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FICHA DE AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS DE SAÚDE DE OFICIAIS DE BASQUETEBOL 

 

Dados pessoais: 

Nome:____________________________________________________________________________________ 

Idade:______ anos                                                                                     Sexo: (   ) masculino (   ) feminino 

Peso:_______Kg                  Altura (estatura):_________m                       Dominância:  (   ) direito   (   ) esquerdo 

Telefone:_____________________                                                           Celular:_________________________ 

E-mail:___________________________________ 

Profissão: _____________________________                   Horas de trabalho por semana: ____________ horas 

Possui algum plano de saúde: (   ) sim   (   ) não  

Recebe algum tipo de auxílio/ suporte de saúde oferecido pela sua instituição de basquetebol?   (   ) sim   (   ) não          

Se sim, qual? _____________________________________________________________ 

 

Histórico da prática do esporte: 

Há quanto tempo você é oficial de basquetebol?__________________ 

Em média, quantas partidas você realiza no período de um mês? _________ partidas 

Realiza algum tipo de preparação física específica para arbitrar?  (   )sim (   )não   

  a. Que tipo de preparação você realiza?  ____________________________________          

  b. Quantas vezes e horas por semana você realiza essa preparação física?_____vezes ______horas 

Pratica alguma modalidade esportiva?  (   )sim   (   )não      

  a. Qual modalidade esportiva você realiza?__________________________________ 

  b. Quantas vezes e horas por semana você pratica esse esporte?______vezes _______horas 

Possui algum tipo de suporte psicológico para arbitrar?   (   )sim   (   )não      

  a. O que você faz?____________________________________________________________ 

Você possui uma boa qualidade de sono?  (   )sim    (   )não       Quantas horas você dorme por noite? ______horas 

 

Histórico de lesões e doenças:  

O que você acha que deveria ser feito/ modificado para melhorar sua condição de saúde? _______________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Você possui algum tipo de doença crônica (por exemplo, diabetes e hipertensão arterial)? ______________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Já teve (nos últimos 3 meses) alguma lesão musculoesquelética (que envolva músculo ou osso), doença ou queixa 

relacionada com sua prática de arbitragem?    (   ) sim   (   ) não 

 

  Em caso de lesão, favor continuar a preencher o questionário: 

Descreva qual foi a lesão e a região do corpo que ela foi localizada. 

1º. Qual lesão?_______________________   Região do corpo:______________________ 

Em que momento ocorreu a lesão? ____________________________________________ 

2º. Qual lesão? _______________________  Região do corpo:______________________ 

Em que momento ocorreu a lesão? ____________________________________________ 

3º. Qual lesão? _______________________  Região do corpo: _____________________ 

Em que momento ocorreu a lesão? ____________________________________________ 

 



Você teve alguma queixa para realizar seu esporte/ treino?   (   ) sim   (   ) não            

  a. Se sim, qual?    (   ) dor      (   ) limitação de movimento    (   ) formigamento/ queimação  

   (   ) inchaço          (   ) fraqueza muscular             (   ) instabilidade articular            (   ) outros 

Você precisou diminuir o volume de treinamento?   (   ) sim   (   ) não             

Você precisou se afastar do esporte/ treino?  (   ) sim   (   ) não     Se sim, por quanto tempo? _____________________ 

Você precisou se afastar do seu trabalho?   (   ) sim   (   ) não     Se sim, por quanto tempo? _______________________ 

Você procurou/ realizou algum tipo de tratamento?   (   ) sim   (   ) não         

a. Se sim, qual (médico, fisioterapia, etc)? __________________________________________________________ 

Quais foram os seus custos médicos aproximadamente (incluindo medicamentos)? ____________ reais. 

 

Prevenção de lesões: 

Já recebeu alguma informação sobre prevenção de lesões na arbitragem? (   ) sim  (   ) não        
  a. Quais?___________________________________________________________________ 
 

O que você faz para prevenir lesões? ________________________________________________________________ 

Você acha que possui conhecimento suficiente sobre prevenir de lesões?  (   ) sim  (   ) não 

A sua instituição de basquetebol te oferece algum programa de prevenção de lesões?  (   ) sim   (   ) não 

Você acha importante realizar um programa de prevenção de lesões?  (   ) sim  (   ) não 

  Se sim, por favor, continue respondendo: 

Em que momento você acha adequado implementar um programa de prevenção de lesões?  

(   ) Pré treino        (   ) Pós treino                 (   ) Pré jogo               (   ) Pós jogo 

Quantas vezes por semana você acha adequado realizar um programa de prevenção de lesões?   

(   ) 1 vez/semana                     (   ) 2 vezes/semana               (   ) 3 vezes/semana 

Qual tempo você considera adequado para um programa de prevenção de lesões?  

(   ) 10 minutos        (   ) 15 minutos               (   ) 20 minutos         (   ) 30 minutos 

Quem você acha que deveria dirigir o programa de prevenção de lesões?  

(   ) Educador físico     (   ) Fisioterapeuta      (   ) Técnico       (   ) Poderia fazer sozinho 

Como você acha que deveria ser passado esse programa de prevenção de lesões?  

(   ) Aplicativo de celular         (   ) Online/website         (   ) Folheto/cartaz informativo 
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