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APRESENTAÇÃO 

 

O basquetebol é um esporte altamente difundido pelo mundo. Ele é 

conduzido por oficiais de quadra, que são considerados autoridades oficiais 

responsáveis pelo comprimento das regras, regulamento, tomada de decisões e 

por manter o espírito do jogo por parte dos jogadores. Assim como em qualquer 

prática esportiva, os oficiais de quadra também estão suscetíveis a lesões 

musculoesqueléticas durante os jogos e seu preparo físico. 

De modo a prevenir lesões nos oficiais de quadra de basquetebol, 

primeiramente se faz necessário compreendermos quais são os tipos de 

problemas de saúde que acometem essa população, para que dessa forma os 

oficiais de quadra possam se beneficiar sem deixar que lesões repercutam 

negativamente em sua saúde e seu trabalho (arbitragem). 

 Portanto, essa cartilha tem como principal objetivo instruir profissionais da 

área da saúde, do esporte e aos próprios oficiais de basquetebol em como 

avaliar os problemas de saúde presentes na rotina de oficiais de quadra de 

basquetebol através da metodologia que será proposta. 

 

 

 

 

 

  

 

                                  Desejo uma boa leitura! 
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O basquetebol 

O basquetebol é um esporte altamente difundido pelo mundo, no qual seu 

objetivo é marcar pontos na cesta adversária e evitar que a outra equipe pontue. 

Durante o jogo, a bola deve ser jogada somente com as mãos e pode ser 

passada, lançada, rolada ou driblada em qualquer direção.  

A equipe que marcar um maior número de pontos ao final do tempo será 

considerada vencedora. A cesta é creditada para a equipe que está atacando, 

sendo que cada cesta terá a seguinte pontuação: uma cesta de lance livre vale 

1 ponto; uma cesta da área de campo de 2 pontos vale 2 pontos; e uma cesta 

da área de campo de 3 pontos vale 3 pontos. 

Cada equipe é constituída de no máximo 12 membros, sendo 5 jogadores 

em quadra e no máximo 7 jogadores reservas, e um técnico. Além disso, cada 

equipe pode estar acompanhada de sete profissionais com funções específicas 

que podem permanecer no banco da equipe, dentre eles: gerente, médico, 

fisioterapeuta, estatístico, intérprete, entre outros. 

Um jogo é formado por 4 períodos de 10 minutos, com intervalos de 2 

minutos entre o primeiro e segundo período (primeira metade), entre o terceiro e 

quarto período (segunda metade) e antes de cada período extra. Entretanto, no 

meio tempo da partida (entre o segundo e terceiro período) há um intervalo de 

15 minutos. A quadra de basquetebol possui uma superfície rígida e plana, com 

dimensões de 28 m de comprimento por 15 m de largura. 
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Quem conduz o jogo de basquetebol? 

Um jogo de basquetebol é conduzido por oficiais de quadra, oficiais de 

mesa e um comissário. Os oficiais de quadra são representados por um árbitro 

principal e 1 ou 2 fiscal(is), que são considerados as autoridades oficiais 

responsáveis pelo comprimento das regras, regulamento, tomada de decisões 

sobre infrações de regras cometidas e pelo espírito do jogo por parte dos 

jogadores. Eles devem soar o apito quando ocorrer uma infração das regras, ao 

término de um período ou caso tenha a necessidade de interromper uma partida.  

Cada oficial de quadra tem o poder para tomar decisões dentro dos limites 

de seus deveres, sem autoridade para desconsiderar ou questionar decisões 

tomadas por outros oficiais. A execução e interpretação das Regras Oficiais de 

Basketball por parte dos oficiais é definitiva e não podem ser contestadas ou 

descartadas. Além disso, eles não devem ter qualquer tipo de ligação com 

nenhuma das equipes em quadra e devem sempre fazer o uso do uniforme, que 

consiste em uma camiseta do oficial, calça preta, meias pretas e tênis preto de 

basquetebol. 

Os oficiais de quadra são auxiliados por oficiais de mesa e por um 

comissário. Dentre os oficiais de mesa estão um apontador (responsável pelo 

registro das equipes e faltas cometidas), um assistente de apontador (tem como 

função auxiliar o apontador e operar o placar), um cronometrista (tem como 

dever cronometrar o tempo do jogo, tempos debitados e intervalos do jogo) e um 

operador de 24 segundos (responsável por operar o relógio de 24 segundos). Se 

presente, o comissário deve sentar entre o apontador e o cronometrista, e tem 
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como função principal supervisionar o trabalho dos oficiais de mesa, e auxiliar o 

árbitro principal e o(s) fiscal(is) durante o jogo.  

 

Quais são as demandas físicas e psicológica dos oficiais de quadra? 

Os oficiais de quadra necessitam realizar movimentos em diferentes 

velocidades e direções de modo a se posicionarem adequadamente na quadra 

conforme a demanda do jogo de basquetebol. Durante um campeonato de 

basquetebol, a frequência cardíaca média pode chegar a mais de 150 batimentos 

por minuto, que equivale a um exercício físico vigoroso. Desta maneira, sua 

performance é proporcional a capacidade de resposta às exigências físicas e 

fisiológicas impostas durante o jogo. 

Além da alta demanda física, os oficiais de quadra possuem uma alta 

demanda psicológica, visto que apresentam estresse agudo durante os jogos em 

decorrência principalmente de situações auto relatadas por eles como 

estressantes, tais como "cometer um erro", "reações agressivas de treinadores 

ou jogadores" e "presença de pessoas importantes".  

  

O que são lesões esportivas? 

Lesão esportiva é um termo utilizado para se referir a uma variedade de 

danos musculoesqueléticos causados pelo esporte. Em 2006 foi realizado um 

consenso para definição de lesão em estudos de futebol, e as lesões 

musculoesqueléticas foram definidas como qualquer reclamação física 

sustentada por um atleta resultante de um treino ou jogo, independentemente da 
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necessidade de atenção médica ou perda de tempo na prática de suas 

atividades.   

As lesões musculoesqueléticas também podem ser divididas em lesões 

agudas e lesões por sobrecarga (ou overuse). As lesões agudas apresentam um 

evento inicial bem definido e com sintomas agudas, tornando-se fáceis de serem 

mensuradas, e por isso a maioria dos sistemas de monitoramento são eficazes 

para identificar a incidência dessas lesões. No entanto, as lesões por sobrecarga 

apresentam um início gradativo decorrentes a micro traumas repetitivos, tendo, 

portanto, o início de seus sintomas difíceis de serem reportados, devido ao seu 

mecanismo gradual e transitório.  

 

O que acontece durante uma lesão de um oficial de quadra? 

Pelo regulamento oficial da Confederação Brasileira de Basquetebol, se 

um oficial está lesionado ou por qualquer outra razão, não puder continuar a 

desempenhar os seus deveres dentro de 5 minutos do incidente, a partida será 

reiniciada. O(s) oficial(ais) remanescente(s), atuará(ão) sozinho(s) até o final da 

partida, a menos que exista a possibilidade de substituir o oficial lesionado por 

um oficial substituto qualificado. Após consultar o comissário, se presente, o(s) 

oficial(ais) remanescente(s) decidirá(ão) sobre a possível substituição. 

 

Quais são as principais lesões no basquetebol? 

 O basquetebol apresenta benefícios à saúde física, mental e social do 

atleta, entretanto, como qualquer outra modalidade esportiva, o atleta de 
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basquetebol também está sujeito a sofrer lesões musculoesqueléticas. O 

basquetebol apresenta uma taxa de lesão que podem variar de 0,0047 a 10,1 

lesões a cada 1000 atletas, e suas lesões mais comuns são as lesões de joelho 

e tornozelo. A defesa da bola, oscilação postural (movimento horizontal do centro 

de gravidade em pé), grande ângulo de flexão do joelho durante o salto, f orça 

de reação vertical do solo e peso acima de 75Kg são considerados fatores de 

risco para lesões sem contato. 

 

Quais são as principais lesões em oficiais de basquetebol? 

Até o momento, não há estudos sobre a prevalência de lesões em oficiais 

de basquetebol. Porém ao explorarmos outro esporte, como por exemplo o 

futebol, encontramos estudos que mostram que a taxa de incidência de lesões 

em árbitros de futebol varia de 16,4 a 20,8 lesões a cada 1000 horas de jogo, 

sendo as lesões musculares de panturrilha e posterior de coxa e a entorse de 

tornozelo as lesões mais incidentes. Além disso, os árbitros de futebol possuem 

um maior risco (4,3 vezes) de lesões durante o momento do jogo, diferente do 

que acontece com os atletas do esporte.   

 

Como podemos prevenir lesões?  

Programas de prevenção de lesões esportivas para atletas têm sido 

desenvolvido em esportes como o futebol, por exemplo. A Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA), desenvolveu um programa de 

prevenção conhecido por FIFA 11+, que compreende 15 exercícios divididos em 
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três partes, sendo elas: 1) exercícios de corrida em velocidade reduzida 

combinada com alongamentos ativos; 2) exercícios de força, pliometria e 

equilíbrio; 3) exercícios de corrida em velocidade moderada a alta combinada 

com movimentos de mudança de direção. 

A implementação de um programa de prevenção de lesões (FIFA 11+) 

para atletas de basquetebol é capaz de reduzir significantemente as lesões 

musculoesqueléticas durante os treinos e jogos. Além disso, no futebol, foi 

desenvolvido o FIFA 11+ Referee, que consiste em um programa de prevenção 

de lesões específico para árbitros, e também apresentou-se eficaz para reduzir 

significantemente lesões musculoesqueléticas em árbitros de futebol. Porém, 

atualmente ainda não há na literatura um programa preventivo desenvolvido 

especificamente para oficiais de quadra de basquetebol.  

 

Por que é importante avaliá-las? 

A identificação e a intervenção precoce de lesões musculoesqueléticas 

podem evitar que uma lesão se agrave, gerando piores consequências sociais, 

econômicas, para a saúde e na participação esportiva e profissional. 

Além disso, com o objetivo de criar e estabelecer um programa de 

promoção de saúde e prevenção de lesões, é necessário desenvolver o 

mapeamento de intervenção, que consiste em um protocolo estruturado e 

sistemático de programas de promoção de saúde, dividido em 6 etapas: 1) 

avaliação das necessidades; 2) definição dos principais objetivos do programa; 

3) seleção de métodos baseados em teoria e estratégias práticas; 4) produção e 
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desenho dos componentes do programa; 5) adaptação do programa e plano de 

implementação; 6) avaliação do efeito do programa.  

Deste modo, para desenvolver e implementar um programa de promoção 

de saúde e prevenção de lesões para oficiais de quadra de basquetebol, é 

necessário primeiramente implementar a primeira etapa do mapeamento de 

intervenção, que consiste em inicialmente elaborar planos de avaliação das 

necessidades; em seguida avaliar o estado de saúde, qualidade de vida, 

comportamento, capacidade e meio ambiente; e por fim definir quais os 

resultados encontrados nessa etapa. 

 

Como avaliar os problemas de saúde em oficiais de basquetebol?  

De modo a avaliar os problemas de saúde em oficiais de basquetebol, foi 

desenvolvida uma ficha de avaliação com 36 questões abordando: dados 

pessoais; histórico da prática de arbitragem; histórico de doenças e lesões 

musculoesqueléticas e prevenção de lesões.  

Além da ficha de avaliação inicial, os oficiais devem ser acompanhados 

semanalmente ou quinzenalmente pelo período de pelo menos 3 meses, de 

modo a identificar as lesões musculoesqueléticas agudas, por sobrecarga, assim 

como qualquer problema de saúde decorrente da prática de arbitragem. De 

modo a identificar as lesões por sobrecarga, sugerimos o uso do questionário 

Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC), que consiste em um 

instrumento de avaliação que tem como objetivo de avaliar prospectivamente 

problemas de saúde, sendo dividido em duas partes. A primeira parte do 
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instrumento irá abordar sobre: participação esportiva; volume de treino; 

desempenho esportivo; sintomas da lesão ou doença. Caso um dos itens 

obtenha uma resposta positiva para doença ou lesão, será aplicada a segunda 

parte do instrumento para maior especificidade da queixa: a queixa trata-se de 

uma lesão musculoesquelética ou uma doença; área da lesão ou sintomas da 

doença; tempo de afastamento; registro ou notificação da queixa; contato com 

equipe médica. 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE OFICIAIS DE QUADRA 

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 Federação Paulista de Basketball?   (   ) sim   (   ) não          

Se sim, qual? _____________________________________________________________ 

 

Histórico da prática: 

Há quanto tempo você é oficial de quadra?__________________ 

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

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

  a. O que você faz?____________________________________________________________ 

 

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? ____________________________________________ 
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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 Federação 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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