode ter efeitos não só na redução de lesões capsulo-

ligamentares mas também nas lesões musculares dos isquiotibiais. Futuros estudos são aconselhados para 

melhor conhecimento da causa-efeito entre o treino neuromuscular e a prevenção de lesões musculares. 
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Lesões Pré-Época / Época registadas na época 2012-13 

 

Foram registadas 10 lesões no período de pré-época, correspondendo a 27% das lesões registadas 

durante toda a época. Esta percentagem de lesões ocorridas na pré-época foi superior ao encontrado por 

Sousa (2011) onde apenas 4% das lesões ocorreram na pré-época e 96% durante a época. 

A incidência total de lesões na pré-epoca foi de 10,64 por 1000 horas de exposição e de 5,41 por 1000 

horas de exposição no período competitivo. 

Neste estudo, o período médio de paragem por lesão durante o período de pré-época foi de 23,60 ± 

34,59 dias. O estudo realizado por Dias et al. (2011) reportou uma percentagem de 19% de lesões 

ocorridas na pré-época, como uma incidência de 8,4 lesões por 1000 horas de exposição e com um tempo 

médio de paragem de 20,6 dias. No mesmo estudo, a incidência de lesões durante o período competitivo 

foi de 6,7 por 1000 horas de exposição e o tempo de paragem médio por lesão de 13,1 dias. Nesta 

investigação, o tempo de paragem por lesão na pré-epoca foi inferior ao do período competitivo, ao 

contrário do que encontrado por Dias et al. (2011).  

Tem sido defendido que no período da pré-época os jogadores têm um risco maior de sofrer lesões, 

devido sobretudo às altas cargas físicas impostas aos atletas, sendo que constatámos que a incidência de 

lesões na pré-época foi bastante superior (cerca do dobro) da incidência de lesões durante a época 

(Petersen et al, 2011; Longo et al., 2012). 

Não sendo o objectivo deste estudo teorizar acerca das possíveis justificações para este facto, 

pensamos que esta diferença pode ser devido à metodologia de treino utilizada pela equipa técnica (altas 

cargas físicas impostas aos atletas) bem como ter sido realizado num período de intenso calor, susceptível 

à desidratação dos jogadores (Kofotolis et al., 2007).  

Desta forma, e de acordo com outros autores, consideramos que devem ser implementadas estratégias 

de prevenção de lesões durante o período de pré-época numa equipa de futebol sénior masculino, de 

forma a assegurar a disponibilidade dos atletas para o início da época e diminuir o risco de lesão ao longo 

da mesma (Alentorn-Geli et al., 2009; Dias et al., 2011; Thorborg et al., 2011). 

 

Lesões na competição vs treino registadas na época 2012-13 

 

Na época 2012-13, a incidência de lesões em jogo foi de 28,66 lesões por 1000 horas de competição e 

a incidência de lesões em treinos foi de 4,02 lesões por 1000 horas de exposição. 

Estes valores são coincidentes com a maioria dos estudos realizados, na medida em que existe 

consenso que a incidência de lesões é maior em situações de competição do que em situação de treino. 

(Sousa, 2011; Esktrand et al., 2011) No nosso estudo, existiu um risco relativo de lesões cerca de sete 

vezes superior em competição do que em treino. Este valor foi semelhante ao encontrado por van 

Beijsterveldt et al. (2012). 
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Deste modo, os estudos têm demonstrado uma incidência de lesões entre 19,5 a 48,7 lesões por 1000 

horas de jogo e de 2,1 a 11,8 lesões por 1000 horas de treino em futebolistas (Dupont et al., 2010; 

Ekstrand, 2008; Walden et al., 2005). 

Do total de lesões registadas neste estudo, 21 lesões (58%) das lesões ocorreram em treino e 15 lesões 

(42%) em competição. Estes valores foram muitos semelhantes aos encontrados por Ekstrand et al. 

(2011), onde 57% das lesões ocorreram em competição e 43% durante os treinos.   

O tempo de paragem por lesão foi muito semelhante em treino e competição, com cada lesão ocorrida 

em treino a ter um tempo de paragem médio de 24,90 ± 31,24 dias e em jogo de 26,67 ± 49,61 dias. 

Estes valores variam em relação a época 2011-12, onde 18 (78,3%) das 23 lesões descritas ocorreram 

na competição e apenas 5 (21,7%) em treino. Na época anterior, o tempo de paragem médio por lesão 

ocorrida em treino foi de 19,65 ± 11,92 e em jogo foi de 33,65 ± 42,4 dias.  

A maioria das lesões ocorridas em treino afectou a tibiotársica e joelho (33,3% e 23,8%, 

respectivamente), sendo que na competição a coxa foi o local mais afectado com 26,7% das lesões 

registadas em competição.  Na época anterior, a tibiotársica, com 9 das 17 (64,7%) lesões ocorridas em 

competição, foi o local mais afectado pelas lesões seguido do joelho com 4 lesões (23,5%). 

A maioria das lesões ocorridas em treino e em competição foram de gravidade moderada (42,9% e 

46,7%, respectivamente).  

A maioria das lesões ocorridas em competição foram lesões capsulo-ligamentares (47,6%) e lesões 

musculares (28,6%). Na época 2011-12 à semelhança da época 2012-13, o tipo de lesão mais comum em 

competição foram as lesões capsulo-ligamentares, com 10 (58,8%) das 17 lesões descritas em 

competição, seguidas de lesões musculares e em outras estruturas, com 2 lesões cada (11,8%). Nos 

treinos, o tipo de lesão mais comum foi a lesão muscular (33,3%) e contusão (20%). 

As lesões primárias apresentaram uma percentagem semelhante em treino e competição (71,4% e de 

66,7%, respectivamente), assim como lesões recidivas (28,6% e 33,3%, respectivamente). Na época 

anterior, foram descritas 6 lesões em competição recidivas (35,3%), ocorrendo 11 lesões primárias 

(64,7%).  

No estudo realizado por Sousa (2011) cerca de 57% das lesões ocorreram em jogos e cerca de 43% em 

treinos. Foi registado com incidência média de 31,9 lesões por 1000 horas de exposição em jogo e 2,4 

lesões por 1000 horas de exposição em treino. 

No estudo realizado por Dias et al. (2011) das lesões ocorridas em jogo, 78% foram traumáticas, sendo 

que o tipo de lesão mais frequente em jogo foi contusões (47%), lesões musculares (21%) e ligamentares 

(17%). 

No estudo realizado por Sousa (2011) as lesões de gravidade severa ocorrem mais significativamente 

em jogos do que em treinos (63% vs 37%). Ekstrand et al. (2011)  registou que 16% de todas as lesões 

foram severas.  

Gonçalves (2008) verificou que, de um total de 19 lesões em jogo, 9 lesões foram de gravidade 

mínima (47,4%), 6 de gravidade média (31,6%), 3 lesões de gravidade moderada (15,8%) e apenas uma 
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de gravidade severa (5,3%). O mesmo autor verificou que num total de 11 lesões em treino (36,7%), 

verificouse: uma lesão de gravidade ligeira (3,33%), quatro lesões de gravidade mínima (36,4%), três 

lesões de gravidade média (27,3%), uma lesão de gravidade moderada (9,1%) e duas lesões de gravidade 

severa (18,2%). 

 

 

 

Discussão Resultados da Oscilação Postural (OP) 

 

Nas duas avaliações de apoio unipodal de olhos abertos verificámos que não existiu melhoria 

estatisticamente significativa dos valores indicativos de oscilação postural (OP) nos atletas do GE, 

relativamente aos atletas do GC. Contudo, observámos que, em O2, o GC apresentou valores médios de 

OP maiores, nomeadamente a área de oscilação percorrida pelo centro de pressão.  

Estudos anteriores (Powers et al., 2004; Sefton et al., 2011) referiram não encontrar resultados 

estatisticamente significativos na melhoria da OP em apoio unipodal estático, após a aplicação de um 

programa de exercícios, encontrando apenas alterações através de uma avaliação dinâmica.  

Os valores encontrados em relação ao deslocamento do centro de pressão no eixo médio-lateral, no 

apoio unipodal com olhos abertos foram inferiores aos encontrados por Verhagen et al. (2006), que 

reportaram valores médios entre 25,9 e 29,0 mm. Os valores médios neste estudo no apoio unipodal de pé 

esquerdo e olhos abertos variaram entre 12,22 e 17,78 mm no GC e 11,62 mm e 12,38 mm para o GE.  

Para o pé direito, estes valores médios foram de  11,02 mm e 16,19 mm no GC e 12,56 mm e 13,15 mm 

no GE.  De realçar que o estudo realizado Verhagen et al. (2005) utilizou como sujeitos individuos 

saudáveis que não praticavam nenhuma modalidade, o que sugere que atletas que treinem regularmente 

apresentam, em média, um maior controlo postural e, portanto, uma menor OP no apoio unipodal com 

olhos abertos.  

Não se encontraram outros resultados estatísticamente significativos, pelo que não é possível 

estabelecer uma relação de efectividade do programa de exercícios na melhoria da OP em apoio unipodal 

com olhos abertos nos atletas que realizaram o programa de treino, comparando aos que não realizaram o 

programa de exercícios.  

Dos resultados obtidos através das medições realizadas em apoio unipodal de olhos fechados, 

verificámos diferenças estatisticamente significativas, entre a O1 e a O2, no comprimento e área 

deslocamento do centro de pressão, para o grupo de atletas que realizaram o programa de exercícios.  

Assim, partindo de dois grupos de atletas cujos valores de comprimento e área de deslocamento do 

centro de pressão eram semelhantes na baseline (O1), sem diferenças significativas, verificámos que na 

O2, realizada após o programa de treino, existiram algumas variáveis com diferenças estatisticamente 

significativas entre o GC e GE. 
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No apoio unipodal de olhos fechados com o pé esquerdo, os atletas do GE diminuíram 

significativamente os valores do DCP X, DCP Y, DCP Total e área de oscilação entre O1 e O2, sendo que 

no GC não existiram diferenças entre a O1 e O2. 

Já em relação ao  apoio unipodal de olhos fechados com o pé direito, os atletas do GE também 

diminuíram significativamente os valores do DCP X, DCP Total e área de oscilação entre O1 e O2, sendo 

que no GC também não existiram diferenças entre a O1 e O2. 

Desta forma, sabendo-se que a visão é um sistema determinante para o controlo do equilíbrio e tendo 

em conta que a ausência de informação visual para o controlo postural permite uma avaliação efectiva da 

integridade do sistema somatossensorial, o GE apresentou um valor médio de OP menor após o programa 

de treino relativamente aos atletas que constituíram o GC.  

As melhorias verificadas nos atletas do GE podem ser explicados pela melhoria dos mecanismos de 

feedforward, ou seja, pelo desenvolvimento de competências cognitivas de pré-programação motora, 

inerentes ao processo do controlo postural (Hale et al., 2007). 

Assim, e tendo em conta que existiu uma diminuição no comprimento e área do deslocamento do 

centro de pressão, estes dados indicam uma melhoria da eficiência do controlo postural, sugerindo que a 

melhoria observada nos atletas do GE está associada uma melhor performance do sistema sensório-motor 

nos atletas que realizaram o programa de treino (Troijan & McKeag, 2006; Sefton et al., 2009). 

Devemos ter em conta que o programa de treino sensório-motor realizado enquadrou exercicíos com 

os olhos fechados desde o seu início, sendo integrados numa progressão lógica de dificuldade. Os 

resultados obtidos reforçam a influência da realização de exercícios com diferentes solitações, de modo a 

melhorar a performance do sistema sensório-motor na manutenção do controlo postural. 

Deve ainda salientar-se que o desvio padrão no GE após a aplicação do protocolo de exercícios 

apresentou valores menores, sugerindo uma menor variabilidade no deslocamento do centro de pressão 

nestes atletas.  

É sugerido, assim, que o protocolo de exercícios induziu melhorias no controlo postural em apoio 

unipodal de olhos fechados, nos atletas que realizaram o programa de treino sensório-motor (Lephart & 

Rieman, 2002; Sefton et al., 2009).  

 

Discussão dos Resultados obtidos no Tempo de Estabilização (TE) 

 

No primeiro momento de avaliação deste estudo verificámos que não existiram diferenças 

significativas no TE M-L entre o GE e GC nas tarefas de salto realizadas, com excepção à RSLIE 

(p=0,02).  

No mesmo sentido, na O1 não existiram diferenças estatisticamente significativas entre o GC e GE no 

TE A-P e TE V-R nas quatro tarefas de salto realizadas. 

Os resultados obtidos na O2 indicam que, nas quatro medições realizadas, existiram melhorias 

estatisticamente significativas entre o GC e GE no TE M-L, TE A-P e TE V-R (p≤0,05). 
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Os resultados indicam-nos ainda que na O2 os atletas do GE diminuíram significativamente o TE M-

L, TE A-P e TE V-R nas quatro medições realizadas, comparativamente a O1, como podemos observar na 

tabela 53 (p≤0,05).  

Desta forma, os atletas do GE diminuíram significativamente o TE em O2, comparativamente a O1. 

Esta melhoria variou entre 0,87 segundos e 1,62 segundos. Estas diferenças, significativas 

estatisticamente, indicam uma melhoria do controlo neuromuscular do atleta após a recepção de um salto 

em apoio unipodal.  

No GC constatou-se que, nas quatro medições realizadas, não existiram diferenças estatisticamente 

significativas entre O1 e O2. Desta forma, os dados indicam que, nestes atletas, os TE após um salto 

anterior e lateral interno, foram semelhantes em ambos os momentos de avaliação.  A tabela  sintetiza as 

variações percentuais médias obtidas no TE, no GC e no GE entre a O1 e a O2. 

 

Tabela 54 – Resumo das Variações percentuais médias do TE, entre a O1 e O2. 

 GC GE 

 TE M/L TE A/P TE VR Média TE M/L TE A/P TE VR Média 

RSAE 9,1% 9,2% 8,8% 9,0% 52,8% 53,6% 53,0 53,1% 

RSAD 4,3% -7,3% -2,5% -1,8% 34,9% 50,3% 42,4% 42,5% 

RSLIE - 3,1% -4,4% 4,3% -1,0% 57,9% 62,2% 60% 60,0% 

RSLID 2,1% 0,5% 0,7% 1,1% 46,1% 49,6% 47,9% 47,9% 

TOTAL 3,10% -0,50% 2,83% 1,83% 47,93% 53,93% 50,83% 50,9% 

 

Através da análise da tabela 54, verificamos que em O2 existiu uma diminuição média do TE no GE 

superior a 50%.  Dos resultados obtidos verificou-se uma diminuição média entre 40 a 60% no TE nos 

atletas que realizaram o programa de exercícios (47,9% no TE A/P no GE,  53,9% no TE M/L  no GE e 

50,8% no TE VR). 

A diminuição no TE, observada nos atletas do GE, pode estar associada a um conjunto de factores, 

incluindo a optimização do processos sensório-motores, como melhoria dos mecanismos neuromusculares 

de feedback e feedforward (Ross & Guskiewicz, 2006; Hertel & Olmsted-Kramer, 2007; Holmes & 

Delahunt, 2009). 

Assim, estas melhorias observadas resultam, na nossa opinião, de uma melhoria da integração 

sensório-motora ao nível da informação aferente e eferente, através de mecanismos neuromusculares de 

feedback e feedforward, que levam a um aumento da estabilidade postural (Hertel & Olmsted-Kramer, 

2007).  

Ross et al. (2009) concluíram que a melhoria da capacidade do sistema sensório-motor em detectar e 

controlar a posição do centro de massa resulta na melhoria das respostas reflexas posturais e, 

consequentemente, na diminuição no tempo de estabilização e melhoria do controlo postural. 
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Nesta investigação, a diminuição média no TE verificada no GC, na ordem dos 2%, pode ser explicada 

essencialmente pela variabilidade inerente a este tipo de tarefas, sendo expectável ocorrer variação 

percentuais médias até 10/15% em dois momentos de observação diferentes. 

A média do TE descrita nos vários estudos já realizados é variável, devido sobretudo aos diferentes 

protocolos utilizados. No estudo realizado por Wikstrom et al. (2004) foi cerca de 2,20 segundos, 

enquanto que no estudo de Ross et al. (2005) foi de 0,97 segundos.  

Estes estudos referem que o TE que na componente A/P varia entre 3,22 a 3,27 segundos em sujeitos 

com instabilidade e 2,30 a 2,33 segundos em sujeitos saudáveis. Os valores de TE na componente M/L 

variam entre 2,48 a 2,70 segundos em sujeitos com instabilidade e 2,00 a 2,31 segundos para sujeitos com 

tibiotársicas estáveis (Wikstrom et al., 2004; Ross et al., 2005). 

Neste estudo, a média do TE, calculada seguindo o protocolo realizado por Ross et al. (2005), variou 

entre 1,77 a 2,09 segundos na componente A/P nos saltos anteriores para o GC e  0,93 a 1,90 segundos 

para o GE. Na componente M/L a média variou entre 1,61 a 1,95 segundos no GC e 0,92 a 1,64 segundos 

no GE. 

Nos saltos laterais, a média na componente A/P variou entre 1,95 a 2,46 segundos para o GC e de 0,93 

a 2,13 segundos para o GE. Na componente M/L, a média variou entre 1,87 a 2,26 segundos para o GC e 

0,95 a 1,97 segundos no GE. 

Os valores que foram registados neste estudo foram menores em relação aos estudos citados devido, 

na nossa opinião, a três factores: a amostra foi constituída por atletas, ao contrário dos outros estudos. 

Estes, por norma, apresentam um controlo postural superior aos de sujeitos saudáveis (Matsuda et al., 

2008). Por outro lado, a utilização de um protocolo diferente ao utilizado pelos estudos anteriores, 

nomeadamente a realização de saltos laterais internos. Para além disso, os valores de TE encontrados no 

nosso estudo podem indicar um efeito de aprendizagem resultante de um maior número de saltos 

realizados. No estudo realizado por Ross et al. (2005) cada sujeito realizou 10 saltos válidos (3 de treino e 

7 com recolha de dados). No nosso estudo cada atleta realizou 16 saltos válidos (4 de treino e 12 saltos 

com recolhas de dados). O design do estudo não permite avaliar um possível efeito de aprendizagem, 

sendo que esse assunto deve ser investigado em futuros estudos.  

Um estudo realizado por Butcha-Moka et al. (2006) indicou que nos saltos anteriores o TE A/P tende a 

ser superior ao TE M/L, já que o sujeito tenta controlar o movimento no sentido antero-posterior. A média 

do TE A/P nos saltos anteriores foi de 2,5 ± 0,19 segundos e a do TE M/L de 1,6 ± 0,5 segundos. 

Similarmente, os autores deste estudo verificaram que nos saltos laterais a média de TE M/L (2,4 ± 1,1 

segundos) foi superior ao TE A/P (1,2 ±0,8 segundos). No estudo que realizámos não existiu, contudo, 

esta associação descrita no estudo realizado por Butcha-Moka et al. (2006).  

Nesta investigação , existiu, em termos globais, uma diminuição de 48% no tempo de estabilização 

A/P no GE,  54% no tempo de estabilização M/L  no GE e 51% no tempo de estabilização VR  no GE.  

Estes resultados demonstram um efeito positivo do plano de exercícios, na melhoria da estabilidade 

dinâmica em atletas que realizaram o programa de treino. Desta forma, para valores de significância 
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estatística p≤0,05, podemos afirmar que existiu uma diminuição do TE após a recepção unipodal de um 

salto na O2, no grupo de atletas que realizou o programa de exercícios.  

No GC, não existiram diferenças significativas nos testes estatisticos, verificando-se, contudo, uma 

diminuição média do TE entre O1 e O2, de 2%.  Não foram observadas diferenças significativas no TE no 

grupo de atletas que não realizaram o programa de treino sensório-motor entre a O1 e O2.  

Deve ainda salientar-se que o desvio padrão no GE após a aplicação do protocolo de exercícios 

apresentou valores menores, sugerindo uma menor variabilidade no tempo de estabilização nestes atletas.  

Tendo em conta que é, normalmente, após a recepção de um salto que a estabilidade e controlo 

postural estão muitas vezes comprometidos, resultando frequentemente em lesões capsulo-ligamentares, a 

realização do programa de exercícios parece ser eficaz na melhoria da estabilidade articular dinâmica 

após a recepção de saltos com apoio unipodal nos atletas do GE.   

 

Discussão dos Resultados do Pico Inicial de Força (PIF) 

 

A tabela 55 sintetiza as variações percentuais médias obtidas normalizadas para o BW, no GC e no GE 

entre a O1 e a O2. 

 

Tabela 55 -  Variações percentuais médias normalizadas para o BW, entre a O1 e O2. 

 GC GE 

RSAE 15,2% 44,7% 

RSAD - 2,3% 56,6% 

RSLIE 14,5% 34,4% 

RSLID 8,8% 44,3% 

TOTAL 9,1% 45% 

 

Com a tabela 55 podemos assim observar que, no segundo momento de avaliação o GE diminuiu os 

valores médios de BW em média 45%, nas quatro tarefas realizadas.  

Para além disso,  analisando as médias do PIF e BW do GC nas quatro medições realizadas, entre O1 e 

O2, verificámos existir uma redução média de 9% dos valores do PIF (N) e BW (N/Kg), entre a O1 e O2 

no GC, nas quatro medições realizadas.  

Na nossa opinião, a diminuição média no PIF verificada no GC, na ordem dos 9%, pode ser explicada 

por alguns factores, incluindo a variabilidade inerente a este tipo de tarefas. Neste tipo de tarefas é 

expectável haver variação percentuais médias entre 10 a 15% em dois momentos de observação 

diferentes. Existiu também uma familiarização prévia na O2 com os equipamentos e medições em relação 

à O1, sendo que este pode ser um factor integrante na ligeira melhoria verificada no GC.  
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Por outro lado, a diminuição média do PIF e BW verificado no GE, na ordem dos 45%, indica que o 

programa de reeducação sensório-motora realizado induziu alterações no controlo neuromuscular destes 

atletas, verificando-se uma melhoria na capacidade de absorção de forças de impacto após a recepção de 

um salto.  

Dos resultados acima mencionados podemos verificar que existiu uma melhoria significativa nos 

atletas do GE, comparado aos atletas do GC, no PIF exercido após a recepção unipodal de um salto 

anterior e lateral interno. Com efeito, nas quatro tarefas realizadas, existiram diferenças significativas 

intra-grupo experimental entre O1 e O2, bem como diferenças inter-grupo controlo e experimental entre 

O1 e O2 (p≤0,05), sendo que se observou, também, que o desvio-padrão no GE após a aplicação do 

protocolo de exercícios apresentou valores menores. 

O programa sensório-motor realizado incluiu, ao longo das oito semanas de treino, várias tarefas de 

salto e recepção em apoio unipodal, que foram integradas em gestos desportivos específicos da 

modalidade. Desta forma, várias componentes de treino de reeducação sensório-motora foram realizadas 

ao longo do programa, incluindo exercícios propriocetivos, actividades pliométricas e de desaceleração 

do movimento. Na nossa opinião, a integração deste tipo de exercícios no programa realizado pode ajudar 

a explicar a melhoria da capacidade de absorção das forças de impacto logo após a recepção de saltos, nos 

atletas que realizaram o programa de exercícios. 

Os estudos realizados nesta área têm sugerido que uma diminuição do PIF está associada a uma 

melhoria do controlo neuromuscular dos atletas, induzindo uma melhoria na absorção das forças de 

impacto ao solo após o salto e  reduzindo a carga a nível articular e ligamentar (Irmischer et al., 2004; 

Hewett et al., 2005; Cowley et al., 2006; Pappas et al., 2007; Yeow et al., 2011). Assim, consideramos 

que este programa de exercícios foi eficaz na diminuição do PIF nos atletas pertencentes ao GE.  

Um estudo realizado por Irmischer et al. (2004) concluiu que nove semanas de treino de reeducação 

sensório-motora, em jogadoras de futebol femininos, teve efeito na diminuição do pico inicial de força em 

cerca de 26,4%, comparando com o grupo controlo, melhorando assim a técnica de recepção ao solo. Os 

autores concluíram que este tipo de treino conduz a uma diminuição do risco de lesão capsulo-ligamentar 

no joelho. No mesmo sentido, Cowley et al. (2006) realizou um estudo com atletas de basquetebol e 

futebol, no sentido de perceber a biomecânica dos membros inferiores na recepção de um salto. Concluiu 

também que uma redução do PIF após a recepção de um salto parece ser um importante factor na 

prevenção de lesões capsulo-ligamentares no joelho e tibio-társica. 

Analisando as médias do PIF (N) e Body Weight (N/Kg) do GE nas quatro medições realizadas, entre 

O1 e O2, constatámos uma redução média de 45% nestes valores, pelo que concluímos que o programa de 

treino sensório-motor realizado contribuiu para uma melhoria do controlo neuromuscular dos atletas 

pertencentes ao GE. 
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Limitações do Estudo 

 

Este estudo centrou-se apenas numa equipa de futebol, logo com uma dimensão amostral reduzida. Na 

nossa opinião, é aconselhável manter, no futuro, a metodologia seguida na época 2012-13 por um período 

mais longo e com mais equipas incluídas.  

Uma das limitações do estudo é que os resultados e conclusões obtidas não devem generalizadas para 

outras equipas do mesmo nível competitivo, já que há vários factores que são variáveis (equipa técnica, 

metodologia de treino e cargas físicas impostas, staff e condições do departamento médico, condições 

ambientais, …) e que podem alterar a incidência e padrão de ocorrência de lesões. 

Outra limitação é que o estudo relativo à época 2011-12 foi realizado de forma retrospectiva, com um 

questionário, estando assim susceptível a diversos viés, entre eles a memória dos jogadores. 

Existindo alguns atletas com história anterior de lesão capsulo-ligamentar na tibiotársica, este facto 

não foi tido em conta para a análise de resultados, contribuindo para o facto dos grupos não serem 

homogéneos na condição de estabilidade/instabilidade. 

Nos testes de salto com recepção unipodal, os atletas podem utilizar diferentes estratégias de recepção, 

ou seja, pode haver diferentes estratégias de controlo postural/equilíbrio, o que pode constituir uma 

limitação as conclusões obtidas.   

O facto dos atletas terem continuado com os treinos de futebol durante o período do programa de 

exercícios não nos permite associar totalmente as melhorias encontradas com a realização do programa de 

exercícios. Neste sentido, verificámos que existiram variáveis em que ambos os grupos melhoraram os 

valores de oscilação postural. Assim, a influência do treino de campo, realizado por todos os atletas, não 

foi controlada, sendo que devemos ter precaução na generalização dos resultados da efectividade do 

programa de exercícios realizado. Este estudo não realiza uma abordagem cinemática nem por EMG, 

sendo aconselhável, futuras investigações explorarem a relação entre a actividade muscular e a cinemática 

da extremidade inferior e o tempo de estabilização, pico inicial de força e deslocamento do centro de 

pressão.   

Por último, e de acordo com WIkstrom et al. (2008), acreditamos que futuras investigações devem ter 

em consideração o esforço e concentração do sujeito em cada tarefa. É possivel que os sujeitos 

subconscientemente diminuam a concentração após uma tarefa que foi realizada com sucesso, sendo que 

o controlo neuromuscular do atleta e, consequentemente, os valores de oscilação postural, serem 

significativamente alterados. Por outro lado, acreditamos que um adequado controlo postural na recepção 

de um salto seja, de alguma forma, predeterminado pelo início do salto. Se o momento de impulsão for 

realizado de forma inadequada, o atleta pode não conseguir um alinhamento óptimo da extremidade 

inferior, de forma a amortecer as forças de impacto e estabilizar rapidamente após a recepção.   
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VI. Conclusão 

 

As conclusões deste estudo seguem na linha de outros estudos já realizados, onde a aplicação de 

programa de exercícios de reeducação sensório-motora apresentou resultados positivos na melhoria dos 

mecanismos de controlo postural.  

A aplicação durante oito semanas de um programa de reeducação sensório-motora em futebolistas 

amadores parece ter efeitos positivos na melhoria do controlo postural. Observou-se que esta melhoria foi 

mais evidente em tarefas mais exigentes do ponto de vista sensório-motor, como manutenção do apoio 

unipodal de olhos fechados e na recepção unipodal de um salto anterior e lateral interno, com a 

diminuição significativa no tempo de estabilização e pico inicial de força após a recepção unipodal de um 

salto. 

Na análise das lesões ocorridas na época 2012-13, verificámos que a incidência de lesões na pré-epoca 

e em competição foi superior ao registado na época competitiva e nos treinos. Para além disso, 

observámos que a incidência de lesões no grupo experimental, incluindo lesões capsulo-ligamentares e 

musculares, foi inferior ao registado no grupo controlo. A média de dias de paragem por lesão, incluindo 

de natureza capsulo-ligamentar e muscular, foi também inferior no grupo experimental, sendo que todas 

as lesões com um tempo de paragem superior a 30 dias (n=8) ocorreram em atletas do grupo controlo, 

sugerindo um possível efeito protectivo do programa de exercícios realizado.  

Através de uma análise retrospectiva constatámos que a grande parte dos jogadores do plantel, à 

semelhança de estudos já realizados nesta área, referiram ter história anterior de lesões capsulo-

ligamentares na tibiotársica e/ou joelho. Estes dados, juntamente com os obtidos relativamente aos efeitos 

do programa de exercícios verificados no controlo postural dos atletas, reforçam a importância da 

implementação deste tipo de programas de exercícios em equipas de futebol, de forma a diminuir a 

incidência de lesões capsulo-ligamentares.  

Recomenda-se que futuros estudos realizem investigações no sentido de melhorar o grau de evidência 

da eficácia deste tipo de programas de exercícios na redução da incidência de lesões nos futebolistas. Na 

nossa opinião, devem ainda ser realizadas intervenções especificas para reduzir o pico de lesões ocorrido 

nos primeiros dois meses da época e que foi verificado em vários estudos desta área.  

Apesar das limitações do estudo, consideramos que o estudo realizado atingiu os objectivos propostos, 

nomeadamente na caracterização das lesões ocorridas numa equipa de futebol durante duas épocas e a 

avaliação dos efeitos de um programa de reeducação sensório-motora no controlo postural de futebolistas 

amadores.   

Por outro lado, investigações com objectivos semelhantes a este estudo tornar-se-iam 

metodologicamente mais completas se integrassem parâmetros de avaliação com o EMG e análise 

cinemática de movimento. Para além disso, investigações na linha deste estudo com um maior período de 

estudo e de maior dimensão amostral serão necessárias para que a prevenção de lesões em futebolistas 

seja realizada de uma forma mais eficaz e metódica.  
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1 – Questionário final após realização do pré-teste 
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EESSTTUUDDOO  EEPPIIDDEEMMIIOOLLÓÓGGIICCOO  SSOOBBRREE  AA  

PPRREEVVAALLÊÊNNCCIIAA  DDEE  LLEESSÕÕEESS  MMÚÚSSCCUULLOO--

EESSQQUUEELLÉÉTTIICCAASS  EEMM  JJOOGGAADDOORREESS  DDEE  

FFUUTTEEBBOOLL  NNAA  ÉÉPPOOCCAA  22001111--22001122  

 

QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  

  

Autor: João Coito  

Orientador: Prof. Dr. Raul Oliveira 

2011/2012 
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QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  PPAARRAA  JJOOGGAADDOORREESS  DDEE  FFUUTTEEBBOOLL  

IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  DDEE  PPRREEEENNCCHHIIMMEENNTTOO  

 

Este questionário é confidencial e anónimo. As respostas serão analisadas estatisticamente e 

utilizadas para descrever a tipologia e número de lesões do sistema músculo-esquelético em jogadores de 

futebol, na época 2011/2012.  

Por favor responda a todas as questões; coloque uma cruz (x) no  que corresponde à resposta que 

considere mais adequada ou escreva onde lhe é pedido em letra maiúscula. Seja sucinto, realista e procure ser 

o mais fiel possível ao que aconteceu. 

Este estudo será importante no levantamento de factores de risco associados a lesões decorridas da 

prática de futebol. O levantamento de lesões mais frequentes e suas consequências é importante na medida 

em que orienta a implementação de futuros programas de prevenção integrados e específicos. Agradecemos o 

seu contributo e colaboração num estudo desta natureza. 

 

 

      

 

 

 

 

João Coito 

Lisboa, Maio de 2012 

 

11..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO((AA))  JJOOGGAADDOORR((AA))  DDEE  FFUUTTEEBBOOLL  ––  DDAADDOOSS  PPEESSSSOOAAIISS  

1.1. Idade:___             

1.2. Altura: ___ m   
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1.3. Peso: ___ kg 

1.4. Profissão:______________________________ 

1.5. Membro inferior dominante: Esquerdo   Direito  Ambidextro  

 

22..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEE::  

 

NOTA: Considere como período de estudo a época 2011-2012. 

2.1. Função predominante em jogo: 

Guarda-redes          Defesa-lateral          Defesa-central          Médio-centro        Extremo    

Avançado             

2.2. Na última época quantos jogos jogou?: 

Menos de 10        10-20     20-30    Mais de 30 

2.3. Na última época qual foi a sua condição como jogador?: 

Titular em todos os jogos                             Titular em pelo menos em 50% dos jogos  

Suplente frequentemente utilizado     Suplente ocasionalmente utilizado                              Sempre 

suplente  

2.3.1. Por jogo, qual o seu tempo médio em campo? 

90 minutos       No mínimo uma hora                      Menos de meia hora  

2.3.2. Qual a duração média de horas por semana (treinos e jogos) durante a última época (2011/2012)?  

Até 6 horas        Entre 6 a 8 horas           8 horas ou mais  

2.4. Há quanto tempo pratica futebol (anos completos)? _____ (anos completos)  

 

2.5. Faz algum programa de preparação específica complementar ((Ginásio, exercícios de prevenção de 

lesões, fortalecimento muscular, …)? 

Sempre             Quase sempre          Algumas vezes   Raramente          Nunca  

(Se respondeu nunca, passe à questão 2.6.) 

2.5.1. Se faz algum programa de preparação específica complementar, em que consiste? (pode 

escolher mais do que uma opção). 
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Exercícios de prevenção de lesões       Corrida           Exercícios de alongamento            Treino 

equilibrio / coordenação    Exercícios de mobilidade articular          Ginásio (Fortalecimento muscular)     

Outros  Quais? _________________ 

2.6. Em que tipo de condições treinou e jogou regularmente (pelo menos 3 vezes por semana) durante o 

último ano?  

Relvado sintético     Relvado Natural     Outro   Qual ? _________________       Iluminação artificial 

 Iluminação natural  

 Utiliza habitualmente (com elevada regularidade/quase sempre) protecções (coxa/pé elástico, ligaduras 

funcionais, kinesiotape, etc.) durante os treinos/ jogos?                   

Sim     Não     

Se respondeu não passe à questão 2.9. 

2.8.1. Se sim, indique quais:  

Cintas lombares            Protecções para os pés        Protecções para os joelhos   

Coxa elástica     Pé elástico   Protecções para os punhos e dedos   

Ligaduras funcionais  (especifique a região) ______________________________________  

Kinesiotape  (especifique a região) _______________________________________________  

Outras  Quais? (especifique) ___________________________________________________ 

2.7. Fez outro tipo de actividade desportiva de forma regular (pelo menos 3 vezes por semana) para além 

da prática de futebol, durante o período em estudo (Julho de 2011 a Maio de 2012)?                    Sim 

   Não  (se não, passe ao ponto 2.10) 

2.7.1. Se sim, refira qual/quais? __________________________________ 

2.7.2. Realiza essa actividade sozinho ou com supervisão ?  ________________ 

2.7.3. Quantas horas, em média, por semana? _____ horas. 

2.7.4. Já teve lesões nessa actividade? Se sim, quantas ? ______________________ 

 

2.10. Quanto tempo de paragem desportiva (sem praticar futebol) teve, no total, durante a época de 

2011/2012? ___________ Semanas / Meses (cortar o errado) 

 

 

33..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAASS  LLEESSÕÕEESS  ((época 2011-2012)  

NOTA: Considere como período de estudo toda a época 2011-2012.  
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Considere lesão toda a condição ou sintoma que tenha ocorrido como resultado da prática de futebol e 

que implicou pelo menos uma das seguintes consequências: 

 Tenha sido motivo directo para parar a actividade enquanto jogador de futebol (treinos ou competição) durante pelo 

menos um dia. 

 Se a condição ou sintoma não levou à paragem total da actividade de futebol, mas foi determinante para alterar a 

actividade (menor número de horas de treino, menor intensidade de esforço, menos capacidade de realizar determinados 

gestos técnicos como o passe, remate, correr). 

 Procurou conselho ou tratamento junto de profissionais de saúde para resolver essa condição ou sintoma. 

 

3.1. Durante a época 2011-2012, sofreu alguma(s) lesão(ões) durante a prática de futebol?   Sim 

             Não  

Se respondeu sim, passe à questão seguinte. Se respondeu não, o seu questionário termina aqui. 

Agradeço a sua colaboração. 

3.2. Quantas lesões diferentes sofreu desde o ínicio da presente época (2011-2012) ? 

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

3.3. Se referiu mais de 4 lesões na questão anterior, considere na figura APENAS as 4 lesões que foram 

mais graves (implicaram mais tempo de paragem). Assinale com um X o local de cada uma das lesões 

.  

3.4. Sabe qual o diagnóstico e local da(s) lesão(ões) que referiu anteriormente (refira à frente o profissional de 

saúde que fez o diagnóstico)? Coloque-as pela seguinte ordem: desde a lesão 1 (a que implicou maior tempo de 

paragem) até à lesão 4 (a que implicou menor tempo de paragem.). 

Lesão 1 _________________________________ (__________________________________) 

Lesão 2 _________________________________ (__________________________________) 

Lesão 3 _________________________________ (__________________________________) 

Lesão 4 _________________________________ (__________________________________) 
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Não sei   

3.5. Preencha os quadros que se seguem, de acordo com a(s) lesão(ões) que assinalou, marcando uma cruz 

(“x”) na resposta que corresponde à sua situação. Coloque-as pela seguinte ordem: desde a lesão 1 (a que 

implicou maior tempo de paragem) até à lesão 4 (a que implicou menor tempo de paragem.). 

3.5.1. Quando ocorreu(eram) a(s) lesão(ões)? 
LLeessããoo  11  

((++++  ggrraavvee))  

LLeessããoo  22  

((++  ggrraavvee))  

LLeessããoo  33  

((ggrraavvee))  

LLeessããoo  44  

((--  ggrraavvee))  

Julho a Outubro de 2011     

Novembro a Feverereiro de 2011     

Março a Maio de 2011.     

Não se recorda     

 

33..55..22..  TTiippoo  ddee  LLeessããoo    

((ppooddee  aassssiinnaallaarr  mmaaiiss  qquuee  uummaa,,  ssee  ffoorr  oo  ccaassoo))  

LLeessããoo  11  

((++++  ggrraavvee))  

LLeessããoo  22  

((++  ggrraavvee))  

LLeessããoo  33  

((ggrraavvee))  

LLeessããoo  44  

((--  ggrraavvee))  

Lesão muscular (Ex.: roturas, estiramentos, contracturas, 

contusões)  

    

Lesão tendinosa (ex.: rotura, tendinopatia)     

Lesão ligamentar (ex: roturas, estiramentos)                   

Fractura óssea      

Outras estruturas (ex: pele, nervos, órgãos internos ou 

outros) 

    

 

33..55..33  SSiittuuaaççããoo  eemm  qquuee  ffooii  pprroovvooccaaddaa  aa  lleessããoo  
LLeessããoo  11  

((++++  ggrraavvee))  

LLeessããoo  22  

((++  ggrraavvee))  

LLeessããoo  33  

((ggrraavvee))  

LLeessããoo  44  

((--  ggrraavvee))  

Durante o treino     

Durante a competição     

Sem razão aparente     

Outra razão. Qual?_______________________________________________________ 

33..55..44..QQuuaall  ffooii  aa  ccaauussaa  ddaa  lleessããoo  ??      
LLeessããoo  11  

((++++  ggrraavvee))  

LLeessããoo  22  

((++  ggrraavvee))  

LLeessããoo  33  

((  ggrraavvee))  

LLeessããoo  44  

((--  ggrraavvee))  

Corrida livre     

Desmarcação rápida / Arranque     

Passe     

Remate     

Realizar um desarme / “carrinho”     

Intercepção/recepção de bola     

Movimento de rotação rápido     
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Recepção ao solo após salto     

Choque com outro jogador     

Sem antecedente traumático/não sabe apontar     

Queda     

Outra. Qual? _______________________________     

 

3.5.5. 1ª Lesão / Lesão recidiva 
LLeessããoo  11  

((++++  ggrraavvee))  

LLeessããoo  22  

((++  ggrraavvee))  

LLeessããoo  33  

((ggrraavvee))  

LLeessããoo  44  

((--  ggrraavvee))  

1ª Lesão (1.ª 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) 

    

 

3.5.6. Quanto tempo esteve parado? 

LLeessããoo  11  

((++++  ggrraavvee))  

LLeessããoo  22  

((++  ggrraavvee))  

LLeessããoo  33  

((ggrraavvee))  

LLeessããoo  44  

((--  ggrraavvee))  

Nenhum dia, embora tenha feito a actividade de forma 

condicionada (ex: apenas corrida) 
    

Até 2 dias     

Entre 3 e 7 dias     

Entre 8 e 14 dias      

Entre 15 e 30 dias      

Mais de 30 dias     

O questionário termina aqui. Agradeçemos a sua colaboração 
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IX. Apêndices 

Apêndice 1 – Registo de Lesões na Época 2012-13 

 

 

 
Data da Lesão: _________       Data da reintegração total: ___________ 

Tempo de Paragem :  ___________    Severidade Lesão: _________________ 

 

1. Local Anatómico Lesionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Divisão anatómica 

□ Direito □ Esquerdo □ Não aplicavél 

 

3. Tipo de lesão 

 

 

4. Diagnóstico: _________________________________ 

 

5. O jogador já sofreu alguma lesão anterior do mesmo tipo, no mesmo local ? (recidiva)    

□ Sim □ Não Se sim, especificar data do retorno total à actividade na lesão anterior: ________ 

 

6. A lesão foi provocada por overuse (microtraumatismos) ou macrotraumatismo ?  

□ Overuse/ Microtraumatismos □ Macrotraumatismo 

7. Quando a lesão ocorreu?   □ Treino □ Competição □ Outro momento (especificar): ______ 

8. A lesão é de origem traumática (por contacto / colisão) ?   □ Não  □ Sim, com outro jogador  

□ Sim, com a bola       □ Sim, com outro objecto (especificar) ________________________ 

 

 

 

 □  Cabeça/face □ Pescoço / Coluna cervical □ Esterno / costelas / coluna 

dorsal 

□ Ombro / clavícula □  Braço □ Cotovelo 

□ Antebraço □ Punho □ Dedos Mão 

□ Abdomen  □  Coluna Lombar / sacro / pélvis □ Anca 

□ Coxa □ Joelho □ Tornozelo 

□ Pé / dedos pé  

 

  

□ Concussão com/sem perda de 

consciência  

□  Ruptura Muscular/ Estiramento / 

contractura / cãibra 

□ Não aplicavel 

 

□ Fractura □ Lesão Menisco / Cartilagem □Hematoma / contusão / edema 

□ Outra lesão óssea □  Coluna Lombar / sacro / pélvis □ Ferida / abrasão 

□ Luxação/ subluxação □ Ruptura tendão / tendinose /   □ Lesão Neural 

□ Ruptura / Estiramento Ligamentar □ bursite □ Lesão dental 

□ Pé / dedos pé  

 

□ Outra lesão (especificar): ______________________ 

 

 

 

 

Nome/ Código Jogador: ____________________________    Data: _______ 
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Apêndice 2 - Tempo de exposição Equipa na Época 2012-13 

 

Data 

 
     

Treino (T) / Jogo  (J)      

Tempo Total actividade Equipa 

(min) 
     

Nome  (código) do Jogador 
Duração tempo de treino e Jogo para cada 

jogador (min) 
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Apêndice 3 - Ficha de Informação Equipa 

 

 

 

 

 

Nome  do 

Jogador 

Código 

Jogador 

 

Idade 

 

Posição-Base 

 

Altura 

(m) 

 

Peso 

(kg) 

 

Membro 

Dominante 

 

História Lesões 

Anteriores 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

Apêndice 4 - Programa de Treino de Reeducação Sensório-Motor 

1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 5ª Semana e 6ª semana 7ª e 8ª Semana 

Saltos de uma superfície 

com 40 cm com apoio 

bipodal, no solo 

Saltos de uma superfície com 

40 cm com apoio bipodal 

(olhos abertos) (S.I.) – grau I 

Saltos de uma superfície com 

40 cm com apoio bipodal com 

recepção no solo (olhos 

fechados) 

Saltos de uma superfície com 40 

cm com apoio bipodal com 

recepção no solo (olhos 

fechados) – S.I. grau I 

 

Saltos de uma superfície com 

40 cm com apoio unipodal com 

recepção em S.I. - grau I 

Saltos de uma superficie com 40 cm 

com recepção unipodal olhos 

fechados grau I 

 

Equilíbrio unipodal (OA) 

abertos), no solo 

Equilíbrio unipodal (olhos 

abertos) em S.I– grau I 

Equilíbrio unipodal (olhos 

abertos) em S.I. - grau II 

Equilibrio unipodal (olhos 

abertos) em SI grau III 

 

Equilibrio unipodal (olhos 

abertos) em SI grau III 

 

Equilibrio unipodal (olhos abertos) SI 

grau III realizar movimento(“remate”) 

Equilíbrio unipodal (olhos 

fechados), no solo 

Equilíbrio unipodal (olhos 

fechados) S.I) grau I 

Equilíbrio unipodal (olhos 

fechados) em S.I. - grau II 

Equilíbrio unipodal (olhos 

fechados) em S.I. - grau III 

Equilíbrio unipodal (olhos 

fechados) em S.I.- grau II 

Agachamento unipodal (25/30º) olhos 

fechados grau I 

Agachamento unipodal 

(25º/30º), no solo 

Agachamento unipodal (25/30º) 

em S.I. – grau I 

Agachamento unipodal (25/30º) 

em S.I.  – grau II 

Agachamento unipodal (25º/30º) 

em S.I.  – grau III 

 

Agachamento unipodal 

(25º/30º) com olhos fechados 

em S.I.  – grau I 

Agachamento unipodal (25º/30º) SI 

grau III 

Descida controlada em 

superfície com 40 cm em 

superfície instável (S.I.) – 

grau I 

Descida controlada em 

superfície com 40 cm em S.I. – 

grau II 

Descida controlada superfície 

com 30 cm em S.I. – grau III 

Saltos de uma superficie com 40 

cm com recepção unipodal olhos 

abertos solo. 

 

Agachamento unipodal 

(25º/30º) olhos abertos com SI 

grau III 

Saltos de uma superficie com 40 cm 

com recepção unipodal olhos abertos 
SI grau I 

Realizar actividade 

funcional (cabecear) com 

apoio unipodal no solo 

Realizar actividade funcional 

(cabecear) com apoio unipodal 

no solo 

 

Realizar actividade funcional 

(cabecear ) com apoio unipodal 

em S.I.  - grau I 

 

Realizar actividade funcional 

(cabecear) com apoio unipodal 

(grau II) 

Realizar  actividade funcional 

(cabecear) com apoio unipodal 

em S.I. - grau III 

Realizar actividades funcionais 

(cabecear) com apoio unipodal grau II 

Realizar actividade 

funcional (passar a bola) 

com apoio unipodal no 

solo 

Realizar actividade funcional ( 

passar a bola) com apoio 

unipodal no solo 

 

Realizar actividade funcional 

(passar bola) com apoio 

unipodal em S.I. - grau I 

 

Realizar actividade funcional 
(passar a bola) com apoio 

unipodal (grau II) 

Realizar actividade funcional 
(passar a bola) com apoio 

unipodal em S.I. - grau III 

Realizar actividades funcionais 
(passar a bola com o pé) com apoio 

unipodal grau III 

Equilíbrio unipodal no 

solo com flexão e 

inclinação do tronco, 

tocando em dois objectos a 

50 cm cada. 

 

Equilíbrio unipodal no solo 

com flexão e inclinação do 

tronco, tocando alternadamente 

em dois objectos a 75 cm cada. 

Equilíbrio unipodal no solo 

com flexão e inclinação do 

tronco, tocando alternadamente 

em dois objectos a 50 cm cada 

(em S.I.  - grau I) 

Equilíbrio unipodal no solo com 

flexão e inclinação do tronco, 

tocando alternadamente em dois 

objectos a 50 cm m cada (em S.I. 

- grau II) 

Equilíbrio unipodal com flexão 

e inclinação do tronco, tocando 

objecto a 75 cm sobre em S.I. - 

grau II 

equilibrio unipodal no solo com 
flexão e inclinação do tronco, tocando 

alternadamente em dois objectos a 75 
cm cada grau II 

Equilíbrio unipodal (olhos 

abertos) no solo com 

desequilíbrios provocados. 

Equilíbrio unipodal (olhos 

fechados) no solo com 

desequilíbrios provocados. 

Equilíbrio unipodal (olhos 

abertos) com desequilíbrios 

provocados, em S.I.- grau I 

Equilíbrio unipodal (olhos 

fechados) com desequilíbrios 

provocados  em S.I.  - grau I 

Equilíbrio unipodal (olhos 

fechados) com desequilíbrios 

provocados olhos abertos –S.I. 

grau II 

equilibrio unipodal (olhos fechados) 
no solo com desiquilibrios provocados 

grau I 



 

Apêndice 5- Tempo de Paragem Médio por Lesão (Grupo Controlo vs Grupo 

Experimental) 

 

Tempo de Paragem (dias) 

 N Média Desvio-Padrão 

Grupo Controlo 12 33,25 46,29 

Grupo Experimental 13 10,42 8,42 

 

 

Ranks 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks 

TempoParagem 

GC 24 19,92 478,00 

GE 12 15,67 188,00 

Total 36   

 

Estatística de Teste – Tempo de Paragem (GC vs GE) 

 Tempo de Paragem   

Mann-Whitney U 110,00 
Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 
,27

b
 

Wilcoxon W 188,00 Exact Sig. (2-tailed) ,26 

Z -1,14 Exact Sig. (1-tailed) ,13 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,25 Point Probability ,00 

a. Grouping Variable: Grupo   

b. Not corrected for ties.   

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TempoParagem 
GC ,24 24 ,00 ,72 24 ,00 

GE ,18 12 ,20 ,89 12 ,12 
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Apêndice 6- Tempo de Paragem Médio de Lesão por Macrotraumatismo vs Microtraumatismo na 

época 2012-13 

 

Lesões por Macrotraumatismo vs Microtraumatismo 2012-13 

 N Minimo Máximo Média Desvio-padrão 

Tempo Paragem MacroTraumatismo (dias) 33 0 197 24,03 38,44 

Tempo Paragem Microtraumatismo (dias) 3 2 105 43,33 54,43 

 

 

 

 

 

 
Ranks 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks 

TempoParagem 
Macrotraumatismo 3 22,50 67,50 

Microtraumatismo 33 18,14 598,50 

 Total 36   

 

 
Estatística de Teste – Tempo de Paragem (Macrotraumatismo vs Microtraumatismo) 

 Tempo de Paragem   

Mann-Whitney U 
37,500 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] ,512
b
 

Wilcoxon W 
598,500 

Exact Sig. (2-tailed) 
,521 

Z 
-,688 

Exact Sig. (1-tailed) 
,261 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,491 

Point Probability 
,010 

a. Grouping Variable: Grupo   

b. Not corrected for ties.   

 

 

 

 

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TempoParagem 
Macrotraumatismo ,31 33 - ,89 3 ,371 

Microtraumatismo ,27 3 ,000 ,61 33 ,000 
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Apêndice 7- Tempo de Paragem Médio por Lesão Recidiva vs Lesão Primárias na época 2012-13 

 

 

Lesões Recidivas vs Primárias 2012-13 

 N Minimo Máximo Média Desvio-padrão 

Tempo Paragem Recidivas (dias) 11 2 105 22,27 28,8 

Tempo Paragem Primárias (dias) 25 0 197 27,12 43,67 

 

 

 

 

 
Ranks 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks 

TempoParagem 

Recidivas 11 19,73 217,00 

Primárias 25 17,96 449,00 

Total 36   

 

 

 

 

 
Estatística de Teste – Tempo de Paragem (Recidivas vs Primárias) 

 Tempo de Paragem   

Mann-Whitney U 124,00 
Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 
,66

b
 

Wilcoxon W 449,00 Exact Sig. (2-tailed) ,66 

Z -,46 Exact Sig. (1-tailed) ,33 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,642 Point Probability ,006 

a. Grouping Variable: Grupo   

b. Not corrected for ties.   

 

 
 

 

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TempoParagem 
Recidivas ,32 11 ,003 ,62 11 ,000 

Primárias ,27 25 ,000 ,64 25 ,000 
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Apêndice 8 - Tempo de Paragem Médio das Lesão Recidivas GC vs GE na época 2012-13 

 

Lesões Recidivas vs Primárias 2012-13 

 N Minimo Máximo Média Desvio-padrão 

Tempo Paragem GC (dias) 6 8 105 32,50 36,33 

Tempo Paragem GE (dias) 5 2 25 10,00 8,75 

 

 

 
Ranks 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks 

TempoParagem 

GC 6 7,67 46,00 

GE 5 4,00 20,00 

Total 11   

 

 
Estatística de Teste – Tempo de Paragem Recidivas (GC vs GE) 

 Tempo de Paragem   

Mann-Whitney U 
5,000 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] ,082
b
 

Wilcoxon W 
20,000 

Exact Sig. (2-tailed) 
,082 

Z 
-1,843 

Exact Sig. (1-tailed) 
,041 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,065 

Point Probability 
,017 

a. Grouping Variable: Grupo   

b. Not corrected for ties.   

 

 

  

 Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TempoParagem 
GC ,37 6 0,010 0,69 6 0,005 

GE ,39 5 ,012 0,79 5 0,06 
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Apêndice 9 - Tempo de Paragem Médio das Lesão Mecanismo Directo vs Mecanismo Indirecto 

na época 2012-13 

 

Lesões Recidivas vs Primárias 2012-13 

 N Minimo Máximo Média Desvio-padrão 

Tempo Paragem Mecanismo Directo (dias) 22 0 197 21,68 41,67 

Tempo Paragem Mecanismo Indirecto (dias) 14 2 105 31,86 28,63 

 

 

 
Ranks 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks 

TempoParagem 

Directo 22 15,39 338,50 

Indirecto 14 23,39 327,50 

Total 36   

 

 
Estatística de Teste – Tempo de Paragem (Mecanismo Directo vs Indirecto) 

 Tempo de Paragem   

Mann-Whitney U 
85,500 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] ,025
b
 

Wilcoxon W 
338,500 

Exact Sig. (2-tailed) 
,025 

Z 
-2,227 

Exact Sig. (1-tailed) 
,013 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,026 

Point Probability 
,001 

a. Grouping Variable: Grupo   

b. Not corrected for ties.   

 

 

 

 

 

 

 Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TempoParagem 
Directo ,34 22 ,000 0,50 22 0,000 

Indirecto ,19 14 0,17 0,87 14 0,041 
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Apêndice 10- Tempo de Paragem Médio das Lesão Competição vs Treino na época 2012-13 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ranks 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks 

TempoParagem 

Treino 22 19,31 405,50 

Competição 15 17,37 260,50 

Total 36   

 

 
Estatística de Teste – Tempo de Paragem (Competição vs Treino) 

 Tempo de Paragem   

Mann-Whitney U 
140,500 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] ,590
b
 

Wilcoxon W 
260,500 

Exact Sig. (2-tailed) 
,595 

Z 
-,546 

Exact Sig. (1-tailed) 
,297 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,585 

Point Probability 
,005 

a. Grouping Variable: Grupo   

b. Not corrected for ties.   

 
 

 

 

Lesões Competição vs Treino 2012-13 

 N Minimo Máximo Média Desvio-padrão 

Tempo Paragem Competição (dias) 15 0 197 26,67 49,61 

Tempo Paragem Treino (dias) 21 0 105 24,90 31,42 

 Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TempoParagem 
Treino ,24 21 0,002 0,739 21 0,000 

Competição ,30 15 0,001 0,546 15 0,000 
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Apêndice 11 - Tempo de Paragem Médio por Lesão Capsulo-Ligamentar (Grupo Controlo vs 

Grupo Experimental) 

 

Tabela - Tempo Paragem (Dias) para Lesões ligamentares 

 N Minimo Máximo Média Desvio-padrão 

Grupo Controlo 7 2 65 29,43 23,83 

Grupo Experimental 5 7 14 10,40 2,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TempoParagem 
GC ,20 6 ,20 ,94 6 ,67 

GE ,18 6 ,20 ,96 6 ,80 

Teste de Amostras Independentes 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Tempo 

Paragem 

Equal 

variances 

assumed 

18,91 ,00 2,67 10 ,02 25,00 9,35 4,17 45,83 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2,67 5,36 ,04 25,00 9,35 1,45 48,55 
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Apêndice 12- Tempo de Paragem Médio por Lesão Muscular (Grupo Controlo vs Grupo Experimental) 

 

 

 

Lesões Musculares 2012-13 

 N Minimo Máximo Média Desvio-padrão 

Tempo Paragem Grupo Controlo (dias) 6 1 105 36,17 37,71 

Tempo Paragem Grupo Experimental (dias) 4 2 27 15,75 12,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TempoParagem 
GC ,24 6 ,2 ,87 6 ,24 

GE ,28 4  ,88 4 ,34 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Tempo 

Paragem 

Equal 

variances 

assumed 

1,73 ,22 1,03 8 ,33 20,42 19,84 -25,33 66,17 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1,23 6,43 ,26 20,42 16,56 -19,46 60,29 
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Apêndice 13 - Comparação do Deslocamento do DCP no eixo médio-lateral entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé esquerdo e olhos abertos 

(AUEOA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
11

a
 6,36 70,00 Z 

-2,43
b
 

Positive Ranks 
1

b
 8,00 8,00 Asymp. Sig. (2-tailed) 

,02 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,01 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,01 

 

 

 

 

   

Point Probability 
,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

      

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,24 12 ,06 ,83 12 ,02 

GE ,12 13 ,20
*
 ,97 13 ,91 

MédiaO2 
GC ,12 12 ,20

*
 ,94 12 ,49 

GE ,13 13 ,20
*
 ,97 13 ,88 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Média O1 GC 12 11,83 142,00 Mann-Whitney U 64,00 24,00 

GE 13 14,08 183,00 Wilcoxon W 142,00 115,00 

Total 25 
  

Z -,76 -2,94 

Média O2 GC 12 17,50 210,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,45 ,00 

GE 13 8,85 115,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,47
b
 ,00

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,46 ,00 

     Exact Sig. (1-tailed) ,23 ,00 

   
  

Point Probability ,01 ,00 
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
6

a
 5,83 35,00 

Z 
-,31

b
 

Positive Ranks 
6

b
 7,17 43,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,75 

Ties 
1

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,78 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,39 

    
Point Probability 

,02 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 14 - Comparação do Deslocamento do DCP no eixo antero-posterior entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé esquerdo e olhos abertos 

(AUEOA)  

 

 

 

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Média O1 

GC 12 14,21 170,50 Mann-Whitney U 63,50 52,00 

GE 13 11,88 154,50 Wilcoxon W 154,50 143,00 

Total 25 
  

Z -,79 -1,42 

Média O2 

GC 12 15,17 182,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,43 ,16 

GE 13 11,00 143,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,44
b
 ,17

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,45 ,16 

     Exact Sig. (1-tailed) ,22 ,08 

   
  

Point Probability ,01 ,00 

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,26 12 ,02 ,85 12 ,04 

GE ,14 13 ,20
*
 ,96 13 ,75 

MédiaO2 
GC ,24 12 ,05 ,87 12 ,06 

GE ,16 13 ,20
*
 ,92 13 ,26 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
9

a
 7,61 68,50 

Z 
-2,32

b
 

Positive Ranks 
3

b
 3,17 9,50 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,02 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,02 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,01 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
8

a
 7,44 59,50 

Z 
-,98

b
 

Positive Ranks 
5

b
 6,30 31,50 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,33 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,35 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,18 

    
Point Probability 

,01 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 15 - Comparação do Deslocamento do DCP total entre O1 e O2 (Grupo Controlo vs 

Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé esquerdo e olhos abertos (AUEOA)  

 

 

  

 

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,13 12 ,20

*
 ,94 12 ,45 

GE ,12 13 ,20
*
 ,97 13 ,86 

MédiaO2 
GC ,25 12 ,03 ,81 12 ,01 

GE ,16 13 ,20
*
 ,96 13 ,81 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Média O1 

GC 12 14,50 174,00 Mann-Whitney U 60,00 63,00 

GE 13 11,62 151,00 Wilcoxon W 151,00 154,00 

Total 25 
  

Z -,98 -,82 

Média O2 

GC 12 14,25 171,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,33 ,42 

GE 13 11,85 154,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,35
b
 ,44

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,35 ,44 

     Exact Sig. (1-tailed) ,17 ,22 

   
  

Point Probability ,01 ,02 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
5

a
 6,40 32,00 

Z 
-,55

b
 

Positive Ranks 
7

b
 6,57 46,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,58 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,62 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,31 

    
Point Probability 

,02 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

MediaY1 

- 

Media Y2 

Negative Ranks 
5

a
 5,40 27,00 

Z 
-1,29

b
 

Positive Ranks 
8

b
 8,00 64,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,20 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,21 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,10 

    
Point Probability 

,01 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  



Mestrado em Ciências da Fisioterapia – UTL - FMH 

125 
 

Apêndice 16 - Comparação do Área de Oscilação do DCP entre O1 e O2 (Grupo Controlo vs 

Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé esquerdo e olhos abertos (AUEOA)  

 

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,19 12 ,20

*
 ,89 12 ,13 

GE ,19 13 ,20
*
 ,94 13 ,40 

MédiaO2 
GC ,22 12 ,12 ,89 12 ,10 

GE ,14 13 ,20
*
 ,94 13 ,48 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

  

 

Estatistica de Amostras Emparelhadas Grupo Controlo 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
MédiaArea2 52,39 12 34,32 9,91 

MédiaArea1 24,48 12 16,45 4,75 

 

Correlação de Amostras Emparelhadas - Grupo Controlo 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 MédiaArea2 & MédiaArea1 12 ,76 ,00 

 

Teste para Amostras Independentes 

 Teste de 

Levene para 

Igualdade de 

Variâncias 

Teste-t para igualdade de Variâncias 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MédiaArea1 

Equal variances assumed 2,15 ,16 ,55 23 ,59 2,94 5,31 -8,05 13,93 

Equal variances not 

assumed 

  

,54 17,27 ,60 2,94 5,42 -8,49 14,37 

MédiaArea2 

Equal variances assumed 15,73 ,00 2,51 23 ,02 25,45 10,14 4,47 46,42 

Equal variances not 

assumed 

  

2,43 13,57 ,03 25,45 10,47 2,91 47,98 
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Teste de Amostras Emparelhadas - Grupo Controlo 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 MédiaArea2 - MédiaArea1 27,91 24,28 7,01 12,49 43,33 3,98 11 ,00 

 

Estatística de Amostras Emparelhadas - Grupo Experimental 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
MédiaArea2 26,95 13 12,27 3,40 

MédiaArea1 21,54 13 9,46 2,62 

 

 

Correlação de Amostras Emparelhadas Grupo Experimental 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 MédiaArea2 & MédiaArea1 13 ,26 ,38 

 

Teste de Amostras Emparelhadas - Grupo Experimental 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Média O2 – Média O1 5,40 13,37 3,71 -2,67 13,48 1,46 12 ,17 
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Apêndice 17 - Comparação do Deslocamento do DCP no eixo médio-lateral entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé direito e olhos abertos 

(AUDOA)  

 
 

Teste para Amostras Independentes 

 Teste de 

Levene para 

Igualdade de 

Variâncias 

Teste-t para igualdade de Variâncias 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MédiaX1 

Equal variances assumed 1,81 ,19 -1,44 23 ,16 -1,54 1,06 -3,74 ,67 

Equal variances not 

assumed 

  

-1,46 21,43 ,16 -1,54 1,05 -3,72 ,64 

MédiaX2 

Equal variances assumed ,21 ,66 2,17 23 ,04 3,04 1,40 ,14 5,94 

Equal variances not 

assumed 

  

2,16 22,70 ,04 3,04 1,41 ,13 5,95 

 

 

Estatistica de Amostras Emparelhadas - Grupo Controlo 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
MédiaX1 11,03 12 2,13 ,61 

MédiaX2 16,19 12 3,56 1,03 

 

Correlação de Amostras Emparelhadas - Grupo Controlo 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 MédiaX1 & MédiaX2 12 ,42 ,18 

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,13 12 ,20

*
 ,96 12 ,74 

GE ,10 13 ,20
*
 ,98 13 ,99 

MédiaO2 
GC ,22 12 ,13 ,95 12 ,64 

GE ,17 13 ,20
*
 ,95 13 ,62 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Teste de Amostras Emparelhadas - Grupo Controlo 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 MédiaX1 - MédiaX2 -5,17 3,30 ,95 -7,26 -3,07 -5,43 11 ,00 

 

Estatistica de Amostras Emparelhadas Grupo Experimental 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
MédiaX1 12,56 13 3,07 ,85 

MédiaX2 13,15 13 3,45 ,96 

 

Correlação de Amostras Emparelhadas - Grupo Experimental 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 MédiaX1 & MédiaX2 13 ,51 ,08 

 

Teste de Amostras Emparelhadas - Grupo Experimental 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 MédiaX1 - MédiaX2 -,59 3,26 ,90 -2,56 1,38 -,66 12 ,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Mestrado em Ciências da Fisioterapia – UTL - FMH 

129 
 

 

Apêndice 18 - Comparação do Deslocamento do DCP no eixo antero-posterior entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé direito e olhos abertos 

(AUDOA)  

 

 Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,17 12 ,20

*
 ,92 12 ,25 

GE ,23 13 ,06 ,80 13 ,01 

MédiaO2 
GC ,25 12 ,04 ,82 12 ,01 

GE ,15 13 ,20
*
 ,97 13 ,87 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Média O1 

GC 12 14,42 173,00 Mann-Whitney U 61,00 58,00 

GE 13 11,69 152,00 Wilcoxon W 152,00 149,00 

Total 25 
  

Z -,93 -1,08 

Média O2 

GC 12 14,67 176,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,35 ,28 

GE 13 11,46 149,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,38
b
 ,30

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,37 ,29 

     Exact Sig. (1-tailed) ,18 ,14 

   
  

Point Probability ,01 ,01 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
9

a
 6,50 58,50 

Z 
-1,53

b
 

Positive Ranks 
3

b
 6,50 19,50 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,13 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,13 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,07 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
8

a
 7,38 59,00 

Z 
-,94

b
 

Positive Ranks 
5

b
 6,40 32,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,35 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,37 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,18 

    
Point Probability 

,01 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 19 - Comparação do Deslocamento do DCP Total entre O1 e O2 (Grupo Controlo vs 

Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé direito e olhos abertos (AUDOA)  

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,11 13 ,20

*
 ,97 13 ,88 

GE ,18 12 ,20
*
 ,95 12 ,65 

MédiaO2 
GC ,13 13 ,20

*
 ,96 13 ,76 

GE ,16 12 ,20
*
 ,97 12 ,88 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Teste para Amostras Independentes 

 Teste de 

Levene para 

Igualdade de 

Variâncias 

Teste-t para igualdade de Variâncias 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Média O1 

Equal variances 

assumed 
,36 ,55 ,29 23 ,78 6,00 20,82 -37,07 49,07 

Equal variances not 

assumed 

  

,29 22,65 ,78 6,00 20,86 -37,18 49,19 

Média O2 

Equal variances 

assumed 
,56 ,46 ,36 23 ,72 7,045 19,47 -33,23 47,32 

Equal variances not 

assumed 

  

,36 21,78 ,72 7,045 19,59 -33,61 47,70 

 

Paired Samples Statistics Grupo Controlo 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
MédiaTotal2 196,46 13 44,87 12,45 

MédiaTotal1 195,28 13 50,99 14,15 

 

Paired Samples Correlations Grupo Controlo 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 MédiaTotal2 & MédiaTotal1 13 ,79 ,00 
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Paired Samples Test Grupo Controlo 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 MédiaTotal2 - MédiaTotal1 1,18 31,55 8,75 -17,88 20,24 ,14 12 ,90 

 

Paired Samples Statistics Grupo Experimental 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
MédiaTotal2 189,42 12 52,42 15,13 

MédiaTotal1 189,28 12 53,11 15,33 

 

Paired Samples Correlations Grupo Experimental 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 MédiaTotal2 & MédiaTotal1 12 ,41 ,19 

 

Paired Samples Test Grupo Experimental 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 MédiaTotal2 - MédiaTotal1 ,14 57,38 16,57 -36,32 36,60 ,01 11 ,99 
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Apêndice 20 - Comparação do Área de Oscilação do DCP entre O1 e O2 (Grupo Controlo vs 

Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé direito e olhos abertos (AUDOA)  

 

  Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,28 12 ,01 ,89 12 ,10 

GE ,15 13 ,20
*
 ,94 13 ,48 

MédiaO2 
GC ,23 12 ,07 ,83 12 ,02 

GE ,14 13 ,20
*
 ,96 13 ,82 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
12

a
 6,50 78,00 

Z 
-3,06

b
 

Positive Ranks 
0

b
 ,00 ,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,00 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,00 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,00 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  

Ranks Estatística de Teste 

 
Grupo N Mean Rank Sum of 

Ranks 

 Média 

O1 

Média 

O2 

Média O1 GC 12 13,50 162,00 Mann-Whitney U 72,00 45,00 

GE 13 12,54 163,00 Wilcoxon W 163,00 136,00 

Total 25 
  

Z -,33 -1,80 

Média O2 GC 12 15,75 189,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,74 ,07 

GE 13 10,46 136,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,77
b
 ,08

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,77 ,08 

     Exact Sig. (1-tailed) ,38 ,04 

   
  

Point Probability ,02 ,01 
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
9

a
 7,78 70,00 

Z 
-1,71

b
 

Positive Ranks 
4

b
 5,25 21,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,09 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,09 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,05 

    
Point Probability 

,01 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 21 - Comparação do Deslocamento do DCP no eixo medio-lateral entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé esquerdo e olhos fechados 

(AUEOF)  

 

 

 

 

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,15 12 ,20

*
 ,93 12 ,34 

GE ,32 13 ,00 ,58 13 ,00 

Média O2 
GC ,22 12 ,13 ,94 12 ,49 

GE ,10 13 ,20
*
 ,99 13 ,99 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Média O1 

GC 12 11,92 143,00 Mann-Whitney U 65,00 45,50 

GE 13 14,00 182,00 Wilcoxon W 143,00 136,50 

Total 25 
  

Z -,71 -1,77 

Média O2 

GC 12 15,71 188,50 Asymp. Sig. (2-tailed) ,48 ,08 

GE 13 10,50 136,50 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,50
b
 ,08

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,49 ,08 

     Exact Sig. (1-tailed) ,25 ,04 

   
  

Point Probability ,01 ,00 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
4

a
 8,25 33,00 

Z 
-,47

b
 

Positive Ranks 
8

b
 5,63 45,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,64 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,66 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,33 

    
Point Probability 

,01 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
1

a
 3,00 3,00 

Z 
-2,97

b
 

Positive Ranks 
12

b
 7,33 88,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,00 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,00 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,00 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 22 - Comparação do Deslocamento do DCP no eixo antero-posterior entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé esquerdo e olhos fechados 

(AUEOF)  

 

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Média O1 

GC 12 12,79 153,50 Mann-Whitney U 75,50 57,50 

GE 13 13,19 171,50 Wilcoxon W 153,50 148,50 

Total 25 
  

Z -,14 -1,12 

Média O2 

GC 12 14,71 176,50 Asymp. Sig. (2-tailed) ,89 ,26 

GE 13 11,42 148,50 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,89
b
 ,27

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,91 ,28 

     Exact Sig. (1-tailed) ,45 ,14 

   
  

Point Probability ,01 ,01 

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,21 12 ,20

*
 ,87 12 ,06 

GE ,28 13 ,01 ,64 13 ,00 

Média O2 
GC ,20 12 ,20

*
 ,89 12 ,13 

GE ,23 13 ,06 ,94 13 ,42 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
3

a
 7,50 22,50 

Z 
-,93

b
 

Positive Ranks 
8

b
 5,44 43,50 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,35 

Ties 
1

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,38 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,19 

    
Point Probability 

,01 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
3a 3,33 10,00 

Z 
-2,48b 

Positive Ranks 
10b 8,10 81,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,01 

Ties 
0c 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,01 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,01 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 23 - Comparação do Deslocamento do DCP Total entre O1 e O2 (Grupo Controlo vs 

Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé esquerdo e olhos fechados (AUEOF)  

 

 

 

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,12 12 ,20

*
 ,98 12 ,98 

GE ,31 13 ,00 ,58 13 ,00 

Média O2 
GC ,17 12 ,20

*
 ,89 12 ,11 

GE ,13 13 ,20
*
 ,95 13 ,60 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Média O1 

GC 12 13,75 165,00 Mann-Whitney U 69,00 53,00 

GE 13 12,31 160,00 Wilcoxon W 160,00 144,00 

Total 25 
  

Z -,49 -1,36 

Média O2 

GC 12 15,08 181,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,62 ,17 

GE 13 11,08 144,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,65
b
 ,19

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,65 ,19 

     Exact Sig. (1-tailed) ,33 ,09 

   
  

Point Probability ,02 ,01 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
3

a
 8,00 24,00 

Z 
-1,18

b
 

Positive Ranks 
9

b
 6,00 54,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,24 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,27 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,13 

    
Point Probability 

,02 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
1

a
 5,00 5,00 

Z 
-2,67

b
 

Positive Ranks 
11

b
 6,64 73,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,01 

Ties 
1

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,01 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,00 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 24 - Comparação do Área de Oscilação do DCP entre O1 e O2 (Grupo Controlo vs 

Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé esquerdo e olhos fechados (AUEOF)  

 

 

 

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,28 12 ,01 ,75 12 ,00 

GE ,28 13 ,02 ,72 13 ,00 

Média O2 GC ,28 12 ,01 ,79 12 ,01 

 GE ,19 13 ,19 ,88 13 ,07 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Média O1 

GC 12 11,67 140,00 Mann-Whitney U 62,00 59,00 

GE 13 14,23 185,00 Wilcoxon W 140,00 150,00 

Total 25 
  

Z -,87 -1,03 

Média O2 

GC 12 14,58 175,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,38 ,30 

GE 13 11,54 150,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,41
b
 ,32

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,41 ,32 

     Exact Sig. (1-tailed) ,20 ,16 

   
  

Point Probability ,02 ,01 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
5

a
 6,40 32,00 

Z 
-,55

b
 

Positive Ranks 
7

b
 6,57 46,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,58 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,62 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,31 

    
Point Probability 

,03 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
1

a
 4,00 4,00 

Z 
-2,90

b
 

Positive Ranks 
12

b
 7,25 87,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,00 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,00 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,00 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 25 - Comparação do Deslocamento do DCP no eixo médio-lateral entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé direito e olhos fechados 

(AUDOF)  

 

 

  

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,19 12 ,20

*
 ,91 12 ,23 

GE ,25 13 ,02 ,68 13 ,00 

Média O2 
GC ,24 12 ,04 ,87 12 ,07 

GE ,16 13 ,20
*
 ,98 13 ,97 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
4

a
 5,50 22,00 

Z 
-1,33

b
 

Positive Ranks 
8

b
 7,00 56,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,18 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,20 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,10 

    
Point Probability 

,01 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Média O1 

GC 12 13,17 158,00 Mann-Whitney U 76,00 56,50 

GE 13 12,85 167,00 Wilcoxon W 167,00 147,50 

Total 25 
  

Z -,11 -1,17 

Média O2 

GC 12 14,79 177,50 Asymp. Sig. (2-tailed) ,91 ,24 

GE 13 11,35 147,50 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,94
b
 ,25

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,94 ,25 

     Exact Sig. (1-tailed) ,47 ,13 

   
  

Point Probability ,02 ,01 
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
4

a
 3,50 14,00 

Z 
-2,20

b
 

Positive Ranks 
9

b
 8,56 77,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,04 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,03 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,01 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 26 - Comparação do Deslocamento do DCP no eixo antero-posterior entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé direito e olhos fechados 

(AUDOF)   

 

 

 

Ranks Estatística de Teste 

 
Grupo N Mean Rank Sum of 

Ranks 

 Média O1 Média O2 

Media 1 

GC 12 13,21 158,50 Mann-Whitney U 75,50 56,00 

GE 13 12,81 166,50 Wilcoxon W 166,50 147,00 

Total 25 
  

Z -,14 -1,20 

Media 2 

GC 12 14,83 178,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,89 ,23 

GE 13 11,31 147,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,89
b
 ,25

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,90 ,24 

     Exact Sig. (1-tailed) ,45 ,12 

   
  

Point Probability ,01 ,01 

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,16 12 ,20

*
 ,91 12 ,19 

GE ,28 13 ,01 ,84 13 ,02 

Média O2 
GC ,23 12 ,08 ,85 12 ,03 

GE ,13 13 ,20
*
 ,97 13 ,88 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

 

Média O2 

Negative Ranks 
5

a
 5,60 28,00 

Z 
-,86

b
 

Positive Ranks 
7

b
 7,14 50,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,39 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,42 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,21 

    
Point Probability 

,02 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
4

a
 4,75 19,00 

Z 
-1,85

b
 

Positive Ranks 
9

b
 8,00 72,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,06 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,07 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,03 

    
Point Probability 

,01 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 27 - Comparação do Deslocamento do DCP Total entre O1 e O2 (Grupo Controlo vs 

Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé direito e olhos fechados (AUDOF)  

 

Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,16 12 ,20

*
 ,94 12 ,44 

GE ,23 13 ,05 ,75 13 ,00 

Média O2 
GC ,23 12 ,09 ,83 12 ,02 

GE ,18 13 ,20
*
 ,96 13 ,81 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

 Média 

O1 

GC 12 13,54 162,50 Mann-Whitney U 71,50 63,00 

GE 13 12,50 162,50 Wilcoxon W 162,50 154,00 

Total 25 
  

Z -,35 -,82 

Média O2 

GC 12 14,25 171,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,72 ,42 

GE 13 11,85 154,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,73
b
 ,44

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,74 ,44 

     Exact Sig. (1-tailed) ,37 ,22 

   
  

Point Probability ,01 ,02 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
4

a
 5,00 20,00 

Z 
-1,49

b
 

Positive Ranks 
8

b
 7,25 58,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,14 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,15 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,08 

    
Point Probability 

,01 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
2

a
 5,00 10,00 

Z 
-2,48

b
 

Positive Ranks 
11

b
 7,36 81,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,01 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,01 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,01 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 28 - Comparação do Área de Oscilação do DCP entre O1 e O2 (Grupo Controlo vs 

Grupo Experimental) – Apoio Unipodal com pé esquerdo e olhos fechados (AUEOF)  

 

 Teste de Normalidade 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
GC ,35 12 ,00 ,71 12 ,00 

GE ,38 13 ,00 ,44 13 ,00 

Média O2 
GC ,39 12 ,00 ,59 12 ,00 

GE ,26 13 ,02 ,82 13 ,01 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
5

a
 7,40 37,00 

Z 
-,16

b
 

Positive Ranks 
7

b
 5,86 41,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,88 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,91 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,46 

    
Point Probability 

,03 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Media 1 

GC 12 13,08 157,00 Mann-Whitney U 77,00 74,00 

GE 13 12,92 168,00 Wilcoxon W 168,00 165,00 

Total 25 
  

Z -,05 -,22 

Media 2 

GC 12 13,33 160,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,96 ,83 

GE 13 12,69 165,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,98
b
 ,85

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,98 ,85 

     Exact Sig. (1-tailed) ,49 ,43 

   
  

Point Probability ,02 ,02 
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
4

a
 4,25 17,00 

Z 
-1,99

b
 

Positive Ranks 
9

b
 8,22 74,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,04 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,04 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,02 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 29 -  Comparação do Tempo de Estabilização no eixo Médio-Lateral entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Anterior com pé esquerdo (RSAE)  

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,18 25 ,04 ,91 25 ,03 

Média O2 ,13 25 ,20
*
 ,94 25 ,15 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

 

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Media X1 

GC 12 12,25 147,00 Mann-Whitney U 69,00 21,00 

GE 13 13,69 178,00 Wilcoxon W 147,00 112,00 

Total 25 
  

Z -,49 -3,10 

Media X2 

GC 12 17,75 213,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,62 ,00 

GE 13 8,62 112,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,65
b
 ,00

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,64 ,00 

   
  

Exact Sig. (1-tailed) ,32 ,00 

   
  

Point Probability ,01 ,00 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 –  

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
6

a
 5,70 28,50 

Z 
-,82

b
 

Positive Ranks 
6

b
 7,07 49,50 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,41 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,44 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,22 

    
Point Probability 

,01 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 –  

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
1

a
 1,00 1,00 

Z 
-3,11

b
 

Positive Ranks 
12

b
 7,50 90,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,00 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,00 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,00 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 30 -  Comparação do Tempo de Estabilização no eixo Antero-Posterior entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Anterior com pé esquerdo (RSAE)  

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,11 25 ,20
*
 ,96 25 ,44 

Média O2 ,11 25 ,20
*
 ,98 25 ,79 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Média O1 

Equal variances 

assumed 
2,35 ,14 -1,00 23 ,33 -,24 ,24 -,73 ,26 

Equal variances 

not assumed 

  

-1,02 19,80 ,32 -,24 ,23 -,73 ,25 

Média O2 

Equal variances 

assumed 
,96 ,34 4,71 23 ,00 ,71 ,15 ,40 1,02 

Equal variances 

not assumed 

  

4,64 19,56 ,00 ,71 ,15 ,39 1,03 

 

Paired Samples Statistics Grupo Controlo 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Média O1 1,85 12 ,43 ,12 

Média O2 1,68 12 ,44 ,13 
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Paired Samples Correlations Grupo Controlo 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Média O1& Média O2 12 -,21 ,52 

 
 

Paired Samples Test  Grupo Controlo 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
   

Pair 1 Média O1- Média O2 ,17 ,67 ,19 -,26 ,59 ,86 11 ,41 

 

 

Paired Samples Statistics Grupo Experimental 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Média O1 2,09 13 ,72 ,20 

Média O2 ,97 13 ,31 ,09 

 

 

Paired Samples Correlations Grupo Experimental 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Média O1& Média O2 13 ,04 ,90 

 

Paired Samples Test Grupo Experimental 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Média O1- Média O2 1,12 ,77 ,21 ,65 1,58 5,23 12 ,00 
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Apêndice 31 -  Comparação do Tempo de Estabilização Vector Resultante entre O1 e O2 (Grupo 

Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Anterior com pé esquerdo (RSAE)  

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,14 25 ,20
*
 ,93 25 ,08 

Média O2 ,14 25 ,20
*
 ,97 25 ,72 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Média O1 

Equal variances 

assumed 
5,15 ,03 -,93 23 ,36 -,26 ,28 -,85 ,32 

Equal variances 

not assumed 

  

-,95 16,85 ,35 -,26 ,28 -,85 ,32 

Média O2 

Equal variances 

assumed 
1,98 ,17 5,15 23 ,00 1,02 ,20 ,61 1,43 

Equal variances 

not assumed 

  

5,07 19,28 ,00 1,02 ,20 ,60 1,44 

 

Paired Samples Statistics Grupo Controlo 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Média O1 2,60 12 ,40 ,12 

Média O2 2,38 12 ,58 ,17 
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Paired Samples Correlations Grupo Controlo 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Média O1& Média O2 12 -,18 ,58 

 

Paired Samples Test Grupo Controlo 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Média O1- Média O2 ,23 ,76 ,22 -,26 ,71 1,03 11 ,33 

 

Paired Samples Statistics Grupo Experimental 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Média O1 2,87 13 ,90 ,25 

Média O2 1,35 13 ,40 ,11 

 

Paired Samples Correlations Grupo Experimental 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Média O1& Média O2 13 ,16 ,61 

 

Paired Samples Test Grupo Experimental 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Media1 - Media2 1,51 ,93 ,26 ,95 2,07 5,87 12 ,00 
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Apêndice 32 -  Comparação do Tempo de Estabilização no eixo Médio-Lateral entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Anterior com pé direito (RSAD)  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,15 25 ,16 ,90 25 ,02 

Média O2 ,16 25 ,13 ,94 25 ,13 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 -  

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 5 7,00 35,00 Z -,32
b
 

Positive Ranks 7 6,14 43,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,76 

Ties 0   Exact Sig. (2-tailed) ,79 

Total 12   Exact Sig. (1-tailed) ,40 

    
Point Probability ,03 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

MediaX1 

GC 12 12,21 146,50 Mann-Whitney U 68,50 22,50 

GE 13 13,73 178,50 Wilcoxon W 146,50 113,50 

Total 25 
  

Z -,52 -3,02 

MediaX2 

GC 12 17,63 211,50 Asymp. Sig. (2-tailed) ,61 ,00 

GE 13 8,73 113,50 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,61 ,00
b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,62 ,00 

   
  

Exact Sig. (1-tailed) ,31 ,00 

   
  

Point Probability ,01 ,00 
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 -  

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 2 
2,50 5,00 

Z 
-2,67

b
 

Positive Ranks 10 
7,30 73,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,01 

Ties 1   Exact Sig. (2-tailed) 
,01 

Total 13   Exact Sig. (1-tailed) 
,00 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 33 -  Comparação do Tempo de Estabilização no eixo Antero-Posterior entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Anterior com pé direito (RSAD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,15 25 ,16 ,90 25 ,02 

Média O2 ,15 25 ,18 ,92 25 ,04 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 -  

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
6 7,83 47,00 

Z 
-,63

b
 

Positive Ranks 
6 5,17 31,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,53 

Ties 
0 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,57 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,29 

    
Point Probability 

,03 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Média O1 

GC 12 12,71 152,50 Mann-Whitney U 74,50 14,00 

GE 13 13,27 172,50 Wilcoxon W 152,50 105,00 

Total 25 
  

Z -,19 -3,48 

Média O2 

GC 12 18,33 220,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,85 ,00 

GE 13 8,08 105,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,85
b
 ,00

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,86 ,00 

   
  

Exact Sig. (1-tailed) ,43 ,00 

   
  

Point Probability ,01 ,00 
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1–  

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
2

a
 1,50 3,00 

Z 
-2,97

b
 

Positive Ranks 
11

b
 8,00 88,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,00 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,00 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,00 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 34 -  Comparação do Tempo de Estabilização Vector Resultante entre O1 e O2 (Grupo 

Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Anterior com pé direito (RSAD)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,17 25 ,05 ,88 25 ,01 

Média O2 ,17 25 ,07 ,94 25 ,13 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 –  

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
6

a
 7,00 42,00 

Z 
-,24

b
 

Positive Ranks 
6

b
 6,00 36,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,81 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,85 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,43 

    
Point Probability 

,03 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O1 

Media 1 

GC 12 12,63 151,50 Mann-Whitney U 73,50 13,00 

GE 13 13,35 173,50 Wilcoxon W 151,50 104,00 

Total 25 
  

Z -,25 -3,54 

Media 2 

GC 12 18,42 221,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,81 ,00 

GE 13 8,00 104,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,81
b
 ,00

b
 

Total 25  
 

Exact Sig. (2-tailed) ,82 ,00 

   
  

Exact Sig. (1-tailed) ,41 ,00 

   
  

Point Probability ,01 ,00 
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 –  

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
2

a
 2,00 4,00 

Z 
-2,90

b
 

Positive Ranks 
11

b
 7,91 87,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,00 

Ties 
0

c
 
  Exact Sig. (2-tailed) 

,00 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,00 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 35 -  Comparação do Tempo de Estabilização no eixo Médio-Lateral entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Lateral interno com pé esquerdo 

(RSLIE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,12 25 ,20
*
 ,97 25 ,58 

Média O2 ,20 25 ,02 ,91 25 ,03 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Média O1 

GC 12 9,46 113,50 Mann-Whitney U 35,50 3,00 

GE 13 16,27 211,50 Wilcoxon W 113,50 94,00 

Total 25 
  

Z -2,31 -4,08 

Média O2 

GC 12 19,25 231,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,02 ,00 

GE 13 7,23 94,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,02
b
 ,00

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,02 ,00 

     Exact Sig. (1-tailed) ,01 ,00 

   
  

Point Probability ,00 ,00 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Media O1 – 

Media O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
7

a
 6,29 44,00 

Z 
-,39

b
 

Positive Ranks 
5

b
 6,80 34,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,70 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,73 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,37 

    
Point Probability 

,03 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste  - Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Media Y1 – 

Media Y2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
0

a
 ,00 ,00 

Z 
-3,18

b
 

Positive Ranks 
13

b
 7,00 91,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,00 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,00 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,00 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 36 -  Comparação do Tempo de Estabilização no eixo Antero-Posterior entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Lateral interno com pé esquerdo 

(RSLIE)  

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,16 25 ,12 ,93 25 ,08 

Média O2 ,19 25 ,02 ,92 25 ,05 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Média O1 Equal 

variances 

assumed 

12,74 ,00 -1,81 23 ,08 -,42 ,23 -,90 ,06 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-1,87 15,06 ,08 -,42 ,22 -,90 ,06 

Média O2 Equal 

variances 

assumed 

,09 ,76 8,05 22 ,00 1,20 ,15 ,89 1,51 

Equal 

variances not 

assumed 

  

8,12 22,53 ,00 1,20 ,15 ,90 1,51 

 

Paired Samples Statistics Grupo Controlo 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

GC 
Média O1 2,0350 12 ,26459 ,07638 

Média O2 2,1275 12 ,32636 ,09421 
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Paired Samples Correlations Grupo Controlo 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Média O1& Média O2 12 ,005 ,987 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Média O1- Média O2 -,09 ,42 ,12 -,36 ,17 -,77 11 ,46 

 

Paired Samples Statistics Grupo Experimental 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Média O1 2,46 13 ,76 ,21 

Média O2 ,93 13 ,41 ,11 

 

Paired Samples Correlations Grupo Experimental 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Média O1 & Média O2 13 ,11 ,72 

 

Paired Samples Test Grupo Experimental 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Média O1 – Média O2 1,53 ,82 ,23 1,03 2,03 6,69 12 ,00 
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Apêndice 37 -  Comparação do Tempo de Estabilização Vector Resultante entre O1 e O2 (Grupo 

Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Lateral interno com pé esquerdo (RSLIE)  

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,12 25 ,20
 *
 ,97 25 ,54 

Média O2 ,15 25 ,17 ,93 25 ,07 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Média O1 

Equal variances 

assumed 
6,61 ,02 -2,02 23 ,06 -,55 ,27 -1,12 ,01 

Equal variances 

not assumed 

  

-2,08 15,76 ,05 -,55 ,27 -1,12 ,01 

Média O1 

Equal variances 

assumed 
,54 ,47 10,29 23 ,00 1,58 ,15 1,26 1,90 

Equal variances 

not assumed 

  

10,39 22,48 ,00 1,58 ,15 1,26 1,89 

 

Paired Samples Statistics Grupo Controlo 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Média O1 2,80 12 ,35 ,10 

Média O2 2,92 12 ,33 ,097 

 

Paired Samples Correlations Grupo Controlo 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Média O1 & Média O2 12 ,06 ,85 
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Paired Samples Test Grupo Controlo 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Média O1 – Média O2 -,12 ,47 ,13 -,42 ,17 -,92 11 ,38 

 

Paired Samples Statistics Grupo Experimental 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Média O1 3,35 13 ,89 ,25 

Média O2 1,35 13 ,42 ,12 

 

 

Paired Samples Correlations Grupo Experimental 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Média O1 & Média O2 13 ,136 ,659 

 

Paired Samples Test Grupo Experimental 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Média O1 – Média O2 2,01 ,93 ,26 1,44 2,57 7,76 12 ,00 
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Apêndice 38 -  Comparação do Tempo de Estabilização no eixo Médio-Lateral entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Lateral interno com pé direito 

(RSLID)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,11 25 ,20
*
 ,96 25 ,41 

Média O2 ,21 25 ,01 ,88 25 ,01 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Estatística de Teste 

 
Grupo N Mean Rank Sum of 

Ranks 

 Média O1 Média O2 

Média O1 

GC 12 10,92 131,00 Mann-Whitney U 53,00 22,00 

GE 13 14,92 194,00 Wilcoxon W 131,00 113,00 

Total 25 
  

Z -1,36 -3,05 

Média O2 

GC 12 17,67 212,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,17 ,00 

GE 13 8,69 113,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,19
b
 ,00

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,18 ,00 

     Exact Sig. (1-tailed) ,09 ,00 

   
  

Point Probability ,00 ,00 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
5

a
 7,30 36,50 

Z 
-,20

b
 

Positive Ranks 
7

b
 5,93 41,50 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,84 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,86 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,43 

    
Point Probability 

,01 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  



Mestrado em Ciências da Fisioterapia – UTL - FMH 

170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste - Grupo Experimental 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
1

a
 1,00 1,00 

Z 
-3,11

b
 

Positive Ranks 
12

b
 7,50 90,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,00 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,00 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,00 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 39 - Comparação do Tempo de Estabilização no eixo Antero-Posterior entre O1 e O2 

(Grupo Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Lateral interno com pé direito 

(RSLID)  

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,14 25 ,20
*
 ,92 25 ,06 

Média O2 ,16 25 ,10 ,93 25 ,09 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Média 

O1 

Equal variances 

assumed 
5,61 ,03 -1,95 23 ,06 -,40 ,21 -,83 ,03 

Equal variances not 

assumed 

  

-2,02 14,35 ,06 -,40 ,20 -,83 ,02 

Média 

O2 

Equal variances 

assumed 
2,99 ,10 3,30 23 ,00 ,75 ,23 ,28 1,22 

Equal variances not 

assumed 

  

3,23 17,07 ,01 ,75 ,23 ,26 1,24 

 

Paired Samples Statistics Grupo Controlo 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Média O1 1,95 12 ,21 ,06 

Média O2 1,94 12 ,71 ,20 

 

Paired Samples Correlations Grupo Controlo 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Média O1 & Média O2 12 ,30 ,34 
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Paired Samples Test Grupo Controlo 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Média O1 – Média O2 ,02 ,67 ,19 -,41 ,44 ,08 11 ,94 

 

Paired Samples Statistics Grupo Experimental 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Média O1 2,36 13 ,69 ,19 

Média O2 1,19 13 ,40 ,11 

 

 

Paired Samples Correlations Grupo Experimental 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Média O1 & Média O2 13 ,16 ,60 

 

Paired Samples Test Grupo Experimental 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Média O1 – Média O2 1,17 ,74 ,20 ,72 1,61 5,71 12 ,00 
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Apêndice 40 -  Comparação do Tempo de Estabilização Vector Resultante entre O1 e O2 (Grupo 

Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Lateral interno com pé direito (RSLID)  

 

  

  

 

 

 

 

 

Ranks Estatística de Teste 

 
Grupo N Mean Rank Sum of 

Ranks 

 Média O1 Média O2 

Media 1 

GC 12 10,33 124,00 Mann-Whitney U 46,00 20,50 

GE 13 15,46 201,00 Wilcoxon W 124,00 111,50 

Total 25 
  

Z -1,74 -3,13 

Media 2 

GC 12 17,79 213,50 Asymp. Sig. (2-tailed) ,08 ,00 

GE 13 8,58 111,50 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,09
b
 ,00

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,09 ,00 

     Exact Sig. (1-tailed) ,04 ,00 

   
  

Point Probability ,01 ,00 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,13 25 ,20
*
 ,94 25 ,15 

Média O2 ,16 25 ,10 ,91 25 ,04 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste - Grupo Controlo 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

Media 1 - 

Media 2 

Negative Ranks 
8

a
 5,13 41,00 

Z 
-,16

b
 

Positive Ranks 
4

b
 9,25 37,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,88 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,91 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,46 

    
Point Probability 

,03 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Test Statistics
a
  Grupo Experimental 

 Grupo N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
 

Média O1 – 

Média O2 

MediaY1 

- 

Media Y2 

Negative Ranks 
0

a
 ,00 ,00 

Z 
-3,18

b
 

Positive Ranks 
13

b
 7,00 91,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,00 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,00 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,00 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 41 - Comparação do Pico Inicial de Força entre O1 e O2 (Grupo Controlo vs Grupo 

Experimental) - Recepção Salto Anterior com pé esquerdo (RSAE)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,133 25 ,200
*
 ,958 25 ,372 

Média O2 ,163 25 ,084 ,889 25 ,010 

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Média O1 

GC 12 13,17 158,00 Mann-Whitney U 76,00 17,00 

GE 13 12,85 167,00 Wilcoxon W 167,00 108,00 

Total 25 
  

Z -,11 -3,33 

Média O2 

GC 12 18,08 217,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,91 ,00 

GE 13 8,31 108,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,94
b
 ,00

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,94 ,00 

     Exact Sig. (1-tailed) ,47 ,00 

   
  

Point Probability ,02 ,00 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

MediaX1 

- 

MediaX2 

Negative Ranks 
4

a
 6,50 26,00 

Z 
-1,02

b
 

Positive Ranks 
8

b
 6,50 52,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,31 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,34 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,17 

    
Point Probability 

,02 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

MediaX1 

- 

MediaX2 

Negative Ranks 
2

a
 3,50 7,00 

Z 
-2,69

b
 

Positive Ranks 
11

b
 7,64 84,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,01 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,01 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,00 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 42 - Comparação do Pico Inicial de Força (Body Weight) entre O1 e O2 (Grupo 

Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Anterior com pé esquerdo (RSAE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,14 25 ,20
*
 ,95 25 ,25 

Média O2 ,15 25 ,16 ,91 25 ,03 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

MediaX1 

GC 12 13,83 166,00 Mann-Whitney U 68,00 21,00 

GE 13 12,23 159,00 Wilcoxon W 159,00 112,00 

Total 25 
  

Z -,54 -3,10 

MediaX2 

GC 12 17,75 213,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,59 ,00 

GE 13 8,62 112,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,61
b
 ,00

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,61 ,00 

     Exact Sig. (1-tailed) ,31 ,00 

   
  

Point Probability ,02 ,00 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

MediaX1 

- 

MediaX2 

Negative Ranks 
4

a
 7,00 28,00 

Z 
-,86

b
 

Positive Ranks 
8

b
 6,25 50,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,39 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,42 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,21 

    
Point Probability 

,02 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Estatistica de Teste -  Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

MediaX1 

- 

MediaX2 

Negative Ranks 
4

a
 2,50 10,00 

Z 
-2,28

b
 

Positive Ranks 
8

b
 8,50 68,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,02 

Ties 
1

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,02 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,01 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 43 - Comparação do Pico Inicial de Força entre O1 e O2 (Grupo Controlo vs Grupo 

Experimental) - Recepção Salto Anterior com pé direito (RSAD)  

 

 

 

 

 

Tabela de  

 

 

 

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,14 25 ,20
*
 ,95 25 ,23 

Média O2 ,18 25 ,04 ,90 25 ,02 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Estatística de Teste 

Média O1 

 

Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

GC 12 13,17 158,00 Mann-Whitney U 76,00 17,00 

GE 13 12,85 167,00 Wilcoxon W 167,00 108,00 

Total 25 
  

Z -,11 -3,32 

Média O2 GC 12 18,08 217,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,91 ,00 

GE 13 8,31 108,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,94
b
 ,00

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,94 ,00 

     Exact Sig. (1-tailed) ,47 ,00 

   
  

Point Probability ,02 ,00 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
5

a
 7,00 35,00 

Z 
-,31

b
 

Positive Ranks 
7

b
 6,14 43,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,75 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,79 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,40 

    
Point Probability 

,03 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
3

a
 2,00 6,00 

Z 
-2,76

b
 

Positive Ranks 
10

b
 8,50 85,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,01 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,00 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,00 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 44 - Comparação do Pico Inicial de Força (Body Weight) entre O1 e O2 (Grupo 

Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Anterior com pé direito (RSAD)  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,23 25 ,00 ,86 25 ,00 

Média O2 ,18 25 ,05 ,87 25 ,00 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Média O1 GC 12 12,17 146,00 Mann-Whitney U 68,00 22,00 

GE 13 13,77 179,00 Wilcoxon W 146,00 113,00 

Total 25 
  

Z -,54 -3,05 

Média O2 GC 12 17,67 212,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,59 ,00 

GE 13 8,69 113,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,61
b
 ,00

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,61 ,00 

     Exact Sig. (1-tailed) ,31 ,00 

   
  

Point Probability ,02 ,00 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

MediaX1 

- 

MediaX2 

Negative Ranks 
5

a
 8,00 40,00 

Z 
-,08

b
 

Positive Ranks 
7

b
 5,43 38,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,94 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,97 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,49 

    
Point Probability 

,03 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
4

a
 2,50 10,00 

Z 
-2,28

b
 

Positive Ranks 
8

b
 8,50 68,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,02 

Ties 
1

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,02 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,01 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 45 - Comparação do Pico Inicial de Força entre O1 e O2 (Grupo Controlo vs Grupo 

Experimental) - Recepção Salto Lateral Interno com pé esquerdo (RSLIE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Amostras Emparelhadas Grupo Controlo 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

GC 
Média O2 1197,28 12 367,07 105,96 

Média O1 1402,39 12 463,81 133,89 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,08 25 ,20
*
 ,98 25 ,79 

Média O2 ,11 25 ,20
*
 ,94 25 ,17 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Teste para Amostras Independentes 

 

Teste de 

Levene para 

Igualdade de 

Variâncias 

Teste-t para igualdade de Variâncias 

 F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Média  

O1 

 

Equal 

variances 

assumed 

1,33 ,26 ,49 23 ,63 101,0 207,5 -328,1 530,2 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,49 22,7 ,63 101,0 205,8 -325,0 527,0 

 

 

 

Média 

O2 

Equal 

variances 

assumed 

,08 ,77 2,52 23 ,02 348,5 138,4 62,2 634,8 

Equal 

variances not 

assumed 

  

2,50 22,1 ,02 348,5 139,1 60,1 636,9 



Mestrado em Ciências da Fisioterapia – UTL - FMH 

184 
 

 

Correlação de Amostras Emparelhadas Grupo Controlo 

 N Correlation Sig. 

GC Média O2 & Média O1 12 ,43 ,17 

 

 

 

 

 

 

Correlação de Amostras Emparelhadas Grupo Experimental 

 N Correlation Sig. 

GE Média O2 & Média O1 13 ,46 ,11 

 

Teste de Amostras Emparelhadas Grupo Experimental 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

GE Média O2 – Média O1 -452,56 504,68 139,97 -757,54 -147,59 -3,23 12 ,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Amostras Emparelhadas - Grupo Controlo 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

GC Média O2 – Média O1 -205,1 452,8 130,7 -492,8 82,6 -1,6 11 ,15 

Estatistica de Amostras Emparelhadas Grupo Experimental 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

GE 
Média O2 848,79 13 324,89 90,11 

Média O1 1301,36 13 563,50 156,29 
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Apêndice 46 - Comparação do Pico Inicial de Força (Body Weight) entre O1 e O2 (Grupo 

Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Lateral Interno com pé esquerdo (RSLIE)  

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,08 25 ,20
*
 ,97 25 ,72 

Média O2 ,12 25 ,20
*
 ,95 25 ,30 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Teste para Amostras Independentes 

 

 Teste de Levene 

para Igualdade de 

Variâncias 

Teste-t para igualdade de Variâncias 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Média 

O1 

Equal variances 

assumed 
2,65 ,12 ,70 23 ,49 1,86 2,7 -3,7 7,4 

Equal variances 

not assumed 

  

,71 21,9 ,49 1,86 2,6 -3,6 7,3 

Média 

O2 

Equal variances 

assumed 
,32 ,58 2,82 23 ,01 5,04 1,8 1,4 8,7 

Equal variances 

not assumed 

  

2,84 23,0 ,01 5,04 1,8 1,4 8,7 

 

Estatistica de Amostras Emparelhadas - Grupo Controlo 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

GC 
Média O1 13,91 12 8,00 2,31 

Média O2 14,23 12 5,58 1,61 

 

Correlação de Amostras Emparelhadas - Grupo Controlo 

 N Correlation Sig. 

GC Média O1 & Média O2 12 -,22 ,50 
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Teste de Amostras Emparelhadas - Grupo Controlo 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

GC Média O2 – Média O1 -,31 10,71 3,09 -7,11 6,49 -,10 11 ,92 

 

Estatística de Amostras Emparelhadas - Grupo Experimental 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

GE 
Média O2 11,38 13 4,64 1,29 

Média O1 17,34 13 7,57 2,10 

 

 

Correlação de Amostras Emparelhadas - Grupo Experimental 

 N Correlation Sig. 

GE Média O2 & Média O1 13 ,46 ,11 

 

Teste de Amostras Emparelhadas - Grupo Experimental 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

GE Média O2 – Média O1 -5,96 6,82 1,89 -10,08 -1,84 -3,15 12 ,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestrado em Ciências da Fisioterapia – UTL - FMH 

187 
 

 

Apêndice 47 - Comparação do Pico Inicial de Força entre O1 e O2 (Grupo Controlo vs Grupo 

Experimental) - Recepção Salto Lateral Interno com pé direito (RSLID)  

 

 

 

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 
,13 25 ,20

*
 ,85 25 ,00 

Média O2 
,14 25 ,20

*
 ,95 25 ,31 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ranks Estatística de Teste 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Média O1 GC 12 13,25 159,00 Mann-Whitney U 75,00 17,00 

GE 13 12,77 166,00 Wilcoxon W 166,00 108,00 

Total 25 
  

Z -,16 -3,33 

Média O2 GC 12 18,08 217,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,87 ,00 

GE 13 8,31 108,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,89
b
 ,00

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,89 ,00 

     Exact Sig. (1-tailed) ,45 ,00 

   
  

Point Probability ,02 ,00 

Ranks Grupo Controlo Estatística de Teste Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
8

a
 6,00 48,00 

Z 
-,71

b
 

Positive Ranks 
4

b
 7,50 30,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,48 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,52 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,26 

    
Point Probability 

,02 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Estatística de Teste Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

Média O1 

- 

Média O2 

Negative Ranks 
10

a
 8,40 84,00 

Z 
-2,69

b
 

Positive Ranks 
3

b
 2,33 7,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,01 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,01 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,00 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Apêndice 48 - Comparação do Pico Inicial de Força (Body Weight) entre O1 e O2 (Grupo 

Controlo vs Grupo Experimental) - Recepção Salto Lateral Interno com pé direito (RSLID)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Testes de Normalidade 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Média O1 ,14 25 ,19 ,87 25 ,00 

Média O2 ,11 25 ,20
*
 ,93 25 ,08 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Ranks Test Statistics
a
 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  Média O1 Média O2 

Média O1 GC 12 13,67 164,00 Mann-Whitney U 70,00 21,00 

GE 13 12,38 161,00 Wilcoxon W 161,00 112,00 

Total 25 
  

Z -,44 -3,10 

Média O2 GC 12 17,75 213,00 Asymp. Sig. (2-tailed) ,66 ,00 

GE 13 8,62 112,00 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,69
b
 ,00

b
 

Total 25 
  

Exact Sig. (2-tailed) ,69 ,00 

     Exact Sig. (1-tailed) ,34 ,00 

   
  

Point Probability ,02 ,00 

Ranks Grupo Controlo Test Statistics
a
  Grupo Controlo 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

MédiaX1 

- 

MédiaX2 

Negative Ranks 
4

a
 8,25 33,00 

Z 
-,47

b
 

Positive Ranks 
8

b
 5,63 45,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,64 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,68 

Total 
12 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,34 

    
Point Probability 

,03 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  
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Ranks Grupo Experimental Test Statistics
a
  Grupo Experimental 

 Grupo N Mean Rank Sum of Ranks  
Média O1 – 

Média O2 

MédiaX1 

- 

MédiaX2 

Negative Ranks 
3

a
 2,67 8,00 

Z 
-2,62

b
 

Positive Ranks 
10

b
 8,30 83,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,01 

Ties 
0

c
 

  Exact Sig. (2-tailed) 
,01 

Total 
13 

  Exact Sig. (1-tailed) 
,00 

    
Point Probability 

,00 

a.Wilcoxon Signed Ranks Test  

     b. Based on negative ranks.  


