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INTRODUÇÃO: 

O futebol é uma modalidade complexa, que exige do jogador elevada forma desportiva, considerada 

o estado ótimo dos componentes técnico, tático e físico durante a competição (Matveev, 1997). O 

presente estudo visa identificar quais alterações são causadas nos componentes físico, técnico e tático, 

e se existe um comportamento semelhante em relação a tais alterações, nos mais diversos países, ligas 

e equipes, quando expostos aos aspectos situacionais da vantagem de casa, pontuação e qualidade da 

equipe e do adversário. 

 

METODOLOGIA: 

Por meio de revisão sistemática conforme recomendações do modelo PRISMA (MOHER et al., 2009; 

LIBERATI et al., 2009), as buscas foram realizadas em bases de dados (Pubmed, Scielo, BVS), e foram 

utilizadas as seguintes palavras-chave e operadores booleanos: “Football” OR “Soccer”, combinados 

com (utilizando o operador booleano AND), “Situational variables”, “Match analysis”, “Ball possession”, 

“Physical performance”, “Technical performance”. 

 
Foram incluídos estudos publicados de 01/01/2000 até 11/07/2022, que abordam equipes masculinas 

de futebol, na categoria adulta- profissional, com foco, somente, em ligas nacionais, nas línguas 

portuguesa, espanhola e inglesa. Foram excluídos estudos com informações exclusiva com equipes de 

formação (base), ou de futebol feminino (ou ambos); que não trataram, pelo menos, um dos aspectos 

situacionais pretendidos (mando de jogo, placar final da partida, alteração do placar durante a partida, 

qualidade da equipe e do oponente), ou, pelo menos, uma das variáveis pretendidas (posse de bola, 

aspectos físicos, aspectos técnicos); que analisaram seus dados em relação ao tempo efetivo da partida 

(tempo em que a bola ficou em jogo), e não em relação ao tempo total (conta com paradas, intervalos 

etc.); e que, por fim, abordaram exclusivamente situações de sequências ofensivas ou defensivas. 
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Os aspectos situacionais considerados foram: mando de jogo, ou seja, como o local da partida (jogar 

fora, ou em casa) afeta a equipe; resultado da partida, sendo a evolução deste ao longo da partida, e 

seu impacto sobre os componentes analisados, e o resultado final da partida; e, por fim, a qualidade da 

equipe e do oponente enfrentado, e suas repercussões nos componentes. Enquanto que, os 

componentes analisados foram: técnico, sendo finalizações (número total), finalizações certas, passes 

(número total), passes certos, cruzamentos (número total), cruzamentos certos e 

desarmes/interceptações; físico: distância total percorrida, distâncias percorridas em intensidades 

baixas, moderadas e elevadas, e acelerações e desacelerações; tático: posse de bola da equipe. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Em um primeiro momento, foi analisado o número de estudos encontrados em cada base de dados a 

partir das palavras-chave selecionadas. Na base de dados Pubmed, foram encontrados 320 estudos, 

enquanto na base de dados Scielo, 9, por fim, na base de dados BVS, foram 1909, totalizando 441 

estudos. Na etapa seguinte, foram selecionados, desses 2238 estudos, 30 estudos, que, através da 

leitura de seus títulos e resumos, aparentemente se enquadravam nos critérios de inclusão. Desses 23, 

8 foram excluídos por duplicata, totalizando 22 estudos, que passaram por leitura completa, para uma 

análise aprofundada, assim, 8 estudos foram excluídos, por se enquadrarem nos critérios de exclusão, 

restando 14 estudos. A bibliografia dos estudos selecionados foi checada, fazendo com que outros 24 

fossem analisados. Desses 24, 4 foram selecionados, totalizando, por fim, 18 estudos (Figura 1). 

 

Figura 1: Flow Diagram 

Após a seleção dos estudos uma tabela foi desenvolvida, onde os dados destes foram sintetizados. 
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Os resultados apontam que a posse de bola foi influenciada diretamente pelo mando de jogo, 

resultado da partida e qualidade da equipe e do oponente. A posse de bola foi maior para equipes que 

eram mandantes, que estavam perdendo os jogos e as de qualidade superior em suas respectivas 

partidas. Da mesma maneira, o componente físico também foi afetado diretamente pelos aspectos 

situacionais analisados. A exigência física foi maior para equipes visitantes, as que estavam perdendo 

a partida e as de menor qualidade em relação ao oponente. Por fim, o aspecto técnico também 

apresentou alterações de acordo com a situação. Equipes que jogaram em casa apresentaram 

estatísticas técnicas superiores em relação a visitantes, assim como aquelas que ganham as partidas, 

e, em relação a qualidade da equipe e do oponente, equipes inferiores apresentaram dados técnicos 

mais defensivos, enquanto que equipes superiores foram mais ofensivas. 

 

CONCLUSÕES: 

A partir dos estudos selecionados e resultados apresentados, parece evidente que os aspectos 

situacionais tem destacada influência nos componentes técnico, tático e físico, durante a disputa das 

partidas. Porém, apesar da similaridade encontrada nos valores de diferentes estudos, para a existência 

de uma linha de comportamento no futebol mundial, são necessários mais estudos, nos mais diversos 

países e ligas, que utilizem metodologia similar, ou, de preferência, padronizada, preservando suas 

particularidades. 

Nota-se assim que apesar das limitações da presente investigação os próximos trabalhos devem 

atentar para o uso de metodologias diferentes em cada estudo que é selecionado ao capturar e analisar 

seus dados, como diferentes softwares de captura, diferentes valores de referência (como no 

componente físico, por exemplo) e diferentes análises estatísticas, o que torna difícil a generalização 

dos resultados obtidos. 
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