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RESUMO 
 
 
 

ANDREATO, L.V. Respostas fisiológicas e análise técnico-tática em atletas de 
Brazilian jiu-jitsu submetidos à luta fragmentada e simulação de competição. 
2014. 105 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Educação Física e Esporte, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 
 

O objetivo deste estudo foi analisar as respostas fisiológicas e realizar análise 
técnico-tática em atletas de Brazilian jiu-jitsu durante luta fragmenta e simulação de 
competição. Para isso, 10 atletas foram submetidos a avaliações em luta 
fragmentada (2 min, 5 min, 8 min e 10 min) e 10 atletas a avaliações em competição 
simulada (4 combates de 10 min). Foram realizadas coletas sanguíneas (para 
inferência da demanda energética, respostas hormonais, lesões celulares e 
equilíbrio hidroeletrolítico), aplicados testes físicos e escalas de percepções de 
esforço e recuperação. Adicionalmente, os combates foram filmados para análise 
técnico-tática e determinação da estrutura temporal. Os principais resultados 
apontam que: (1) nas lutas fragmentas, os combates de maior duração geraram 
concentrações mais elevadas de lactato e glicose, assim como maior percepção 
subjetiva de esforço e diminuição da resistência de pegada em teste específico. No 
entanto, não houve alteração importante da estrutura temporal em nenhum tempo de 
luta; (2) na competição simulada, os últimos combates apresentaram menores 
concentrações de lactato, catecolaminas e insulina. Adicionalmente, ocorreram 
aumentos dos marcadores de lesões celulares nos últimos combates indicando 
possível dano muscular. A força máxima isométrica de preensão manual apresentou 
declínio, predominantemente, a partir do terceiro combate. Embora esses dados 
apontem para a instalação de fadiga, a estrutura temporal dos combates não foi 
alterada significativamente. As percepções de esforço e recuperação não se 
alteraram durante a competição simulada. Assim, conclui-se que tempos diferentes 
de combate resultam em respostas metabólicas diferentes, as quais não produzem 
alterações importantes de desempenho. No entanto, os combates sucessivos de 
uma competição geram diminuição gradual da atividade adrenérgica e glicolítica, as 
quais são acompanhadas de aumento gradual de indicadores de dano celular e 
diminuição gradual da força de preensão manual. 
 
 
Palavras-chave: Esportes de combate. Desempenho esportivo. Avaliação física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 
 
ANDREATO, L.V. Physiological responses and technical-tactical analysis in of 
Brazilian jiu-jitsu athletes during fragmented fight and during simulated 
competition. 2014. 105 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Educação Física e 
Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 
 
The aim of this study was to analyze physiological responses and perform technical-
tactical analysis in Brazilian Jiu-Jitsu athletes during fragmented fight and simulated 
competition. For that, 10 athletes were submitted to assessment in fragmented fight 
(2 min, 5 min, 8 min and 10 min) and 10 athletes in simulated competition (4 combats 
of 10 min). Blood samples were taken (to assess the energy demand, hormonal 
responses , cell damage and hidroelectrolyte balance) and physical tests and scales 
of perceptions of effort and recovery were applied. Additionally, the fights were 
recorded for technical-tactical analysis and to determine the time structure. The main 
results show that: (1) in the fragmented fight, the longer combats  generated higher  
lactate and glucose concentrations, as well as greater rate of perceived exertion and 
decreased hand grip endurance in specific test. However, there was no significant 
change in the time structure in any time of fight, (2) in simulated competitions, the 
last fights had lower lactate, catecholamines and insulin concentrations. Additionally, 
increases in markers of cellular damage occurred in the last fights indicating possible 
muscle damage. The maximal isometric handgrip strength showed decrease 
predominantly from the third fight. Although these results point to the onset of fatigue, 
the time structure of the fights was not significantly altered. Effort and recovery 
perceptions did not change during the simulated competition. Thus, it is concluded 
that different times of combat result in different metabolic responses which do not 
produce significant changes in performance. However, successive combats from 
competition generate gradual decrease of adrenergic and glycolytic activity, which 
are accompanied by gradual increase of indicators of cellular damage and gradual 
decrease in handgrip strength. 
 
 
 
Keywords: Combat sports. Sports performance. Physical assessment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Embora o Brazilian jiu-jitsu tenha adquirido milhares de adeptos no mundo, e 

o número de investigações científicas acerca do esporte venha crescendo, o acervo 

literário existente ainda é insuficiente para compreender exatamente as demandas 

fisiológicas envolvidas no esporte (ANDREATO et al., 2011; ANDREATO et al., 

2013; ANDREATO et al., 2012b; COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a; DEL 

VECCHIO et al., 2007; FRANCHINI; TAKITO; PEREIRA, 2003; FRANCHINI et al., 

2005a); e o perfil dos atletas da modalidade (ANDREATO et al., 2011; COSWIG; 

NEVES; DEL VECCHIO, 2013b).   

Considerando que a compreensão da demanda fisiológica de uma 

modalidade esportiva é importante para melhoria dos processos de prescrição do 

treinamento (BOUHLEL et al., 2006; DEGOUTTE; JOUANEL; FILAIRE, 2003; 

FRANCHINI et al., 2011a), o conhecimento sobre as respostas fisiológicas durante 

uma luta e competição poderia contribuir para o aperfeiçoamento dos métodos de 

treinamento.  

Devido à duração, à temporalidade das lutas, com curtos períodos de pausa 

(DEL VECCHIO et al., 2007); às concentrações de lactato sanguíneo apresentadas 

por lutadores após combates da modalidade (DEL VECCHIO et al., 2007; 

FRANCHINI et al., 2005a; SILVA et al., 2013) e a contribuição dos sistemas 

energéticos em atividades específicas no judô (FRANCHINI et al., 2011c),  pode se 

sugerir que o Brazilian jiu-jitsu é  um esporte de predominância aeróbia com ativação 

moderada do sistema glicolítico. Contudo, isso é discutível devido ao fato de não 

existirem investigações suficientes acerca da modalidade, sobretudo, com medidas 

que deem indicativos da contribuição dos três sistemas de transferência de energia 

ao longo do combate e a somatória de combates durante uma competição.  

Além disso, existe a impossibilidade de quantificação direta do trabalho 

mecânico realizado em modalidades esportivas de combate (FRANCHINI et al., 

2011a). Diante dessa realidade, devem ser mensuradas as variáveis fisiológicas 

consideradas relevantes para a modalidade e recorrer a marcadores indiretos de 

esforço (BARBAS et al., 2011; BONITCH-GÓNGORA et al., 2012; DEGOUTTE; 

JOUANEL; FILAIRE, 2003; FRANCHINI et al., 2011a; KRAEMER et al., 2001).  



 

De fato, em modalidades esportivas de combate, a mensuração de respostas 

fisiológicas durante a própria luta tem sido realizada apenas em modalidades de 

percussão como o karatê (BENEKE et al., 2004), o muay thai (CRISAFULLI et al., 

2009) e o taekwondo (CAMPOS  et al., 2012), ao passo que em modalidades de 

domínio, como o judô e a luta olímpica, as medidas têm sido realizadas após a luta 

ou em momentos específicos do combate (BARBAS et al., 2011; BONITCH-

DOMÍNGUEZ et al., 2010; BONITCH-GÓNGORA et al., 2012; DEGOUTTE; 

JOUANEL; FILAIRE, 2003; FRANCHINI et al., 2009; KRAEMER et al., 2001).  

Diante das implicações reportadas acima, os estudos com modalidades 

esportivas de combate de domínio têm, em sua maioria, utilizado indicadores 

indiretos, como mensurações da concentração de lactato (ANDREATO et al., 2013; 

SILTA et al., 2013; BONITCH-GÓNGORA et al., 2012; DEL VECCHIO et al., 2007; 

FRANCHINI et al., 2005a, NILSSON et al., 2002), frequência cardíaca (DEL 

VECCHIO et al., 2007; FRANCHINI; TAKITO; PEREIRA, 2003; FRANCHINI et al., 

2005a),  esforço percebido geral e específico (ANDREATO et al., 2012b; 

ANDREATO et al., 2013; FRANCHINI et al., 2005a; NILSSON et al., 2002) e 

comportamento de capacidades físicas ao longo da luta (ANDREATO et al., 2013; 

BONITCH-DOMÍNGUEZ et al., 2010;  BONITCH-GÓNGORA et al., 2012; 

FRANCHINI et al., 2005a).  

Outros estudos valeram-se de medidas mais invasivas, como punções 

sanguíneas, para estabelecer marcadores de vias energéticas (ANDREATO et al., 

2012b; COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a; DEGOUTTE; JOUANEL; 

FILAIRE, 2003), respostas hormonais e de danos celulares (BARBAS et al., 2011; 

COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a; KRAEMER et al., 2001) e resposta do 

sistema imunitário (BARBAS et al., 2011; MENDES et al., 2009). Além disso, poucos 

trabalhos adotaram análises fisiológicas em modelo competitivo simulado (BARBAS 

et al., 2011; BONITCH-DOMÍNGUEZ et al., 2010; BONITCH-GÓNGORA et al., 2012; 

HERNÁNDEZ-GARCÍA; TORRES-LUQUE; VILLAVERDE-GUTIERREZ, 2009; 

KRAEMER et al., 2001) ou real (ANDREATO et al., 2013; NILSSON et al., 2002). 

Embora em apenas dois deles com luta olímpica (BARBAS et al., 2011; KRAEMER 

et al., 2001) e dois com judô (DOMÍNGUEZ et al., 2010; BONITCH-GÓNGORA et 

al., 2012), os pesquisadores tenham analisado conjuntamente as medidas 

fisiológicas e testes para verificação do comportamento do desempenho físico frente 

à situação de luta. Em um deles foi verificado tanto as respostas fisiológicas quanto 



 

à estrutura temporal dos combates (HERNÁNDEZ-GARCÍA; TORRES-LUQUE; 

VILLAVERDE-GUTIERREZ, 2009).  

Especificamente ao Brazilian jiu-jitsu, recentemente alguns estudos têm 

procurado compreender a modalidade, investigando as demandas fisiológicas em 

situação real (ANDREATO et al., 2013), em simulações de combates únicos 

(ANDREATO et al., 2012b; FRANCHINI et al., 2005a; SILVA et al., 2013), em 

simulações de dois combates (COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a) e 

analisando a estrutura temporal dos combates (ANDREATO et al., 2013; DEL 

VECCHIO et al., 2007). 

No entanto, esse conhecimento acerca das características do Brazilian jiu-

jitsu ainda é limitado, especialmente sobre informações do comportamento 

fisiológico dos atletas em modelo competitivo, no qual realizam diversos combates 

no mesmo dia. Assim, dificulta-se o entendimento da modalidade, bem como o 

planejamento de treinamentos específicos. Por esse motivo, o presente estudo visa 

aprofundar os conhecimentos sobre em quais momentos do combate ocorrem 

alterações importantes ao desempenho, bem como, em quais momentos da 

competição o desempenho sofre declínio. 

Como hipóteses, acredita-se que ocorrerá declínio progressivo do rendimento 

das variáveis resistência de força e força máxima de preensão manual. No entanto, 

devido à dinâmica dos combates, a potência muscular de membros inferiores e 

flexibilidade tóraco-lombar e de membros inferiores permanecerá imutável. Devido à 

duração dos combates, na competição simulada uma possível queda do 

desempenho poderá ocorrer nos últimos combates devido à instalação da fadiga. 

Para a maioria das variáveis de desempenho o declínio do rendimento estará 

associado às respostas hormonais, gerando um estado orgânico com predominância 

catabólica. Como exemplo, espera-se aumento gradual das concentrações de 

cortisol concomitantemente à diminuição nos níveis séricos de testosterona. Diante 

dessas respostas, a temporalidade de luta será afetada, passando a apresentar 

menor tempo de esforço, maior número e tempo de pausas durante os combates. 

Adicionalmente, com o decorrer da simulação de competição os atletas passarão a 

exercer menor número de ações motoras.  

 

 

 



 

2 JUSTIFICATIVA  

 

 

Sabe-se que nas modalidades esportivas de combate, em geral, e no 

Brazilian jiu-jitsu, especificamente, técnicos e treinadores têm reproduzido os 

mesmos treinamentos há anos, repassando os processos de treinamento 

aprendidos com seus respectivos mestres (FRANCHINI, 2010). Adicionalmente, em 

relação a esse conjunto de modalidades esportivas, poucos estudos são realizados 

para diagnóstico do efeito de lutas múltiplas, como ocorre com o modelo competitivo, 

o que possibilitaria uma melhor compreensão da demanda fisiológica sob a qual o 

atleta necessita desempenhar, assim como as alterações durante os intervalos entre 

as lutas em uma competição.  

De fato, constata-se que ajustes diferentes ocorrem nas respostas 

metabólicas (BARBAS et al., 2011; KRAMER et al., 2001) e das capacidades físicas 

(BARBAS et al., 2011; KRAMER et al., 2001) durante momentos distintos de um 

evento competitivo. Assim sendo, tais distinções devem ser conhecidas e 

consideradas junto ao treinamento. Além disso, pouco se sabe, exatamente, em 

quais momentos de uma luta ocorrem alterações fisiológicas importantes 

(FRANCHINI; TAKITO; PEREIRA, 2003; FRANCHINI et al., 2005a).  

Adicionalmente, é fundamental conhecer a estrutura temporal dos combates, 

visto que o conhecimento das características temporais de uma modalidade 

esportiva deve ser usado sob a ótica de fornecer características fisiológicas para 

suportar bases de prescrições de treinamento que se assemelhem ao esforço 

realizado na luta (MIARKA et al., 2010). 

Portanto, o conhecimento das respostas fisiológicas e temporais durante uma 

luta fragmentada e durante uma competição simulada de Brazilian jiu-jitsu pode 

contribuir sobremaneira para o aperfeiçoamento dos métodos de treinamento desta 

modalidade que ganha adeptos a cada dia. 

 

 

 

 

 

 



 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste estudo foi determinar as respostas fisiológicas e as 

alterações de desempenho físico de atletas de Brazilian jiu-jitsu submetidos à 

simulações de luta fragmentada e de competição. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

São objetivos específicos do presente estudo, em relação às simulações de 

luta fragmentada e competição de Brazilian Jiu-Jitsu: 

- estimar a demanda metabólica; 

- mensurar as respostas hormonais;  

- mensurar indicadores de danos celulares;  

- verificar o comportamento hidroeletrolítico; 

- verificar o comportamento das capacidades físicas; 

- quantificar o esforço percebido;  

- determinar a relação esforço/pausa durante as lutas; 

- determinar coeficientes de atividade e efetividade durante as lutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Neste tópico, primeiramente, serão explicadas as características esportivas 

do Brazilian jiu-jitsu, bem como as divisões de categorias, graduações e tempos de 

luta. Posteriormente, serão apresentados tópicos que visam evidenciar os achados 

na literatura referentes às demandas fisiológicas de modalidades esportivas de 

combate, com maior ênfase ao Brazilian jiu-jitsu. Por fim, apresentar-se-á 

informações sobre os aspectos técnico/táticos deste esporte. 

Sabendo que informações científicas sobre o Brazilian Jiu-Jitsu são escassas, 

na falta dessas, foram adotadas aquelas oriundas de modalidades semelhantes, 

como o judô e a luta olímpica, as quais são modalidades esportivas de combate de 

domínio assim como o Brazilian jiu-jitsu, existindo, inclusive, algumas técnicas em 

comum. Contudo, ressalta-se que, apesar dessas similaridades, alguns aspectos 

têm e devem ser levados em consideração, como a temporalidade de luta que difere 

entre Brazilian jiu-jitsu, judô e luta olímpica, podendo resultar em respostas 

fisiológicas distintas. 

 

 

4.1 Competições de Brazilian jiu-jitsu 

Este tópico visa explanar como decorre uma competição de Brazilian Jiu-

Jitsu. As informações abaixo são descritas de acordo com a Federação Internacional 

de Brazilian Jiu-Jitsu (IBJJF, 2010). 

O Brazilian Jiu-Jitsu, em seu modelo esportivo, categoriza seus atletas quanto 

à idade, gênero, massa corporal e graduação, sendo que estas diferenciações 

determinam, especialmente, tempo de luta e técnicas permitidas. Quanto à massa 

corporal, reporta-se que o esporte é constituído por nove categorias de peso, nas 

quais estão inclusas o peso do quimono (galo <58 kg, pluma <64 kg, pena <70 kg, 

leve <76 kg, médio <82,3 kg, meio-pesado <88,3 kg, pesado <94,3 kg, super-pesado 

<100,5 kg, pesadíssimo >100,5 kg), mais a categoria denominada absoluto, a qual 

engloba atletas de quaisquer categorias de peso. Porém, embora a nomenclatura 

seja a mesma, o limite superior de peso é diferenciado no que se refere ao gênero e 

idade. 



 

Quanto à graduação, a categoria adulta possui sete graduações possíveis, 

faixa branca, azul, roxa, marrom, preta, vermelha e branca, e faixa vermelha. Por 

sua vez, o tempo de luta é definido pela graduação, gênero e idade. Na categoria 

adulta masculina faixas-preta, os atletas lutam 10 minutos.  

Em relação às lutas, as chaves competitivas são de modelo eliminatório 

simples. Adicionalmente, para um atleta sagrar-se campeão terá de realizar lutas 

múltiplas, sendo o fator que determina o número total de combates a quantidade 

total de inscritos na categoria. Além disso, o tempo entre combates não possui um 

período pré-estabelecido, exceto para a final, quando se deve respeitar, no mínimo, 

um tempo de repouso equivalente a duas vezes o tempo total de luta da categoria 

em disputa. 

Em geral, tem sido observado que a soma de confrontos em competição 

alterna entre quatro a seis combates, podendo, nas categorias intermediárias de 

peso (pena a médio) e na categoria absoluta, exigirem sete lutas. Todavia, até o 

presente momento, não existem dados disponíveis acerca do tempo de intervalo 

entre combates competitivos. Assim sendo, a falta de informações a respeito da 

quantidade de combates em cada categoria, assim como o tempo de intervalo entre 

um combate e outro acaba dificultando a elaboração de programas de treino que se 

aproximem das exigências impostas em competições. 

 

 

4.2 Respostas metabólicas e cardiovasculares em lutas de Brazilian Jiu-Jitsu 

Para entendimento de uma modalidade esportiva, faz-se indispensável a 

compreensão de suas demandas energéticas. Em modalidades de combate de 

domínio, devido à impossibilidade de mensuração direta, via análise de gases, 

indica-se mensurar as variáveis fisiológicas consideradas relevantes para a 

modalidade (ARTIOLI et al., 2008).  

Diante disso, habitualmente, pesquisadores que objetivaram aferir as 

exigências metabólicas de um esporte de domínio têm recorrido a indicadores 

indiretos, como concentração de lactato ([LAC]), a partir de amostras de sangue do 

lóbulo da orelha (ANDREATO et al., 2013; DEL VECCHIO et al., 2007; FRANCHINI 

et al., 2005a; FRANCHINI et al., 2009; SILVA et al., 2013), monitoramento da 

frequência cardíaca (ANDREATO et al., 2012b; DEL VECCHIO et al., 2007, 

FRANCHINI; TAKITO; PEREIRA, 2003), aplicação de escalas de percepção de 



 

esforço geral (PSE) e local (ANDREATO et al., 2012b; ANDREATO et al., 2013; 

FRANCHINI et al., 2005a; NILSSON et al., 2002) e punções sanguíneas das veias 

antecubitais (ANDREATO et al., 2012b; COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a; 

DEGOUTTE; JOUANEL; FILAIRE, 2003; KRAEMER et al., 2001), embora esta 

última ferramenta tenha sido menos utilizada. 

Devido às [LAC] apresentadas por atletas de Brazilian Jiu-Jitsu após a luta 

(DEL VECCHIO et al., 2007; FRANCHINI et al., 2005a; SILVA et al., 2013), pode-se 

inferir que a modalidade possui ativação moderada da via glicolítica. Nesse sentido, 

para suprir a demanda de adenosina trifosfato (ATP) em exercícios de alta 

intensidade, o organismo ativa a via glicolítica, devido ao fato desta via ressintetizar 

ATP com velocidade superior às vias oxidativas. Além disso, para os momentos 

decisivos, devido à alta intensidade e curta duração das ações, pode-se inferir que o 

sistema ATP-CP seja amplamente solicitado. Tal raciocínio pode ser suportado, por 

exemplo, pelo estudo de Campos et al. (2012), no qual foi estimada a contribuição 

dos sistemas em simulações de combates de taekwondo. 

Ademais, durante o exercício, especialmente em alta intensidade, alguns 

fatores contribuem para a menor participação de contribuição de energia pela 

oxidação de gorduras. Um dos fatores é que o aumento de catecolaminas estimula 

tanto a quebra de glicogênio quanto a lipólise. No entanto, o aumento da taxa de 

degradação do glicogênio e da glicólise resulta em formação de lactato, o qual é 

contrário à lipólise induzida pelas catecolaminas (BROUNS; VAN DER VUSSE, 

1998; MAZZEO; MARSHALL, 1989). Outro fator é que a taxa de produção de ATP 

por minuto via gordura é menor que a produção via carboidrato, pois o processo de 

oxidação de gorduras requer maior quantidade de oxigênio (BROUNS; VAN DER 

VUSSE, 1998; HULTMAN; HARRIS, 1988). Além disso, existem processos 

enzimáticos que limitam o fluxo de ácidos graxos do sangue para a mitocôndria 

(BROUNS; VAN DER VUSSE, 1998). 

Por outro lado, a atividade física intensa pode levar à degradação protéica, 

comprovada por aumento de ureia circulante (HARTMANN; MESTER, 2000). Quanto 

ao metabolismo glicídico em exercícios de alta intensidade, a glicose plasmática 

parece ser o principal fornecedor de ATPs, e durante exercício suas concentrações 

aumentam, embora esse aumento não reflita necessariamente a utilização deste 

composto (PEREIRA; SOUZA JR.; 2004). Contudo, até o momento, apenas dois 

estudos (ANDREATO et al., 2012b; COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a) 



 

investigaram mais afundo as respostas energéticas envolvendo o Brazilian Jiu-Jitsu. 

Neles, foram evidenciados indícios de que o glicogênio muscular não é o único 

substrato usado para sustentar as atividades durante as lutas, uma vez que há 

indicativos da ativação das via glicolítica, lipolítica e proteolítica.   

A [LAC] tem sido usada como marcador da via glicolítica, para inferir a 

demanda energética em modalidades de combate. Em estudo conduzido por Del 

Vecchio et al. (2007), com atletas de alto rendimento de Brazilian jiu-jitsu (n = 7), a 

amostra, após dois minutos do término do combate apresentou valores de 10,2 ± 1,5 

mmol/L. Valores semelhantes foram obtidos por Franchini et al. (2005a), com atletas 

faixas preta, após a luta  (n = 8; 9,5 ± 2,4 mmol/L).  

Valores aproximados aos estudos com Brazilian jiu-jitsu também foram 

encontrados em judocas de elite (n = 15; 10,2 ± 2,1 mmol/L) e não elite (n = 31; 11,2 

± 3,0 mmol/L) após combate de Judô de cinco minutos (FRANCHINI et al., 2005b), 

assim como por judocas três minutos após combate (n = 14; ~ 10 mmol/L; ARTIOLI 

et al., 2010). Contudo, valores superiores foram encontrados em estudos com 

lutadores americanos de luta olímpica após combate da modalidade (n = 12; 20,0 ± 

0,7 mmol/L; KRAEMER et al., 2001). Ainda, concentrações elevadas de lactato 

também foram encontradas em situação de competição, por exemplo, no 

Campeonato Mundial de Luta Greco-romana de 1998. Os atletas (n = 42) 

apresentaram, após cinco minutos do término dos combates, [LAC] de 14,8 ± 2,8 

mmol/L (NILSSON et al., 2002).  

Quanto a estudos envolvendo combates múltiplos, não tem sido identificado 

alterações nas concentrações de lactato entre os diferentes combates 

(HERNÁNDEZ-GARCÍA; TORRES-LUQUE; VILLAVERDE-GUTIERREZ, 2009; 

KRAEMER et al., 2001). Quando comparados os efeitos de dois combates de 

Brazilian jiu-jitsu sobre o lactato, não foram evidenciadas diferenças entre os valores 

pós-lutas (COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a). No entanto, em estudo  no 

qual judocas (n = 12) realizaram quatro combates, as concentrações de lactato pós-

luta do último combate (14,6 ± 3.6 mmol/L) foi inferior àquelas concentrações 

sanguíneas observadas nas primeira (18,1 ± 4,4 mmol/L) e segunda (17,0 ± 3,6 

mmol/L) simulações (BONITCH-GÓNGORA et al., 2012). 

Nesse contexto, estudo envolvendo medidas de mais variáveis energéticas foi 

conduzido por  Degoutte; Jouanel; Filaire (2003), no qual os autores dosaram 

indicadores da via glicolítica (lactato, glicose), do metabolismo lipídico (ácidos 



 

graxos livres, glicerol, triglicerídeos e coletesteróis total, de alta densidade-HDL e de 

baixa densidade-LDL), degradação protéica e ciclo das purinas (ureia, amônia, ácido 

úrico, xantina, hipoxantina e creatinina). Como conclusão, os autores observaram 

que o combate de judô requisita energia proveniente dos metabolismos protéico, 

lipídico e glicídico, trazendo uma perspectiva de que não apenas o glicogênio 

muscular é fonte energética em lutas desta modalidade.  

Posteriormente, estudos semelhantes foram conduzidos com o Brazilian jiu-

jitsu (ANDREATO et al., 2012b; COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a), e 

conclusões semelhantes foram obtidas, no sentido de que os combates requisitam 

energia proveniente dos metabolismos protéico, lipídico e glicídico. 

Outro indicador de intensidade de esforço é a frequência cardíaca, a qual é de 

fácil monitoração e de baixo custo. Além disso, a frequência cardíaca tem alta 

correlação com o estado de treinamento, sendo que atletas com melhor 

condicionamento físico apresentam maior bradicardia em repouso (BONADUCE et 

al., 1998). Além disso, o nível competitivo também parece interferir nas respostas de 

frequência cardíaca, uma vez que foi constatada menor elevação da frequência 

cardíaca em qualquer nível de esforço de atletas de alto nível competitivo quando 

comparados a indivíduos com menor nível competitivo (ARRUZA; SAEZ; VALENCIA, 

1996). Contudo, essa medida tem sido pouco explorada no Brazilian jiu-jitsu 

(ANDREATO et al., 2012b; DEL VECCHIO et al. 2007; FRANCHINI; TAKITO; 

PEREIRA, 2003; FRANCHINI et al. 2005a) 

Franchini; Takito; Pereira (2003), em análise de luta de cinco minutos com 

atletas de Brazilian jiu-jitsu (n = 22), reportaram baixa ativação cardiovascular (166 ± 

16 bpm), assim como constatado em combates entre atletas faixas preta submetidos 

a lutas de dez minutos de duração (169 ± 7 bpm; FRANCHINI et al., 2005a). 

Entretanto, em análise durante competição, Del Vecchio et al. (2007), em estudo 

com atletas de alto rendimento (n = 7), apontaram que a ativação cardiovascular é 

superior (182 ± 6 bpm) àquela apresentada em simulações. Todavia, não estão 

disponíveis na literatura informações de respostas cardíacas em combates múltiplos 

de Brazilian jiu-jitsu.  

No entanto, em estudo conduzido por Hernández-García; Torres-Luque; 

Villaverde-Gutierrez (2009), no qual judocas de elite (n = 11) realizaram dois a três 

combates de duração oficial (5 minutos) em um total de 16 confrontos, não foram 



 

observadas diferenças nos valores de frequência cardíaca entre os combates, sendo 

a média observada durante os combates de 180 ± 8 bpm.   

 

 

4.3 Respostas hormonais em modalidades esportivas de combate de domínio 

Durante atividades físicas, constantemente o organismo promove alterações 

nas produções hormonais, como forma de se adequar à exigência da atividade, 

procurando assim manter concomitantemente a atividade e o equilíbrio orgânico. A 

partir disto, torna-se fundamental a mensuração das respostas hormonais frente a 

um estresse físico, especialmente de hormônios contra-regulatórios, e indicadores 

do estado anabólico/catabólico (KRAEMER et al., 2001). 

Entre os hormônios que fornecem indiretamente dados do estado catabólico 

encontra-se o cortisol, sendo este considerado o principal glicocorticóide humano, o 

qual é considerado um hormônio catabólico secretado pelo córtex da glândula 

adrenal em respostas a estresses físicos e psicológicos (BROWNLEE; MOORE; 

HACKNEY, 2005).  Durante o exercício, o cortisol atua para impedir a hipoglicemia, 

agindo sobre o músculo esquelético e o tecido adiposo, estimulando  a proteólise e 

lipólise respectivamente, fornecendo substratos para a gliconêogênese e 

glicogênese hepática (GALBO, 2001). 

Em exercícios de baixa intensidade, de forma aguda, as concentrações 

séricas de cortisol podem não sofrer nenhuma alteração, ou até mesmo um declínio. 

Entretanto, em exercícios de alta intensidade, as concentrações aumentam. O 

aumento da secreção de cortisol poderia beneficiar o desempenho pelo fato deste 

hormônio estimular o efeito neoglicogênico do fígado (BROWNLEE; MOORE; 

HACKNEY, 2005). De fato, quando atletas de judô vencedores são comparados aos 

vencidos, maiores concentrações de cortisol foram reportadas nos primeiros (SUAY 

et al., 1996). 

Contudo, cronicamente, as concentrações de cortisol parecem estar 

relacionadas ao estado de treinamento, uma vez que atletas mais treinados 

apresentam menor concentração de cortisol sérico, sendo sugerido que essas 

respostas representem a expressão de um fenômeno conhecido como 

downregulation nos receptores de hormônio adenocorticotrófico (ACTH) no córtex 

adrenal (KRAEMER et al., 1999).  



 

Por outro lado, entre os hormônios indicadores do estado anabólico,  a 

testosterona desempenha um papel importante. Este, é considerado um hormônio 

sexual, cuja secreção está correlacionada com a ativação do sistema simpático 

(FAHRNER; HACKNEY, 1998), vasodilatação (KRAEMER et al., 1992) e 

concentração de lactato (LU et al., 1997). O estado de treinamento parece estar 

relacionado à secreção de testosterona como resposta aguda do treinamento, uma 

vez que atletas mais treinados apresentam níveis mais elevados desse hormônio 

(KRAEMER et al., 1992).  De fato, em judocas (n = 28), foi constatado que as 

concentrações de testosterona antes e após a luta estavam associadas 

positivamente com ações de ataque (SALVADOR et al., 1999). Além disso, foi 

observado que atletas vencedores de combates de luta olímpica apresentavam 

níveis mais elevados de testosterona após os combates (FRY et al., 2011). 

Kraemer et al. (2001), ao reproduzirem competição de luta olímpica (cinco 

lutas distribuídas em dois dias consecutivos), identificaram que as concentrações de 

cortisol e testosterona aumentavam significativamente, porém, na última luta do 

segundo dia de competição, a testosterona apresentava redução em suas 

concentrações séricas, indicando instalação predominante do estado catabólico. No 

entanto, a insulina, o principal hormônio na manutenção glicêmica, não sofreu 

alterações importantes em seus níveis plasmáticos durante toda competição. 

No Brazilian jiu-jitsu, Coswig; Neves; Del Vecchio, (2013a) submeteram 4 

atletas experientes a dois combates de 10 min e reportaram que as concentrações 

de cortisol e testosterona, e a razão T/C não sofreram alterações significativas  em 

decorrência dos combates. No entanto, Moreira et al., (2012) apontaram aumento 

das concentrações de cortisol salivar após dois combates simulados e após dois 

combates em competição real, além disso, os autores evidenciaram que as 

concentrações em competição eram superiores àquelas oriundas das simulações. 

Outros hormônios pertinentes de serem investigados em lutas são as 

catecolaminas (adrenalina e noradrenalina), pois refletem a ativação do sistema 

nervoso autônomo, indicando a ativação do sistema simpático. Tal ativação é de 

extrema validade, pois é conhecido que a produção desses hormônios influencia 

diretamente o metabolismo energético, além de influenciar diversos sistemas, dentre 

os quais o sistema de regulação da frequência cardíaca (MARKOWSKA et al., 

1984). Contudo, poucas investigações em modalidades esportivas de combate 

foram realizadas mensurando tais hormônios (KRAMER et al., 2001; MARKOWSKA 



 

et al., 1984). Em um dos poucos estudos que as quantificaram, foi constatado que a 

noradrenalina subiu 158% e a adrenalina 673% em competição internacional de 

Judô (MARKOWSKA et al., 1984). Kraemer et al. (2001) reportaram que, no modelo 

competitivo (descrito acima), as concentrações de noradrenalina aumentava 

significativamente após cada luta, porém os níveis de adrenalina não se elevavam 

na última luta do primeiro e segundo dia. Tais resultados foram atribuídos pelos 

autores ao fato de a noradrenalina ser mais sensível às alterações orgânicas 

induzidas pelo exercício e desidratação. 

Considerando as importantes funções hormonais no controle fisiológico 

durante o exercício, maiores investigações devem ser estabelecidas utilizando 

modalidades de combate de domínio, em especial no Brazilian jiu-jitsu. 

 

 

4.4 Danos celulares em modalidades esportivas de combate de domínio 

Aspecto relevante de ser estudado, além da utilização dos substratos 

energéticos e seus metabólitos, são os danos celulares que o esforço pode gerar. 

Quando ocorrem danos musculares, algumas substâncias extravasam o sarcolema 

e podem ser identificadas por meio de sua mensuração sérica. Essas substâncias 

são consideradas biomarcadores de dano muscular. Entre os marcadores 

bioquímicos utilizados para identificarem danos celulares, a creatina quinase (CK) é 

o mais utilizado, uma vez que o aumento das suas concentrações séricas e 

plasmáticas são indicativos indiretos de danos musculares (ARMSTRONG, 1990; 

CLARKSON; NOSAKA; BRAUN, 1992).  

Tais elevações no plasma podem ser o resultado de alterações da membrana 

da célula muscular, possivelmente devido a reações de hipóxia e isquemia muscular 

decorrentes do exercício exaustivo, da ação mecânica exercida sobre a musculatura 

(especialmente durante ações excêntricas), bem como da ação do aumento de 

cálcio intracelular ativando proteases dependentes de cálcio (MOREAU; DUBOTS; 

BOGGIO, 1995). A elevação sanguínea de CK, entretanto, não necessariamente 

reflete o grau de dano tecidual, podendo sugerir mudanças na permeabilidade da 

membrana celular (VAN DER MEULEN; KUIPERS; DRUKKER, 1991). Deste modo, 

para analisar indiretamente os danos musculares, indica-se a necessidade de 

utilização de mais de um marcador. Para isso, substâncias como o aspartato 

aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), creatinina, e lactato 



 

desidrogênase (LDH) também podem fornecer dados relevantes a respeito de danos 

celulares (BESSA et al., 2008). 

No Brazilian jiu-jitsu, quando atletas (n = 12) de diferentes graduações foram 

submetidos à simulações de 7 min observou-se elevação de ALT e LDH em 

detrimento dos combates, no entanto, os combates não exerceram influências no 

comportamento de CK, AST e creatinina. Quando atletas experientes (n = 4) foram 

expostos à dois combates de 10 min, observou-se aumento das enzimas AST e ALT 

após o primeiro combate, LDH após o segundo combate e elevação da CK após os 

dois combates (COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a). 

Em investigação em luta fragmentada de judô (90, 180 e 300 s), Ribeiro; 

Tierra-Criollo; Martins (2006) reportaram que os combates foram capazes de elevar 

as concentrações de LDH, AST, ALT e CK. Ao analisarem as respostas de 

marcadores de danos celulares em sessões de treino, Umeda et al. (2008) 

identificaram aumentos significativos nos valores de AST, CK e LDH em judocas do 

gênero feminino (n = 13). Fato importante que influencia diretamente a identificação 

de danos é o estado de treinamento, uma vez que Miura et al. (2005) investigaram 

os efeitos em longo prazo do treinamento de judô e concluíram que o treinamento 

induz ajustes geradores de menor elevação de enzimas como CK, AST, ALT e LDH 

em judocas (n = 56). Investigando indicadores de danos em modelo competitivo, foi 

constatado que há um aumento linear de  CK no decorrer da competição de luta 

olímpica (BARBAS et al., 2011; KRAEMER et al., 2001).  

No entanto, ainda não se sabe qual a resposta dos marcadores de danos 

celulares em modelo competitivo de Brazilian jiu-jitsu. O conhecimento do grau de 

lesão seria importante para estabelecimento de período de recuperação após o 

atleta competir, sendo que algumas competições ocorrem poucos dias após outra. 

 

 

4.5 Capacidades físicas em modalidades esportivas de combate de domínio 

O Brazilian jiu-jitsu engloba diversas capacidades físicas em sua prática. De 

fato, em modalidades esportivas de combate de domínio, como o Brazilian jiu-jitsu, a 

capacidade de força se encontra presente nas suas diversas formas. A resistência 

de força isométrica ganha evidência devido ao fato da modalidade ser de extremo 

contato, assim como de grande exigência para efetuar imobilizações, manutenção 

de pegada e finalizações (DEL VECCHIO et al., 2007).  



 

De fato, alguns estudos analisaram o declínio da força isométrica de preensão 

manual durante combates únicos de Brazilian jiu-jitsu e constataram que, embora 

ocorra um declínio da força (ANDREATO et al., 2013; FRANCHINI; TAKITO; 

PEREIRA, 2003; FRANCHINI et al., 2005a), atletas da modalidade tem apresentado 

boa manutenção dos níveis iniciais, uma vez que durante competição foi observado 

que os atletas sustentavam 89% (mão direita) e 84% (mão esquerda) da força 

máxima de preensão manual após os combates (ANDREATO et al., 2013).   

Entretanto, investigações em modelo competitivo podem fornecer melhor suporte 

para tais afirmações. De fato, Kraemer et al. (2001), adotando modelo competitivo 

de luta olímpica, relataram que atletas de nível nacional universitário (n = 12), 

tiveram diminuição progressiva de força isométrica manual durante competição 

simulada. Adicionalmente, no Brazilian jiu-jitsu, em grande parte dos momentos 

decisivos do combate, pontuações e submissões, a potência muscular se mostra 

extremamente importante para essas ações. Contudo, pouco se conhece desta 

capacidade em atletas dessa modalidade (DEL VECCHIO et al., 2007). 

Além da força e potência muscular, em modalidades de combate de domínio, 

acredita-se que valores elevados da potência e da capacidade aeróbias 

proporcionem ao atleta manter intensidade elevada durante toda a luta, retarde o 

acúmulo de lactato, e proporcione maior recuperação entre as lutas 

(CASTARLENAS; SOLÉ, 1997). Além disso, devido à duração máxima dos 

combates de Brazilian jiu-jitsu (10 min), a potência e a capacidade aeróbias bem 

desenvolvidas são fundamentais o esporte, diante da duração dos combates. No 

entanto, as mesmas não são importantes para os momentos decisivos das lutas – 

momentos de pontuações e finalizações –, uma vez que essas ações são de curta 

duração.  

Adicionalmente, a potência e a capacidade anaeróbias são amplamente 

envolvidas em m de combate, devido ao fato dos momentos decisivos destas 

modalidades envolverem grande demanda energética, a qual não pode ser suprida 

pelo metabolismo oxidativo (FRANCHINI, 2010). Devido a esta importância, Del 

Vecchio et al. (2007) conduziram, em atletas de alto rendimento (n = 7), teste de 

Wingate para membros inferiores, reportando que os níveis de potência de pico e 

médio apresentados são excelentes e compatíveis com atletas de modalidades de 

combate de domínio. No judô, Bonitch-Domínguez et al. (2010) avaliaram o 

comportamento do pico de potência de membros inferiores após simulações de 4 



 

combates de judô (n = 11), e evidenciaram que a mesma não foi afetada no decorrer 

do estudo. 

Outra capacidade física importante para o desempenho do Brazilian jiu-jitsu é 

a flexibilidade, uma vez que a prática exige bom nível de amplitude de movimento, 

especialmente de tronco, para a execução de movimentos específicos da 

modalidade. Além disso, uma boa flexibilidade pode facilitar o aprendizado destes 

gestos motores (CASTAÑEDA, 2004; SOUZA; SILVA; CAMÕES, 2005). Ainda, os 

níveis de flexibilidade, em alguns casos, podem discriminar atletas de luta quanto ao 

rendimento esportivo, visto que lutadores de alto nível competitivo têm demonstrado 

maior flexibilidade quando comparados com lutadores de nível inferior (YOON, 

2002). Neste sentido, atletas de alto rendimento (n = 7) apresentaram bons níveis de 

flexibilidade tóraco-lombar, avaliada por teste de sentar e alcançar (43 ± 3 cm; DEL 

VECCHIO et al., 2007).  

 

 

4.5.1 Velocidade de reação em modalidades esportivas de combate de domínio 

O sucesso em habilidades abertas parece ser determinado pela capacidade 

com a qual o executante adapta seu comportamento às mudanças impostas pelo 

oponente. Muitas vezes, essa adaptação deve ser extremamente rápida (SCHMIDT, 

1991). Em esportes de combate como o judô, a velocidade de reação ou tempo de 

reação, a qual pode ser entendida como o intervalo de tempo entre o momento da 

apresentação do sinal externo e o início da resposta muscular apropriada 

(SCHMIDT, 1993), se torna importante para que o atleta, ao perceber algum 

estímulo do adversário, possa realizar um movimento de esquiva ou aplicar um 

contragolpe (LIMA et al., 2004). Deste modo, a velocidade de reação pode ser 

determinante para definir combates, além de ser um dos fatores que poderiam 

explicar a queda de desempenho durante competição. Todavia, dados sobre esta 

temática são limitados em modalidades esportivas de combate de domínio 

(KRAEMER et al., 2001; LIMA et al., 2004). 

Lima et al. (2004) submeteram judocas (n = 11) a combates de 1 min e 30 s, 3 

min e 5 min, sendo que antes e após os combates eram aferidos as concentrações 

de lactato sanguíneo e o tempo de reação após um estimulo visual. Nesse estudo, 

foi observado que as concentrações de lactato subiam em decorrência aos 

combates, porém, o tempo de reação era imutável. Resultados semelhantes foram 



 

encontrados por Kraemer et al. (2001), no qual atletas de luta olímpica realizaram 

cinco combates, e os valores pré e pós luta diferiram apenas para o primeiro 

combate. Além disso, Kraemer et al. (2001) não evidenciaram diferenças para o 

tempo de reação entre simulações. 

 

 

4.6 Esforço percebido em modalidades esportivas de combate de domínio 

Outro indicador de esforço e meio de controle de cargas de treinamento de 

fácil acesso, aplicação e de baixo custo que tem sido muito utilizado nos últimos 

anos é a escala de percepção subjetiva de esforço (BORG, 1982). Sua aplicação 

pode, indiretamente, fornecer dados valiosos quanto ao grau de fadiga e demanda 

energética da atividade (NILSSON et al., 2002). 

Em modalidades de luta, esta ferramenta tem sido frequentemente utilizada 

para avaliar a intensidade de esforço de combates, tendo sua aplicação logo após 

combates ou simulações. No Brazilian jiu-jitsu, após simulações de 7 min (n = 8) a 

média de PSE (escala de 6-20) reportada foi de 12 “relativamente fácil” (ANDREATO 

et al., 2012b), e média de 13 “ligeiramente cansativo” após simulações de 10 min (n 

= 12; FRANCHINI et al., 2005a). Percepções ligeiramente maiores foram obtidas 

após combates de competições regionais, com os atletas reportando uma média de 

15 “cansativo” (n = 35; ANDREATO et al., 2013) e média de 16 “cansativo” (n = 12; 

ANDREATO, et al. no prelo). 

Índices semelhantes têm sido encontrados na luta olímpica e no judô. Na luta 

olímpica, atletas participantes do Mundial de 1998 reportaram PSE média de 14 

“ligeiramente cansativo” (n = 42; NILSSON et al., 2002). No judô, atletas 

participantes de competição regional relataram PSE média de 15 “cansativo” (n = 13; 

SERRANO et al., 2001). 

Quando avaliado o efeito de mais de um combate, na luta olímpica, não foram 

encontradas diferenças na PSE de atletas que realizaram cinco combates em dois 

dias (KRAEMER et al., 2001). Entretanto, quando os atletas da modalidade 

realizaram cinco combates no mesmo dia, foi percebido que a PSE pós quarto 

combate era superior à pós primeiro combate (BARBAS et al., 2011). No judô, ao se 

analisar o efeito de três simulações não foram observadas diferenças de PSE para 

judocas das classes juvenil (n = 6) e sênior (n = 4), mas para os atletas da classe 



 

júnior (n = 5) a PSE pós segundo e terceiro combate foram maiores que às pós 

primeiro (FRANCHINI et al., 1998).  

Outra escala de percepção utilizada para avaliar o impacto dos combates é a 

de percepção local, avaliada primeiramente nas modalidades de combate por 

Nilsson et al. (2002), na luta olímpica. Nesse estudo pioneiro conduzido em 

competição mundial, foi reportado que os principais pontos de fadiga reportados 

pelos atletas (n = 42) eram antebraço e deltoides. Posteriormente, esse modelo de 

avaliação foi aplicado no Brazilian jiu-jitsu. Em simulações de 10 min os atletas 

reportaram como maiores pontos de fadigas os grupamentos musculares de 

antebraço e ombro (n = 8; FRANCHINI et al., 2005a) e em situação competitiva 

predominantemente a região do antebraço (n = 12; ANDREATO et al., no prelo). 

Tais conhecimentos são importantes tanto para reproduzir treinamentos 

próximos aos níveis de fadiga percebidos durante a competição, assim como para 

identificar locais de fadiga que deverão receber ênfase na preparação física, 

especialmente relacionada à resistência muscular. 

 

 

4.7 Estrutura temporal de luta em modalidades esportivas de combate de 

domínio 

As características temporais e análises técnico/tática de uma modalidade 

esportiva trazem importantes implicações, tanto sob a ótica de apresentarem 

características fisiológicas para suportar bases de prescrições de treinamento que 

se assemelhem ao esforço realizado na luta, como para adequação do treinamento 

técnico e tático (MIARKA et al., 2010). Ademais, além de compreender a relação 

esforço:pausa, entender como os atletas se comportam durante o período de 

esforço se faz importante, visto que tais informações são importantes para a 

organização dos treinamentos (FRANCHINI; ARTIOLI, BRITO, 2013). 

A respeito da temporalidade das lutas, a principal característica do Brazilian 

jiu-jitsu é a intermitência. Em análise de 33 lutas da Copa do Mundo de 2005, 

apontaram que o combate é composto, em média, por blocos de 170 s de esforço 

(luta em pé: 146 ± 119 s; luta no solo: 25 ± 17 s) seguidos por 13 ± 6 s de intervalo 

(DEL VECCHIO et al., 2007). Em análise de 22 combates regionais, foi observada 

estrutura temporal semelhante, com os combates constituídos de uma média de 117 



 

s de esforço (blocos de 3 s em alta intensidade intercalados por 25 s em baixa 

intensidade) por média de 33 s de pausa (ANDREATO et al., 2013). 

Assim, evidencia-se que a estrutura temporal de luta do Brazilian jiu-jitsu é 

distinta de outras modalidades de combate de domínio. No judô, a relação 

esforço:pausa observada durante campeonato mundial e jogos olímpicos foi de 18 ± 

9 s de esforço, por 12 ± 4 s de pausa (CASTARLENAS; PLANAS, 1997). Em 

competições de nível estadual e regional foram observados blocos de 30 ± 33 s de 

atividade intercalados por 11 ± 10 s de pausa (MIARKA et al., 2012). Além disso, 

lutas de judô tendem a apresentar menor tempo de esforço e maior tempo de pausa 

no último minuto de luta, fato que pode ser atribuído à fadiga (MONTEIRO, 1995). 

Dentro dos períodos de esforço, a principal ação realizada pelos atletas é a disputa 

de pegada, a qual ocupa 58 % do tempo (MIARKA et al., 2012).  

Na luta olímpica, em análises envolvendo o campeonato mundial, foi descrita 

relação esforço:pausa de 37 ± 10 s de luta intercalados por 14 ± 6 s de pausa 

Adicionalmente, não foram encontradas influência da categoria de peso dos atletas  

na estrutura temporal dos combates quando (NILSSON et al., 2002). Assim, essas 

diferenças da estrutura temporal, entre modalidades, limitam a transferência de 

conhecimentos de uma modalidade para a outra. 

Além disso, Del Vecchio et al. (2007) indicaram que as raspagens2 foram as 

técnicas que mais geraram pontuações nas categorias leves de peso (<75 kg), e as 

quedas entre as categorias pesado (>75 kg) neste esporte. Adicionalmente, as 

pontuações ocorrem predominantemente nos minutos iniciais ou finais dos 

combates. Esse fato foi explicado pelos autores com a ideia de que nos minutos 

iniciais os atletas ainda apresentam níveis baixos de fadiga neuromuscular, 

enquanto nos minutos finais os atletas mais bem condicionados tendem deixar a luta 

se desenvolver para se esforçarem após a metade do combate. 

Outro fator importante de ser estudado é a variação técnica e verificar se 

existem diferenças entre vencedores e vencidos. No judô, por exemplo, foi verificado 

que atletas medalhistas de ouro diferiam dos atletas medalhistas de prata e bronze 

em competições mundiais e olímpica quanto aos tipos de técnicas aplicadas 

(FRANCHINI; STERKOWICZ, 1999). Além disso, atletas super-elite de judô 

                                                 
2
 Raspagens são técnicas de Brazilian Jiu-Jitsu, que podem ser caracterizadas como as inversões de posições 

entre atletas. Ex: o atleta que está lutando por baixo consegue inverter a posição e, consequentemente, passa a 

ficar por cima. 



 

possuem um maior repertório de técnicas e aplicam essas técnicas em mais 

direções do que atletas de elite. Adicionalmente, quanto maior o número de técnicas 

diferentes aplicadas, maior é o número de lutas vencidas (FRANCHNI et al., 2008). 

Desse modo, além dos fatores fisiológicos envolvidos nos combates é 

importante que sejam compreendidos os aspectos técnico-táticos no Brazilian Jiu-

Jitsu, especialmente a respeito da estrutura temporal, para que se possa utilizar a 

mesma no processo de preparação dos atletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

5.1 Caracterização do estudo  

O estudo se caracteriza como descritivo-comparacional e exploratório. Os 

combates foram conduzidos no tatame da Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo.  

 

 

5.2 Aspectos éticos  

Os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo A). Foi mantido o 

sigilo das informações pessoais dos participantes e o presente projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da Escola de Educação 

Física e Esporte da Universidade de São Paulo (parecer 2011/032) (Anexo B). 

 

 

5.3 Participantes 

5.3.1 Estudo 1 - Luta fragmentada 

Foram investigados 10 praticantes de Brazilian jiu-jitsu (idade: 29 ± 5 anos), 

pertencentes à categoria adulta masculina (6 faixas-marrom e 4 faixas-preta), com 

10 ± 2 anos de experiência na modalidade. Durante o estudo, ocorreu uma lesão 

durante os combates, porém, a mesma ocorreu ao término do combate, não 

alterando assim os resultados obtidos. 

Para a participação neste estudo foram adotados os seguintes critérios: 

atletas com graduações de faixas-marrom e faixas-preta – a fim de garantir a 

experiência dos mesmos; frequência de treinamento igual ou superior a três vezes 

semanais em treinos específicos da modalidade – que em geral possui a duração de 

1h30min - e estivessem treinando ao menos por três meses ininterruptos.  

Foram excluídos do estudo atletas que apresentaram lesões, pertencentes à 

categoria pesadíssimo (>100 kg), sujeitos que estivessem reduzindo a massa 

corporal e/ou fazendo uso drogas (ex: esteroides anabólicos e drogas ilícitas) e/ou 

medicamentos (ex: antibióticos e anti-inflamatórios). Atletas que realizavam uso de 

suplementos alimentares foram aconselhados a manterem o uso constante no 



 

decorrer do estudo. Adicionalmente, os sujeitos foram instruídos a não realizarem 

qualquer tipo de atividade física nas 24h antecedentes às coletas. 

As características antropométricas da amostra são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características antropométricas dos atletas que 

realizaram lutas fragmentadas (n = 10). 

Variável Resultado 

Massa Corporal (kg)  77,5 ± 6,3 

Estatura (cm) 177,1 ± 8,0 

% Gordura 10,0 ± 5,2 

MCG (kg) 8,9 ± 3,0 

MCM (kg) 68,5 ± 4,7 

Valores expressos em média ± desvio padrão. MCG = massa corporal 
gorda; MCM = massa corporal magra. 

 

 

5.3.2 Estudo 2 - Competição simulada 

Foram investigados 10 praticantes de Brazilian jiu-jitsu (idade: 28 ± 4 anos), 

pertencentes à categoria adulta masculina (5 faixas-marrom e 5 faixas-preta), com 

11 ± 4 anos de experiência na modalidade. Foram adotados os mesmos critérios de 

inclusão e exclusão do estudo 1 (luta fragmentada) para participação da presente 

investigação. Durante o estudo, ocorreu uma lesão em um dos dedos de um atleta. 

Tal lesão não comprometeu a realização dos combates, porém, para o teste de 

resistência de pegada tal lesão foi limitante, fato que originou a perda de tal medida.  

As características antropométricas da amostra são apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Características antropométricas dos atletas que 

realizaram competição simulada (n = 10). 

Variável Resultado 

Massa Corporal (kg) 81,8 ± 7,4 

Estatura (cm) 175,9 ± 6,6 

% Gordura 13,0 ± 4,8 

MCG (kg) 10,9 ± 5,2 

MCM (kg) 70,9 ± 4,0 

Valores expressos em média ± desvio padrão. MCG = massa corporal 
gorda; MCM = massa corporal magra.  



 

Para algumas variáveis foi apresentando um número amostral menor, tal fato 

se deve a algumas medidas sanguíneas terem sido perdidas no momento de 

centrifugação. Para as medidas nos testes de desempenho, as medidas perdidas no 

teste de tempo de reação e salto vertical foram resultantes em falhas dos 

equipamentos de mensuração, e uma medida perdida no teste de resistência de 

pegada foi oriunda de uma lesão nos dedos durante um dos combates. 

 

 

5.4 Detalhamento dos procedimentos das medidas realizadas 

5.4.1 Modelo experimental 

5.4.1.1 Estudo 1 – Luta fragmentada.  

Os sujeitos foram submetidos às avaliações fragmentadas de luta (duas 

simulações em cada dia), sendo realizadas coletas pré-lutas e pós-lutas com 

duração de dois, cinco, oito e 10 minutos, para investigar em quais momentos do 

combate ocorrem alterações fisiológicas significativas. A ordem das lutas com 

diferentes durações foi contrabalanceada, sendo adotado intervalo mínimo de 60 

minutos entre as simulações, de modo a permitir que os valores das diversas 

variáveis mensuradas retornem a valores próximos aos de repouso.  

Os testes foram aplicados antes e após cada combate. Entre o teste anterior 

ao combate e o início do mesmo, foi concedido aos atletas 5 min de intervalos para 

recuperação. Os atletas não foram informados sobre a duração dos combates a 

serem realizados, sendo estimulados a realizarem todos os combates como se a 

duração total fosse de 10 min. 

As lutas eram cronometradas, sendo o tempo parado durante as pausas, 

assim como em competições oficiais. Ademais, os combates não sofreram 

interrupções em caso de finalização, o que em situação competitiva acarretaria no 

término do combate. Essa medida foi adotada para que todos os praticantes fossem 

submetidos ao mesmo tempo de esforço. Procedimento similar tem sido adotado em 

estudos com outras modalidades esportivas de combate (BARBAS et al., 2011; 

BENEKE et al., 2004; BRIDGE; JONES; DRUST, 2009; FRANCHINI et al., 2009; 

KRAEMER et al., 2001).  

Os atletas foram divididos quanto à sua massa corporal, tendo por objetivo 

que realizassem as lutas sem que ocorressem diferenças significativas de massa 

corporal entre os avaliados – menos de 10% de diferença da massa corporal entre 



 

os sujeitos -, uma vez que em competições oficiais os atletas são classificados em 

categorias de peso. 

O modelo experimental é visualizado na Figura 1. 

 



 

Figura 1 – Modelo experimental – luta fragmentada. 

Legenda: CK: creatina quinase, LDH: lactato desidrogênase. 



 

5.4.1.2 Estudo 2 – Competição simulada 

Foram realizadas quatro lutas, tendo medidas anteriores e posteriores a cada 

combate, a fim de investigar as alterações durante simulação de competição. Entre o 

teste anterior ao combate e o início do mesmo, foi concedido aos atletas cinco 

minutos de intervalos para recuperação. Esse tempo também foi utilizado como 

aquecimento. O aquecimento foi livre, no entanto, os sujeitos foram solicitados a 

manterem o mesmo protocolo anteriormente a todos os combates. 

Cada combate teve a duração de 10 minutos ininterruptos, com intervalo de 

20 minutos entre combates somando o tempo das coletas e recuperação passiva. As 

lutas eram cronometradas, sendo o tempo parado durante as pausas, assim como 

em competições oficiais. Ademais, os combates não sofreram interrupções em caso 

de finalização, o que em situação competitiva acarretaria no término do combate. 

Essa medida foi adotada para que todos os praticantes fossem submetidos ao 

mesmo tempo de esforço. Procedimento similar tem sido adotado em estudos com 

outras modalidades esportivas de combate (BARBAS et al., 2011; BENEKE et al., 

2004; BRIDGE; JONES; DRUST, 2009; FRANCHINI et al., 2009; KRAEMER et al., 

2001).  

Os atletas foram divididos quanto à sua massa corporal, tendo por objetivo 

que realizassem as lutas sem que ocorressem diferenças significativas de massa 

corporal entre os avaliados – menos de 10% de diferença da massa corporal entre 

os sujeitos -, uma vez que em competições oficiais os atletas são classificados em 

categorias de peso.  

A competição foi conduzida mantendo-se o mesmo adversário durante os 

quatros combates. Tal medida foi adotada para que as alterações observadas não 

fossem oriundas das variações técnicas entre sujeitos. 

O modelo experimental é visualizado na Figura 2. 

 



  

 

Figura 2 – Modelo experimental - competição simulada.  

Legenda: CK: creatina quinase, AST: aspartato aminotransferase, ALT: alanina aminotransferase, LDH: lactato desidrogênase. O tempo total entre um 
combate e outro era de 20 min. 



 

 

5.4.2 Avaliações antropométricas  

Os sujeitos foram submetidos à mensuração antropométrica das seguintes 

variáveis: massa corporal, estatura e dobras cutâneas (peitoral, axilar média, 

tricipital, subescapular, abdominal, supra-ilíaca e coxa-medial), seguindo 

padronizações de Lohman et al. (1988). 

A partir da espessura das dobras cutâneas determinou-se a densidade 

corporal (DC) pela fórmula de Jackson e Pollock (1978): 

 

DC = 1,11200000 – 0,00043499 (∑7EDC) + 0,00000055 (∑7EDC)2 – 0,00028826 

(IDADE); 

  

onde ∑7EDC é o somatório da espessura das sete dobras cutâneas (peitoral, axilar 

média, tricipital, subescapular, abdominal, supra-ilíaca e coxa).    

Determinada a densidade corporal, foi utilizada a equação de Siri (1961) para 

estimar a gordura corporal: 

 

%G = [(4,95/DC) – 4,50] x 100 

 

onde %G é o percentual de gordura corporal. 

 

 

5.4.3 Estado nutricional e controle hídrico 

Anteriormente às coletas, os atletas foram instruídos a manterem seus 

hábitos alimentares normais e comparecerem alimentados para a realização do 

estudo, sendo a última refeição pelo menos 1 h antes do início dos testes. 

Posteriormente, os atletas responderam um recordatório alimentar de 24 h, para 

estimar o consumo de macro e micronutrientes, como realizado anteriormente 

(DEGOUTTE; JOUANEL; FILAIRE, 2003). Os cálculos foram conduzidos com auxílio 

do software Nutrilife 8.1®. A comparação da ingestão foi baseada nas 

recomendações nutricionais diárias para homens atletas (MARTIN, 2011).  

Durante todo protocolo experimental os atletas tiveram à disposição água ad 

libitum em garrafas que foram pesadas antes e após as coletas para que fosse 



 

 

quantificado o consumo hídrico. Não foi permitido a ingesta de nenhum tipo de 

alimento durante o protocolo experimental. 

 

 

5.4.4 Frequência cardíaca e percepções subjetivas de esforço e recuperação

  

A frequência cardíaca foi mensurada por monitores específicos (Polar Team 

System®) e ao término da luta, foi perguntado ao atleta quanto à sua percepção 

subjetiva de esforço utilizando a escala de 6-20 (BORG, 1982), bem como quanto 

aos grupos musculares nos quais havia maior percepção de fadiga localizada 

conforme a proposta apresentada por Nilsson et al. (2002) e utilizada posteriormente 

no Brazilian jiu-jitsu (FRANCHINI et al., 2005a). Nesse modelo de escala, é 

apresentado ao atleta um mapa anatômico anterior e posterior do corpo humano, no 

qual ele indica os pontos onde sente fadiga, e posteriormente o mesmo é 

questionado sobre a intensidade da fadiga em cada ponto referido, com uso da 

escala de esforço percebido de 6-20 (BORG, 1982). 

Para inferir o estado de recuperação, foi aplicada, antes de cada combate, a 

escala de percepção subjetiva de recuperação (LAURENT et al., 2011), com 

variações de 0 (muito mal recuperado/extremamente cansado) a 10 (muito bem 

recuperado/altamente disposto). 

Tanto a frequência cardíaca como as escalas perceptivas foram coletadas 

antes das punções venosas. Essa medida foi adotada para que o viés da agulha não 

interferisse nos resultados. 

 

 

5.4.5 Coletas de sangue e análises bioquímicas  

Foram coletadas amostras de 15 ml de sangue das veias antecubitais dos 

sujeitos nos momentos pré-estabelecidos (Figura 1 e Figura 2). As coletas foram 

realizadas com uso de seringas Injex® de 20 ml e agulhas ABD® tipo Escalpe 21 G, 

descartáveis. 

Após a coleta, 4 ml de sangue foram imediatamente dispensados em tubos 

Petrodis® de 4 ml com ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) para a posterior 

obtenção do plasma. O conteúdo restante foi dispensado em tubos de vidro sem 



 

 

anticoagulante para a extração do soro. Ambos os tubos, com e sem anticoagulante, 

foram centrifugados a 2500 rpm durante 15 minutos a 4°C para a separação de soro 

e plasma. Os sobrenadantes das amostras sanguíneas foram armazenados em 

tubos do tipo eppendorf e congelados a -20°C até as respectivas análises.  

Para determinação das respostas metabólicas, verificou-se as concentrações 

plasmáticas de glicose, triglicérides, colesteróis (total, HDL e LDL-lipoproteína de 

baixa densidade), albumina, proteínas totais, ácido úrico, amônia e ureia, por 

método colorimétrico, em espectrofotômetro BIOPLUS 2000® e kits comerciais Gold 

Analisa®. As medidas de glicose, triglicérides, colesterol total, ureia e amônia foram 

analisadas no plasma, e as demais foram mensuradas no soro. Para dosagem de 

lactato, 25 μL foram coletados do lóbulo da orelha em cada momento e 

imediatamente dispensados em tubos do tipo eppendorf contendo 50 μL de fluoreto 

de sódio a 1% para dosagem de lactato em lactímetro Yellow Springs 1500 Sport®. 

Como marcadores de danos celulares, no soro, verificou-se a atividade da 

LDH, por meio cinético e creatinina, por método colorimétrico. No plasma, foram 

analisadas a CK, por meio cinético, e a atividade de AST, ALT, por método 

colorimétrico. Tais análises foram realizadas em espectrofotômetro BIOPLUS 2000® 

e usados kits comerciais Gold Analisa®.  

No que se refere à ação hormonal, a partir do plasma, por meio de ensaio 

imunoenzimático (ELISA - Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) foram 

determinadas as concentrações de cortisol e testosterona com utilização de kits 

comerciais  Arbor®,  insulina com utilização de kit comercial Abcam®, e adrenalina e 

noradrenalina com utilização de kits comerciais Rocky Mountain Diagnostics®.  

Para obtenção de indicativos do estado hidroeletrolíticos foram determinadas 

as concentrações de sódio e potássio pela técnica de fotometria de chamas, após 

diluição de 1:100 da amostra em água deionizada. As concentrações de ferro, cálcio, 

magnésio e fosfóro foram realizadas pelo método colorimétrico, em 

espectrofotômetro BIOPLUS 2000® e usados kits comerciais Gold Analisa®. Para 

todas as dosagens de eletrólitos foram usadas amostras de soro. 

 

 

 

 



 

 

5.4.6 Testes físicos 

Referente à condução dos testes físicos, na primeira avaliação pré-luta foram 

realizadas três tentativas não sequenciais para cada teste, sendo anotado o maior 

valor obtido. Foi respeitado um minuto de intervalo entre tentativas (BROWN; WEIR, 

2003). Nas demais, foram conduzidas duas avaliações, sendo respeitado um minuto 

de intervalo para os testes pré-luta e curtos intervalos para as avaliações pós-luta. 

Adotou-se tal medida, para as avaliações pós-esforço, para que não existisse tempo 

de recuperação entre combate e os testes conduzidos. Tal procedimento, não se 

aplicou ao teste de sustentação na barra com quimono, dado que o mesmo foi 

realizado apenas uma vez em cada bateria de teste. 

Para mensuração do tempo de reação, o atleta foi instruído a permanecer em 

pé e estável sobre uma plataforma de salto controlada pelo software MultiSprint®. 

Para o registro do tempo de reação, o sujeito recebeu um estímulo sonoro – bipe – e 

teve que reagir o mais rápido possível realizando um salto. O tempo entre o sinal 

sonoro e a resposta mecânica determinou o tempo de reação (LIMA et al., 2004). 

Para aferir a força isométrica máxima de preensão manual os atletas realizaram o 

teste de preensão manual (JOHNSON; NELSON, 1979), com utilização de 

dinamômetro específico Jamar®, ajustado de acordo com o tamanho da mão.  

Foi avaliada a resistência de força muscular com uso do teste de sustentação 

isométrica na barra utilizando quimono como proposto por Franchini et al. (2011b). 

Adicionalmente, foi aplicado o teste de sentar e alcançar de Wells e Dillon 

(JOHNSON; NELSON, 1979). Por fim, para aferir a potência de membros inferiores, 

aplicou-se o teste de salto vertical com contramovimento em plataforma de salto 

(MOREIRA et al., 2008).  

Adicionalmente, a fim de garantir a reprodutibilidade das medidas físicas, 

anteriormente a primeira luta, os atletas realizaram duas baterias de teste, com 

intervalo de cinco minutos entre elas. Este tempo de intervalo foi adotado por ser o 

mesmo tempo que foi disponibilizado para os atletas como intervalo entre a bateria 

de teste pré-luta e as lutas  (ex: ver Figura 1 e Figura 2). 

A Tabela 3 apresenta os valores de teste e reteste das baterias do estudo 1 

(luta fragmentada), na qual não foram encontradas diferenças significativas entre as 

medidas. 

 



 

 

Tabela 3 – Reprodutibilidade da bateria de testes aplicada no estudo envolvendo 

lutas fragmentadas. 

 Teste Reteste EPE CCI LOA 

Tempo de reação (s) a 0,48 ± 0,05 0,47 ± 0,06 0,03 0,88 -0,06 a 0,08 

PM-D (kgf) 51 ± 8 51 ± 9 4 0,88 -10 a 10 

PM-ND (kgf) 49 ± 9 48 ± 11 5 0,56 -10 a 10 

Salto vertical (cm) 39 ± 3 40 ± 3 2 0,56 -5 a 3 

Resistência pegada (s) 36 ± 17 33 ± 13 7 0,94 -10 a 16 

Sentar e alcançar (cm) 27 ± 8 27 ± 8 2 0,97 -4 a 3 

a
 n = 8. PM-D: preensão manual dominante, PM-ND: preensão manual não dominante, EPE = 

erro padrão da estimativa, CCI = coeficiente de correlação intraclasse, LOA = limits of agreement 
(limites de concordância).  
 

Com base nos valores dos coeficientes de correlação intraclasse, observa-se 

correlações satisfatórias (CCI > 0,4) para a preensão manual não dominante e salto 

vertical, e correlações excelentes (CCI > 0,75) para as variáveis de tempo de 

reação, preensão manual dominante, resistência de pegada e flexibilidade (SZKLO; 

NIETO, 2000). 

A Tabela 4 apresenta os valores de teste e reteste das baterias do estudo 2 

(competição simulada), na qual não foram encontradas diferenças significativas 

entre as medidas. 

 

Tabela 4 – Reprodutibilidade da bateria de testes aplicada no estudo envolvendo 

competição simulada. 

 Teste Reteste EPE CCI LOA 

Tempo de reação (s) a 0,45 ± 0,05 0,43 ± 0,09 0,03 0,81 -0,06 a 0,09 

PM-D (kgf) 52 ± 8 51 ± 8 5 0,72 -9 a 9 

PM-ND (kgf) 50 ± 8 49 ± 10 5 0,97 -9 a 12 

Salto vertical (cm) 40 ± 4 40 ± 5 1 0,98 -3 a 2 

Resistência pegada (s) 31 ± 15 26 ± 12 6 0,93 -6 a 17 

Sentar e alcançar (cm) 25 ± 8 26 ± 8 2 0,96 -4 a 3 

a
 n = 8. PM-D: preensão manual dominante, PM-ND: preensão manual não dominante, EPE = erro 

padrão da estimativa, CCI = coeficiente de correlação intraclasse, LOA = limits of agreement 
(limites de concordância).  
  

Com base nos valores dos coeficientes de correlação intraclasse, observa-se 

correlações satisfatórias (CCI > 0,4) para a preensão manual dominante, e 



 

 

correlações excelentes (CCI > 0,75) para as variáveis de tempo de reação, preensão 

manual não dominante, salto vertical, resistência de pegada e flexibilidade (SZKLO; 

NIETO, 2000). 

 

 

5.4.7 Análise técnico-tática 

As lutas realizadas foram filmadas para posterior definição do(a):  

a) relação esforço/pausa, sendo considerado como esforço os períodos de tempo 

entre comando de luta e pausa, e períodos de pausa compreendendo os momentos 

entre comandos de pausa e luta, como realizado por Del Vecchio et al. (2007); 

b) número de ações motoras efetivas, sendo consideradas as técnicas que geraram 

pontos ou finalização; e ações motoras não efetivas, sendo as técnicas que não 

resultaram em pontuações ou submissão do adversário. Tal quantificação foi 

efetuada com adaptações do método proposto por Sikorski et al. (1987). 

 

 

5.5 Estatística 

5.5.1 Estudo 1 – Luta fragmentada 

Os dados são apresentados em média e desvio padrão. Primeiramente, foram 

comparados os valores pré-lutas entre si por meio da análise de variância (ANOVA) 

a um fator com medidas repetidas, seguida do teste de Bonferroni. Visto que não 

foram encontradas diferenças entre os valores pré-lutas, como era previsto no 

modelo do estudo, foi realizada a extração da média dos valores pré-luta de cada 

tempo, e em seguida realizado uma ANOVA a um fator de medidas repetidas entre a 

média dos valores pré-lutas e todos pós-lutas. 

As análises respeitaram o pressuposto de esfericidade avaliada pelo teste de 

Mauchly e aplicada a correção de Greenhouse-Geisser quando necessária. 

Adicionalmente, a magnitude do efeito foi calculada (eta squared, 2) para todas as 

medidas.  

Para os resultados de consumo alimentar e hídrico, os dados foram 

submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Para a comparação 

entre as medidas dependentes, foi aplicado o teste t ou de Wilcoxon, dependendo 

da normalidade ou não dos dados. Foi adotado 5% como nível de significância. 

 



 

 

5.5.2 Estudo 2 – Competição simulada 

Os dados são apresentados em média, desvio padrão, frequência e 

percentual. A comparação entre momentos foi realizada por meio da análise de 

variância (ANOVA) a um fator com medidas repetidas, seguida do teste de 

Bonferroni. As análises respeitaram o pressuposto de esfericidade avaliada pelo 

teste de Mauchly e aplicada a correção de Greenhouse-Geisser quando necessária.  

Adicionalmente, a magnitude do efeito foi calculada (eta squared, 2) para todas as 

medidas. Foi adotado 5% como nível de significância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 RESULTADOS  

 

 

6.1 Estudo 1 – Luta fragmentada 

A Tabela 5 apresenta o consumo alimentar de atletas de Brazilian jiu-jitsu que 

efetuaram combates fragmentados.  

 

Tabela 5 - Consumo nutricional de atletas de Brazilian jiu-jitsu que realizaram 

lutas fragmentadas (n = 10).  

  Consumo 

Dia 1 

Consumo 

Dia 2 

Recomendação  

Diária 

Consumo energético (kcal) 3382 ± 1011 3693 ± 981 - 

Consumo hídrico (ml) a 838 ± 483 734 ± 409 - 

Carboidratos (g) 430 ± 162 499 ± 147 - 

Carboidratos (%) 51 ± 11 55 ± 7 60 

Proteínas (g) 152 ± 47 164 ± 48 - 

Proteínas (%) 19 ± 6 19 ± 5 15 

Lipídeos (g) 115 ± 53 104 ± 49 - 

Lipídeos (%) 30 ± 8 27 ± 6 <30 

Gordura Saturada (g) 34 ± 16 33 ± 17 1/3 dos lipídeos totais 

Gordura Monoinsaturada (g) 30 ± 17 25 ± 14 1/3 dos lipídeos totais 

Gordura Poliinsaturada (g) 27 ± 24 22 ± 12 1/3 dos lipídeos totais 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão. 
a
 = o consumo hídrico foi mensurado 

apenas durante o protocolo experimental. 

 

Não foram observadas diferenças no consumo alimentar entre as diferentes 

datas de coleta para nenhuma das variáveis: consumo alimentar (t = 1,1; df = 9, P = 

0,295), consumo hídrico (t = 1,6; df = 9; P = 0,138), consumo absoluto de 

carboidratos (t = 2,1; df = 9; P = 0,061), consumo relativo de carboidratos (t = 1,9; df 

= 9; P = 0,095), consumo absoluto  de proteínas (t = 0,8; df = 9; P = 0,456), consumo 

relativo de  proteínas (t = 0,1; df = 9; P = 0,923), consumo absoluto de lipídeos (t = 

0,9; df = 9; P = 0,389), consumo relativo de lipídeos (t = 2,1; df = 9; P = 0,064), 

consumo absoluto de gordura saturada (t = 0,1; df = 9; P = 0,953), consumo absoluto 

de gordura monoinsaturada (t = 1,4; df = 9; P = 0,197) e consumo absoluto de 

gordura poliinsaturada (W = -5,0; P = 0,389). 



 

 

A Tabela 6 aponta as respostas fisiológicas, bioquímicas e perceptivas de 

atletas de Brazilian Jiu-Jitsu antes e após a realização de lutas fragmentadas. 

  

 

 

 



 

 

Tabela 6 – Respostas fisiológicas e bioquímicas de atletas de Brazilian jiu-jitsu que realizaram 

lutas fragmentadas (n = 10).  

 Pré-Lutas  Pós-Lutas 

 Média  2 min 5 min 8 min 10 min 

Frequência cardíaca (bpm) 79 ± 12  159 ± 12 * 159 ± 11 *  166 ± 8 *  167 ± 15 *  

Glicose (mg/dL) 102 ± 13  103 ± 18 136 ± 43 146 ± 28 * † 154 ± 31 * †  

Insulina (ng/ml) 4,0 ± 1,4  3,9 ± 2,2 4,2 ± 3,1 4,5 ± 2,4 4,6 ± 2,6 

Lactato (mmol/L) 1,1 ± 0,3  6,2 ± 1,2 * 7,4 ± 1,9 * 8,1 ± 2,3 * † 10,1 ± 1,4 * † ¥ ‡ 

Triglicérides (mg/dL) 152 ± 73  176 ± 104 163 ± 75 180 ± 91 207 ± 137 

Colesterol Total (mg/dL) 190 ± 35  204 ± 40 210 ± 34 198 ± 38 195 ± 40 

Albumina (g/dL)  3,6 ± 0,2  3,8 ± 0,3 3,9 ± 0,3 3,9 ± 0,4 4,0 ± 0,3 

Uréia (mg/dL) 33 ± 4  35 ± 5 34 ± 6 34 ± 8 36 ± 7 

Creatinina (mg/dL)  1,1 ± 0,1  1,2 ± 0,3 1,3 ± 0,2 1,4 ± 0,1 * 1,3 ± 0,3 * 

CK (U/L) 228 ± 85  284 ± 184 272 ± 119 311 ± 145 252 ± 112 

LDH (U/L)  342 ± 59  361 ± 78 373 ± 53 398 ± 75 * 389 ± 47  

Os valores são expressos em média ± desvio padrão. CK: creatina quinase, LDH: lactato desidrogênase. 
* diferente do momento pré-lutas (P < 0,05). 
†
 diferente do momento pós-luta 2 min (P < 0,05). 

¥
 diferente do momento pós-luta 5 min (P < 0,05). 

‡
 diferente do momento pós-luta 8 min (P < 0,05). 

 

 

 

 

 



 

 

Na análise estatística das lutas fragmentadas foram comparados os valores 

pré-lutas entre si e não foram identificadas diferenças para frequência cardíaca (F3,27 

= 2,3; P = 0,103; 2 = 0,20), glicose (F3,27 = 0,6; P = 0,606; 2 = 0,07), insulina (F3,27 = 

0,7; P = 0,557; 2 = 0,07), lactato (F1,3; 12,1  = 1,9; P = 0,196; 2 = 0,17), triglicérides 

(F1,6; 14,2 = 0,7; P = 0,495; 2 = 0,07), colesterol total (F3,27 = 0,9; P = 0,441; 2 = 

0,09), albumina (F1,7; 15,2 = 2,6; P = 0,110; 2 = 0,23), ureia (F3,27 = 0,3; P = 0,834; 2 

= 0,03), CK (F1,3; 12,1 = 0,5; P = 0,556; 2 = 0,05), LDH (F3,27 = 0,5; P = 0,653; 2 = 

0,06), creatinina (F3,27 = 0,1; P = 0,936; 2 = 0,02).  

Constatado que não foram encontradas diferenças entre os valores pré-lutas 

foi empregada uma análise de variância entre a média dos valores pré-luta e os 

valores pós de cada luta. A partir dessa análise, foram constatadas alterações nos 

valores de frequência cardíaca (F4,36 = 167,2; P < 0,001; 2 = 0,95), ocorrendo 

aumento dos batimentos cardíacos para todas as durações de combates, ou seja, 

lutas de 2 min, 5 min, 8 min e 10 min em relação ao momento pré-luta (P < 0,001 

para todas as comparações).  

A glicemia também foi alterada em decorrência das lutas fragmentadas (F2,0; 

17,6 = 8,0; P = 0,004; 2 = 0,47), sendo que os valores pré-lutas foram inferiores aos 

valores pós-luta de 8 min (P = 0,007) e pós-luta de 10 min (P = 0,001). 

Adicionalmente, os valores pós-luta de 8 min (P = 0,017) e pós-luta de 10 min (P < 

0,001) foram superiores aos do pós-luta de 2 min. 

A insulinemia não se alterou em decorrência dos combates (F4,36 = 0,3; P = 

0,870; 2 = 0,03). No entanto, os valores de lactato apresentaram diferenças entre 

os momentos (F4,36 = 80,7; P < 0,001; 2 = 0,90), ocorrendo aumento de lactato 

sanguíneo em todas as durações de combates em relação ao repouso (P < 0,001 

para todas as comparações). Os valores pós-luta de 10 min foram superiores aos 

observados nas lutas de 2 min (P < 0,001), 5 min (P = 0,001) e 8 min (P = 0,006). 

Adicionalmente, as concentrações de lactato pós-luta de 8 min foram superiores às 

das lutas de 2 min (P = 0,013). 

Não foram verificadas alterações nos valores de triglicérides (F2,1; 19,0 = 1,6; P 

= 0,219; 2 = 0,15), colesterol (F2,3; 20,4 = 1,9; P = 0,170; 2 = 0,18), albumina (F2,0; 18,4 

= 3,3; P = 0,060; 2 = 0,27), ureia (F4,36 = 0,4; P = 0,772; 2 = 0,05) e CK (F1,5; 13,6 = 

0,9; P = 0,401; 2 = 0,09). Contudo, ocorreram alterações nas concentrações de 

LDH (F4,36 = 3,8; P = 0,012; 2 = 0,29), com aumento de LDH após luta de 8 min (P = 



 

 

0,015) em relação ao momento pré-luta. Modificações de valores também foram 

constatados para a creatinina (F4,36 = 5,4; P = 0,002; 2 = 0,38), com aumento de 

creatinina após as lutas de 8 min (P = 0,006)  e 10 min (P = 0,010) em relação ao 

momento pré-luta. 

A Tabela 7 apresenta os resultados dos testes físicos antes e após combates 

fragmentados de Brazilian jiu-jitsu.  

 

Tabela 7 – Respostas de desempenho de atletas de Brazilian jiu-jitsu que realizaram lutas  

fragmentadas (n = 10). 

 Pré-Lutas  Pós-Lutas 

 Média  2 min 5 min 8 min 10 min 

Tempo de reação (s) 0,48 ± 0,05  0,45 ± 0,03 0,47 ± 0,07 0,47 ± 0,06 0,47 ± 0,05 

PM-D (kgf) 49 ± 6  51 ± 7 49 ± 6 46 ± 8 47 ± 10 

PM-ND (kgf) 47 ± 6  48 ± 8 47 ± 7 45 ± 8 42 ± 9  

Salto vertical (cm) 39 ± 3  40 ± 4 40 ± 5 40 ± 2 41 ± 4 

Resistência pegada (s) 30 ± 13  27 ± 11 25 ± 12 23 ± 12 * 21 ± 8 * 

Sentar e alcançar (cm) 26 ± 9  28 ± 9 26 ± 11 26 ± 10 29 ± 10  

Os valores são expressos em média ± desvio padrão. PM-D: preensão manual dominante, PM-ND: preensão 
manual não dominante.  
* diferente do momento pré-lutas (P < 0,05). 

 

Na análise estatística das lutas fragmentadas foram comparados os valores 

pré-lutas entre si e não foram identificadas diferenças para tempo de reação (F2,0; 17,6 

= 0,4; P = 0,657; 2 = 0,05), força isométrica de preensão manual do lado dominante 

(F3,27 = 1,0; P = 0,396; 2 = 0,10), força isométrica de preensão manual do lado não 

dominante (F1,6; 14,8 = 0,3; P = 0,691; 2 = 0,03), altura do salto vertical (F1,7; 15,5 = 1,9; 

P = 0,182; 2 = 0,18), resistência de pegada (F1,3; 12,0 = 0,9; P = 0,390; 2 = 0,09) e 

flexibilidade avaliada no teste de sentar e alcançar (F1,7; 15,0 = 3,0; P = 0,087; 2 = 

0,25).  

Constatado que não foram encontradas diferenças entre os valores pré-lutas 

foi empregada uma análise de variância entre a média dos valores pré-luta e os 

valores pós de cada luta. A partir dessa análise, não foram evidenciadas alterações 

para o tempo de reação (F4,36 = 0,7; P = 0,581; 2 = 0,07) e força isométrica de 

preensão manual do lado dominante (F1,9; 16,9 = 2,8; P = 0,089; 2 = 0,24). Diferenças 

foram apontadas para a força isométrica de preensão manual do lado não 



 

 

dominante (F2,3; 20,6 = 3,3; P = 0,049; 2 = 0,27), porém, o teste de Bonferroni não 

confirmou as diferenças.  

A altura do salto vertical não se modificou em decorrência das diferentes 

durações das lutas (F4,36 = 1,2; P = 0,309; 2 = 0,12). Para a resistência de pegada, 

foi apontada influência dos combates (F4,36 = 5,6; P = 0,001; 2 = 0,38), com 

diminuição do tempo de sustentação em barra nos combates de 8 min (P = 0,017) e 

10 min (P = 0,002) em relação à média dos valores pré-lutas. A análise de variância 

apontou diferença nos valores de flexibilidade (F2,1; 19,1 = 3,8; P = 0,039; 2 = 0,29), 

no entanto, o teste de Bonferroni não confirmou as diferenças. 

Os resultados da análise temporal das lutas fragmentadas são apresentados 

na Tabela 8.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 8 – Análise temporal de combates fragmentados de Brazilian jiu-jitsu (n = 20 combates fragmentados).  

  2 min 5 min 8 min 10 min 

Tempo médio de esforço por bloco (s) 85 ± 37 160 ± 82 152 ± 52 230 ± 67 † 

Blocos de esforço 2 ± 1 2 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 

Tempo total de pausa (s) 9 ± 12 28 ± 18 84 ± 48 † 65 ± 39 † 

Tempo médio de pausa por bloco (s) 5 ± 6 19 ± 16 29 ± 14 † 35 ± 6 † 

Blocos de pausa 1 ± 1 1 ± 1 3 ± 1 2 ± 1 

Tempo total de esforço em alta intensidade (s) 12 ± 3 29 ± 7 † 40 ± 13 † 46 ± 7 † ‡ 

Tempo médio de esforço em alta Intensidade por bloco (s) 3 ± 1 4 ± 1 3 ± 1 3 ± 0 

Blocos de alta intensidade 4 ± 1 8 ± 1 † 14 ± 1 † ¥ 16 ± 1 † ¥ 

Tempo total de esforço em baixa intensidade (s) 108 ± 3 271 ± 7 † 440 ± 13 † ¥ 554 ± 7 † ¥  

Tempo médio de esforço em baixa Intensidade por bloco (s) 23 ± 9 29 ± 5 27 ± 2 33 ± 5 

Blocos de baixa intensidade 5 ± 1 10 ± 2 16 ± 1†¥ 17 ± 2†¥ 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão. 
†
 diferente do momento pós-luta 2 min (P < 0,05). 

¥
 diferente do momento pós-luta 5 min (P < 0,05). 

‡
 diferente do momento pós-luta 8 min (P < 0,05).  

 

 

 



 

No que concerne à estrutura temporal, para o tempo médio de esforço foi 

verificada diferença (F3,12  = 5,5; P = 0,013; 2 = 0,58), com maior tempo de esforço 

nos combates de 10 min dos que nos de 2 min (P = 0,010). O número de blocos de 

esforço (F3,12  = 3,1; P = 0,066; 2 = 0,44) não diferiu entre os momentos.   

Para o tempo total de pausa, a análise de variância apontou diferença (F3,12 = 

7,3; P = 0,005; 2 = 0,65), com menor tempo de pausa nos combates de 2 min do 

que nos combates de 8 min (P = 0,008) e 10 min (P = 0,049). O tempo médio de 

pausa também apresentou influência do tempo de combate (F3,12 = 8,5; P = 0,003; 2 

= 0,68), com pausa menores nas lutas de 2 min do que as pausas nas de 8 min (P = 

0,017) e 10 min (P = 0,003). O número de blocos de pausa não sofreu influência do 

tempo de luta (F3,12  = 3,0; P = 0,076; 2 = 0,42). 

O tempo total em alta intensidade sofreu influência da duração do combate 

(F3,12 = 16,3; P < 0,001; 2 = 0,80), com menor volume de atividade em alta 

intensidade nos combates de 2 min quando comparados aos combates de 5 min (P 

= 0,048), 8 min (P = 0,001) e 10 min (P < 0,001), e menor volume nos combates de 5 

min quando comparados aos de 8 min (P = 0,039). O número de blocos também 

sofreu influência da duração do combate (F3,12  = 52,1; P < 0,001; 2 = 0,93), com 

menor número de blocos nos combates de 2 min do que os de 5 min (P = 0,014), 8 

min (P < 0,001) e 10 min (P < 0,001),  e menor número nos combates de 5 min do 

que nos de 8 min (P < 0,001) e 10 min (P < 0,004). No entanto, a média do tempo de 

esforço em alta intensidade não diferiu entre os momentos (F3,12  = 1,7; P = 0,217; 2 

= 0,30). 

O tempo total em baixa intensidade sofreu influência da duração do combate 

(F1,4; 5,4   = 2712; P < 0,001; 2 = 1,00) com maior volume de baixa intensidade nos 

combates de 10 min quando comparados aos demais tempos (P < 0,001; P < 0,001; 

P = 0,001), nos combates de 8 min quando comparados aos tempos de 2 min e 5 

min (P < 0,001 para as duas comparações) e no combate de 5 min quando 

comparado ao de 2 min (P < 0,001). 

O número de blocos de baixa intensidade também sofreu influência da 

duração do combate (F1,7; 6,8  = 46,6; P < 0,001; 2 = 0,92), com menor número de 

blocos nos combates de 2 min do que os de 8 min e 10 min (P = 0,001; para as duas 

análises) e menor número nos combates de 5 min do que nos de 8 min e 10 min (P 



 

= 0,022; P = 0,009; respectivamente). No entanto, a média do tempo de esforço em 

baixa intensidade não diferiu entre os momentos (F3,12  = 2,3; P = 0124; 2 = 0,37). 

A quantidade de ataques durante a luta fragmentada é relatada na Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Quantidade de ataques efetivos e não-efetivos durante lutas fragmentadas 

de Brazilian jiu-jitsu (n = 10).  

 2 min 5 min 8 min 10 min 

Ataques efetivos 2 ± 1 3 ± 1 5 ± 2 5 ± 4 

Ataques efetivos (ações/min) 0,8 ± 0,4 0,6 ± 0,2 0,7 ± 0,3 0,5 ± 0,4 

Ataques não-efetivos 2 ± 1 5 ± 2 8 ± 1†¥ 10 ± 3†¥ 

Ataques não-efetivos (ações/min) 1,0 ± 0,4 0,9 ± 0,4 1,0 ± 0,2 1,0 ± 0,3 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão. 
†
 diferente do momento pós-luta 2 min (P < 0,05). 

¥
 diferente do momento pós-luta 5 min (P < 0,05). 

 

A análise de variância apontou diferenças para o número total de ataques 

efetivos (F3,12 = 3,9; P = 0,037; 2² = 0,49), as quais não foram confirmadas pelo 

teste de Bonferroni. O número de ataques efetivos por minuto (F3,12 = 1,1; P = 0,396; 


2 = 0,21) não diferiu entre os diferentes tempos de luta. 

O número total de ataques não-efetivos diferiu entre os diferentes tempos de 

luta (F3,12 = 22,9; P < 0,001; 2 = 0,85), com o tempo de 2 min apresentando menos 

ataques do que os tempos de 8 min (P < 0,001) e 10 min (P < 0,001), e o tempo de 5 

min apresentando menos ataques do que os tempos de 8 min (P = 0,028) e 10 min 

(P = 0,001). No entanto, quando relativizado o número de ataques pelo tempo de 

luta não foi verificada diferenças para essa variável (F3,12 = 0,3; P = 0,837; 2 = 0,07). 

A Tabela 10 apresenta o comportamento das percepções de esforço e 

recuperação durante luta fragmentada. Nela se observa que a PSE sofreu influência 

do tempo (F3,27 = 8,8; P < 0,001; 2 = 0,49), com os valores após lutas de 8 min e 10 

min superiores aos após lutas de 2 min (P = 0,008 e P = 0,001; respectivamente). 

Para a percepção de recuperação, os atletas iniciaram todos os combates sem que 

houvesse ocorrido diferença na percepção de recuperação (F3,27 = 1,7; P = 0,188; 2 

= 0,16). 

 

 



 

Tabela 10 – Respostas de percepções de esforço e recuperação de atletas de 

Brazilian jiu-jitsu que realizaram lutas fragmentadas (n = 10).  

 2 min  5 min  8 min  10 min 

 Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós 

PSE (6-20) - 12 ± 2  - 13 ± 1  - 14 ± 2 †  - 15 ± 2 †  

EPR (0-10) 8 ± 1 -  8 ± 1 -  8 ± 1 -  8 ± 1 - 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão. PSE: percepção subjetiva de esforço, EPR: 
escala de percepção de recuperação. 
†
 diferente do momento pós-luta 2 min (P < 0,05). 

 

A Figura 3 apresenta o comportamento das percepções de esforço local 

durante os combates de diferentes durações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

   

 

Figura 3 – Percepção de esforço local de atletas de Brazilian jiu-jitsu que realizaram 

lutas fragmentadas (n = 10). 

 



 

Após os combate de 2 min os atletas apontaram 14 pontos de fadiga em 9 

regiões (peitoral, bíceps, antebraço, dedos, adutores, tibial-anterior, pescoço, tríceps 

e isquiotibiais). Após os combates de 5 min, ocorreram 16 relatos de fadiga em 7 

regiões (bíceps, antebraço, dedos, abdômen, trapézio, tríceps e isquiotibiais).  Ao 

término das lutas de 8 min, os atletas apontaram 18 pontos de fadiga em 6 regiões 

(bíceps, antebraço, dedos, tibial-anterior, trapézio e panturrilhas e pés). Após os 

combates de 10 min foram relatados 24 pontos de fadiga em 10 regiões distintas 

(peitoral, bíceps, antebraço, dedos, quadríceps, tibial-anterior, trapézio, isquiotibiais, 

panturrilhas e pés). 

A quantidade de pontos de fadiga relatada por combate por cada atleta diferiu 

entre os tempos de luta (F3,27 = 3,0; P = 0,049; 2 = 0,25), com maior número de 

relatos após as lutas de 10 min do que nas lutas de 2 min (P = 0,041). Os atletas 

apresentanram uma média de 1 ±1 relatos, 2 ± 1 relato, 2 ± 1 relatos e 2 ± 2 relatos, 

para os combates de 2 min, 5 min, 8 min e 10 min, respectivamente. 

 

 

6.2 Estudo 2 – Competição simulada 

A Tabela 11 apresenta o consumo alimentar de atletas de Brazilian jiu-jitsu 

que efetuaram competição simulada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 11 - Consumo nutricional de atletas de Brazilian jiu-jitsu 

submetidos à competição simulada (n = 10).  

  Consumo 

 

Recomendação  

Diária 

Consumo energético (kcal) 3431 ± 1468 - 

Consumo hídrico (ml) a 1180 ± 510 - 

Carboidratos (g) 463 ± 226 - 

Carboidratos (%) 54 ± 7 60 

Proteínas (g) 166 ± 95 - 

Proteínas (%) 21 ± 4 15 

Lipídeos (g) 95 ± 34 - 

Lipídeos (%) 25 ± 5 <30 

Gordura Saturada (g) 31 ± 16 1/3 dos lipídeos totais 

Gordura Monoinsaturada (g) 26 ± 13 1/3 dos lipídeos totais 

Gordura Poliinsaturada (g) 23 ± 10 1/3 dos lipídeos totais 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão. 
a
 = o consumo hídrico foi 

mensurado apenas durante o protocolo experimental. 

 

A Tabela 12 apresenta as respostas fisiológicas e bioquímicas de atletas de 

Brazilian Jiu-Jitsu antes e após a realização de competição simulada.  

 

 



 

Tabela 12 – Respostas fisiológicas e bioquímicas de atletas de Brazilian jiu-jitsu durante uma competição simulada (n = 10).  

 Luta 1  Luta 2  Luta 3  Luta 4 

 Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós 

Frequência cardíaca (bpm) 73 ± 13 169 ± 6 * †  100 ± 12 † 172 ± 10 * †  100 ± 10 † 162 ± 16 * †  100 ± 16† 164 ± 14 * † 

Glicose (mg/dL) 111 ± 20 135 ± 40  128 ± 28 139 ± 36  135 ± 45 118 ± 28  116 ± 34 122 ± 36 

Lactato (mmol/L) 1,7 ± 0,5 9,3 ± 2,5 *  4,9 ± 1,4 9,9 ± 2,1 * †  5,2 ± 1,5  7,3 ± 2,2 † ¥ £  3,8 ± 1,0 7,6 ± 1,9 *†  

Triglicérides (mg/dL) 109 ± 61 118 ± 57  101 ± 49 115 ± 51  108 ± 45 120 ± 51  93 ± 35 107 ± 53 

Colesterol Total (mg/dL) a 125 ± 23 130 ± 23  125 ± 38 135 ± 35  118 ± 27 139 ± 36  124 ± 31 138 ± 25 

Colesterol HDL (mg/dL) a 39 ± 9 42 ± 8  38 ± 6 44 ± 10  38 ± 7 43 ± 9  41 ± 10 43 ± 8 

Colesterol LDL (mg/dL) a 63 ± 17 63 ± 21  65 ± 37 67 ± 34  57 ± 24 72 ± 35  64 ± 29 68 ± 18 

Albumina (g/dL) a 4,8 ± 0,9 4,8 ± 0,6  4,8 ± 0,8 4,6 ± 0,7  4,4 ± 0,5 4,6 ± 0,8  4,6 ± 0,5 4,4 ± 0,7 

Proteínas totais (mg/L) a 7,5 ± 0,8 7,9 ± 1,0   6,7 ± 0,6 †  8,0 ± 1,0 *   6,9 ± 1,5 7,9 ± 0,9 ‡  7,1 ± 1,0 8,0 ± 0,8  

Ureia (mg/dL) 33 ± 8 33 ± 6  33 ± 6 35 ± 6  36 ± 7 35 ± 7  32 ± 7 35 ± 5 

Amônia (mg/dL) 4,8 ± 0,9 5,4 ± 0,9  5,0 ± 0,9 5,2 ± 0,9  4,7 ± 0,5 5,1 ± 0,4  4,8 ± 0,6 4,9 ± 0,6 

Ácido úrico (mg/dL) a 5,0 ± 0,8 5,1 ± 0,7  6,2 ± 1,1  5,8 ± 1,2  6,8 ± 1,4 † ¥ £ 6,6 ± 1,4 †  7,4 ± 1,4 † ¥ 7,2 ± 1,4 † 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão. 
a
 n = 8. HDL: lipoproteína de alta densidade, LDL: lipoproteína de baixa densidade.  

*
 diferença entre os momentos pré e pós luta (P < 0,05). 

†
 diferente do momento pré-luta 1 (P < 0,05). 

¥
 diferente do momento pós-luta 1 (P < 0,05). 

‡
 diferente do momento pré-luta 2 (P < 0,05). 

£
 diferente do momento pós-luta 2 (P < 0,05). 



 

A frequência cardíaca diferiu significantemente entre os momentos de 

mensuração (F7,63 = 208,3; P < 0,001; 2 = 0,96), com valores mais baixos antes em 

relação aos valores após as lutas (P < 0,001 para todas as comparações). Ademais, 

verificam-se valores mais baixos antes da primeira luta em relação a todos os 

demais momentos (P < 0,001 para todas as comparações). 

Para o lactato sanguíneo, observou-se que a concentração diferiu entre os 

momentos (F3,0; 26,8 = 43,6; P < 0,001; 2 = 0,83). Ocorreu elevação das 

concentrações de lactato na luta 1 (P < 0,001), luta 2 (P = 0,001) e luta 4 (P = 

0,001). A concentração de lactato após a terceira luta foi inferior às concentrações 

pós do primeiro (P = 0,001) e segundo combates (P = 0,045). Ademais, verificou-se 

valores mais baixos antes da primeira luta em relação os demais momentos: pré-luta 

2 (P < 0,001), pós-luta 2 (P = 0,001), pré-luta 3 , (P = 0,002), pós-luta 3 (P = 0,001), 

pré-luta 4 (P = 0,003), pós-luta 4 (P < 0,001).  

A análise de variância indicou diferença estatística entre os momentos quanto 

à concentração de glicose (F7,63 = 2,2; P = 0,049; 2 = 0,19), mas o teste de 

Bonferroni não confirmou as diferenças entre os momentos. A concentração de 

triglicérides não diferiu entre os momentos (F2,1; 19,3 = 2,4; P = 0,112; 2 = 0,21). 

Não houve diferença entre os momentos para as concentrações de colesterol 

total (F2,6; 18,1 = 2,7; P = 0,084; 2 = 0,28), colesterol LDL (F7,49 = 0,8; P = 0,590; 2 = 

0,10) e albumina (F2,7; 19,0 = 0,8; P = 0,471; 2 = 0,11). A análise de variância 

mostrou diferença entre os momentos quanto à concentração do colesterol HDL 

(F7,49 = 2,4; P = 0,032; 2 = 0,26), mas o teste de Bonferroni não confirmou a 

diferença entre os momentos.  

Para as proteínas totais, foi observado diferença entre os momentos (F2,8; 19,6 

= 4,6; P = 0,015; 2 = 0,40), com menores concentrações pré-luta 2 do que as 

observadas nos momentos pré-luta 1 (P < 0,001), pós-luta 2 (P = 0,028) e pós-luta 3 

(P = 0,017). A concentração de ureia (F7,63 = 1,8; P = 0,106; 2 = 0,17) e amônia 

(F2,9; 26,3 = 2,6; P = 0,079; 2 = 0,22) não diferiram estatisticamente entre os 

momentos  

As concentrações de ácido úrico aumentaram no decorrer da simulação de 

competição (F3,1; 21,9= 14,2; P < 0,001; 2 = 0,67). As concentrações pré-luta 1 foram 

inferiores àquelas dos momentos pré-luta 3 (P = 0,003) e pré-luta 4 (P = 0,005), e 

para os momentos pós-luta 3 (P = 0,020) e pós-luta 4 (P = 0,003). A concentração 



 

pós-luta 1 foram inferiores aos valores pré-luta 3 (P = 0,036), pré-luta 4 (P = 0,044) e 

pós-luta 4 (P = 0,030). Ademais, as concentrações pós-luta 2 foram inferiores às 

concentrações pré-luta 3 (P = 0,012). 

As respostas dos marcadores de danos celulares são apresentadas na 

Tabela 13. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabela 13 – Marcadores de danos celulares de atletas de Brazilian jiu-jitsu durante uma competição simulada (n = 10). 

 Luta 1  Luta 2  Luta 3  Luta 4 

 Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós 

CK (U/L) 291 ± 178 362 ± 246  313 ± 222 403 ± 230  404 ± 273 480 ± 298   437 ± 241  609 ± 364 † ¥ ‡ 

AST (U/L) 42 ± 16 70 ± 28 *  53 ± 22 71 ± 23 †   63 ± 24  75 ± 28 †  52 ± 21 @ 75 ± 27 † 

ALT (U/L) 47 ± 8 59 ± 18  49 ± 11 56 ± 12  53 ± 13 56 ± 11 †  48 ± 12 58 ± 18 

LDH (U/L) a 429 ± 115 443 ± 81  372 ± 69 493 ± 132  447 ± 82 479 ± 74  451 ± 81 487 ± 112 

Creatinina (mg/dL) a 1,2 ± 0,1 1,4 ± 0,2 *  1,3 ± 0,2 † 1,4 ± 0,2 * †  1,3 ± 0,1  1,5 ± 0,2   1,3 ± 0,2  1,4 ± 0,2 † 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão. 
a
 n = 8. CK: creatina quinase, AST: aspartato aminotransferase, ALT: alanina aminotransferase, LDH: 

lactato desidrogênase. 
*
 diferença entre os momentos pré e pós luta (P < 0,05).

 

†
 diferente do momento pré-luta 1 (P < 0,05).  

¥
 diferente do momento pós-luta 1 (P < 0,05). 

‡
 diferente do momento pré-luta 2 (P < 0,05). 

@
 diferente do momento pós-luta 3 (P < 0,05). 

 

 

 



 

A concentração de CK variou significantemente ao longo dos momentos (F2,4; 

22,0 = 10,3; P < 0,001; 2 = 0,53), com os valores pós-luta 4 superiores aos valores 

pré-luta 1 (P = 0,039), pós-luta 1 (P = 0,037) e pré-luta 2 (P = 0,041).  

A concentração de AST foi alterada significantemente pelas lutas (F4,0; 36,3 = 

10,5; P < 0,001; 2 = 0,54).  Os valores pré-luta 1 foram inferiores a todos momentos 

pós-lutas: pós-luta 1 (P = 0,014), pós-luta 2 (P = 0,001), pós-luta 3 (P = 0,003) e pós-

luta 4 (P = 0,003). Adicionalmente, os valores pós-luta 3 foram superiores aos 

valores pré-luta 4 (P = 0,047). 

A concentração de ALT diferiram entre os momentos (F2,,9; 25,8 = 5,2; P = 

0,007; 2 = 0,36), sendo os valores pré-luta 1 inferiores aos valores pós-luta 3 (P = 

0,030). O LDH não foi alterado durante a competição simulada (F7,49 = 1,8; P = 

0,107; 2 = 0,21). Para creatinina foram identificadas diferenças entre os momentos 

(F2,5; 17,2 = 10,8,; P < 0,001; 2 = 0,61), sendo o momento pré-luta 1 menor que os 

momentos pós-luta 1 (P< 0,001), pré-luta 2 (P = 0,009),  pós-luta 2 (P = 0,001) e pré-

luta 4 (P = 0,021),  e o valor pré-luta 2 inferior ao valor pós-luta 2 (P = 0,004). 

As respostas hormonais de atletas de Brazilian jiu-jitsu antes e após a 

realização de competição simulada são expressas na Tabela 14. 

 

 

 

 



 

Tabela 14 – Respostas hormonais de atletas de Brazilian jiu-jitsu durante uma competição simulada (n = 10). 

 Luta 1  Luta 2  Luta 3  Luta 4 

 Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós 

Adrenalina (pg/ml) 128 ± 58 ¥ 405 ± 186 *  168 ± 81 340 ± 99 *  120 ± 53 ¥ 244 ± 94 * ¥  118 ± 47 ¥ ∫ 242 ± 105 * 

Noradrenalina (pg/ml) 419 ± 24 492 ± 5 *  461 ± 12 † ¥ 496 ± 4 * †   452 ± 16 ¥ £ 478 ± 11 † £  421 ± 18 ¥ ‡ @ 468 ± 13 * † ¥ 

Testosterona (ng/ml) 30 ± 11 35 ± 13  33 ± 12 37 ± 8  35 ± 9 32 ± 8  29 ± 13 36 ± 4 

Cortisol (ng/ml) 242 ± 97 324 ± 78  322 ± 138 357 ± 98  305 ± 137 377 ± 68  345 ± 95 322 ± 76 

T/C 0,15 ± 0,08 0,12 ± 0,06  0,15 ± 0,013 0,11 ± 0,05  0,15 ± 0,09 0,09 ± 0,03  0,09 ± 0,05 0,12 ± 0,03 

Insulina (ng/ml) 12,6 ± 9,7 10,9 ± 5,3  12,2 ± 7,7 7,7 ± 5,5 ‡  9,8 ± 6,8 5,9 ± 5,4 ¥ ‡  8,3 ± 7,2 4,5 ± 3,1 ¥ ‡ 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão. T/C: razão testosterona/cortisol. 
*
 diferença entre os momentos pré e pós luta (P < 0,05). 

†
 diferente do momento pré-luta 1 (P < 0,05). 

¥
 diferente do momento pós-luta 1 (P < 0,05). 

‡
 diferente do momento pré-luta 2 (P < 0,05). 

£
 diferente do momento pós-luta 2 (P < 0,05). 

@
 diferente do momento pré-luta 3 (P < 0,05). 

∫
 diferente do momento pós-luta 3 (P < 0,05). 

 

 

 

 

 



 

A adrenalina sofreu alterações no decorrer da simulação de competição (F2,3; 

16,1 = 25,2; P < 0,001; 2 = 0,78), com os valores pós-lutas mais elevados do que os 

seus respectivos valores pré-luta 1 (P = 0,027), pré-luta 2 (P = 0,004), pré-luta 3 (P = 

0,021) e pré-luta 4 (P = 0,022). Os valores pós-luta 1 foram superiores aos valores 

pré-luta 2 (P = 0,013), pré-luta 3 (P = 0,026) e pré-luta 4 (P = 0,025). Os valores pós-

luta 2 foram superiores aos valores pré-luta 1 (P = 0,004), pré-luta 3 (P = 0,001), pré-

luta 4 (P = 0,001), e pós-luta 3 (P = 0,015). Ademais, o valor pré-luta 4 foi inferior aos 

momento pós-luta 3 (P = 0,006). 

A noradrenalina sofreu efeito do momento (F2,9; 20,5 = 43,4; P < 0,001; 2 = 

0,86), sendo que, exceto para o combate 3, os demais combates resultaram em 

aumento das concentrações entre os valores pré e pós luta 1, (P = 0,002), pré e pós 

luta 2 (P = 0,001) e pré e pós luta 4 (P = 0,003).  

Os valores pré-luta 1 foram inferiores aos valores pré-luta 2 (P = 0,010), pós-

luta 2 (P = 0,001), pós-luta 3 (P = 0,012) e pós-luta 4 (P = 0,040).  Os valores pós-

luta 1 foram superiores àqueles observados nos momentos pré-luta 2 (P = 0,005), 

pré-luta 3 (P = 0,006), pré-luta 4 (P < 0,001) e pós-luta 4 (P = 0,037). Os valores 

pós-luta 2 foram superiores aos valores pré (P = 0,002) e pós-luta 3 (P = 0,016) e 

pré (P < 0,001) e pós-luta 4 (P = 0,018). Ademais, os valores pré-combate 4 foram 

inferiores aos valores pré-luta 2 (P = 0,002) e pré-luta 3 (P = 0,002).   

As concentrações de testosterona (F7,56 = 1,1; P = 0,350; 2 = 0,13), cortisol 

(F7,56 = 1,5; P = 0,171; 2 = 0,16) e a razão testosterona/cortisol (F3,6; 28,5 = 1,2; P = 

0,331; 2 = 0,13) não sofreram alterações significativas durante a simulação de 

competição. 

As concentrações de insulina sofreram alterações durante os momentos (F3,4; 

30,4 = 6,2; P = 0,002; 2 = 0,41), atingindo pico nos momentos iniciais da competição 

simulada, sendo que os valores pós-luta 1 foram superiores aos valores pós-luta 3 

(P = 0,033) e pós-luta 4 (P = 0,011), e os valores pré-luta 2 superiores aos valores 

pós-luta 2 (P = 0,049), pós-luta 3 (P = 0,013)  e pós-luta 4 (P = 0,037). 

A Tabela 15 apresenta as respostas dos marcadores de equilíbrio 

hidroeletrolítico em atletas que participaram de competição simulada de Brazilian jiu-

jitsu. 



 

Tabela 15 – Marcadores de equilíbrio hidroeletrolítico de atletas de Brazilian jiu-jitsu durante uma competição simulada (n = 10). 

 Luta 1  Luta 2  Luta 3  Luta 4 

 Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós 

Sódio (mEq/L) a 139 ± 8 143 ± 7  141 ± 8 145 ± 7  139 ± 10 138 ± 7  137 ± 5 142 ± 6 

Potássio (mEq/L) a 3,7 ± 0,5 3,5 ± 0,3  3,5 ± 0,4 3,6 ± 0,3  3,4 ± 0,4 3,4 ± 0,3  3,6 ± 0,3 3,6 ± 0,4 

Cálcio (mg/dL) a 9,2 ± 0,9 10,0 ± 1,2  8,8 ± 0,7 ¥ ₣ 10,4 ± 0,6  9,2 ± 1,0 9,9 ± 0,7  9,9 ± 1,1 9,5 ± 0,8 

Magnésio (mg/dL) a 2,1 ± 0,2 2,1 ± 0,2  2,0 ± 0,1 2,1 ± 0,2  1,9 ± 0,1 2,1 ± 0,2  1,9 ± 0,1 1,8 ± 0,5 

Fósforo (mg/dL) a 3,5 ± 0,5 5,6 ± 1,3 *  3,7 ± 0,4 ¥  4,6 ± 1,2   3,4 ± 0,6 ¥ 4,0 ± 1,1 ¥  2,8 ± 0,9 ¥ ₣ 4,2 ± 0,9 * 

Ferro (mg/dL) a 144 ± 48 163 ± 55  145 ± 45  176 ± 42  150 ± 52 162 ± 52  145 ± 42 164 ± 39 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão. 
a
 n =  8.  

*
 diferença entre os momentos pré e pós luta (P < 0,05). 

¥
 diferente do momento pós-luta 1 (P < 0,05). 

₣
 diferente do momento pós-luta 2 (P < 0,05). 

∫
 diferente do momento pós-luta 3 (P < 0,05). 

 



 

Os combates não geraram modificações significativas nos valores de sódio 

(F7,49 = 1,2; P = 0,300; 2 = 0,15), potássio (F7,49 = 0,7; P = 0,646; 2 = 0,09) e 

magnésio (F2,2; 15,2 = 2,5; P = 0,114; 2 = 0,26). As concentrações de cálcio 

mostraram diferenças (F7,49 = 4,0; P = 0,002; 2 = 0,37), com valores pré-luta 2 

inferiores aos dos pós-luta 1 (P = 0,045) e pós-luta 2 (P = 0,002).  

O fósforo sérico sofreu alterações mediante aos combates (F3,1; 21,7 = 18,6; P 

< 0,001; 2 = 0,73), com valores observados pós-luta 1 superiores aos valores pré-

luta 1 (P = 0,021), pré-luta 2 (P = 0,039), pré-luta 3 (P = 0,017) e pré-luta 4 (P = 

0,001) e ao valor pós-luta 3 (P = 0,024). Os valores pré-luta 4 foram inferiores aos 

valores pós-luta  2 (P = 0,001) e pós-luta 4 (P = 0,001).  

As concentrações de ferro sofreram alterações durante a simulação de 

competição (F2,3; 16,0= 4,0; P = 0,0035; 2 = 0,36), porém, o teste de Bonferroni não 

confirmou as diferenças.  

A Tabela 16 apresenta os resultados dos testes físicos antes e após 

combates de competição simulada de Brazilian jiu-jitsu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 16 – Respostas de desempenho de atletas de Brazilian jiu-jitsu durante uma competição simulada (n = 10). 

 Luta 1  Luta 2  Luta 3  Luta 4 

 Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós 

Tempo de reação (s) a 0,40 ± 0,04 0,49 ± 0,06  0,42 ± 0,05 0,42 ± 0,07  0,40 ± 0,10 0,42 ± 0,04  0,43 ± 0,05 0,43 ± 0,04 

PM-D (kgf) 53 ± 6 48 ± 6 *  49 ± 7 49 ± 8  48 ± 7 48 ± 7 †  48 ± 6 47 ± 7 † 

PM-ND (kgf) 50 ± 9 46 ± 9  46 ± 9 46 ± 9  45 ± 8 44 ± 8 †  43 ± 7 † 42 ± 8 † 

Resistência pegada (s) b 28 ± 9 16 ± 8  19 ± 4 17 ± 6  15 ± 8 12 ± 8   16 ± 8 12 ± 8  

Salto vertical (cm) 41 ± 6 42 ± 7  39 ± 5  43 ± 6  39 ± 6 £ 40 ± 7  39 ± 6 40 ± 8 

Sentar e alcançar (cm) 26 ± 8 26 ± 7  25 ± 7 24 ± 7  25 ± 7 24 ± 7  24 ± 6 25 ± 7 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão. 
a
  n  =  9;  

b 
= 8. PM-D: preensão manual dominante, PM-ND: preensão manual não dominante.  

*
 diferença entre os momentos pré e pós luta (P < 0,05). 

†
 diferente do momento pré-luta 1 (P < 0,05). 

£
 diferente do momento pós-luta 2 (P < 0,05).  

 

 

 



 

O tempo de reação não se alterou durante a competição simulada (F2,5; 17,6 = 

2,7; P = 0,087; 2 = 0,28). Houve efeito do momento de mensuração sobre a força 

isométrica máxima de preensão manual do lado dominante (F3,2; 28,6 = 2,9; P = 0,049; 


2 = 0,24), com valores mais elevados antes da primeira luta em relação aos valores 

após a primeira luta (P = 0,042), após a terceira luta (P = 0,025) e após a quarta luta 

(P = 0,027). Para a mão não dominante, também houve diferença significante entre 

os momentos de mensuração (F7,63 = 3,8; P = 0,002; 2 = 0,30), com valores mais 

elevados antes da primeira luta em relação aos valores após a terceira (P = 0,012) e 

quarta lutas (P = 0,001), e aos valores pré-luta 4 (P = 0,008). 

A altura do salto diferiu significativamente entre os momentos (F7,63 = 3,5; P = 

0,003; 2 = 0,28), com valores mais elevados pós-luta 2 em relação ao momento 

pré-luta 3 (P = 0,014). O teste de análise de variância apontou diferença para a 

resistência de pegada no quimono (F2,0; 15,9 = 8,1; P = 0,004; 2 = 0,50), porém, o 

teste de Bonferroni não confirmou tais diferenças.  A flexibilidade não foi afetada 

pela realização das lutas (F7,63 = 1,5; P = 0,172; 2 = 0,15). 

Os resultados da análise temporal das lutas fragmentadas são apresentados 

na Tabela 17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 17 – Análise temporal de combates de competição simulada de Brazilian jiu-jitsu (n = 20 combates).  

 Luta 1 Luta 2 Luta 3 Luta 4 

Tempo total de combate (s) 649 ± 31 660 ± 37 643 ± 35 669 ± 42 

Tempo médio de esforço por bloco (s) 250 ± 71 180 ± 76 290 ± 182 204 ± 64 

Blocos de esforço 3 ± 1 4 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 

Tempo total de pausa (s) 49 ± 31 60 ± 37 43 ± 35 78 ± 32 

Tempo médio de pausa por bloco (s) 32 ± 3 26 ± 17 21 ± 13 44 ± 22 

Blocos de pausa 2 ± 1 3 ± 1 2 ± 1 2 ± 1 

Tempo total de esforço em alta intensidade (s) 62 ± 16 57 ± 22 42 ± 8 46 ± 19 

Tempo médio de esforço em alta intensidade por bloco (s) 4 ± 1 3 ± 1 2 ± 0 2 ± 1 

Blocos de alta intensidade 18 ± 2 18 ± 2 17 ± 2 18 ± 5 

Tempo total de esforço em baixa intensidade (s) 538 ± 16 543 ± 22 522 ± 8 554 ± 19 

Tempo médio de esforço em baixa Intensidade por bloco (s) 28 ± 4 27 ± 4 30 ± 4 29 ± 8 

Blocos de baixa intensidade 20 ± 3 20 ± 2 19 ± 2 21 ± 5 

 Os valores são expressos em média ± desvio padrão. 

 

 

 

 

 



 

No que concerne à estrutura temporal, o tempo total de combate (F1,8; 7,2 = 

0,8; P = 0,492; 2 = 0,16), tempo médio de esforço (F1,4; 5,6  = 0,9; P = 0,422; 2 = 

0,14), blocos de esforço (F2,6; 10,4  = 1,0; P = 0,411; 2 = 0,20), tempo total de pausa 

(F1,8; 7,2  = 0,8; P = 0,459; 2 = 0,04), blocos de pausa (F2,6; 10,4  = 1,0; P = 0,411; 2 = 

0,20), tempo médio de pausa (F1,8; 7,2  = 1,7; P = 0,255; 2 = 0,29); tempo total em 

alta intensidade (F1,5; 6,0   = 1,3; P = 0,334; 2 = 0,24), blocos em alta intensidade 

(F1,2; 4,7  = 0,1; P = 0,790; 2 = 0,03), média de esforço em alta intensidade (F1,8; 4,7   

= 2,2; P = 0,207; 2 = 0,35), tempo total em baixa intensidade (F1,5; 6,0  = 1,3; P = 

0,334; 2 = 0,24), blocos em baixa intensidade (F1,5; 6,0  = 0,3; P = 0,704; 2 = 0,07), 

média de esforço em baixa intensidade (F1,6; 6,3 = 0,3; P = 0,709; 2 = 0,07) não 

sofreram alterações significativas durante a simulação competição.  

A quantidade de ataques durante a competição simulada é relatada na Tabela 

18. 

 

Tabela 18 – Quantidade de ataques efetivos e não-efetivos durante competição  

simulada de Brazilian jiu-jitsu (n = 10).  

 Luta 1 Luta 2 Luta 3 Luta 4 

Ataques efetivos 4 ±1 4 ± 1 3 ± 1 6 ± 2* 

Ataques não-efetivos 11 ± 0 14 ± 5 8 ± 4 9 ± 4 

*
 P < 0,05 correspondendo à luta 3. 

  

 

O número de ataques efetivos diferiu significantemente (F3,12 = 5,4; P = 0,014; 


2 = 0,57), tendo ocorrido maior número no quarto combate em relação ao combate 

3 (P = 0,012). No entanto, não houve diferenças para os ataques não efetivos (F3,12 

= 3,1; P = 0,067; 2 = 0,44). 

A Tabela 19 apresenta o comportamento das percepções de esforço e 

recuperação durante competição simulada. Nela se observa que não houve 

diferença significante para a PSE após as diferentes lutas (F3,27 = 0,9; P = 0,469; 2 

= 0,09), o mesmo ocorrendo para a percepção de recuperação antes de cada uma 

das lutas (F1,9; 17,0 = 2,38; P = 0,125; 2 = 0,21). 

 



 

Tabela 19 – Respostas de percepções de esforço e recuperação de atletas de Brazilian 

jiu-jitsu durante uma competição simulada (n = 10). 

 Luta 1  Luta 2  Luta 3  Luta 4 

 Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós 

PSE (6-20) - 16 ± 2  - 16 ± 2  - 15 ± 1   - 16 ± 2  

EPR (0-10) 7 ± 3 -  7 ± 2 -  6 ± 3 -  6 ± 3 - 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão. PSE: percepção subjetiva de esforço, EPR: 
escala de percepção de recuperação. 

 

A Figura 4 apresenta o comportamento das percepções de esforço local 

durante competição simulada 
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Figura 4 – Percepção de esforço local de atletas de Brazilian jiu-jitsu que realizaram 

competição simulada (n = 10). 

  



 

Após o combate 1 os atletas apontaram 17 pontos de fadiga em 7 regiões 

(peitoral, bíceps, antebraço, dedos, adutores, trapézio e tríceps). Após o combate 2, 

ocorreram 17 relatos de fadiga em 7 regiões (peitoral, bíceps, antebraço, dedos, 

quadríceps, adutores e tríceps).  Ao término da terceira luta, os atletas apontaram 17 

pontos de fadiga em 8 regiões (peitoral, bíceps, antebraço, dedos, quadríceps, 

adutores, tibial anterior e pés). Após, o quarto combate foram relatados  21 pontos 

de fadiga em 10 regiões distintas (peitoral, bíceps, antebraço, dedos, quadríceps, 

adutores, trapézio, abdômen, tibial anterior e pés). 

A quantidade de pontos de fadiga relatada por combate por cada atleta não 

diferiu entre a simulação de competição (F1,5; 13,8 = 0,5; P = 0,588; 2 = 0,05) 

apresentando uma média de 2 ±1 relatos para os três primeiros combates, e média 

de 2 ± 2 relatos para o último combate da competição simulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. DISCUSSÃO 

 

 

7.1  Estudo 1 - Luta Fragmentada 

Este estudo teve como objetivo avaliar as respostas fisiológicas, de 

desempenho, perceptivas e estrutura temporal em combates fragmentados de 

Brazilian jiu-jitsu. Para tanto, foram realizados apenas dois combates por dia, com 

intervalo longo entre eles, com a finalidade de que os atletas iniciassem cada 

combate sem a influência de fadiga anterior. Nesse sentido, esse objetivo foi 

alcançado, uma vez que não houve diferença entre as medidas pré-lutas para 

nenhuma variável. Além disso, a percepção subjetiva de recuperação anterior a cada 

combate também não diferiu. O presente estudo aponta que, quando avaliada a 

influência do tempo do combate, a realização dos combates fragmentados gera 

maiores concentrações de lactato e glicose nas lutas de maior duração. Não houve 

diferença nos resultados de desempenho físico entre os combates de diferentes 

durações. Para a estrutura temporal, houve maior tempo médio de esforço e pausa 

nos combates de maior duração. A percepção de esforço dos atletas é maior nos 

combates de maior duração. 

Para a frequência cardíaca, todos os tempos de luta (2 min, 5 min, 8 min e 10 

min) resultaram em aumentos dos batimentos. A média de batimentos pós-combates 

foram semelhantes às observadas anteriormente em simulações de cinco minutos (n 

= 22; 166 ± 16 bpm; FRANCHINI; TAKITO; PEREIRA, 2003), sete minutos (n = 12; 

165 ± 17; ANDREATO et al., 2012b) e dez minutos (n = 8; 169 ± 7 bpm; FRANCHINI 

et al., 2005a). No entanto, são ligeiramente inferiores ao observado em estudo com 

atletas de alto rendimento (n = 7; 182 ± 6 bpm; DEL VECCHIO et al., 2007). 

Embora tenha ocorrido aumento dos valores pós-lutas vs valores pré-lutas em 

todas as durações de luta, os valores de frequência cardíaca após as lutas não 

diferiram entre as durações. Esses resultados são semelhante a estudo prévio com o 

Brazilian jiu-jitsu que mensurou a frequência cardíaca em tempos diferentes da luta 

(2,5 min, 5 min, 7,5 min, 10 min) de atletas faixas-marrom e preta (n = 7) e faixas-

azul a roxa (n = 5). Nesse estudo, não foram verificadas diferenças de frequência 

cardíaca entre os tempos de luta, além disso, o fator graduação também não 

mostrou influência no comportamento dos batimentos cardíacos (CARNEIRO et al., 

2013). 



 

Adicionalmente, os resultados deste resultado divergem dos reportados 

anteriormente em estudo com praticantes de Brazilian jiu-jitsu (n = 22), no qual eram 

realizados combates de 5 min e a frequência cardíaca era aferida a cada minuto, foi 

concluído que a frequência aumentava de modo não linear. Além disso, no estudo 

citado, foi observado que a frequência diminuía no penúltimo minuto de luta, como 

um possível efeito poupador para o minuto decisivo do combate (FRANCHINI; 

TAKITO; PEREIRA, 2003). Os presentes achados também divergem de estudo com 

atletas faixas-preta (n = 8) que realizaram combates de 10 min, e tiveram a 

frequência cardíaca mensurada a cada dois minutos. Nesse estudo, foi reportado 

que os batimentos cardíacos dos minutos finais (oitavo e décimo minutos) eram 

superiores àqueles dos minutos iniciais (FRANCHINI et al., 2005a).  

Assim como a frequência cardíaca, as [LAC] mostraram-se elevadas após 

todos os tempos de luta, contudo, a glicemia se elevou apenas nos combates de 

maior duração (8 min e 10 min). Assim, esses resultados para as [LAC] eram 

esperadas, uma vez que foram observados aumentos em diferentes amostras e 

situações. Ocorreram aumentos das [LAC] em simulações de 7 min (n = 12; 11,9 ± 

5,8 mmol/L; ANDREATO et al., 2012b), de 10 min (n = 8; 9,5 ± 2,4 mmol/L; 

FRANCHINI et al., 2005a), e em duas competições regionais (n = 35; ~ 10 mmol/L; 

ANDREATO et al., 2013) (n = 12; 6,2 ± 2,3 mmol/L; ANDREATO et al., no prelo).  

No judô, tem sido sugerido que atletas com maior nível técnico apresentem 

menor ativação glicolítica para realizarem as ações durante os combates 

(FRANCHINI; ARTIOLI; BRITO, 2013; ARRUZA; SAEZ; VALENCIA, 1996). Contudo, 

no Brazilian jiu-jitsu o fator técnica não parece exercer influência direta sobre esta 

variável, uma vez que atletas avançados – faixas-marrom e preta – (n = 7; 10,4 ± 3,6 

mmol/L) não diferiram de atletas não-avançados – faixas-azul e roxa (n = 7; 10,2 ± 

1,3 mmol/L; SILVA et al., 2013). 

Por outro lado, parece não haver consenso quanto à resposta da glicemia em 

combates de Brazilian jiu-jitsu. Em simulações de 7 min (n = 12) não foram 

observadas alterações glicêmicas (ANDREATO et al., 2012b). Todavia, aumento da 

glicemia foram observados em simulações de dois combates subsequentes de 10 

min (COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a) e em dois estudos envolvendo 

competições regionais (ANDREATO et al., no prelo; ANDREATO et al., 2013). No 

entanto, a glicemia e a concentração de lactato sofreram influência do tempo, sendo 



 

que os maiores aumentos ocorreram após os combates de maior duração. Apesar 

dos aumentos glicêmicos e de lactato, a insulina não diferiu em nenhum momento.  

A ativação moderada da via glicolítica, especialmente nos combates de maior 

duração, pode ser explicada pela temporalidade dos combates, os quais apresentam 

curtos períodos de pausa (ANDREATO et al., 2013; DEL VECCHIO et al., 2007). 

Assim, o baixo tempo de pausa entre as ações é insuficiente para a restauração 

completa dos estoques de fosfagênios gastos durantes as ações realizadas 

(GLAISTER, 2005), resultando assim em ativação glicolítica, com subsequente 

produção de lactato. 

Contudo, a concentração de lactato no plasma não reflete somente a sua 

produção no músculo, mas também sua conversão em glicose, visto que uma 

importante proporção de lactato é convertida em glicose no fígado através da 

gliconeogênese (Ciclo de Cori), o que auxilia na manutenção da glicemia, e pode ter 

colaborado para o aumento glicêmico, além de uma possível maior atividade 

adrenérgica que induz, além de outras respostas, maior glicogenólise e 

gliconeogênese hepática (CIELO et al., 2007) , aumentando o efluxo de glicose 

nesse tecido. 

As concentrações de triglicérides, colesterol não se alteraram em decorrência 

das lutas fragmentadas. No então, a albumina apontou maiores concentrações 

plasmáticas no combate de 10 min. Assim, os resultados do metabolismo lipídico 

obtido nesse estudo corroboram com os encontrados em simulações de 7 min, 

sendo que nas mesmas não foram observadas alterações de triglicérides e 

colesterol total (ANDREATO et al., 2012b). Os presentes achados corroboram 

também com àqueles observados em estudo avaliando dois combates de 10 min, 

sendo que quando analisado apenas o primeiro combate, não foram evidenciadas 

alterações nas concentrações de triglicérides e colesterol total e suas frações 

(COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a). Entretanto, os presentes resultados não 

corroboram com os de judocas, em pesquisa na qual quando avaliadas as 

demandas energéticas em combates foi proposto que o metabolismo de lipídios é 

ativado significativamente após simulações de luta de judô, refletindo em aumentos 

de triglicérides, ácidos graxos livres, glicerol, colesterol total e HDL (DEGOUTTE; 

JOUANEL; FILAIRE, 2003). 

Nesse sentido existem alguns fatores que pode, explicar a baixa ativação do 

metabolismo de gorduras do presente estudo. Durante o exercício, especialmente 



 

em alta intensidade, ocorre aumento da secreção de catecolaminas, as quais 

estimulam tanto a quebra de glicogênio quanto a lipólise. No entanto, o aumento da 

taxa de degradação do glicogênio e da glicólise resulta em formação de lactato, o 

qual é contrário à lipólise induzida pelas catecolaminas (BROUNS; VAN DER 

VUSSE, 1998; MAZZEO; MARSHALL, 1989). Além disso, a taxa de produção de 

ATP por minuto via gordura é menor que a produção via carboidrato, pois o processo 

de oxidação de gorduras requer maior quantidade de oxigênio (BROUNS; VAN DER 

VUSSE, 1998; HULTMAN; HARRIS, 1988). Ademais, existem processos 

enzimáticos que limitam o fluxo de ácidos graxos do sangue para a mitocôndria 

(BROUNS; VAN DER VUSSE, 1998). Ainda, tal fato pode estar relacionado à 

diminuição do fluxo sanguíneo no tecido adiposo, fazendo com que uma menor 

quantidade de albumina livre chegue até o local, resultando em menor liberação de 

ácidos graxos (HAWLEY, 2002).  

Além desses fatores, a disponibilidade de carboidratos e o nível de aptidão 

física são fundamentais para determinar a utilização das fontes lipídicas (RANALLO; 

RHODES, 1998). Nesse sentido, deve-se ressaltar que foi observado ingestão de 

carboidratos abaixo do recomendado (51 ± 11 % e 55 ± 7 %) e ingestão de proteínas 

acima do recomendado (19 ± 6 % e 19 ± 5) para homens atletas. É indicado que a 

ingesta de carboidrato seja de aproximadamente 60% do consumo total da dieta, 15 

% de proteínas e < 30% de gorduras (MARTIN, 2001). Desse modo, ajuste no 

padrão alimentar dos atletas de faz necessário.  

As concentrações de ureia não se modificaram nas lutas fragmentadas. 

Nesse sentido, o principal motivo da dosagem de ureia nesse estudo foi obter um 

parâmetro que indicasse se estava ocorrendo degradação proteica (HARTMANN; 

MESTER, 2000). Adicionalmente, a avaliação da degradação proteica se faz 

importante, pois quando ocorre depleção de glicogênio a parcela de contribuição 

proteica para o fornecimento de energia durante o exercício é aumentada 

(GRANDJEAN; RUUD, 1994). Outros estudos envolvendo o Brazilian jiu-jitsu 

também não encontraram alterações nas concentrações de ureia após simulações 

de um combate de 7 min (ANDREATO et al., 2012b) ou dois combates de 10 min 

(COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a). 

Em relação aos marcadores de danos celulares (CK, LDH e creatinina) foram 

observados indícios de danos celulares nos combates de maior duração, sendo que 

houve elevação de LDH nas lutas de 8 min e creatinina nas lutas de 8 min e 10 min, 



 

embora a CK não tenha se modificado. Em estudos anteriores envolvendo o 

Brazilian jiu-jitsu também foram encontrados indícios de que os esforços realizados 

durante os confrontos geram danos celulares. Em simulações de 7 min, embora não 

tenham sido constatados aumentos das concentrações de CK, AST e creatinina, 

foram reportados aumentos de ALT e LDH (ANDREATO et al., 2012b). Coswig; 

Neves; Del Vecchio, (2013a) avaliaram os efeitos de dois combates de 10 min, e, 

quando observado apenas o primeiro combate não é reportado aumento de CK e 

LDH, mas é reportado aumento das enzimas AST e ALT, apontando indícios de 

danos celulares. 

Na luta olímpica, avaliando apenas o efeito de um combate não foram 

encontradas alterações de CK em dois estudos (BARBAS et al., 2011; KRAEMER et 

al., 2001), no entanto um deles apresentou aumento de proteína C reativa, que 

também pode ser utilizado como marcador de dano/inflamação (BARBAS et al., 

2011). No judô, quando atletas realizavam três tempos diferentes de luta (1,5 min, 3 

min e 5 min), observou-se redução de LDH nos combates de 1,5 min, aumento de 

CK apenas nos combates de 5 min, ao passo que AST e ALT se elevaram em todos 

os tempos (RIBEIRO; TIERRA-CRIOLLO; MARTINS, 2006). 

Fato importante que influencia diretamente a identificação de danos é o 

estado de treinamento, uma vez que ao investigar os efeitos a longo prazo do 

treinamento de judô, foi concluído que o treinamento induz ajustes que geram menor 

elevação de enzimas como CK, AST, ALT e LDH em judocas (MIURA et al., 2005). 

Adicionalmente, quando se avalia a resposta de dano celular deve se levar em 

consideração o pico de detecção dos marcadores utilizados. O pico de CK não 

ocorre imediatamente após o dano, podendo ser identificado até 48 h após (SMITH 

et al., 1994). 

 Desse modo, apesar de haver divergência entre os estudos, acerca de quais 

marcadores se elevam após combates de Brazilian jiu-jitsu, parece haver um 

consenso de que os confrontos geram danos celulares. Assim, esses aumentos 

plasmáticos de marcadores de danos podem ser o resultado de alterações da 

membrana da célula muscular, possivelmente devido a reações de hipóxia e 

isquemia muscular decorrentes do exercício exaustivo, bem como da ação do 

aumento de cálcio intracelular ativando proteases dependentes de cálcio (MOREAU; 

DUBOTS; BOGGIO, 1995). 



 

Além dos parâmetros sanguíneos, o desempenho físico é fundamental de ser 

estudado. No presente estudo, o tempo de reação não se modificou. Esses 

resultados são semelhantes aos reportados durante competição de luta-olímpica, 

sendo que não foi apresentado aumento do tempo de reação, pelo contrário, foi 

observado que em alguns combates o tempo de reação era otimizado após os 

combates (KRAEMER et al., 2001).  

Resultado semelhante em relação ao do tempo de reação foi obtido na 

potência de membros inferiores, avaliada pelo salto vertical. A altura do salto não foi 

alterada em nenhuma das lutas. Em estudos envolvendo judocas, também não 

observou-se influência das lutas sobre a capacidade de desenvolver potência 

muscular com os membros inferiores (BONITCH-DOMÍNGUEZ et al., 2010; 

FERNÁNDEZ; SOLER; CALVO, 2008). Na luta olímpica, quedas da potência 

muscular de membros inferiores foram constatadas apenas após quatro combates 

da modalidade (BARBAS et al., 2011; KRAEMER et al., 2001). Nesse sentido, os 

membros inferiores no Brazilian jiu-jitsu parecem não sofrer alta sobrecarga, visto 

que os relatos de fadiga local para esta região não são elevados (ANDREATO et al., 

no prelo; FRANCHINI et al., 2005a), fato esse que colaboraria para não ocorrer 

diminuição da potência de membros inferiores. 

Diferentemente da potência de membros inferiores, que não tem recebido 

grande atenção nas investigações envolvendo o Brazilian jiu-jitsu, a força de 

preensão manual tem sido avaliada em diversos estudos (ANDREATO et al., 2013; 

FRANCHINI; TAKITO; PEREIRA, 2003; FRANCHINI et al., 2005a) devido ao fato 

dos combates envolverem pegadas constantes nos quimonos. No presente estudo, 

a preensão manual dominante e não-dominante não foi alterada em nenhum dos 

combates, independente da duração. Esses resultados divergem dos observados 

em competição de nível regional, na qual os atletas (n = 35) apresentaram queda da 

força de preensão para ambos os membros (ANDREATO et al., 2013). No entanto, 

em outra competição regional, foi verificada queda de força de preensão para a mão 

dominante, mas nenhuma alteração para a mão não dominante (ANDREATO et al., 

no prelo). 

Adicionalmente, a força máxima de preensão manual não sofreu influência do 

tempo de combate. O comportamento da preensão manual corrobora com o 

reportado anteriormente por Franchini; Takito; Pereira (2003), em estudo com 

combates fragmentados de 5 min de Brazilian jiu-jitsu, no qual não foi evidenciado 



 

diferenças nos valores de preensão nos diferentes tempos de combate. No entanto, 

essas respostas divergem de estudo com faixas-preta (n = 8) que realizaram 

combates de 10 min, e tiveram a preensão manual avaliada a cada dois minutos. 

Nesse estudo, foi reportado que a força máxima de preensão manual apresentava 

queda a partir do quarto minuto (FRANCHINI et al., 2005a). 

A resistência de pegada, também não apresentou influência do tempo de 

combate, dado que os valores pós-lutas não diferiram entre si. No entanto, após os 

combates de maior duração (8 min e 10 min), o tempo de sustentação foi menor que 

o valor pré-luta. De fato, a resistência de pegada tem sido apontada como um 

importante indicativo de desempenho no Brazilian jiu-jitsu, uma vez que mesmo em 

combates nos quais há diminuição da força máxima de preensão manual, os atletas 

sustentavam 89% (mão direita) e 84% (mão esquerda) da força máxima de preensão 

manual após os combates (ANDREATO et al., 2013).  Além disso, quando 

comparados atletas experientes e iniciantes, não se verifica diferenças para a força 

máxima de preensão, mas se verifica diferenças no teste de resistência de pegada, 

com maior desempenho para os  lutadores experientes (SILVA et al., 2014). 

A flexibilidade exerce papel importante durante os combates, especialmente 

para aplicar golpes e executar defesas (CASTAÑEDA, 2004; SOUZA; SILVA; 

CAMÕES, 2005). O desempenho da flexibilidade, avaliada pelo teste de sentar-e-

alcançar, não foi alterado em nenhuma das situações avaliadas. Esses resultados 

podem ter associação com o fato de existir baixo índice de relato de fadiga para 

membros inferiores após combates de Brazilian jiu-jitsu (ANDREATO et al., no prelo, 

FRANCHINI et al., 2005a), e acredita-se que um dos fatores que pode causar 

diminuição da flexibilidade pós-exercício é a fadiga neuromuscular (GLEIM; 

McHUGH, 1997).  

Analisando a estrutura temporal dos combates fragmentados foram 

observados aumentos progressivos dos tempos totais e número de blocos em alta e 

baixa intensidades. No entanto, esses aumentos já eram esperados e se devem ao 

fato de existir diferença nos tempos de duração dos combates. Quando analisadas 

as variáveis levando em consideração o tempo do combate (tempos relativos ao 

total). Ademais, houve maior tempo médio de esforço e pausa nos combates de 

maior duração. Esses resultados divergem dos observados em lutas de judô, sendo 

que as lutas da modalidade tendem a apresentar menor tempo de esforço e maior 

tempo de pausa no último minuto de luta, fato que pode ser atribuído à fadiga 



 

(MONTEIRO, 1995). No presente estudo, embora tenha aumentado o tempo médio 

de pausa, também aumentou o tempo médio de esforço nas lutas de maior duração. 

A relação esforço:pausa dos combates fragmentados oscilou entre 83 ± 37 e 

230 ± 63 s de esforço por 5 ± 6 s e 35 ± 6 s de pausa. Esses valores não diferem 

muito dos reportados anteriormente em competição de níveis internacional (170 s de 

esforço seguida por 13 ± 6 s de pausa, DEL VECCHIO et al., 2007) e regional (117 s 

de esforço por 33 s de pausa, ANDREATO et al., 2013). Além disso, quando dividido 

o tempo de esforço em alta e baixa intensidades, observou-se uma estrutura de 

ações em alta intensidade de ~3 s intercaladas por ações de ~30 s em baixa 

intensidade. Esses achados, corroboram com os obtidos em competição regional, na 

qual foram observados blocos de aproximadamente 3 s de alta intensidade 

intercalados por blocos de aproximadamente 25 s em baixa intensidade 

(ANDREATO et al., 2013). 

Esses resultados a respeito da temporalidade dos combates trazem 

implicações importantes para a organização de treinamentos, visto que o 

conhecimento das características temporais de uma modalidade esportiva deve ser 

usado sob a ótica de fornecer características fisiológicas para suportar bases de 

prescrições de treinamento que se assemelhem ao esforço realizado na luta 

(MIARKA et al., 2010). 

Assim como a estrutura temporal, o número de ataques efetivos e não-

efetivos realizados pelos atletas só diferiram no valor total, sendo apresentado 

aumento progressivo do número de ataques não-efetivos. No entanto, quando 

analisado o número de ataques por minuto não foram evidenciadas modificações.  

A percepção de esforço geral sofreu influência do tempo de combate, com 

maiores percepções de fadiga após os combates de maior duração. Os presentes 

achados são semelhantes aos obtidos em investigação envolvendo faixas-preta de 

Brazilian jiu-jitsu (n = 8) que realizaram combates de 10 min, e tiveram a percepção 

de esforço arguida a cada dois minutos. Nesse estudo, foi reportado que a 

percepção de esforço dos minutos finais (oitavo e décimo minutos) era superior 

àquela dos minutos iniciais (segundo e quarto minutos) (FRANCHINI et al., 2005a). 

Os valores médios obtidos entre os combates variaram entre 12 

“relativamente fácil” e 15 “cansativo” (escala de 6 a 20). Tais resultados estão em 

conformidade com estudos prévios, uma vez que após simulações de 7 min a média 

reportada foi de 12 “relativamente fácil” (ANDREATO et al., 2012b), média de 13 



 

“ligeiramente cansativo” após simulações de 10 min (FRANCHINI et al., 2005a), e 

média de 15 “cansativo” após combates de competição regional (ANDREATO et al., 

2013).  

Assim como a percepção de esforço geral, o número de pontos de fadiga 

local relatados pelos atletas foi influenciado pelo tempo de combate, como maior 

número de relatos após os combates de maior duração. Adicionalmente, os 

principais pontos de fadiga foram os dedos e antebraço. Esses resultados 

corroboram com anteriores que indicam que o principal grupamento muscular 

relatado é o do antebraço em simulações de 10 min (FRANCHINI et al., 2005a) e 

combates de competição regional (ANDREATO et al., no prelo). 

Desse modo, fica evidente que as alterações metabólicas e perceptivas 

oriundas dos combates não são suficientes para desencadearem alterações 

importantes de desempenho e na estrutura dos combates. 

 

 

7.2 Estudo 2 - Competição simulada 

A realização de combates múltiplos de Brazilian jiu-jitsu, simulando uma 

competição, resultou em tendência de diminuição da concentração de lactato 

durante o estudo (sugerindo diminuição da ativação da via glicolítica no decorrer da 

simulação da competição), bem como diminuição dos valores plasmáticos de 

catecolaminas e insulina. Adicionalmente, ocorreram aumentos dos marcadores de 

danos celulares nos últimos combates indicando possível dano muscular. O 

desempenho em testes físicos mostrou declínio, predominantemente, a partir do 

terceiro combate, para as variáveis de força máxima isométrica de preensão manual. 

Embora esses dados apontem para a instalação de fadiga, a estrutura temporal dos 

combates não foi alterada significativamente durante a competição simulada. No 

entanto, durante o ultimo combate da simulação de competição os atletas 

conseguiram realizar maior número de ataques efetivos. As percepções de esforço 

geral e recuperação não se alteraram durante a competição. 

Os valores de frequência cardíaca pós-luta não apresentaram diferenças 

entre si no decorrer da competição simulada, corroborando assim com dados 

referentes ao judô, no qual atletas de elite realizaram dois a três combates e não 

foram observadas diferenças nos valores de frequência cardíaca entre lutas 

(HERNÁNDEZ-GARCÍA; TORRES-LUQUE; VILLAVERDE-GUTIERREZ, 2009), bem 



 

como estudo envolvendo atletas de luta-olímpica que realizaram 5 combates em um 

dia (BARBAS et al., 2011) ou dois dias de competição (KRAEMER et al., 2001).  

A frequência cardíaca mensurada durante as lutas da competição simulada 

são semelhantes às frequências anteriormente reportadas em simulações de cinco 

minutos (n = 22; 166 ± 16 bpm; FRANCHINI; TAKITO; PEREIRA, 2003), sete 

minutos (n = 12; 165 ± 17; ANDREATO et al., 2012b) e dez minutos (n = 8; 169 ± 7 

bpm; FRANCHINI et al., 2005a). No entanto, são ligeiramente inferiores ao 

observado em estudo com atletas de alto rendimento (n = 7; 182 ± 6 bpm; DEL 

VECCHIO et al., 2007). Assim, os resultados não indicam alto estresse 

cardiovascular durante os combates.  

Diversas pesquisas têm adotado a medida de lactato sanguíneo para inferir a 

demanda energética, sobretudo quanto à atividade glicolítica. Estudos prévios com o 

Brazilian jiu-jitsu (COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a; SILVA et al., 2013) 

permitem inferir que a modalidade ativa significativamente a via glicolítica, dado o 

aumento nas [LAC] em simulações (ANDREATO et al., 2012b; COSWIG; NEVES; 

DEL VECCHIO, 2013a; SILVA et al., 2013) ou em situação competitiva (ANDREATO 

et al., 2013). Os valores de lactato pós-lutas obtidos no presente estudo estão em 

conformidade com a literatura, visto que estudos prévios reportaram concentrações 

de aproximadamente 10 mmol/L (ANDREATO et al., 2012b; ANDREATO et al., 

2013; DEL VECCHIO et al., 2007; FRANCHINI et al., 2005a; SILVA et al., 2013).  

Adicionalmente, no judô tem sido sugerido que atletas com maior nível técnico 

apresentem menor ativação glicolítica para realizarem as ações durante os 

combates (FRANCHINI; ARTIOLI; BRITO, 2013; ARRUZA; SAEZ; VALENCIA, 

1996). Contudo, no Brazilian jiu-jitsu é provável que o tempo de prática e graduação 

não atuem diretamente sobre a ativação glicolítica, visto que ao comparar os valores 

de lactato de atletas graduados (n = 7, faixas–marrom e preta) aos de atletas não-

graduados (n = 7, faixas-azul e roxa) não foram constatadas diferenças entre eles 

(SILVA et al., 2013). 

Os resultados deste estudo apontam uma queda das concentrações no 

terceiro combate. Resultado semelhante foi observado em estudo em que judocas (n 

= 12) realizaram quatro combates, onde as concentrações de lactato pós-luta do 

último combate (14,6 ± 3.6 mmol/L) foram inferiores àquelas concentrações 

sanguíneas observadas nas primeira (18,1 ± 4,4 mmol/L) e segunda (17,0 ± 3,6 

mmol/L) simulações (BONITCH-GÓNGORA et al., 2012). Bonitch-Domínguez et al. 



 

(2010) também reportaram queda da ativação glicolítica em judocas (n = 11) que 

realizaram quatro combates, sendo que as concentrações após a última luta foram 

inferiores às anteriores. Apoiando as informações citadas, Franchini et al. (2009) 

evidenciaram que as concentrações de lactato pico após a primeira luta (12,7 ± 5,0 

mmol/L) era superior ao pico da segunda luta (11,6 ± 4,8 mmol/L). 

Assim, essa diminuição da atividade glicolítica em combates sucessivos é 

plausível (FRANCHINI; ARTIOLI; BRITO, 2013), visto que o sistema glicolítico tem 

uma capacidade limitada para contribuir no fornecimento de energia durante 

esforços de alta intensidade  (GASTIN, 2001). Desse modo, esse processo afeta 

diretamente o desempenho, visto que a capacidade para sustentar a intensidade de 

um exercício de alta intensidade é dependente da capacidade anaeróbia, a qual, 

quando se esgota, determina a exaustão (MORTON; BILLAT, 2000). 

Além disso, devido à estrutura temporal dos combates, com períodos curtos 

de pausa entre as ações, a restauração completa das reservas de fosfagênios 

utilizadas durantes as ações realizadas não é possível (GLAISTER, 2005). Dessa 

forma, possivelmente o componente aeróbio aumenta sua participação no 

fornecimento de energia durante o decorrer dos combates (TABATA et al., 1997). 

Além disso, quando analisada a contribuição dos sistemas em ações específicas de 

judô e taekwondo, evidencia-se grande participação do sistema oxidativo apesar das 

elevadas [LAC] (CAMPOS et al., 2012; FRANCHINI et al., 2011c).  

No judô, atletas realizaram um teste específico de curta duração - Special 

Judo Fitness Test -, no qual os avaliados realizam o máximo de projeções de um 

golpe específico (ippon seoi-nage) em três blocos (1 bloco de 15 s e 2 blocos de 30 

s) intercalados por 10 s. Nessas avaliações foi descrito que a contribuição energética 

foi de 42 ± 6% do sistema alático, 30 ± 6 do sistema lático e 28 ± do sistema aeróbio 

(FRANCHINI et al., 2011c). Embora nesse teste a contribuição aeróbia tenha sido a 

menor entre os três sistemas ela foi significativa, além disso, deve-se lembrar que 

tem sido demonstrado que com o aumento da duração da atividade aumenta-se 

concomitantemente a participação das vias aeróbias de fornecimento de energia 

(GAITANOS et al., 1993). De fato, ao se avaliar as demandas energéticas no muay-

thai e taekwondo constatou-se esse comportamento. No muay-thai, foi observado 

que ocorre ativação significativa tanto aeróbia quando glicolítica, sendo que ocorre 

um aumento expressivo da contribuição glicolítica na fase inicial dos combates, e há 

um aumento progressivo da participação das vias aeróbias no decorrer do combate 



 

(CRISAFULLI et al., 2009). Corroborando tal hipótese, em simulações de taekwondo, 

a contribuição energética foi de 66 ± 6% aeróbia, 30 ± 6% anaerbóbia alática e 4 ± 2 

anaeróbia lática (CAMPOS et al., 2012). 

Apesar da ativação moderada da via glicolítica observada neste estudo, não 

foi observada diferença nas concentrações de glicose. No entanto, a insulina, o 

principal hormônio responsável pela homeostasia da glicemia, apontou diminuição 

gradual durante a simulação de competição. A inexistência de alterações de glicemia 

pode ser explicada devido ao fato de que o organismo possui vias metabólicas que 

buscam manter estabilidade nos padrões de glicose plasmática, como glicogenólise 

hepática e muscular (FEBBRAIO; DANCEY, 1999). 

Esse comportamento glicêmico é semelhante ao observado em simulação de 

sete minutos de Brazilian jiu-jitsu, na qual a glicemia não se alterou (ANDREATO et 

al., 2012b). No entanto, difere das respostas glicêmicas observadas em simulações 

de dois combates subsequentes de 10 min (COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 

2013a) em situação competitiva, visto que a glicemia mostrou-se aumentada após os 

combates de duas competições regionais (ANDREATO et al., no prelo; ANDREATO 

et al., 2013). Os presentes resultados também divergem daqueles observados em 

atletas de luta-olímpica submetidos a cinco combates durante um dia (BARBAS et 

al., 2011), ou dois dias em competição simulada da modalidade (KRAEMER et al., 

2001), sendo que em todos os combates ocorreram aumentos significativos da 

glicemia.  

Um fato que poderia explicar o aumento da glicemia é o estresse que a 

competição real gera. Assim, uma possível descarga adrenérgica é capaz de 

aumentar a disponibilidade de glicose (MECKEL et al., 2011). De fato, Moreira et al. 

(2012) evidenciaram que atletas de Brazilian jiu-jitsu apresentam mais indicativos de 

estresse durante situação real de competição do que em treinamentos. Por sua vez, 

a divergência observada em relação aos estudos conduzidos com atletas de luta-

olímpica que são analisados, pode estar na diferença da estrutura temporal entre 

luta-olímpica (NILSSON et al., 2002) e Brazilian jiu-jitsu (DEL VECCHIO et al., 2007), 

sendo que no último a luta é menos fracionada que na luta olímpica, além disso, no 

Brazilian jiu-jitsu a maior parte do tempo é decorrido no solo (DEL VECCHIO et al., 

2007), enquanto a luta olímpica desenvolve-se predominantemente com ações em 

pé. Ademais, deve-se ressaltar que o status nutricional pode influenciar 

sobremaneira nas respostas glicêmicas (DEGOUTTE; JOUANEL; FILAIRE, 2003). 



 

No que se refere ao metabolismo de gorduras, neste estudo, não foram 

observadas diferenças nas concentrações de triglicérides e colesterol total e suas 

frações. Esses resultados corroboram com estudo prévio com luta de Brazilian jiu-

jitsu de 7 min, exceto para o HDL-colesterol, que apresentou aumento (ANDREATO 

et al., 2012b). Em estudo envolvendo dois combates subsequentes de 10 min, os 

níveis de triglicérides e colesteróis fracionados (HDL, LDL e VLDL) não se 

modificaram, no entanto, foi observado aumento da concentração de colesterol total, 

evidenciada após o segundo combate (COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a).  

A ausência de alteração dos níveis plasmáticos de triglicérides e colesteróis, 

deste estudo, podem ser atribuídos a alguns fatores. Durante o exercício, 

especialmente em alta intensidade, ocorre aumento da secreção de catecolaminas, 

as quais estimulam tanto a quebra de glicogênio quanto a lipólise. No entanto, o 

aumento da taxa de degradação do glicogênio e da glicólise resulta em formação de 

lactato, o qual é contrário à lipólise induzida pelas catecolaminas (BROUNS; VAN 

DER VUSSE, 1998; MAZZEO; MARSHALL, 1989). Além disso, a taxa de produção 

de ATP por minuto via gordura é menor que a produção via carboidrato, pois o 

processo de oxidação de gorduras requer maior quantidade de oxigênio (BROUNS; 

VAN DER VUSSE, 1998; HULTMAN; HARRIS, 1988). Ademais, existem processos 

enzimáticos que limitam o fluxo de ácidos graxos do sangue para a mitocôndria 

(BROUNS; VAN DER VUSSE, 1998). Ainda, tal fato pode estar relacionado à 

diminuição do fluxo sanguíneo no tecido adiposo, fazendo com que uma menor 

quantidade de albumina livre chegue até o local, resultando em menor liberação de 

ácidos graxos (HAWLEY, 2002). 

No entanto, embora os níveis de lipídios circulantes não tenham 

apresentando alterações, a disponibilidade de seu uso parece não ter sido afetada, 

dado que as concentrações plasmáticas de albumina não apresentaram queda 

durante a simulação de competição. Ademais, não se pode descartar a contribuição 

dos lipídios durante os combates, devido à duração dos mesmos e aos fatos 

anteriormente discutidos, como a contribuição dos sistemas energéticos em 

atividades semelhantes (judô e taekwondo) (CAMPOS et al., 2012; FRANCHINI et 

al., 2011c) e a diminuição observada neste estudo das [LAC] nos dois últimos 

combates.  

Além disso, no que concerne a utilização de substratos durante o exercício, 

deve-se ressaltar que o status nutricional e o nível de condicionamento físico 



 

exercem grande influência para a determinação do substrato a ser oxidado. Dieta 

desequilibrada, especialmente com baixa ingestão de carboidratos pode ser 

prejudicial ao desempenho, visto que as reservas de glicogênio são diminuídas 

(DEGOUTTE; JOUANEL; FILAIRE, 2003). De fato, no presente estudo foi observado 

ingestão de carboidratos abaixo do recomendado (54 ± 7 %) e ingestão de proteínas 

acima do recomendado (21 ± 4 %) para homens atletas. É indicado que a ingesta de 

carboidrato seja de aproximadamente 60% do consumo total da dieta, 15 % de 

proteínas e < 30% de gorduras (MARTIN, 2001). Ademais, atletas mais bem 

condicionados tendem a realizar o mesmo tipo de esforço em uma intensidade 

relativa menor (ARRUZA; SAEZ; VALENCIA, 1996), fato que proporciona menor 

gasto energético e maior ativação das vias aeróbias (TABATA et al., 1997). 

Alterações nos níveis plasmáticos de ureia, amônia e ácido úrico podem ser 

indicativos de aumento de degradação protéica (DEGOUTTE; JOUANEL; FILAIRE, 

2003; HARTMANN; MESTER, 2000). No presente estudo, apenas o ácido úrico 

apresentou aumento gradual durante a competição simulada. Em estudo prévio que 

analisou lutas de Brazilian jiu-jitsu de 7 min também não foram observadas 

alterações nas concentrações de amônia e ureia (ANDREATO et al., 2012b). A 

ausência de alteração nos níveis circulantes de ureia também foi observada em dois 

combates subsequentes de 10 min (COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a). 

Embora as concentrações de ureia e amônia não tenham apresentado alterações, 

pode-se sugerir que a competição resulte em aumento gradual de degradação 

protéica, pois além do ácido úrico, os marcadores de danos celulares mostraram 

aumento gradual durante a competição simulada. 

A análise dos marcadores de danos celulares se faz interessante, mas deve 

ser feita com cautela e sempre em conjunto, pois o aumento plasmático dos 

marcadores nem sempre reflete o grau de danos celulares, podendo ser resultado 

do aumento da permeabilidade do sarcolema resultante da alta intensidade da 

atividade (BESSA et al., 2008; VAN DER MEULEN; KUIPERS; DRUKKER, 1991). 

Assim, ao observar o conjunto de marcadores analisados neste estudo (CK, AST, 

ALT, LDH e creatinina), sugere-se que aumentos de indícios de danos celulares 

significativos são apresentados após os terceiro e quarto combates. 

Estudo prévio com Brazilian jiu-jitsu, após simulações de 7 min, indicou 

aumento nas concentrações de ALT e LDH, e manutenção nos níveis de CK e AST, 

apontando que combate único parece não gerar grandes danos celulares 



 

(ANDREATO et al., 2012b). Coswig; Neves; Del Vecchio, (2013a) reportaram que 

em dois combates subsequentes de 10 min de Brazilian jiu-jitsu os atletas 

apresentam aumento de CK nos dois combates, AST e ATL apenas após o primeiro 

combate, e a enzima LDH não se alterou.  

Em pesquisa com a luta-olímpica foi evidenciado aumento gradual dos 

indicadores de dano muscular. Kraemer et al. (2001) apontaram que os níveis 

séricos de CK se mostraram elevados a partir do terceiro combate, e em estudo de 

Barbas et al. (2011) a CK apresentou aumento a partir do momento pré-luta 2, com 

aumento progressivo desse ponto em diante, bem como os níveis de proteína C 

reativa, embora este ultimo marcador, mais sensível, apresentou incremento já na 

primeira luta. Adicionalmente, deve se ressaltar que o estado de treinamento pode 

influenciar nas respostas de dano (MIURA et al., 2005). Além disso, o tempo de 

detecção do marcador deve ser considerado. O pico de CK, por exemplo, não ocorre 

imediatamente após o dano, podendo ser identificado até 48 h após (SMITH et al., 

1994). 

Assim, estratégias de recuperação após as lutas seriam importantes de serem 

adotadas, dado que o aumento dos marcadores de danos celulares acompanha a 

queda progressiva do desempenho (KATIRJI; AL-JABERI, 2001). Além disso, as 

respostas desses marcadores podem estar associadas às funções de sinalização 

anti-inflamatórias (COSWIG; NEVES; DEL VECCHIO, 2013a). 

Quanto às respostas hormonais, este estudo, apontou aumento dos níveis de 

adrenalina e noradrenalina em todos os combates, exceto para noradrenalina que 

não se elevou após a terceira luta. Além disso, foi observado pico de secreção de 

catecolaminas em decorrência dos dois primeiros combates, e menor secreção após 

os dois últimos.  

Na luta olímpica, atletas submetidos a cinco combates no mesmo dia 

demonstraram aumento das catecolaminas em todos os combates, no entanto, o 

aumento dos níveis de noradrenalina nos últimos combates foram inferiores àqueles 

observados nos dois primeiros (BARBAS et al., 2011). Kraemer et al. (2001), por sua 

vez, submeteram os atletas de luta olímpica a cinco combates divididos em dois dias 

(três no primeiro e dois no segundo dia). Nesse estudo, os autores reportaram que, a 

noradrenalina respondeu com aumento em todos os combates. No entanto, houve 

diminuição da secreção de adrenalina no último combate de cada dia. 



 

No que concerne esses resultados, a noradrenalina parece apresentar maior 

responsividade ao exercício físico e à desidratação (HOFFMAN et al., 1994), além 

disso, a liberação de catecolaminas parece estar envolvida com o mecanismo de 

ativação do sistema imune após danos induzidos pelo exercício (GIRALDO et al., 

2009). 

Adicionalmente, essa menor ativação adrenérgica nos dois últimos combates 

é similar ao comportamento do lactato sanguíneo e diminuição da insulina. Este 

resultado sugere que a queda nas concentrações de lactato possam estar 

associadas a essa menor ativação adrenérgica, uma vez que o fato de haver menor 

ativação desse sistema resultaria em menor ativação da via glicolítica e menor 

acúmulo de lactato (MARKOWSKA et al., 1984). 

Estudos prévios com modalidades de combate avaliaram a resposta de 

testosterona e cortisol, uma vez que ambos marcadores fornecem dados 

interessantes acerca do status anabólico/catabólico, respectivamente. No presente 

estudo, não foram observadas alterações significativas das concentrações de 

testosterona, cortisol e razão T/C. Os presentes achados divergem da hipótese 

estabelecida no início deste estudo, na qual esperava-se aumento gradual das 

concentrações de cortisol concomitante à diminuição nos níveis séricos de 

testosterona.  

Os resultados deste estudo divergem dos resultados observados após duas 

simulações e após dois combates em competição real de Brazilian jiu-jitsu, sendo 

que foram observadas elevações de cortisol nas duas situações (MOREIRA et al., 

2012). Divergem também dos resultados reportados em competição regional de 

Brazilian jiu-jitsu, sendo reportadas elevações das concentrações de cortisol 

(ANDREATO et al., no prelo). Contudo, esses dados são semelhantes aos 

observados em dois combates subsequentes de 10 min de Brazilian jiu-jitsu, no qual 

não foram observadas alterações nesses parâmetros (COSWIG; NEVES; DEL 

VECCHIO, 2013a). Quando avaliado o efeito da competição sobre os parâmetros 

hormonais na luta olímpica, dois estudos apontaram que tende a ocorrer diminuição 

da secreção de testosterona concomitantemente ao aumento da secreção de cortisol 

em decorrência do estresse gerado pela realização dos combates (BARBAS et al., 

2011; KRAEMER et al., 2001). Ademais, o aumento das concentrações de cortisol 

indica aumento do estado catabólico e tem sido associado à queda de desempenho 

(BARBAS et al., 2011) acompanhada da perda de proteínas contráteis e 



 

neurotransmissores (KRAEMER; RATAMESS, 2005). O comportamento da 

testosterona por sua vez  tem sido usado para explicar alterações no desempenho, 

especialmente associando a queda desse hormônio com o prejuízo de desempenho 

(BARBAS et al., 2011).  

Embora haja resultados divergentes, a associação entre padrões psicológicos 

e respostas hormonais tem sido apontando que o aumento das concentrações de 

testosterona é positivo (FRY et al., 2011), ao passo que o aumento de cortisol é 

negativo (FILAIRE et al., 2001). Assim, não pode-se refutar a influência dos fatores 

psicológicos sobre tais respostas hormonais. De fato, especificamente com o 

Brazilian jiu-jitsu, foi observado que combates em situações reais geram respostas 

hormonais diferentes daquelas oriundas de simulações durante treinamentos, sendo 

tais divergências atribuídas ao estresse da competição (MOREIRA et al., 2012). 

Adicionalmente, deve-se lembrar que, para a condução do presente estudo, 

os atletas não foram submetidos à perda de peso, ao passo que nos estudos 

desenvolvidos na luta olímpica os atletas fizeram redução brusca de massa corpórea 

nos dias que antecederam a simulação da competição (BARBAS et al., 2011; 

KRAEMER et al., 2001), o que poderia explicar as diferenças observadas entre os 

resultados do presente estudo e os conduzidos com tal modalidade. 

Outro fator que merece atenção é o status hidroeletrolítico, uma vez que a 

diminuição hídrica e eletrolítica pode aumentar os níveis de estresse causado pelo 

exercício, alterar o controle de temperatura corporal, deixar o organismo mais 

suscetível a doenças e causar prejuízos ao desempenho físico (SILVA et al., 2011).  

Os presentes achados mostram que não ocorreram alterações nos níveis de 

sódio, potássio, ferro e magnésio. O cálcio apresentou diminuição de suas 

concentrações antes do segundo combate. Os níveis de fósforo apresentaram 

diminuição no decorrer da simulação de competição. Com base nesses achados, 

embora tenham ocorrido eventuais alterações durante a competição simulada, o 

equilíbrio hidroeletrolítico não pode ser apontado como desencadeador de danos ao 

desempenho. Ademais, embora não sejam apresentados dados diretos quanto à 

hidratação, os níveis de proteínas totais apresentaram alterações principalmente 

antes do segundo combate, apontando assim, que a competição não gerou 

desidratação nos atletas.  

Assim sendo, a reposição hídrica parece ser executada corretamente quando 

os atletas são deixados livres para se hidratarem. Essa ideia corrobora com a 



 

sugestão de que a reposição hídrica pode ser feita com base na sensação de sede 

dos atletas (NOAKES et al., 2004). Além disso, a reposição de eletrólitos durante a 

competição parece não ser fundamental, bem como a reposição de líquidos deve ser 

feita com cautela, para não gerar desconforto gástrico e eliminação desnecessária 

de eletrólitos (MACHADO-MOREIRA et al., 2006).  

Além dos parâmetros sanguíneos, o desempenho físico é fundamental de ser 

medido. No presente estudo, o tempo de reação não sofreu alteração durante a 

competição simulada. O não comprometimento do tempo de reação se faz 

importante em esportes de combate, dado que tal variável é importante em situações 

que exigem tomada de decisões rápidas, como se esquivar de um ataque ou aplicar 

um contragolpe (LIMA et al., 2004; SCHIMIDT, 1993). No Brazilian jiu-jitsu, até o 

momento, este estudo é pioneiro, pois não existem dados na literatura que apontem 

o efeito de lutas sobre a capacidade de reação dos atletas. No entanto, os presentes 

dados são semelhantes aos reportados durante competição de luta-olímpica, sendo 

que não foi apresentado aumento do tempo de reação, pelo contrário, foi observado 

que em alguns combates o tempo de reação era otimizado após os combates 

(KRAEMER et al., 2001). Assim, a hipótese inicial que ocorreria aumento do tempo 

de reação devido à fadiga gerada pela simulação de competição não foi confirmada.  

A altura do salto vertical não apresentou queda gradual durante a competição 

simulada. No entanto, a mesma apresentou valores pós-luta 2 superiores àqueles 

mensurados antes da terceira luta. Assim, hipotetiza-se que possa ter ocorrido um 

efeito conhecido como potencialização pós-ativação, sendo que já foi demonstrado 

que judocas, após executarem exercícios pliométricos isoladamente ou conciliados à 

exercícios de força, demonstraram melhora de desempenho de potência muscular 

(MIARKA; DEL VECCHIO; FRANCHINI, 2011).  

Ademais, os presentes resultados possuem similaridades com os observados 

anteriormente em judocas que não apresentaram alterações nos índices de potência 

de membro inferiores durante estudos em que foram submetidos a um 

(FERNÁNDEZ; SOLER; CALVO, 2008) ou quatro combates sucessivos (BONITCH-

DOMÍNGUEZ et al., 2010).  

Na luta olímpica, quando os atletas foram submetidos a cinco combates, a 

diminuição da potência do salto foi observada, em ambos os estudos, após o quarto 

combate da competição (BARBAS et al., 2011; KRAEMER et al., 2001). A não 

interferência dos combates sobre a manifestação de potência de membros inferiores 



 

pode ser atribuída à dinâmica dos combates que exigem poucas ações de potência 

de membros inferiores durante os combates. Além disso, a indicação de pontos de 

fadiga, que pode ser um indicativo de grande solicitação de resistência muscular, foi 

baixa para os membros inferiores neste estudo e em estudos anteriores envolvendo 

o Brazilian jiu-jitsu (ANDREATO et al., no prelo; FRANCHINI et al., 2005a). 

No Brazilian jiu-jitsu, devido à dinâmica dos combates envolver muito a 

pegada no quimono do adversário, diversos estudos têm avaliado a força isométrica 

máxima de preensão manual em atletas da modalidade durante situações de luta 

(ANDREATO et al., 2013; FRANCHINI; TAKITO; PEREIRA, 2003; FRANCHINI et al., 

2005a). No presente estudo, foi observado que a força isométrica máxima de 

preensão manual da mão dominante apresentou declínio na primeira luta e nas duas 

últimas lutas da competição simulada em relação ao estado inicial, e a mão não-

dominante mostrou declínio de força nos dois últimos combates. Estudos prévios 

com Brazilian jiu-jitsu  também apontaram a diminuição da força máxima de 

preensão manual durante simulações (FRANCHINI et al., 2005a), competição real 

(ANDREATO et al., 2013) e prevalência alta de relatos de fadiga no antebraço 

(ANDREATO et al., 2012b; FRANCHINI et al., 2005a).  

No judô, quando atletas foram submetidos a protocolos envolvendo quatro 

combates, não foram observadas diferenças entre os valores pré e pós-lutas, no 

entanto, foi evidenciada diminuição da força de preensão manual antes do terceiro e 

quarto combates (BONITCH-GÓNGORA et al, 2012). Durante competições 

simuladas de luta olímpica, estudo de Kraemer et al. (2001), envolvendo cinco 

combates em dois dias, foi observado declínio da força de preensão manual após o 

primeiro e terceiro combates, enquanto o estudo de Barbas et al. (2011), envolvendo 

cinco combates em um único dia, foi observado declínio gradual da preensão 

manual, concomitante à diminuição após os cincos combates que compunham a 

competição.  

No entanto, embora tenha ocorrido diminuição da força isométrica máxima, a 

resistência de pegada no quimono não sofreu alterações durante a simulação de 

competição. Tais achados corroboram com achados prévios, os quais apontam que 

na modalidade a resistência muscular de antebraço é mais importante que a força 

máxima (ANDREATO et al., 2011). De fato, estudos anteriores já atentavam para a 

boa capacidade resistência muscular de antebraço de atletas de Brazilian jiu-jitsu, 

visto que após combates de competição regional foi observado que os atletas 



 

sustentavam 89% (mão direita) e 84% (mão esquerda) da força máxima de preensão 

manual após os combates (ANDREATO et al., 2013), e sustentação de 85% da força 

máxima de preensão manual após simulações de 5 min (FRANCHINI; TAKITO; 

PEREIRA, 2003). Além disso, quando comparados atletas experientes e iniciantes, 

não se verifica diferenças para a força máxima de preensão, mas se verifica 

diferenças no teste de resistência de pegada, com maior desempenho para os  

lutadores experientes (SILVA et al., 2014). 

A flexibilidade, a qual se faz importante para a execução de movimentações e 

técnicas específicas da modalidade (CASTAÑEDA, 2004; SOUZA; SILVA; 

CAMÕES, 2005) não foi alterada com os combates. Esse achado sustenta a 

hipótese inicial, a qual previa que a mesma não se alteraria. Esses resultados 

podem ter associação com o fato de existir baixo índice de relato de fadiga para 

membros inferiores após combates de Brazilian jiu-jitsu (ANDREATO et al., no prelo, 

FRANCHINI et al., 2005a), e acredita-se que um dos fatores que pode causar 

diminuição da flexibilidade pós-exercício é a fadiga neuromuscular (GLEIM; 

McHUGH, 1997). 

Embora, como apontado anteriormente, a competição simulada tenha gerado 

diminuição gradual da ativação glicolítica, da atividade adrenérgica e das 

concentrações de insulina, aumento dos marcadores de danos celulares e queda da 

força isométrica máxima de preensão manual, a estrutura temporal dos combates 

não foi alterada significantemente. A estrutura temporal, deste estudo, oscilou entre 

180 ± 76 e 290 ± 182 s de esforço por 21 ± 13 e 42 ± 22 s de pausa. Esses valores 

não diferem muito dos reportados anteriormente em competição de níveis 

internacional: 170 s de esforço seguida por 13 ± 6 s de pausa (DEL VECCHIO et al., 

2007) e regional: 117 s de esforço por 33 s de pausa (ANDREATO et al., 2013).  

Essa estrutura temporal típica da moldalidade auxilia na explicação do fato de 

ocorrer moderada ativação da via glicolítica, evidenciada pelas concentrações de 

lactato, sendo que o baixo tempo de pausa entre as ações são insuficientes para a 

restauração completa dos estoques de fosfagênios gastos durantes as ações 

realizadas (GLAISTER, 2005). Adicionalmente, este estudo aponta que os períodos 

de esforço são compostos por blocos de aproximadamente 30 s em baixa 

intensidade, intercalados por blocos de 2 a 4 s em alta intensidade. Novamente, 

esses achados corroboram com os obtidos em competição regional, na qual foram 



 

observados blocos de aproximadamente 3 s de alta intensidade intercalados por 

blocos de aproximadamente 25 s em baixa intensidade (ANDREATO et al., 2013).  

Esse padrão de luta, sem alterações na estrutura temporal durante a 

simulação de competição, refuta a hipótese estabelecida inicialmente, de que a 

temporalidade da luta seria afetada, passando a apresentar menor tempo de 

esforço, maior número e tempo de pausa durante os combates. Adicionalmente, foi 

hipotetizado que com o decorrer da competição simulada os atletas passariam a 

exercer menor número de ações motoras. Além disso não ter ocorrido, foi observado 

que durante o último combate ocorreu maior número de ações efetivas. Tal evento 

pode ser atribuído ao fato dos atletas terem se empenhado mais neste último 

combate, visto que sabiam que não teriam que realizar outros combates 

posteriormente. Tal ideia pode ser sustentada por indícios que os atletas se poupam 

durante o combate para se empenharem mais nos estágios finais de luta. De fato, 

em análises de combates da Copa do Mundo de 2005 de Brazilian jiu-jitsu foi 

observado que o maior número de pontuações ocorria nos minutos finais. Além 

disso, ao fragmentar um combate de Brazilian jiu-jitsu de 5 min foi observado que a 

frequência cardíaca no penúltimo minuto era reduzida, indicando um efeito poupador 

para o minuto final (FRANCHINI; TAKITO; PEREIRA, 2003).  

No entanto, deve-se considerar que a competição foi conduzida mantendo-se 

o mesmo adversário durante os quatros combates. Tal medida foi adotada para que 

as alterações observadas não fossem oriundas das variações técnicas entre 

sujeitos. Contudo, o fato de se realizar quatro combates com o mesmo adversário 

pode ter ocorrido um efeito adaptativo ao padrão técnico do adversário. 

Outros indicadores de esforço de fácil aplicação e baixo custo são as escalas 

perceptivas. Estudos prévios com o Brazilian jiu-jitsu reportaram que a PSE dos 

atletas para os combates eram de 12 (“relativamente fácil”) em simulações 

(ANDREATO et al., 2012b), 15 (“cansativo”) em competições regionais (ANDREATO 

et al., 2013) e 16 (“cansativo”) em competições regionais (ANDREATO et al., no 

prelo). Sendo assim, a classificação encontrada neste estudo está em conformidade 

com àquelas oriundas de competição da modalidade, e ligeiramente superior às 

oriundas de simulações. A PSE durante a simulação de competição não sofreu 

alteração, sendo os valores médios reportados em cada luta classificados como 

“cansativo”. Esse comportamento difere do encontrado em atletas de luta olímpica 



 

que realizaram cinco combates, uma vez que a PSE pós quarto combate foi superior 

à observada pós primeiro combate (BARBAS et al., 2011).  

Além da fadiga geral, a partir de estudo de Nilsson et al. (2002), que propôs a 

análise da fadiga local, alguns estudos têm analisado tal resposta perceptiva em 

esportes de combate. No Brazilian jiu-jitsu, em simulações de luta (10 min) entre 

faixas-preta (n = 8) os atletas relataram maior percepção de fadiga nas regiões 

musculares do antebraço (63 %) e ombro (38 %) (FRANCHINI et al., 2005a), e  em 

situação competitiva (n = 12) predominantemente a região do antebraço (68 %) 

(ANDREATO et al. no prelo). Na luta olímpica, foi descrito que os principais pontos 

de fadiga reportados pelos atletas (n = 42) durante competição mundial eram 

antebraço (53 %) e deltoides (17 %) (NILSSON et al., 2002). 

O presente estudo corrobora com esses achados prévios, no sentido que 

houve grande indicação do antebraço como ponto de fadiga em todos os combates. 

Além disso, o bíceps e os dedos foram também outras regiões frequentemente 

apontadas como pontos de fadiga. A percepção de fadiga nessas três regiões se 

deve ao fato de serem grupamentos envolvidos na “pegada”, a qual é bastante 

solicitada durante o desenvolvimento dos combates. No entanto, embora tenha 

ocorrido um aumento gradual dos marcadores de danos celulares, para a percepção 

de fadiga não houve aumento de regiões musculares indicadas como pontos de 

fadigas no decorrer da simulação de competição. 

Ainda sobre a percepção de fadiga local, além desses dados serem 

relevantes para direcionar o treinamento de resistência de força dos atletas, eles 

podem ser utilizados também para o direcionamento de exercícios profiláticos, afim 

de auxiliarem a minimizar o desenvolvimento de possíveis desequilíbrios 

musculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se que a duração do combate de Brazilian jiu-jitsu exerce influência 

nas respostas fisiológicas e perceptivas dos atletas, visto que os combates de 

maiores durações geraram maior ativação glicolítica, bem como maior percepção de 

esforço dos atletas. Contudo, o desempenho em testes físicos e a estrutura temporal 

dos combates não sofreram alterações importantes, bem como não sofreram 

influência direta do tempo de duração do combate. 

Conclui-se, também, que a realização de competição simulada promove 

diminuição da ativação da via glicolítica, bem como diminuição da secreção de 

catecolaminas e insulina no decorrer da simulação da competição. Adicionalmente, 

ocorreram aumentos dos marcadores de danos celulares nos últimos combates 

indicando possível dano muscular. O desempenho em testes físicos mostrou 

declínio, predominantemente, a partir do terceiro combate, para a força máxima 

isométrica de preensão manual.  

Embora esses dados apontem para a instalação de fadiga, a estrutura 

temporal dos combates não foi alterada significativamente durante a competição 

simulada. Além disso, durante o último combate da simulação de competição os 

atletas conseguiram realizar maior número de ataques efetivos. As percepções de 

esforço geral e recuperação não se alteraram durante a simulação de competição. 
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I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
 

1. DADOS DO INDIVÍDUO 

Nome completo  

 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

 
RG  

Data de nascimento  

Endereço completo  

CEP  

Fone  

e-mail  

 
 
2. RESPONSÁVEL LEGAL 

Nome completo  

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.)  

 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

 
RG  

Data de nascimento  

Endereço completo  

CEP  

Fone  

e-mail  

 
 
 
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 
1. Título do Projeto de Pesquisa 

Análise multifatorial do estresse orgânico sobre atletas de Brazilian Jiu-Jitsu submetidos à competição 
simulada 

 
2. Pesquisador Responsável 

Emerson Franchini 

 
3. Cargo/Função 

Professor Associado 

 
4. Avaliação do risco da pesquisa: 

 RISCO MÍNIMO X RISCO BAIXO  RISCO MÉDIO  RISCO MAIOR 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 
 

5. Duração da Pesquisa 

24 meses 

 
 
III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A 
PESQUISA, DE FORMA CLARA E SIMPLES, CONSIGNANDO: 

1. Justificativa e os objetivos da pesquisa; 

 

Nas modalidades esportivas de combate, em geral, e no Brazilian Jiu-Jitsu, especificamente, técnicos e 

treinadores têm reproduzido os mesmos treinamentos há anos, repassando os processos de treinamentos 

aprendidos com seus respectivos mestres. Adicionalmente, em relação aos esportes de combate de forma 



 

geral, poucos estudos são realizados para diagnóstico do efeito de lutas múltiplas, como ocorre com o 

modelo competitivo, o que possibilitaria uma melhor compreensão da demanda fisiológica sob a qual o atleta 

necessita desempenhar, assim como as alterações entre os diferentes combates de uma competição. De 

fato, constata-se que ajustes diferentes ocorrem nas respostas metabólicas e de capacidades físicas 

durante momentos distintos de um evento competitivo. Assim sendo, tais distinções devem ser conhecidas e 

consideradas junto ao treinamento. 

Portanto, o conhecimento das respostas fisiológicas durante a competição de Brazilian Jiu-Jitsu pode 

contribuir sobremaneira para o aperfeiçoamento dos métodos de treinamento na modalidade. Assim, o 

objetivo deste estudo será determinar as respostas fisiológicas e as alterações de desempenho físico de 

atletas de Brazilian Jiu-Jitsu submetidos à simulação de competição. 

 
2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos 
que são experimentais; 

 

Você será solicitado a realizar combates de Brazilian Jiu-Jitsu com diferentes durações (3, 5, 7 e 10 minutos) 

sem interrupções em caso de finalizações e/ou quatro lutas de 10 minutos com 30 minutos de intervalo entre 

os combates. Antes e após cada combate você passará por uma bateria de testes físicos, que constitui-se 

de dinamometria de preensão manual, para averiguar a força muscular de preensão; teste de velocidade de 

reação, para identificar o tempo que você leva para responder a um estimulo sonoro; teste sentar e alcançar, 

para avaliar a flexibilidade de membros inferiores e das costas; teste de sustentação na barra com quimono, 

para avaliar sua resistência de pegada; teste de salto vertical, para avaliar sua potência de membros 

inferiores. Juntamente com as baterias de testes, você terá o lóbulo da orelha perfurado para obtenção de 

uma gota de sangue, para medir lactato; e uma das veias do antebraço perfurada para dosagens de 

hormônios e indicadores de metabolismo e micro lesões teciduais. Todos os combates serão filmados, para 

análise técnico-taticas, e após cada combate você será questionado sobre a intensidade do esforço. 

Anteriormente aos combates você será questionado sobre sua alimentação, para avaliarmos quais 

nutrientes você consome, e a quantidade de nutrientes. Em sessão a parte, você passará por avaliação para 

medirmos sua massa corporal (peso), altura, circunferências, e dobras cutâneas e diâmetro ósseo. 

 
 
3. desconfortos e riscos esperados; 
 

Você poderá sentir um desconforto devido a série de punções das veias do antebraço e do lóbulo da orelha 
para as coletas sanguíneas, além da fadiga inerente a realização dos combates. 
 
4. benefícios que poderão ser obtidos;  
5.  

Não haverá compensação financeira pela sua participação neste estudo. Você receberá um relatório 
completo sobre seu desempenho e participação, assim como o resultado final do estudo.  

 
 
 
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

 
O pesquisador responsável pelo estudo se coloca à disposição para esclarecer, a qualquer momento, as 
possíveis dúvidas sobre essa pesquisa, seus procedimentos, riscos e benefícios proporcionados. 
Adicionalmente, você tem o direito de se retirar a qualquer momento do estudo sem que isso lhe proporcione 
qualquer prejuízo ou transtorno dentro da competição. Sigilo, confidencialidade e privacidade dos dados e 
informações obtidos no estudo são assegurados pelo pesquisador responsável.  
 



 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E 
REAÇÕES ADVERSAS. 

 
Em caso de necessidade, você poderá entrar em contato com o Prof. Dr. Emerson Franchini pelo telefone 3091-
2124 ou com o aluno de mestrado Leonardo Vidal Andreato pelo telefone 8495-3202. 
 
 
VI. - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Não possui. 
 
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 
consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 
 
 
São Paulo, _____/_____/_____ 
 
 
 

assinatura do sujeito da pesquisa  assinatura do pesquisador 
ou responsável legal  (carimbo ou nome legível) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO B - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


