
Introdução  Resultados 

Conclusão 

 Tratou-se de um estudo com abordagem quantitativa 

do tipo transversal e observacional, aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Amapá, de acordo com a resolução Nº 466/2012 e 

realizado entre 2018 e 2019 com atletas da FAJ, de 

todas as categorias, de ambos os sexos, entre 9 e 55 

anos, tempo de treino maior que 6 meses que 

aceitaram fazer parte do estudo assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE, para os 

maiores de 18 anos e quando menores de idade, além 

do TCLE, seus responsáveis legais assinaram o Termo 

de Assentimento, tornando-os aptos a responder o 

Questionário Online de Lesão Musculoesquelética.  
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 Identificar as principais lesões musculoesqueléticas 

que interferem no rendimento esportivo dos atletas da 

FAJ.  

 

Objetivo  

  O Judô está entre as modalidades esportivas que 

mais destacam o Brasil no cenário olímpico 

internacional.  O judô também é caracterizado como 

um dos esporte que possui os mais altos índices de 

lesões musculoesqueléticas.  

 No Estado do Amapá, tem como órgão responsável a 

Federação Amapaense de Judô-FAJ, com 1.568 

atletas registrados no sistema ZEMPO.  
 

 

CAAE: 19351719.1.0000.0003 

Os resultados desse estudo evidenciam a importância de 

intervenções que visem prevenir e reduzir os índices e 

gravidades das lesões no judô, pois essas comprometem 

as capacidades funcionais e desempenho esportivo dos 

atletas e afasta-os de suas atividades esportivas, 

demandam também, um olhar mais detalhado por parte dos 

profissionais da área da saúde, já que é sob o cuidado de 

tais profissionais que chegará grande parte desses atletas 

para atendimento emergenciais e possíveis reabilitações. 

Dos 108 atletas participantes do estudo, 60,2% são do sexo 

masculino e 39,8% do sexo feminino. 

LESÃO ESPORTIVA PORCENTAGEM 
TREINO 66,3% 

COMPETIÇÃO 37,7% 

LOCAL DA LESÃO PORCENTAGEM 
JOELHO 27% 

OMBRO 21% 

TIPO DE LESÃO PORCENTAGEM 
LUXAÇÃO 23,3% 

FRATURA 17,4% 

CONTUSÃO 16,3% 

OUTRA (dor lombar, ruptura ligamentar e 

laceração) 

13% 

 Um dado ainda mais preocupante é que de todas as 

lesões relatadas, 30% delas não houve diagnóstico 

médico, 77,9% dos atletas já deixaram de participar de 

competições por estarem lesionados e 96% deles tratam 

suas lesões apenas com repouso e sem qualquer 

orientação e acompanhamento por profissionais da área 

da saúde. 


