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RESUMO 

 

Estudos sobre os esportes de contato como o Rugby são importantes devido aos 
altos índices de lesões musculoesqueléticas. Ferramentas para avaliação de 
lesões em jogadores de rugby ainda não estão incluídas na rotina dos 
profissionais da área esportiva, principalmente pela falta de instrumentos válidos, 
traduzidos e que permitam avaliação auto-reportada. O presente estudo teve 
como objetivo traduzir para o português brasileiro e realizar a adaptação 
transcultural do questionário “Injury Report Form For Rugby Union”, usado 
internacionalmente para registrar lesões relacionadas a prática de rugby. 
Método: Foi realizado estudo transversal de tradução e adaptação transcultural 
do “Injury Report Form For Rugby Union” seguindo as etapas de: tradução; 
síntese; retro-tradução; revisão pelo comitê de especialistas e versão pré-final; 
pré-teste para verificar a compreensão e; análise pelo comitê para elaboração 
da versão final do instrumento. Compreensão inferior a 80% indicaram 
necessidade de revisão da versão pré-final. Resultados: No processo de 
tradução e adaptação transcultural para o português brasileiro as duas versões 
não apresentaram grandes diferenças entre si. Houve consenso entre o comitê 
para a escolha das palavras diferentes, sem mudar o sentido da frase. O mesmo 
aconteceu com retro tradução. A versão pré-final do “Formulário para 
Notificação/Avaliação de Lesão em Jogadores De Rugby” foi preenchida por 23 
jogadores de rugby do sexo masculino. Verificou-se que as questões sobre 
posição de jogo; tempo de jogo em que ocorreu a lesão e localização no campo 
no momento da lesão não foram compreendidas por 40%, 27% e 82,5% dos 
jogadores, respectivamente. Assim, foi convocada nova reunião com comitê 
multidisciplinar de especialistas e algumas modificações foram realizadas nas 
questões mencionadas anteriormente, sendo necessária nova aplicação. Desta 
forma, a nova versão foi auto preenchida por 25 jogadores de rugby do sexo 
masculino, com idade de 29,44± 5,90 anos; IMC  29,46 ± 4,32 Kg/m2; 56% em 
nível de escolaridade superior completo; 32% superior incompleto; 8% ensino 
médio completo e 4% ensino médio incompleto, finalizando assim o processo de 
adaptação transcultural. Conclusão: O questionário “Formulário para 
Notificação/Avaliação de Lesão em Jogadores de Rugby” foi traduzido e 
adaptado transculturalmente para o português brasileiro, tornando possível sua 
auto aplicação, para avaliar lesões relacionadas a prática de rugby em jogadores 
brasileiros. São necessários estudos de validação e reprodutibilidade do estudo 
para demonstrar sua confiabilidade. 

Palavras-chave: Fisioterapia, Traumatismos em Atletas, Futebol Americano, 
Estudos de Validação, Inquéritos e Questionários.  
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ABSTRACT 

 

Studies about contact sports like rugby are important due to the high rates of 
musculoskeletal injuries. Instruments to assess injuries of rugby players are not 
yet included on the routine of the sportive area professionals, mainly due to the 
lack of validate instruments that allow auto-reported evaluation. The present 
study aimed to translate to Brazilian Portuguese the questionnaire “Injury Report 
Form for Rugby Union”, used internationally for screening injuries related to the 
rugby practice. Method: Cross-sectional study of translation and transcultural 
adaptation of “Injury Report Form for Rugby Union” following the steps: 
translation; synthesis; retro-translation; specialists’ committee revision and pre-
final version; pre-test to verify the comprehension and committee analysis to 
elaborate the final version of the instrument. Comprehension inferior to 80% 
indicated the need for the revision of the pre-final version. Results: Translation 
and transcultural adaptation to Brazilian Portuguese versions did not show 
important differences between each other. There was consensus in the 
committee to choose different words without changing the meaning of the 
expression. The same found with the retro-translation. The pre-final version of 
the “Formulário para Notificação/Avaliação de Lesao em Jogadores de Rugby” 
was filled by 23 male rugby players. It was verified that the questions about 
playing position; time of the game that the injury occurred and playing position at 
the time of the injury were not comprehended by 40%, 27% and 82,5% of the 
players, respectively. Thus, the experts committee decided to modify the 
questions mentioned before editing a new version. Therefore, the new version 
was filled by 25 male rugby players, 29,44 ± 5,90 years old; BMI 29,46 ± 4,32 
Kg/m²; 56% graduate; 32% incomplete graduation; 8% high school and 4% 
incomplete high school, concluding the transcultural adaptation. Conclusion: 
The Questionnaire “Formulário para Notificação/Avaliação de Lesão em 
Jogadores de Rugby” was translated and transculturally adapted making possible 
to be filled by rugby players, to evaluate injuries related to the rugby practice. It 
is necessary further validation and reproducibility to demonstrate its reliability. 
Keyword: Physical Therapy Specialty; Athletic Injuries; Football; Validation 
Studies; Surveys and Questionnaires. 
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O rugby é um esporte coletivo que pode ser jogado em várias categorias 
onde o número de jogadores varia de 5 a 15 jogadores. Na categoria de 15 
jogadores em cada time é praticado em um campo semelhante ao de futebol, no 
caso do rugby union ou convencional, disputado em dois tempos de 30 a 40 
minutos cada (dependendo do nível da competição), separados por um intervalo 
de 10 minutos (Guia do Rugby, 2018). 

O rugby apresenta alta incidência de lesões, principalmente em times 
amadores, uma vez que estes jogadores, muitas vezes, não possuem preparo 
físico adequado para a prática do esporte (GABBETT, 2010). As lesões em 
Rugby são, em sua maioria, de natureza musculoesquelética, podendo chegar a 
frequência de 626 lesões para cada 1000 horas de jogo, sendo 36,5% dessas 
lesões em membros inferiores e 24,6% em membros superiores e tronco (ALVES 
2008). Ainda, tem sido reportado que as mulheres sofrem concussões à uma 
taxa de 0,55 por 1000 horas de prática do esporte, enquanto homens sofrem 
4,73 concussões a cada 1000 horas de jogo (GARDNER et. al. 2014). 

 O rugby é considerado um esporte de colisão porque o jogador com a 
posse de bola pode ser derrubado, jogada que é denominada tackle. Além do 
tackle existem também as jogadas scrum, ruck e maul. No scrum os jogadores 
de ambos os times se organizam em uma formação específica para uma disputa 
pela posse de bola que acontece quando a bola é recolocada em jogo após 
alguma infração. O ruck acontece quando um jogador de ataque que tem a posse 
de bola é derrubado no chão por um tackle. O atacante que foi derrubado deve 
soltar a bola imediatamente e proteger-la no chão com com seu corpo para que 
ela seja recuperada por outro integrante do seu time. O maul acontece quando 
um atacante sofre uma tentativa de tackle, mas não é derrubado. O jogador 
atacante então vira-se de costas para o defensor inimigo protegendo a bola com 
as mãos, e é empurrado por outros membros de seu time buscando ganhar 
terreno com a posse de bola (Guia do Rugby, 2018).  

O tackle é realizado, em média, 300 vezes por partida e é a causa de 
24,6% das lesões, enquanto, 20,6% foram causadas por ruck e 16,7% por scrum 
(ALVES, 2008). A posição de jogo que mais se destacou nos índices de lesão 
foi a posição Segunda Linha (4 e 5) que apresentou taxa de 98 lesões para cada 
1000 horas de prática, seguida por Primeira Linha (1, 2 e 3) com 89 por 1000 
horas de jogo, Segundo Centro (13) com 83 por 1000 horas de jogo, Pilar (1) 
com 77 por 1000 horas de jogo e Primeiro Centro (12) com 69 por 1000 horas 
de jogo (Quarrie, 2001). Na Figura 1 a seguir pode ser vista a localização no 
campo de cada posição citada e a divisão do campo de jogo. 
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FIGURA 1 - Posições de jogo.  

 

Figura adaptada de Rugby Union Playing Guide. As numerações brancas 
descritas nos círculos azuis representam as posições dos jogadores no campo. 
1 - Pilar esquerdo; 2 - Hooker; 3 - Pilar direito; 4 - Segunda linha; 5 - Segunda 
linha; 6 - Asa esquerdo; 7 - Asa direito; 8 - Oitavo; 9 - Scrum half; 10 - Abertura; 
11 - Ponta esquerda; 12-  Primeiro centro; 13 - Segundo centro; 14 - Ponta direita; 
15 - Fullback. Linhas brancas horizontais contínuas indicam de cima para baixo: 
Linha dead ball, Linha do try, Linhas dos 22 metros, Linha do meio de campo, 
Linhas dos 22 metros, Linha do try e Linha dead ball; linhas brancas horizontais 
tracejadas representa: Linha de 5 metros do try, Linha de 10 metros, Linha de 10 
metros e Linha de 5 metors do try; linhas brancas verticais pontilhadas 
representam linhas de 100 metros que percorrem toda a extensão do campo; 
círculos amarelos indicam as dimenções llaterais do gol que é de 5,6 metros e 
esta a 3 metros do chão.  
 

Durante uma partida de rugby os jogadores se envolvem em frequentes 
períodos de atividade de alta intensidade, intercalados por períodos de baixa 
intensidade. O jogo é disputado entre dois tempos de 40 minutos separados por 
um intervalo de 10 minutos. A maioria das lesões se concentram no 2º tempo, 
podendo ser decorrente de fadiga ou microtraumas acumulados ao longo da 
partida ou ambos fatores (Alves 2008).  

Apesar das lesões relacionadas a prática de rugby terem sido reportadas 
e analisadas em vários estudos, não foi encontrada na literatura a utilização de 
instrumentos validados para avaliar as lesões em jogadores de rugby (Kiefer, 
2009; Alves, 2008; Toledo, 2015; Bottini, 2000; Constantinou, 2015; Hoskins, 
2006).  Na literatura internacional foram reportados os seguintes métodos, como 
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os mais utilizados para avaliar lesões em jogadores de rugby: “Injury Report 
Form For Rugby Union”; “Orchard Sports Injury Classification System”, “Standard 
injury report form (2002-2003 to 2012-2013)” e “an electronic player medical 
records system (Rugby Squad Medical, The Sports Office; 2013-2014 to 2014-
2015)” (Cross et al., 2018). 

Fuller et. al. (2007) elaboraram a partir de uma reunião com diversos 
especialistas da área esportiva, um formulário, “Injury Report Form For Rugby 
Union”, na língua inglesa, para padronizar a notificação das lesões decorrentes 
da prática de rugby. Alguns estudos, embora tenham analisado as lesões 
relacionadas a pratica de rugby, não utilizaram questionário validado (Bottini, 
2000; Kiefer, 2009; Bottini,2000, Constantinou, 2015, Hoskins, 2006; Gabbett, 
2003; Gabbett, 2000).  

A metodologia descrita no consenso internacional de definições e 
procedimentos para o registro de lesões decorrentes da prática do rugby, que 
inclui o “Injury Report Form For Rugby Union”, foi aplicada durante a Rugby 
World Cup 2007, campeonato que contou com a participação de 626 atletas, 
mostrando que é adequada para avaliação de incidência, severidade, natureza 
e causas de lesões tanto em treinos quanto em competições (Fuller et. al. 2008).  

Não somente na literatura internacional, mas também no Brasil, alguns 
estudos foram realizados com jogadores brasileiros, mas os métodos utilizados 
foram questionários semiestruturados sem prévia validação (Toledo et al., 2015; 
Alves et al., 2008), dificultando sua reprodutibilidade por outros pesquisadores.  

Sendo assim, o objetivo do estudo foi realizar a tradução para o português 
brasileiro do “Injury Report Form For Rugby Union” criado por Fuller et. al. (2007) 
e adaptação transcultural em jogadores de rugby brasileiros. 

 
 

2 METODOLOGIA  
 

Foi realizado um estudo analítico observacional transversal, de tradução 
e adaptação transcultural do questionário “Injury Report Form For Rugby Union”. 
Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde, 
CAAE: 71333317.5.0000.0102 (ANEXO III).  

 

2.1 Tradução e adaptação transcultural: 

 

Para que a tradução fosse possível, foi obtida autorização do autor Colin 
W Fuller (ANEXO I) para a tradução e validação do INJURY REPORT FORM 
FOR RUGBY UNION (FULLER et al., 2007). 

 Esse questionário é originalmente composto por 12 questões referentes 
ao local da lesão; posição do jogador acometido pela lesão; lado do corpo que 
foi acometido pela lesão; tipo de lesão; diagnóstico da lesão; recidiva da lesão; 
retorno ao rugby após a lesão; causa da lesão; se a lesão ocorreu durante o 
treinamento ou competição; se a lesão foi causada por contato direto; qual o tipo 
de contato; se a lesão foi causada por infração de regra. No total são 15 
perguntas, sendo que as perguntas 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 A e 12B possuem 
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opções de resposta. 

A tradução e a adaptação cultural do questionário foram realizadas de 
acordo com Guillemin et al. (1993), que apresenta um conjunto de instruções 
padronizadas a serem realizadas em etapas distintas: 1) tradução (APÊNDICES 
II e III); 2) síntese (APÊNDICE IV); 3) retrotradução (APÊNDICE V e VI); 4) 
comitê de especialistas: revisão e versão pré-final (APÊNDICE VII e VIII); 5) pré-
teste, isto é, a versão “pré-final” (versão 1) que foi aplicada em 23 jogadores 
(ANEXO VIII); 6) análise pelo comitê de especialistas e versão final (versão 2)  
do instrumento (APÊNDICE IX). Estas etapas são descritas a seguir: 

 

FIGURA 2 - Fluxograma do estudo 

 

 

1. Tradução: Dois tradutores bilíngues (português/inglês), nativos do Brasil, 
fluentes, de forma independente realizaram a tradução do questionário 
para o português brasileiro, sendo que um dos tradutores profissional da 
área da saúde, com conhecimento prévio dos objetivos do estudo, e o 
outro, professor da língua inglesa, para permitir a identificação de 
possíveis ambiguidades. A partir desta etapa, surgiram duas traduções 
iniciais na língua portuguesa. 

2. Síntese: As duas traduções foram comparadas e analisadas em uma 
reunião com os tradutores e pesquisadores envolvidos no estudo. Foi 
obtida uma versão consensual em português do questionário, a partir das 
duas traduções iniciais, comparando-as entre si, reduzindo as diferenças, 
preservando-se o contexto cultural da população brasileira e os conceitos 
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originais do instrumento.  
3. Retrotradução: Outros dois professores de Inglês bilíngues da língua 

nativa inglesa (idioma original do INJURY REPORT FORM FOR RUGBY 
UNION) independentes e qualificados fizeram a retro tradução, isto é, a 
partir da versão em português brasileiro traduziram para o inglês e 
verificaram diferenças em relação ao material original. Os tradutores 
nesta etapa, não receberam informação alguma sobre o estudo ou 
questionário com o qual estavam trabalhando. Os tradutores 
desconheciam a versão original do INJURY REPORT FORM FOR 
RUGBY UNION e não tinham informações sobre os conceitos do 
formulário. 
 

4. Comitê de especialistas: A composição mínima do Comitê incluiu 
metodologistas, profissionais da saúde, profissionais em línguas. As duas 
novas versões foram submetidas à um comitê de especialistas, composto 
pelos quatro tradutores bilíngues que já haviam participado anteriormente, 
juntamente com três profissionais da saúde, um Educador Físico (André 
Augusto de Oliveira – CREF: 020900-G/PR), um Fisioterapeuta Dr. Osiris 
Nascimento de Carvalho Neto (Fisioterapeuta do clube Curitiba Rugby - 
CREFITO 8: 16747-F) e um Médico (Bernardo Ferreira da Luz – CRM: 
24331), Prof.ª Dr.ª Anna Raquel Silveira Gomes, Profª Dra. Ana Carolina 
Brandt Macedo e Profª Dra. Talita Gianello Gnoato Zotz, docentes do 
curso de Fisioterapia da UFPR. Os especialistas avaliaram a semântica, 
as expressões idiomáticas, as equivalências cultural e conceitual e 
posteriormente identificaram e discutiram as discrepâncias. Após 
consenso, estabeleceram uma nova versão em português do INJURY 
REPORT FORM FOR RUGBY UNION (INJURY REPORT FORM FOR 
RUGBY UNION - Brasil versão 1). 
 

Os participantes foram convidados a participar do estudo por conveniência, 
isto é, aqueles que estavam presentes no dia e horário que a equipe do projeto 
foi até o clube de rugby. Os voluntarios interessados foram informados sobre os 
objetivos do estudo. Aqueles que tinham disponibilidade de tempo e 
manifestaram interesse em participar do estudo leram e assinaram o Termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE) em duas vias (Apêndice I). 

 
O auto preenchimento do formulário pelos participantes ocorreu na R. Pastor 

Manoel Virgínio de Souza, 1020 - Capão da Imbuia, Curitiba - PR, 82810-400, 
sede do Curitiba Rugby, antes ou depois das partidas, com a autorização prévia 
dos treinadores e da diretoria do clube e com a supervisão do Dr. Osiris 
Nascimento de Carvalho Neto, Fisioterapeuta do Clube Curitiba Rugby. 

 

Foi solicitado aos jogadores que preenchessem o formulário levando em 
conta sua ultima lesão, deixando em branco a questão 7 (Referente ao diagóstico 
da lesão e seu CID), que seria preenchida posteriormente por um profissional da 
saúde.  

A versão pré-final (versão 1) foi auto preenchida por 23 jogadores e a versão 
final (versão 2) por 25 jogadores. Nenhum jogador que estava presente recusou-
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se a responder o questionário e nenhum questionário foi excluído por falta de 
dados. Os dados de idade, escolaridade e valores antropométricos foram 
preenchidos pelos jogadores antes de iniciarem o preenchimento do questionário 
propriamente dito. Estes dados estão expostos nas tabelas 1 e 2 do presente 
estudo. 

 
5. Pré-teste: nesta etapa o “Formulário para Notificação/Avaliação de Lesão em 
Jogadores de Rugby” versão 1 foi preenchido por jogadores do Curitiba Rugby. 
No momento do preenchimento, a equipe do estudo estava presente, para 
esclarecer eventuais dúvidas. As questões ou itens não compreendidos por 20% 
ou mais dos entrevistados, foram analisados pelo comitê.  

6. Análise pelo comitê de especialistas para discutir os resultados do pré-teste:  
Cada jogador respondeu ao “Formulário para Notificação/Avaliação de Lesão em 
Jogadores de Rugby” versão pré-final - versão 1. As questões sobre tempo de 
jogo em que ocorreu a lesão e localização no campo no momento da lesão não 
foram compreendidas por 27% e 82,5% dos jogadores, respectivamente. Desta 
forma, o comitê de especialistas revisou as questões do “Formulário para 
Notificação/Avaliação de Lesão em Jogadores de Rugby” editando a versão 2 
(ANEXO IX), na qual foram adicionadas alternativas na questão “Localização no 
campo no momento da lesão:” para ajudar na compreensão dos jogadores, além 
da inserção das perguntas: “Você entendeu o que foi perguntado?”, “Se não, o 
que entendeu?” e “Sugere alguma mudança?” para avaliar a compreensão de 
cada questão. A consolidação da versão pré-final considerou as traduções; as 
retrotraduções; as reuniões do comitê de especialistas, tradutores e 
retrotradutores; os relatos da Equipe que esteve em contato com os jogadores 
que responderam ao formulário; as porcentagens de entendimento das questões 
pelos jogadores. Estes aspectos foram levados em conta para as alterações, 
sendo resolvidos com a versão 2 do “Formulário para Notificação/Avaliação de 
Lesão em Jogadores de Rugby”.  
 
2.2 TAMANHO AMOSTRAL 

 A determinação do tamanho amostral seguiu a indicação metodológica 
proposta por Teerwee et. al. (2007), que recomenda a inclusão de 4 a 10 
participantes para cada questão do instrumento a ser traduzido. Como o INJURY 
REPORT FORM FOR RUGBY UNION é composto por 12 quesões, o mínimo de 
participantes recomendado seria de 48.  

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para análise estatística utilizou-se o Microsoft excel, versão 2010. Os 
resultados estão descritos em frequência absoluta e percentual, e as variáveis 
numéricas foram descritas em média e desvio padrão.  
 
 
3 RESULTADOS 
 
3.1 Tradução e adaptação transcultural 
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No processo de tradução para o português brasileiro as duas versões (tradutor 
1 e tradutor 2) não apresentaram grandes diferenças entre si (quadro 1). Houve 
consenso entre o comitê para a escolha das palavras diferentes, sem mudar o 
sentido da frase. O mesmo aconteceu com a retrotradução (retrotradutor 1 e 
retrotradutor 2 (quadro 2). A versão pré-final – versão 1 do “Formulário para 
Notificação/Avaliação de Lesão em Jogadores de Rugby” foi auto-preenchida por 
23 jogadores de rugby do sexo masculino com idade 25,9± 5,53 anos, IMC 
26,29±4,64 kg/m² e nível escolaridade 57,1% ensino superior completo; 42,8% 
superior incompleto. Algumas modificações foram realizadas na versão pré-final 
(versão 1, APÊNDICE VIII), pois verificou-se que as questões sobre: posição de 
jogo; tempo de jogo em que ocorreu a lesão e localização no campo no momento 
da lesão não foram compreendidas por 27% e 82,5% dos jogadores que 
preencheram a versão 1 (tabela 1), respectivamente. As questões foram 
alteradas, com anuência do comitê multidisciplinar de especialistas, sendo criada 
a versão 2 (APÊNDICE IX). Portanto foi necessária nova aplicação, a qual foi 
auto-preenchida por 25 jogadores de rugby do sexo masculino, com idade de 
29,44±5,9 anos; IMC  29,46 ±4,32 Kg/m2; 56% em nível de escolaridade superior 
completo, 32% superior incompleto, 8% ensino médio completo e 4% ensino 
médio incompleto, concluindo o processo de adaptação transcultural (tabela 2).   

Quadro 1. Modificações realizadas na reunião de consenso da tradução. 

Questões originais em 
ingles 

Tradução para o portugues brasileiro Versão final em português 
brasileiro (após a reunião 
de consenso) 

1A Date of injury T1: Data da lesão 
T2: Data da lesão 

Data da lesão 

1B Time of injury (during 
match) 

T1: Horário da lesão (durante partida) 
T2: Momento da lesão (durante a partida) 

Horário da lesão (Tempo de 
jogo):       

2 Date of return to full 
participation 

T1: Data de retorno à participação plena 
T2: Data de retorno para participação 
efetiva 

Data de retorno à 
participação plena 

3 Playing position at the 
time of injury 

T1: Posição do jogo no momento da lesão 
T2: Posição no jogo no momento da lesão 

Posição no jogo no momento 
da lesão 

4 Injured body part: 
Head/face; neck/cervical 
spine; sternum/ribs/upper 
back; abdomen; low back; 
sacrum/pelvis; 
shoulder/clavicle; upper 
arm; elbow; forearm; wrist; 
hand/finger/thumb; 
hip/groin; anterior thigh; 
posterior thigh; knee; lower 
leg/Achiles 
tendon;ankle;foot/toe. 

T1: Parte do corpo lesionada: cabeça/rosto; 
pescoço/coluna 
cervical/externo/costela/parte superior do 
dorso;abdômen;região lombar; sacro/pélvis; 
ombro/clavícula; braço; cotovelo; 
antebraço; pulso; mão/dedo/polegar; 
quadril/virilha; coxa anterior; coxa posterior; 
joelho; perna inferior/tendão de Aquiles; 
tornozelo; pé/dedo do pé. 
T2: Parte do corpo lesada: cabeça/face; 
Pescoço/coluna cervical; 
Esterno/costelas/coluna torácica; 
Abdômen; Coluna lombar; Sacro/pelve; 
Ombro/clavícula; braço; cotovelo; 
antebraço; punho; mão/dedo/polegar; 
quadril/virilha; região anterior (frente) da 
coxa; região posterior (posterior) da coxa; 
joelho; perna/tendão Aquiles (calcanear); 
tornozelo; pé/dedo do pé. 

Parte do corpo lesionada: 
cabeça/rosto; 
pescoço/coluna cervical; 
esterno/costelas/coluna 
torácica; abdômen; coluna 
lombar; sacro/pelve; 
ombro/clavícula; braço; 
cotovelo; antebraço; punho; 
mão/dedo/polegar; 
quadril/virilha; região anterior 
da coxa; região posterior da 
coxa; joelho; perna/tendão 
de Aquiles; tornozelo; 
pé/dedo do pé; outro.  

5 Side of body injured: T1: Lado do corpo lesionado 
T2: Lado do corpo acometido pela lesão 

Lado do corpo lesionado 
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6 Type of injury: 
concussion (with or without 
loss of consciousness); 
structural brain injury; 
spinal 
cord/compression/transecti
on; fracture; other bone 
injury; 
dislocation/subluxation; 
sprain/ligament injury; 
lesion of meniscus, 
cartilage or disc; muscle 
rupture/strain/tear/cramps; 
tendon 
injury/rupture/tendinopathy/
bursitis; 
haematoma/contusion/bruis
e; abrasion; laceration; 
nerve injury; dental injury; 
visceral injury; other injury 
(please specify). 

T1: Tipo de lesão: concussão (com ou sem 
perda de consciência); lesão cerebral 
estrutural; compressão/transecção da 
medula espinhal; fratura; outra lesão óssea; 
deslocamento/subluxação; distensão/lesão 
de ligamento; Lesão de menisco, 
cartilagem ou disco; 
ruptura/distensão/laceração de 
músculo/câimbra; lesão/ruptura de 
tendão/tendinopatia/bursite; 
hematoma/contusão/arranhão; abrasão; 
laceração; lesão de nervo; lesão dentária; 
lesão visceral; outra lesão(especifique): 
T2: Tipo da lesão: concussão (com ou sem 
perda de consciência); lesão estrutural do 
cérebro; compressão da medula 
espinhal/lesão completa da medula 
espinhal; fratura; outra lesão óssea; 
luxação/ subluxação; entorse/lesão 
ligamentar; lesão de meniscos/cartilagem 
ou disco; lesão muscular/distensão/ruptura 
fibras musculares/câimbras; lesão 
tendínea/ ruptura 
tendão/tendinopatia/bursite; 
edema/contusão/hematoma; escoriação; 
ferida; lesão nervosa; lesão nos dentes; 
lesão nas vísceras; outra lesão (por favor 
especifique): 

Tipo de lesão: concussão 
(com ou sem perda de 
consciência); lesão cerebral; 
compressão da medula 
espinhal/lesão completa da 
medula espinhal; fratura; 
outra lesão óssea; luxação/ 
subluxação; entorse/lesão 
ligamentar; lesão de 
menisco/cartilagem ou disco; 
ruptura/distensão/laceração 
muscular/câimbras; 
lesão/ruptura de 
tendão/tendinopatia/bursite; 
contusão/edema/hematoma; 
escoriação; corte/ferida; 
lesão de nervo; lesão nos 
dentes; lesão nas vísceras; 
outra lesão (especifique):. 

7 Diagnosis of injury (text 
or code) 

T1: Diagnóstico de lesão (texto ou código): 
T2: Diagnóstico da lesão (código da 
doença, CID). 

Diagnóstico da lesão (código 
ou descrição da doença): 

8 Has the player had a 
previous injury at the same 
site (i.e. this injury is a 
recurrence)? Yes;no. If 
YES, specify date of 
player’s return tu full 

T1: O jogador já teve uma lesão anterior do 
mesmo tipo no mesmo local (ou seja, esta 
lesão é uma recorrência)? Não; sim. Em 
caso positivo, especifique a data de retorno 
do jogador à participação plena por ocasião 
da lesão anterior: 
T2: O jogador já teve lesão do mesmo tipo 
no mesmo local (isto é, esta é uma lesão 
recorrente)? Sim; não. Se respondeu SIM, 
especificar a data que o jogador retornou 
plenamente a sua participação desde a 
lesão. 

O jogador já teve lesão do 
mesmo tipo no mesmo local 
(isto é, esta é uma lesão 
recorrente)? Não; sim. Se 
respondeu SIM, especifique 
a data de retorno do jogador 
à participação plena por 
ocasião da lesão anterior. 

9 Was the injury caused by: 
overuse; trauma? 

T1: A lesão foi causada por: exceso de uso; 
trauma? 
T2: A lesão foi causada por: excesso de 
treino; trauma? 

A lesão foi causada por: 
excesso de treino; trauma?                            

10 Did the injury occur 
during: training; match? 

T1: A lesão ocorreu durante: treinamento; 
partida? 
T2: A lesão ocorreu durante: treinamento; 
trauma? 

A lesão ocorreu durante: 
treino; partida?.                 

11 Was the injury caused 
by contact? No;yes; It YES, 
specify the activity: tackled; 
tackling; maul; ruck; lineout; 
scrum; collision; other. 

T1: A lesão foi causada por contato? Não; 
sim. Em caso positivo, especifique a 
atividade: placagem (derrubado); placagem 
(derrubando); formação volante; formação 
fixa; alinhamento lateral; formação 
ordenada; colisão; outro. 
T2: A lesão foi causada por contato? Sim; 
não. Se respondeu SIM especificar o tipo 

A lesão foi causada por 
contato? Não; sim. Se 
respondeu SIM, especifique 
o tipo de atividade: 
tackleado; tackleando; maul; 
ruck; lineout; scrum; colisão; 
outro. 
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de contato: tackled; tackling; batida; 
compressão; linout; luta pela posse de 
bola; colisão; outro. 

12A Did the referee 
indicate that the action 
leading to the injury was a 
violation of the Laws? No; 
yes. 

T1: O árbitro indicou que a ação que 
causou a lesão foi uma violação das leis? 
T2: O juiz indicou que a jogada na qual a 
lesão ocorreu, foi infração de regra? 

O árbitro indicou que a 
atividade na qual a lesão 
ocorreu foi infração de 
regra? Não; sim. 

12B Did the referee 
indicate the the action 
leading to the injury was 
dangerous play (Law 
10.4)? no; yes. 

T1: O árbitro indicou que a ação que 
causou a lesão foi uma jogada perigosa 
(Lei 10.4)? 
T2: O juiz indicou que a jogada na qual a 
lesão ocorreu, foi jogada incorreta (Regra 
10.4)? 

O árbitro indicou a atividade 
que resultou na lesão como 
jogada perigosa? (Regra 
10.4) Não; sim. 

 

Quadro 2. Modificações realizadas na reunião de consenso da retrotradução.  

Questões em português da 
versão final da reunião de 
consenso 

Tradução para o inglês Versão final  

Data da lesão T1: Date of injury 
T2: Date of injury 

Date of injury 

Horário da lesão (Tempo de 
jogo):       

T1: Time of injury (Time during match):       
T2: Time of Injury 

Time of injury (Time during 
match):       

Data de retorno à 
participação plena 

T1: Date of return to full participation 
T2: Return date of full participation 

Date of return to full 
participation 

Posição no jogo no momento 
da lesão 

T1: Playing position at the time of injury 
T2: -  

Playing position at the time 
of injury 

Parte do corpo lesionada: 
cabeça/rosto; 
pescoço/coluna cervical; 
esterno/costelas/coluna 
torácica; abdômen; coluna 
lombar; sacro/pelve; 
ombro/clavícula; braço; 
cotovelo; antebraço; punho; 
mão/dedo/polegar; 
quadril/virilha; região anterior 
da coxa; região posterior da 
coxa; joelho; perna/tendão 
de Aquiles; tornozelo; 
pé/dedo do pé; outro.  

T1: Injured body part: head/face; neck/ 
cervical spine; sternum/ribs/upper back; 
abdomen; lower back; sacrum/pelvis; 
shoulder/clavicle; arm; elbow; forearm; 
wrist; hand/finger/thumb; hip/groin; anterior 
thigh; posterior thigh; knee; leg/Achilles 
tendon; ankle; foot/toe; other. 
T2: Injured body part: head; neck/cervical 
spine; sternum/ribs/thoracic spine; 
abdomen; lumbar spine; sacrum/pelvis; 
shoulder/clavicle; upper arm; elbow; 
forearm; wrist; hand/finger/thumb; hip/groin; 
anterior thigh; posterior thigh; knee; 
leg/achilles tendon; ankle; foot/toe; other. 

Injured body part: 
head/face; neck/ cervical 
spine; sternum/ribs/upper 
back; abdomen; lumbar 
spine; sacrum/pelvis; 
shoulder/clavicle; upper 
arm; elbow; forearm; wrist; 
hand/finger/thumb; 
hip/groin; anterior thigh; 
posterior thigh; knee; 
leg/Achilles tendon; ankle; 
foot/toe; other:. 
 

Lado do corpo lesionado: T1: Side of body injured: 
T2: Body side injured 

Body side injured: 

Tipo de lesão: concussão 
(com ou sem perda de 
consciência); lesão cerebral; 
compressão da medula 
espinhal/lesão completa da 
medula espinhal; fratura; 
outra lesão óssea; luxação/ 
subluxação; entorse/lesão 
ligamentar; lesão de 
menisco/cartilagem ou disco; 
ruptura/distensão/laceração 
muscular/câimbras; 
lesão/ruptura de 
tendão/tendinopatia/bursite; 

T1: Type of injury: concussion (with or 
without loss of consciousness); brain injury; 
spinal cord   compression/transection; 
fracture; other bone injury; 
dislocation/subluxation; sprain/ligament 
injury; meniscus/cartilage or disc injury; 
muscle rupture/strain/laceration /cramps; 
tendon injury/rupture /tendinopathy/bursitis; 
contusion/edema/hematoma; abrasion; 
cut/injury; nerve injury; dental injury; 
visceral injury; other injury (please specify). 
T2: Type of injury: concussion (with or 
without loss of consciousness); brain injury; 
spinal cord compression/ complete spinal 

Type of injury: concussion 
(with or without loss of 
consciousness); brain 
injury; spinal cord   
compression/complete 
spinal cord injury; fracture; 
other bone injury; 
dislocation/subluxation; 
sprain/ligament injury; 
meniscus/cartilage or disc 
injury; muscle 
rupture/strain/laceration 
/cramps; tendon injury/ 
rupture/tendinopathy/bursiti
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contusão/edema/hematoma; 
escoriação; corte/ferida; 
lesão de nervo; lesão nos 
dentes; lesão nas vísceras; 
outra lesão (especifique):. 

cord injury; fracture; other lesion; 
dislocation/partial dislocation; 
sprain\ligament injury; meniscus/cartilage 
or disc lesion; muscular swelling/ rupture/ 
laceration/ cramp; tendon rupture/ 
tendinopathy/ bursitis; bruise/edema/blood 
clot; skin abrasion; cut; nerve damage; 
tooth injury; internal damage (ex. organ); 
other injury (please specify):. 

s; 
contusion/edema/haemato
ma; abrasion; cut/wound; 
nerve injury; dental injury; 
visceral injury; other injury 
(please specify):. 

Diagnóstico da lesão (código 
ou descrição da doença): 

T1: Diagnosis of injury (code or description 
of the disease): 
T2: Injury diagnosis (terminology or injury 
description): 

Diagnosis of injury 
(international code of 
disease or description of the 
disease): 

O jogador já teve lesão do 
mesmo tipo no mesmo local 
(isto é, esta é uma lesão 
recorrente)? Não; sim. Se 
respondeu SIM, especifique 
a data de retorno do jogador 
à participação plena por 
ocasião da lesão anterior. 

T1: Did the player ever have the same type 
of injury before at the same site (that is, is 
this a recurrent injury)? No; yes. If YES, 
specify the date of the player’s return to full 
participation after the previous injury                            
T2: Has the player ever had a recurring 
injury ( same injury in the same location)? 
No; yes. If yes, please speficy return date 
of full training participation :. 

Has the player ever had the 
same type of injury before 
at the same site (that is, is 
this a recurrent injury)? No; 
yes. If YES, specify the date 
of the player’s return to full 
participation after the 
previous injury:                           

A lesão foi causada por: 
excesso de treino; trauma?                            

T1: Was the injury caused by: excess 
training; trauma?                
T2: Injury was due to: overtraining; trauma? 

Was the injury caused by: 
overtraining; trauma? 

A lesão ocorreu durante: 
treino; partida?.                 

T1: Did the injury occur during: training; 
match? 
T2: Injury occurred during: training; match 

Did the injury occur during: 
training; match? 

A lesão foi causada por 
contato? Não; sim. Se 
respondeu SIM, especifique 
o tipo de atividade: 
tackleado; tackleando; maul; 
ruck; lineout; scrum; colisão; 
outro. 

T1: Was the injury caused by contact? No; 
yes. If YES, specify the type of activity: 
tackled; tackling; maul; ruck; lineout; scrum; 
collision; other. 
T2: Was the injury due to contact? ? No; 
yes. If yes, please specify the type of 
actvity: tackle; tackle; maul; ruck; lineout; 
scrum; collision; other. 

Was the injury caused by 
contact? No; yes. If YES, 
specify the type of activity: 
tackled; tackling; maul; 
ruck; lineout; scrum; 
collision; other. 

O árbitro indicou que a 
atividade na qual a lesão 
ocorreu foi infração de 
regra? Não; sim. 

T1: Did the referee indicate that the activity 
that caused the injury was a violation of the 
rules?                                       
T2: Did the referree indicate a foul for the 
sustained injury?  

Did the referee indicate that 
the activity that caused the 
injury was a foul?                                      

O árbitro indicou a atividade 
que resultou na lesão como 
jogada perigosa? (Regra 
10.4) Não; sim. 

T1: Did the referee indicate that the activity 
that resulted in the injury was dangerous 
play (Rule 10.4)? 
T2: Did the referree refer to the sustrained 
injury as a form of dangeruous play ?  
Rule 10.4) 

Did the referee indicate that 
the activity resulting in the 
injury was dangerous play 
(Rule 10.4)? 

 

 

 

 

Tabela 1. Resultados da aplicação da versão pré-final (versão 1) do “Formulário 
para Notificação/Avaliação de Lesão em Jogadores de Rugby”. 

Características dos jogadores de Rugby e porcentagem de entendimento 
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Número de jogadores 23 

Idade dos jogadores 25,9± 5,53 

IMC dos jogadores 26,29±4,64 

Nível de escolaridade dos jogadores (n=14) N=14, 60,8% 
responderam. 
N=8, 57,1% 

ensino 
superior 

completo; 
N=6, 42,8% 

superior 
incompleto. 

Porcentagem de jogadores que não compreenderam a questão 1ª 
“Data da lesão:” 

8,69% 

Porcentagem de jogadores que não compreenderam a questão 1B 
“tempo de jogo em que ocorreu a lesão”. 

26% 

Porcentagem de jogadores que não compreenderam a questão 2 
“Data de retorno à participação plena:” 

0% 

Porcentagem de jogadores que não compreenderam a questão 3 
“localização no campo no momento da lesão” 

82,5% 

Porcentagem de jogadores que não compreenderam a questão 4 
“Parte do corpo lesionada:” 

0% 

Porcentagem de jogadores que não compreenderam a questão 5 
“Lado do corpo lesionado:” 

0% 

Porcentagem de jogadores que não compreenderam a questão 6 
“Tipo de lesão:” 

0% 

Porcentagem de jogadores que não compreenderam a questão 8 
“O jogador já teve lesão do mesmo tipo no mesmo local (isto é, esta 
é uma lesão recorrente)?:” 

0% 

Porcentagem de jogadores que não compreenderam a questão 9  
“A lesão foi causada por:” 

4,34% 

Porcentagem de jogadores que não compreenderam a questão 10  
“A lesão ocorreu durante:” 

0% 

Porcentagem de jogadores que não compreenderam a questão 11  
“A lesão foi causada por contato?:” 

0% 

Porcentagem de jogadores que não compreenderam a questão 12A  
“O árbitro indicou que a atividade na qual a lesão ocorreu foi infração 
de regra?” 

4,34% 

Porcentagem de jogadores que não compreenderam a questão 12B  
“O árbitro indicou a atividade que resultou na lesão como jogada 
perigosa? (Regra 10.4)” 

4,34% 

Resultados estão descritos em frequência absoluta e percentual; média e desvio 
padrão.  
 

Quadro 3. Modificações realizadas na versão pré-final (versão 1) resultando na 
versão final (versão 2). 
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Versão pré-final 
(versão 1) 

Versão final 
(versão 2) 

Localização no campo no momento 
da lesão: [Resposta aberta, isto é, 
sem alternativas]. 

Localização no campo no momento 
da lesão: (  ) Pilar Esquerdo; (  )  
Hooker; (  ) Pilar Direito; (  ) Segunda 
linha; (  )  Oitavo; (  ) Scrum Half; (  ) 
Abertura; (  )  Primeiro Centro; (  ) 
Segunda Centro; (  ) Ponta Esquerda; 
(  ) Ponta Direita; (  ) Fullback; (  ) não 
aplicável. 

 

Tabela 2. Resultados da aplicação da versão final (versão 2) do “Formulário para 
Notificação/Avaliação de Lesão em Jogadores de Rugby”. 

Características dos jogadores de Rugby e porcentagem de entendimento 

Número de jogadores 25 

Idade dos jogadores (anos) 29,44±5,90 

IMC dos jogadores (Kg/m2) 29,46±4,32 

Nível de escolaridade dos jogadores Ensino médio completo (n=2, 8%) 
Ensino médio incopleto (n= 1, 4%) 
Ensino superior completo (n=14, 56%) 
Ensino superior incompleto (n= 8, 32%) 

Porcentagem de jogadores que 
entenderam todas as questões 

100% 

Resultados estão descritos em frequência absoluta e percentual; média e desvio 
padrão. IMC, índice de massa corporal. 
 

DISCUSSÃO 

O questionário “Formulário para Notificação/Avaliação de Lesão em 
Jogadores de Rugby” foi traduzido e adaptado transculturalmente para o 
português brasileiro, com sucesso, mantendo as equivalências semanticas, 
idiomáticas, culturais, conceituais e seguiu as normas metodológicas 
internacionais. O formulário pôde ser considerado um instrumento útil, tornando 
possível sua auto aplicação, para avaliar lesões relacionadas a prática de rugby 
em jogadores brasileiros. A padronização do registro das lesões ocasionadas 
pela prática do Rugby, por meio de questionário traduzido e adaptado 
transculturalmente, poderá contribuir clinicamente para o direcionamento de 
programas de prevenção de lesões, baseado nos resultados obtidos do auto-
preenchimento do “Formulário para Notificação/Avaliação de Lesão em 
Jogadores de Rugby”. 

 Os estágios de tradução, síntese e retrotradução do Formulário para 
Notificação/Avaliação de Lesão em Jogadores de Rugby foram realizados de 
forma simples, uma vez que não houve muitas diferenças entre os termos 
traduzidos, optando-se sempre por alterações gramaticais mais apropriadas à 
Língua Portuguesa do Brasil e por alterações que visassem à equivalência 
cultural utilizada no dia-a-dia dos jogadores de rugby. Guillermin et al. (1993) 
relatam que se deve buscar a equivalência das expressões baseadas na versão 
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original, embora as expressões coloquiais de uma determinada linguagem, como 
os jargões utilizados no meio esportivo, também devam ser considerados.  

O auto-preenchimento da versão pré-final-versão 1 pelos jogadores de 
rugby indicou que 26% não compreenderam a questão “tempo de jogo em que 
ocorreu a lesão” e 82,5% não compreenderam a questão “localização no campo 
no momento da lesão”. Estas questões incompreendidas pelos jogadores foram 
revisadas, em uma reunião com especialistas. Para a questão “localização no 
campo no momento da lesão”, foi sugerida a inclusão de alternativas como 
respostas, especificando em cada alternativa uma posição, para que o jogador 
pudesse responder a pergunta “localização no campo no momento da lesão”, 
marcando um X na alternativa que indicasse a sua localização no campo, para 
facilitar o seu entendimento. A sugestão que a equipe do trabalho teve ao 
acompanhar o auto preenchimento do questionário, foi de trocar a palavra 
localização por posição, facilitando ainda mais o entendimento da questão.  

Os jogadores brasileiros que preencheram a versão final do estudo, 
apresentavam média de idade de 29,44±5,9 anos, todos do sexo masculino, nivel 
de escolaridade ensino superior completo em 56% dos indivíduos, peso médio 
99±12,3 Kg. 

Outros estudos investigaram a ocorrência de lesões em jogadores de 
rugby brasileiros, porém, utilizam-se de questionários semiestruturados, não 
validados (Toledo et. al., 2015; Alves et al., 2008). O presente estudo por meio 
da tradução de um questionário criado por uma autoridade internacional em 
rugby visa oferecer um instrumento de avaliação, de fácil utilização e auto 
preenchimento. 

Destacamos a importância do “FORMULÁRIO PARA 
NOTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO DE LESÃO EM JOGADORES DE RUGBY” para 
padronizar a notificação e catalogação das lesões que ocorrem no Rugby. O 
estudo de reprodutibilidade e confiabilidade do “FORMULÁRIO PARA 
NOTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO DE LESÃO EM JOGADORES DE RUGBY” está 
em desenvolvimento e em futuro próximo poderá contribuir incrementando a sua 
utilidade como ferramenta de avaliação de lesões decorrentes do Rugby. 

Este estudo possui algumas limitações a serem consideradas. O 
questionário foi autorrelatado, que pode causar viés de memória, ao tentar 
lembrar da data da lesão e informações específicas sobre a mesma quando o 
questionário não é preenchido logo após a ocorrência da lesão. Outra limitação 
discutida pela equipe do trabalho foi o uso do termo “excesso de treino”, 
traduzido de “overuse” na questão 9. A utilização desse termo simplifica 
demasiadamente a causa de lesão, não levando em consideração, por exemplo, 
microtraumas e lesões tardias. Assim, sugere-se a adição de uma alternativa 
“outro” (especificando qual) para que o profissional da saúde ou jogador possa 
especificar de forma mais detalhada a causa das lesões. 

Recomenda-se que o “FORMULÁRIO PARA 
NOTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO DE LESÃO EM JOGADORES DE RUGBY” seja 
utilizado por profissionais de saúde, para a notificação das lesões ocorridas 
durante a prática esportiva, para que possa contribuir de forma significativa para 
a prevenção de lesões em jogadores de Rugby. A Confederação Brasileira de 



23 
 
 

Rugby tem ciência deste estudo e já manifestou interesse em divulgar o 
“FORMULÁRIO PARA NOTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO DE LESÃO EM 
JOGADORES DE RUGBY” em seu site, para utilização nos clubes brasileiros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O questionário “Formulário para Notificação/Avaliação de Lesão em 
Jogadores de Rugby” foi traduzido e adaptado transculturalmente para o 
português brasileiro, tornando possível seu auto preenchimento, para avaliar 
lesões relacionadas a prática de rugby em jogadores brasileiros. São 
necessários estudos de validação e reprodutibilidade do formulário para 
demonstrar sua confiabilidade. 
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