
Introdução 

A maior severidade de lesões em judocas do sexo feminino pode ser

explicada pelo fato de judocas de ambos os sexos realizarem treinamentos

conjuntos sem diferença de carga e duração do treino, o que se soma ao fato

de que mulheres apresentam aspectos físicos e fisiológicos (por exemplo,

maior frouxidão ligamentar e predileção por técnicas que exigem maior

flexibilidade e amplitude de movimento do que força)5 que as tornam mais

susceptíveis a maior severidade de lesões. Finalmente, a identificação do

joelho como o local mais frequentemente acometido por lesões deve ser

considerada por atletas, profissionais e equipes para proposição e

implementação de estratégias de prevenção e tratamento das lesões nessa

população.

Conclusão

Estudo longitudinal, onde os jovens judocas do sexo masculino e feminino

foram recrutados a partir de um período de treinamento organizado pela

Confederação Brasileira de Judô (CBJ). Os critérios de inclusão foram: (1)

ser judoca, (2) idade de 15 a 20 anos e (3) participação em competições

nacionais e/ou internacionais de judô na temporada anterior. Os judocas que

não forneceram dados de problemas de saúde durante pelo menos 18

semanas (continuamente ou não) foram excluídos do estudo. Este estudo foi

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de

Minas Gerais (número do protocolo: 99684718.6.0000.5149).

O nível de severidade para as lesões, bem como os locais mais

frequentemente acometidos por lesão dos judocas, foi avaliado através da

versão brasileira do questionário Oslo Sports Trauma Research Center

(OSTRC-H) Questionnaire on Health Problems4, aplicado semanalmente a

todos os judocas por 30 semanas consecutivas usando a plataforma de

formulário Google, a partir da primeira semana da pré-temporada. Um link

de internet foi distribuído aos atletas por meio de um aplicativo de

mensagens, com início em janeiro de 2019 e término em agosto de 2019.

As características demográficas foram descritas como média e desvio

padrão (DP) para judocas de ambos os sexos, separadamente. Os dados

foram testados para distribuição normal usando o teste de Kolmogorov-

Smirnov. Além disso, a taxa de severidade das lesões foram comparadas

entre os sexos usando o teste t independente (variáveis com distribuição

normal) ou o teste U de Mann Whitney (variáveis com distribuição não

normal) com α definido em 0,05.
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O resultado da comparação da severidade das lesões entre os judocas de

ambos os sexos está apresentada na Tabela 2. Judocas do sexo feminino

apresentaram maior severidade das lesões do que os judocas do sexo masculino.
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Identificar as regiões corporais com maior prevalência de lesões em

jovens judocas de ambos os sexos ao longo de uma temporada esportiva e

comparar a severidade dessas lesões entre sexos.

Objetivo 

O judô é uma arte marcial e um esporte olímpico o qual consiste no

treinamento e prática competitiva individual, onde os judocas têm contato

corporal direto e contínuo com o adversário durante as lutas1. Por ser uma

modalidade que exige constante contato físico e alta demanda do sistema

musculoesquelético durante o combate, o judô apresenta alta prevalência

de lesões, as quais podem ter diferentes níveis de severidade entre judocas

do sexo masculino e feminino, devido às possíveis diferenças fisiológicas

(por exemplo, força e flexibilidade) e características do treino entre os

sexos1. Esses fatores podem influenciar no surgimento de determinados

problemas de saúde e por razões anatômicas e sistêmicas, a severidade

deles pode variar entre judocas de ambos os sexos1-3.

Este estudo foi parcialmente financiado pela Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES - Código

Financeiro 001). Agradecemos também à Agência de Financiamento do Estado

de Minas Gerais FAPEMIG e à Agência de Financiamento do Brasil CNPQ

(428735 / 2018-5).

Agradecimentos

Resultados

Inicialmente, um total de 165 judocas (76 mulheres e 89 homens) foram

elegíveis e participaram deste estudo. No entanto, 12 judocas (5 mulheres e 7

homens) foram excluídos por não responderem ao questionário no mínimo pré-

determinado de 18 semanas. Portanto, 153 judocas (71 mulheres e 82

homens) constituíram a amostra final do presente estudo. Os dados

antropométricos como altura, massa corporal e anos de experiência no judô,

estão disponíveis na Tabela 1.

Feminino Masculino P-value

Idade (anos) 16,6 (1.5) 16,5 (1.5) 0,696

Altura (cm)* 161,9 (7.3) 172,6 (8.6) <0,001

Peso (kg)* 60,0 (13.6) 73,3 (19.0) <0,001

IMC (kg/m²)* 22,6 (3.8) 24,4 (5.0) <0,001

Anos de experiência 

no judô

9,6 (2.9) 10,3 (2.8) 0,156

*Diferença significativa entre os sexos (p<0,001)

BMI, índice de massa corporal

Tabela 1. Dados antropométricos médios (desvio padrão) dos judocas 

masculinos e femininos.

Sexo Média (DP) P-value r

Feminino 24,9 (2,9)

<0,001 0,80
Masculino 16,3 (0,4)

Tabela 2. Comparação da média da severidade das lesões entre judocas de 

ambos os sexos.

Dentre as áreas anatômicas mais lesionadas, o joelho e ombro foram as

articulações mais prevalentes nos judocas femininos e masculinos (Tabela 3).

Tabela 3. Prevalência das áreas anatômicas nos judocas feminino e masculino.

Sexo Áreas

anatômicas

%

Feminino Joelho 25,8

Ombro 23,7

Tornozelo 12,3

Masculino Joelho 23,2

Ombro 21,3

Cotovelo 15,4


