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1 INTRODUÇÃO 

 

A redução do peso corporal é um objetivo de grande parte da população, 

e de grupos específicos de atletas (WALBERG, 1989). Alguns atletas 

necessitam manter-se constantemente o mais magro e leve possível por 

exigências de suas modalidades, como no caso de dançarinos, patinadores e 

ginastas. Outros, como os atletas de lutas (modalidades cujas competições são 

divididas por categorias de peso), reduzem o peso corporal dias antes das 

competições e recuperam-no subseqüentemente, na tentativa de levar 

vantagem lutando com adversários menores, mais leves e fracos (TIPTON e 

TCHENG, 1970; BROWNELL, STEEN e WILMORE, 1987; BLACKBURN, 

WILSON, KANDERS, STEIN, LAVIN, ADLER et al., 1989; HORSWILL, PARK e 

ROEMMICH, 1990; FOGELHOLM, KOSKINEN, LAAKSO, RANKINEN e 

RUOKONEN, 1993; ROEMMICH e SINNING, 1997a). Dessa forma, é muito 

comum entre lutadores a prática de redução rápida de peso antes dos torneios.  

Um dos primeiros levantamentos sobre o assunto foi realizado em 1970, 

apontando que a grande maioria dos atletas costumava reduzir significativa 

quantidade de peso poucos dias antes da pesagem (TIPTON e TCHENG, 

1970). Anos depois, Steen e Brownell (1990) se propuseram a verificar se a 

“tradição” de perda de peso entre os lutadores havia mudado. Os autores 

verificaram que, mesmo após alguns alertas de órgãos e entidades médicas 

(AMA, 1967; ACSM, 1976), o padrão de perda rápida de peso não havia se 

alterado, e os atletas continuavam a utilizar meios de perda de peso 

potencialmente prejudiciais a saúde e ao desempenho. Posteriormente, o 

Colégio Americano de Medicina do Esporte publicou sua posição oficial e 

atualizada sobre o assunto, condenando novamente a perda rápida de peso 

(OPPLIGER, CASE, HORSWILL, LANDRY e SHELTER, 1996). No ano 

seguinte, em 1997, três estudantes norte-americanos morreram em 

decorrência de desidratação e estresse térmico associados à perda de peso 

pré-competição (AMA, 1998). Após esse evento trágico, a NCAA (National 

Collegiate Athletic Association), que regula o esporte amador nos Estados 

Unidos, mudou algumas regras e lançou uma série de medidas que visava 
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evitar que os atletas perdessem grande quantidade de peso em curto período 

de tempo.  

Antes da implementação desse pacote de regras, cerca de 90% dos 

lutadores costumavam perder peso pra competir, sendo que 70% deles 

usavam com freqüência um ou mais métodos perigosos de perda rápida de 

peso (STEEN e BROWNELL, 1990; KININGHAM e GORENFLO, 2001). Os 

atletas costumavam reduzir, em média, aproximadamente 5% do peso corporal 

para competir (TIPTON e TCHENG, 1970; STEEN e BROWNELL, 1990; 

KININGHAM e GORENFLO, 2001), mas cerca de 40% dos lutadores reduziam 

mais do que 10% do peso corporal (STEEN e BROWNELL, 1990). Alguns 

atletas ainda induziam vômitos, ou tomavam fármacos diuréticos ou laxativos, 

métodos considerados extremamente agressivos (WOODS, WILSON e 

MASLAND, 1988; STEEN e BROWNELL, 1990; KININGHAM e GORENFLO, 

2001). Os métodos mais utilizados para perder peso eram: restrição severa da 

ingestão de alimentos e líquidos; jejum prolongado; sudorese por meio de 

saunas e exercícios em ambientes quentes ou com roupas de 

plástico/borracha; e aumento na quantidade e/ou intensidade dos exercícios 

(TIPTON e TCHENG, 1970; WOODS, WILSON e MASLAND, 1988; STEEN e 

BROWNELL, 1990; KININGHAM e GORENFLO, 2001).   

Apesar desses dados serem extremamente preocupantes, diversos 

levantamentos foram conduzidos depois das mudanças de regra promovidas 

pela NCAA, os quais mostraram claramente sua efetividade em atenuar tanto a 

prevalência quanto a magnitude e a agressividade dos métodos de perda 

rápida de peso (OPPLIGER, LANDRY, FOSTER E LAMBRECHT, 1998; 

DAVIS, DWYER, REED, BOPP, STOSIC E SHEPANSKI, 2002; OPPLIGER, 

STEEN e SCOTT, 2003; ALDERMAN, LANDERS, CARLSON e SCOTT, 2004; 

OPPLIGER, UTTER, SCOTT, DICK E KLOSSNER, 2006). 

Levantamentos desse tipo envolvendo atletas de judô são muito menos 

numerosos e a informação disponível na literatura é mais incipiente. As 

evidências indicam que o comportamento dos judocas brasileiros em relação à 

perda de peso é semelhante ao dos lutadores norte-americanos. Alguns 

trabalhos (FRANCHINI, TAKITO, MATHEUS, VIEIRA E KISS, 1997; ARTIOLI, 

SCAGLIUSI, POLACOW, GUALANO e LANCHA JUNIOR, 2007) mostraram 



3 

 

que a maioria dos judocas de elite avaliados em seus estudos costumavam 

pesar mais do que o limite superior de peso de suas respectivas categorias. 

FRANCHINI et al. (2005) avaliaram 111 judocas da classe juvenil (86 meninos 

e 25 meninas) e constataram que, semelhante ao encontrado entre os norte-

americanos, cerca de 90% dos atletas costumavam perder peso para competir. 

Eles reduziam, em média, cerca de 5% do peso corporal. Uma constatação 

preocupante é que grande parte dos atletas começa a reduzir o peso antes dos 

10 anos de idade (FRANCHINI, ARTIOLI e SILVA NETO, 2005). Segundo 

ARTIOLI et al.(2007), os métodos mais utilizados entre uma amostra de atletas 

de elite foram: desidratação (obtida pela restrição da ingestão de líquidos e 

pelo uso de agasalhos e sacos plásticos debaixo do kimono), restrição da 

ingestão energética (obtida por meio de jejum no dia que antecede a pesagem 

ou por deixar de fazer uma das refeições – geralmente o jantar), e restrição da 

ingestão de doces e alimentos gordurosos. Recentemente, FILAIRE, 

ROUVEIX, PANNAFIEUX e FERRAND (2007) também verificaram que judocas 

perdem significativa quantidade de peso por meio de métodos perigosos, como 

indução de vômito, pílulas dietéticas e laxantes. 

Apesar dos dados iniciais indicarem que os comportamentos de perda 

de peso de lutadores de judô são semelhantes aos de lutadores norte-

americanos de luta olímpica, não há ainda nenhum grande estudo bem 

conduzido e controlado que tenha se preocupado em responder a essas 

questões.  

Diversos estudos têm indicado que a utilização de tais métodos para 

perda rápida de peso prejudica tanto o desempenho aeróbio (SALTIN, 1964a; 

CRAIG e CUMMINGS, 1966; RIBISL e HERBERT, 1970; LOY, CONLEE, 

WINDER, NELSON, ARNALL e FISHER, 1986; WEBSTER, RUTT e 

WELTMAN, 1990; WALSH, NOAKES, HAWLEY e DENNIS, 1994) quanto 

anaeróbio (SALTIN, 1964a; KLINZING e KARPOWICZ, 1986; VIITASALO, 

KYROLAINEN, BOSCO e ALEN, 1987; HORSWILL, HICKNER, SCOTT, 

COSTILL e GOULD, 1990; WEBSTER, RUTT e WELTMAN, 1990; HICKNER, 

HORSWILL, WELKER, SCOTT, ROEMMICH e COSTILL, 1991; BURGE, 

CAREY e PAYNE, 1993; OOPIK, PAASUKE, SIKKU, TIMPMANN, 

MEDIJAINEN, ERELINE et al., 1996; RANKIN, OCEL e CRAFT, 1996; 
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FILAIRE, MASO, DEGOUTTE, JOUANEL e LAC, 2001). Entretanto, na maioria 

das competições de judô há, após a pesagem, um período que pode variar de 

três a vinte horas até o início das lutas (HORSWILL, SCOTT, DICK e HAYES, 

1994; RANKIN, OCEL e CRAFT, 1996). Estudos preliminares realizados por 

nosso grupo indicam que, pelo menos em competições nas quais a pesagem 

ocorre no mesmo dia das lutas, o intervalo entre a pesagem e o início das lutas 

varia de três a cinco horas, em média (ARTIOLI, KASHIWAGURA, FUCHS, 

SOLIS, TAKESIAN e LANCHA JUNIOR, 2007). Nesse tempo, os atletas 

costumam recuperar parte do peso perdido, pois podem ingerir alimentos e 

líquidos ad libitum.  

Embora exista alguma evidência de que 17 horas não são suficientes 

para uma adequada recuperação após perda rápida de peso (OOPIK, 

PAASUKE, SIKKU, TIMPMANN, MEDIJAINEN, ERELINE et al., 1996), a 

maioria das investigações utilizou períodos de aproximadamente cinco horas, 

os quais são mais próximos das situações reais de luta. Os resultados 

observados na literatura são ainda controversos, de modo que alguns trabalhos 

mostraram que muitas variáveis fisiológicas retornam a valores próximos aos 

normais nesse período (PALMER, 1968; RIBISL e HERBERT, 1970; ALLEN, 

SMITH e MILLER, 1977; KLINZING e KARPOWICZ, 1986; BURGE, CAREY e 

PAYNE, 1993; RANKIN, OCEL e CRAFT, 1996), enquanto outros mostraram 

que cinco horas não é tempo suficiente para recuperação adequada (COSTILL 

e SPARKS, 1973; TORRANIN, 1976; SERFASS, STULL, ALEXANDER e 

EWING JUNIOR, 1984). Provavelmente, a discrepância dos resultados da 

literatura deve-se às diferenças nos protocolos de avaliação do desempenho 

utilizados nos estudos mencionados. 

Passada a competição, os lutadores recuperam totalmente o peso 

perdido, até que chegue a próxima competição, quando terão de reduzi-lo 

novamente. Esse ciclo “ganhar-perder” grandes quantidades de peso corporal 

em curto período de tempo tem sido apontado como um fator agravante no 

quadro de inadequação do peso corporal ao peso da categoria (BROWNELL, 

STEEN e WILMORE, 1987; MCCARGAR e CRAWFORD, 1992; SAARNI, 

RISSANEN, SARNA, KOSKENVUO e KAPRIO, 2006) e pode, pelo menos 

temporariamente, prejudicar o crescimento e desenvolvimento no caso de 
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atletas púberes e pré-púberes (STEEN, OPPLIGER e BROWNELL, 1988; 

WOODS, WILSON e MASLAND, 1988; HORSWILL, PARK e ROEMMICH, 

1990; MCMURRAY, PROCTOR e WILSON, 1991; ROEMMICH e SINNING, 

1997a; b). 

Embora a literatura científica tenha mostrado efeitos deletérios da rápida 

redução de peso sobre variáveis relacionadas à saúde (AMA, 1967; RIBISL e 

HERBERT, 1970; ACSM, 1976; ZAMBRASKI, FOSTER, GROSS e TIPTON, 

1976; BROWNELL, STEEN e WILMORE, 1987; HORSWILL, PARK e 

ROEMMICH, 1990; BURGE, CAREY e PAYNE, 1993; OPPLIGER, CASE, 

HORSWILL, LANDRY e SHELTER, 1996; OHTA, NAKAJI, SUZUKI, 

TOTSUKA, UMEDA e SUGAWARA, 2002; ARTIOLI, FRANCHINI e LANCHA 

JUNIOR, 2006), ainda há muita controvérsia sobre sua influência no 

desempenho, especialmente sobre o desempenho anaeróbio (WIDERMAN e 

HAGAN, 1982; VIITASALO, KYROLAINEN, BOSCO e ALEN, 1987; 

FOGELHOLM, KOSKINEN, LAAKSO, RANKINEN e RUOKONEN, 1993; 

FOGELHOLM, 1994; RANKIN, OCEL e CRAFT, 1996; FILAIRE, MASO, 

DEGOUTTE, JOUANEL e LAC, 2001).  

Tendo em vista que a maior parte dos estudos da literatura foi realizada 

em lutadores de luta olímpica, que não se tem nenhum levantamento acerca 

dos padrões de perda rápida de peso entre judocas brasileiros e que ainda 

resta muita controvérsia sobre os efeitos da perda rápida de peso sobre o 

desempenho competitivo (especialmente suas implicações para o desempenho 

no judô), mais estudos sobre o assunto fazem-se necessários, de modo que se 

obtenham respostas para questões como: qual a prevalência e magnitude das 

práticas de perda de peso entre atletas de judô de diferentes níveis 

competitivos e quais os efeitos da perda rápida de peso seguida por período de 

recuperação sobre o desempenho relacionado ao judô.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Características dos combates de judô 
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Uma luta masculina de judô tem duração máxima prevista de 5 minutos. 

No entanto, ela está sujeita a acabar a qualquer momento antes desse limite, 

desde que ocorra um ippon (golpe “perfeito”). Caso ela termine empatada, a 

recente regra do golden score prevê outros cinco minutos adicionais, nos quais 

a luta será definida tão logo seja obtida a primeira pontuação. Apesar disso, 

estudos sobre a estrutura temporal de lutas de judô de alto nível mostram que 

65% das lutas duram pelo menos três minutos ou mais, 50% quatro minutos ou 

mais e 47% duram os cinco minutos previstos (STERKOWICZ e MASLEJ, 

1999). CASTARLENAS e PLANAS (1997), analisando o Campeonato Mundial 

de 1991, ocorrido em Barcelona, constataram que 58% das lutas duraram os 

cinco minutos. Tais constatações indicam que no judô de alto rendimento, a 

grande maioria dos atletas alcançou um nível técnico-tático bastante 

semelhante, o que torna as disputas bem equilibradas. Portanto, pequenos 

acréscimos em qualquer variável que influencie o desempenho podem 

determinar o resultado final de uma luta ou competição (NUNES, 1997).  

 O judô é caracterizado por esforços de alta intensidade e curta duração, 

os quais duram, em média, de 15 a 30 segundos, intercalados por breves 

períodos de descanso, que duram de 10 a 15 segundos em média 

(CASTARLENAS e PLANAS, 1997). Esses dados permitem afirmar que a 

principal característica dos combates de judô é a intermitência. Trata-se de 

uma série de esforços supra-máximos de alta intensidade e curta duração, 

intercalados por breves períodos de descanso. Em atividades com essas 

características, observa-se grande contribuição do sistema anaeróbio glicolítico 

de transferência de energia nos primeiros minutos de esforço com uma 

crescente contribuição do sistema aeróbio nos últimos minutos (TABATA, 

IRISAWA, KOUZAKI, NISHIMURA, OGITA e MIYACHI, 1997; FRANCHINI, 

2001). 

A importância da via anaeróbia glicolítica para o judô pode ser 

demonstrada pelos estudos que analisaram a concentração de lactato ([La]) em 

atletas dessa modalidade (TAYLOR e BRASSARD, 1981; THOMAS, COX, 

LEGAL, VERDE e SMITH, 1989; CALLISTER, CALLISTER, STARON, FLECK, 

TESCH e DUDLEY, 1991; FRANCHINI, YURI TAKITO, YUZO NAKAMURA, 

MATSUSHIGUE e KISS, 2003; ARTIOLI, COELHO, BENATTI, GAILEY, 
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GUALANO e LANCHA JUNIOR, 2006; ARTIOLI, GUALANO, COELHO, 

BENATTI, GAILEY e LANCHA, 2007) e em especial pelos estudos que 

analisaram a [La] após situações específicas de luta (FRANCHINI, 2001; 

FRANCHINI, NAKAMURA, TAKITO e KISS, 2001; FRANCHINI, YURI TAKITO, 

YUZO NAKAMURA, MATSUSHIGUE e KISS, 2003; ARTIOLI, COELHO, 

BENATTI, GAILEY, GUALANO e LANCHA JUNIOR, 2006; ARTIOLI, 

GUALANO, COELHO, BENATTI, GAILEY e LANCHA, 2007), os quais 

encontraram elevadas concentrações sangüíneas desse metabólito. 

 Pode-se, portanto, afirmar que, dadas as características de tempo e 

esforço em combates de judô, e suas implicações fisiológicas e metabólicas, o 

estado nutricional e de hidratação do atleta no momento da competição será 

determinante em seu desempenho. O conteúdo de glicogênio muscular, por 

exemplo, está associado ao desempenho anaeróbio, tanto pelo seu papel 

como importante substrato energético em atividades com as características já 

descritas, quanto por estar relacionado com o aumento da acidose muscular 

(GREENHAFF, GLEESON e MAUGHAN, 1988; HORSWILL, Hickner, SCOTT, 

COSTILL e GOULD, 1990), o que se sabe estar ligado ao aparecimento da 

fadiga (ROBERGS, GHIASVAND e PARKER, 2004). Vale dizer que na maioria 

das competições de judô, os atletas finalistas fazem de 5 a 8 lutas em um 

mesmo dia e que, muitas vezes, o intervalo entre as lutas não é suficiente para 

uma boa recuperação, o que pode tornar a fadiga um fator limitante para o 

desempenho competitivo.  

 

2.2 Avaliação de atletas de judô 

 

Ao contrário de algumas modalidades esportivas como natação, ciclismo 

e corridas, o judô não tem se beneficiado por uma boa bibliografia 

especializada (NUNES, 1997). Segundo NUNES (1997), isso se deve, em 

parte, à alta complexidade técnica do esporte, assim como à dificuldade de 

reprodução dos gestos específicos em ambiente de laboratório, no qual as 

muitas variáveis intervenientes poderiam ser controladas. 

Por ser uma modalidade de habilidades predominantemente de 

ambiente aberto, cujas características motoras são aleatórias e imprevisíveis, 
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poucos testes específicos que avaliem adequadamente o desempenho têm 

sido propostos, o que torna difícil executar estudos que predigam ou comparem 

o desempenho no judô. O mesmo se pode dizer de outras modalidades com 

características semelhantes, como a luta olímpica. De acordo com KLINZING e 

KARPOWICZ (1986), a grande limitação de pesquisas em luta olímpica é a 

falha ao simular a atividade real da luta.  

Apesar da carência de testes mais acurados e, ao mesmo tempo, mais 

específicos, há alguns testes que vêm sendo utilizados para avaliar o 

desempenho de judocas e de lutadores de luta olímpica com algum sucesso. 

Para a luta olímpica, foram encontrados na literatura três testes 

específicos, sendo dois destes testes de “campo” (KLINZING e KARPOWICZ, 

1986; UTTER, GOSS, DASILVA, KANG, SUMMINSKI, BORSA et al., 1997), e 

o outro, um teste intermitente em cicloergômetro de braço que tenta simular a 

demanda metabólica de uma luta (HICKNER, HORSWILL, WELKER, SCOTT, 

ROEMMICH e COSTILL, 1991). 

No caso do judô, dois testes específicos foram encontrados. HEINISH 

(1997) apud FRANCHINI (2001) propôs um teste intermitente de carga 

crescente, constituído por 12 estações de tarefas diferentes (que objetivam 

simular situações que ocorrem durante a luta) com duração de 3 min e intervalo 

de 3 min entre as séries. Segundo o autor, o teste foi sensível a mudanças no 

desempenho decorrentes de 10 semanas de treinamento da capacidade 

aeróbia e da força (HEINISCH, 1997; FRANCHINI, 2001). No entanto, o autor 

pontua que os materiais necessários para a execução desse teste 

comprometem sua viabilidade, e que HEINISH, ao propor tal teste, não cita 

fatores importantes como reprodutibilidade (FRANCHINI, 2001). 

Em 1995, STERKOWICZ apud FRANCHINI et al. (1999) propôs o 

Special Judo Fitness Test (SJFT), que utiliza movimentos específicos e baseia-

se na característica de intermitência da luta (FRANCHINI, NAKAMURA, 

TAKITO, KISS e STERKOWICZ, 1999). O protocolo de teste é o seguinte: dois 

judocas a serem arremessados (UKE), que devem ter peso corporal 

semelhante ao do executante (TORI), ficam distanciados 6m um do outro. O 

teste é formado por 3 períodos (15s, 30s e 30s) de atividade, intervalados por 

10s de descanso. O TORI, que parte a 3m de cada UKE, arremessa os 
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parceiros utilizando a técnica ipon-seoi-nague o máximo de vezes possível em 

cada período (figura 1). Imediatamente, e 1 min após o teste, a FC é verificada, 

e então se calcula o seguinte índice de desempenho: 

 

 

               

FC Final (bpm) + FC 1 min após o teste (bpm) 

                Índice   =   

          Número total de arremessos 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Desenho esquemático do SJFT. 

 

 

Quanto menor o índice, melhor o desempenho no teste. Segundo 

FRANCHINI et al. (1999), o SJFT apresenta bons níveis de reprodutibilidade, 

de relação com o teste de Wingate, demanda metabólica semelhante à da luta 

e sensibilidade às mudanças no nível de treinamento de um grupo de judocas. 

Similarmente, ARTIOLI et al. (2007) verificaram que o teste apresentou 

sensibilidade ao tratamento com uma substância ergogênica tamponante. 

Adicionalmente, STERKOWICZ e FRANCHINI (2001) demonstraram que o 

teste é capaz de discriminar atletas de diferentes níveis competitivos. Em 

conjunto, esses achados indicam que o SJFT tem níveis aceitáveis de validade 

e, por se tratar de um dos únicos testes específicos para a modalidade, pode 

ser utilizado como meio de se avaliar o desempenho de atletas de judô 

(STERKOWICZ e FRANCHINI, 2001).  
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Entretanto, o SJFT apresenta duas importantes limitações: a maior delas 

é o fato de que o número de arremessos não pode ser fracionado 

(FRANCHINI, NAKAMURA, TAKITO, KISS e STERKOWICZ, 1999). Do ponto 

de vista prático, isso significa que mudanças da ordem de 6 metros em 

intervalos de tempo de 15 ou 30 segundos, as quais podem ser significativas, 

não serão detectadas pelo teste. A segunda limitação diz respeito ao índice de 

desempenho formulado pelos idealizadores do teste. Conforme explicitado na 

equação acima, o índice considera a FC imediatamente e 1 minuto após o 

teste. Quanto maiores os valores de FC, maior o índice e pior é desempenho 

do atleta. A razão para adoção de tal critério tem forte justificativa teórica, qual 

seja: a FC imediatamente após o teste é um indicativo do esforço que foi 

necessário para que o atleta realizasse aquela tarefa. Portanto, quanto menor a 

FC, melhor teria sido o desempenho. Do mesmo modo, a FC 1 minuto após o 

teste indica a capacidade de recuperação do atleta. Logo, quanto menor o 

valor, melhor o desempenho. Contudo, Artioli et al. (dados não publicados) 

verificaram que a variabilidade da FC entre diferentes dias de teste foi de 

magnitude tal que os efeitos ergogênicos da administração de substâncias 

tamponantes não foram detectados pelo índice de desempenho, muito embora 

os atletas tenham sido capazes de aumentar a quantidade de golpes entre as 

condições testadas.  

 Além desses testes específicos, que envolvem movimentos técnicos do 

judô, foram desenvolvidos alguns outros testes não específicos (que não 

utilizam gestos da modalidade) em cicloergômetro que tentam simular a 

demanda fisiológica de uma luta. 

 De acordo com FRANCHINI (2001), KROGULSKI et al. (1986) 

propuseram um teste em cicloergômetro de membros inferiores com duração 

igual a da luta (5 min), composto por períodos de esforço supra-máximos de 

10s, intervalados por períodos de recuperação de 20s a 30% do VO2máx. 

Segundo FRANCHINI (2001), esse teste foi capaz de identificar a queda no 

desempenho de seis atletas no período de transição, quando comparados com 

o período competitivo. Porém, não foi sensível a mudanças na especificidade 

do treinamento em outro estudo (MARKOSKA et al., 1987 apud FRANCHINI, 

2001) 
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A avaliação de lutadores através de cicloergômetros apresenta algumas 

limitações: durante a luta há solicitação de vários grupos musculares, em 

contrações isométricas e isotônicas, com grande variação de intensidade de 

esforços, ao passo que em tais protocolos há apenas contrações isotônicas, 

em grupos musculares localizados e com esforços preestabelecidos. No 

entanto, a partir dos estudos da estrutura temporal de lutas de judô, e da 

concentração sangüínea de lactato após as lutas, pode-se estabelecer um 

protocolo com tempo e intensidade que simule adequadamente as demandas 

de uma luta, mesmo com pouca especificidade de gestos, além de possibilitar 

uma avaliação acurada, de acordo com as necessidades de estudos científicos 

(SANCHIS, SUAY, SALVADOR, LLORCA e MORO, 1991). 

Alguns estudos recentes têm utilizado uma combinação de testes para 

avaliar o efeito de algum tratamento sobre o desempenho no judô 

(FRANCHINI, 2001; FRANCHINI, YURI TAKITO, YUZO NAKAMURA, 

MATSUSHIGUE e KISS, 2003; ARTIOLI, COELHO, BENATTI, GAILEY, 

GUALANO e LANCHA JUNIOR, 2006; ARTIOLI, GUALANO, COELHO, 

BENATTI, GAILEY e LANCHA, 2007). Esses estudos utilizaram o SJFT, 

situações reais de luta e quatro séries de teste de Wingate para membros 

superiores intervalados por três minutos de recuperação.  

Para avaliação pela situação de luta, é preciso, para que os atletas 

sejam submetidos a esforços sempre semelhantes, que a luta tenha uma 

duração pré-estabelecida, mesmo que ocorra um ippon (o que, em 

competições, determinaria o fim da luta). Os combates devem ser gravados, 

para posterior análise e, para efeitos de comparação, os atletas devem 

enfrentar sempre os mesmos adversários, na mesma ordem. De acordo com 

FRANCHINI et al. (1999), esse procedimento apresenta elevada 

reprodutibilidade em variáveis como concentração sangüínea de lactato.  

Apesar disso, os dados de ARTIOLI et al. (2006) mostraram a avaliação 

por meio de lutas (que se dá pela contagem das ações técnicas e da eficiência 

das mesmas) mesmo sendo capaz de discriminar quando o atleta lutou melhor 

ou pior, não permite fazer qualquer tipo de inferência segura sobre o porquê 

das mudanças observadas no desempenho. Isso ocorre pela quantidade de 

variáveis impossíveis de serem controladas que estão envolvidas em um 
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combate (como, por exemplo, fatores técnicos e táticos, além da 

interdependência das ações de ambos lutadores). 

Esses mesmos autores verificaram que a aplicação de 4 séries de 

Wingate para membros superiores (carga de 0,5 kp . kg-1) intervaladas por 3 

minutos de recuperação é uma maneira mais sensível de avaliar o 

desempenho em atletas de judô, apesar da baixa especificidade do teste.  

Se a intenção é estudar as implicações de algum tratamento para o 

desempenho competitivo, é provável que a melhor maneira de se avaliar os 

atletas seja utilizando uma combinação de testes específicos e não específicos, 

haja vista que: 1) em uma competição oficial de alto nível os finalistas fazem, 

normalmente, de seis a oito lutas em um mesmo dia, muitas vezes com 

intervalo de tempo relativamente curto entre elas. Portanto, uma única série de 

30 segundos ou de um teste específico pode não ser suficiente para levar o 

atleta a um estado de fadiga próximo ao de uma competição, especialmente 

durante os últimos combates, quando teoricamente os tratamentos efetivos 

para melhorar o desempenho no judô irão ter efeito significativo; 2) a utilização 

de testes específicos ou de simulações de lutas, se realizados antes de 

avaliações através de ergômetros (que apesar de não serem específicos, 

apresentam elevada acurácia – vide figura 2) permite que os atletas sejam 

submetidos a esforços muito mais semelhantes ao de uma situação real de 

competição do que se fizessem apenas o teste em cicloergômetro, o que 

permite serem avaliados de maneira mais precisa e específica. 
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FIGURA 2 – Relação entre especificidade e acurácia para três formas de 

avaliar o desempenho em atletas de judô (adaptado de 

FRANCHINI, 2001). 

 

 

2.3 Efeitos da perda rápida de peso sobre o desempenho aeróbio 

 

Todas as evidências da literatura indicam que a perda aguda de peso 

atingida pela desidratação (SALTIN, 1964a; CRAIG e CUMMINGS, 1966; 

PALMER, 1968; RIBISL e HERBERT, 1970; WALSH, NOAKES, HAWLEY e 

DENNIS, 1994), pela restrição alimentar (LOY, CONLEE, WINDER, NELSON, 

ARNALL e FISHER, 1986) ou pela combinação desses métodos (WEBSTER, 

RUTT e WELTMAN, 1990) interfere negativamente no desempenho em tarefas 

sub-máximas de longa duração com predominância do metabolismo aeróbio.  

 Acredita-se que a desidratação diminui a eficiência do sistema 

cardiorrespiratório, sendo observada redução do volume plasmático e da 

quantidade de O2 transportado aos tecidos a cada batimento cardíaco 

(PALMER, 1968). Além disso, a desidratação leva à perda de eletrólitos e ao 

conseqüente desequilíbrio hidroeletrolítico, dificultando também a 

termorregulação. Logo, o aumento da temperatura corporal é um das 

conseqüências de métodos de perda de peso que incluem restrição de fluídos 

(SALTIN, 1964a; COSTILL e SPARKS, 1973). A restrição energética, por sua 

vez, depleta os estoques de glicogênio muscular (HICKNER et al., 1991) e 

reduz a taxa de utilização do glicogênio como substrato energético para o 

exercício (BURGE, CAREY e PAYNE, 1993). Em conjunto, esses efeitos 

explicam a perda no rendimento em tarefas de intensidade moderada e longa 

duração. 

 Todavia, apenas dois trabalhos se propuseram a estudar os efeitos da 

desidratação seguida por um período de reidratação (semelhante ao que 

ocorre após a pesagem, antes do início das competições de judô). Segundo os 

resultados desses estudos, períodos de 90 minutos ou menos não são 

suficientes para recuperar as alterações fisiológicas e retornar o desempenho 
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aos valores normais (SALTIN, 1964b), ao passo que cinco horas parece ser 

suficiente para que haja recuperação completa (RIBISL e HERBERT, 1970).     

 

2.4 Efeitos da perda rápida de peso sobre o desempenho anaeróbio 

 

A literatura científica dispõe de uma quantidade muito maior de estudos 

que avaliam os efeitos da perda rápida de peso sobre o desempenho 

anaeróbio em relação aos que avaliam tais efeitos sobre o desempenho 

aeróbio. Ainda assim, os resultados não são tão claros como são para o 

desempenho de característica aeróbia. A principal razão para isso certamente 

é a grande diversidade de protocolos utilizados para avaliar o desempenho 

(salto vertical, força de preensão, cicloergômetros, força isométrica e etc.) e de 

métodos para perda de peso (dieta rápida, gradual, auto-administrada e etc.). 

Outra questão muito importante refere-se ao tempo de recuperação permitido 

entre a simulação da pesagem e o início dos testes físicos (ARTIOLI, 

FRANCHINI e LANCHA JUNIOR, 2006). Considerando que, devido à 

aleatoriedade, imprevisibilidade e interdependência da ação dos dois lutadores, 

não há meios de medir diretamente o desempenho em lutas (NUNES, 1997; 

ARTIOLI, FRANCHINI e LANCHA JUNIOR, 2006; ARTIOLI, GUALANO, 

COELHO, BENATTI, GAILEY e LANCHA, 2007), os testes de desempenho 

anaeróbio passam a ser o melhor meio de inferir os efeitos sobre o 

desempenho em lutas, já que avaliam os componentes mais importantes para 

as ações técnicas durante os combates. A tabela 1 apresenta um resumo dos 

estudos que avaliaram a influência da perda de peso sobre o desempenho 

anaeróbio.  

Como se pode perceber, quando não há tempo para recuperar-se após 

o período de perda de peso (período de reidratação e realimentação), o 

desempenho tende a ser prejudicado. Em situação semelhante, mas quando a 

dieta é rica em carboidratos, os efeitos sobre o desempenho parecem ser 

minimizados. Quando a perda de peso é realizada gradualmente, não se 

observam efeitos prejudiciais ao desempenho. Intervalos curtos de 

recuperação (cerca de duas horas ou menos) não são suficientes para que o 

atleta consiga recuperar-se da perda de peso e restabelecer seu desempenho. 
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Apesar de boa parte dos trabalhos não ter permitido intervalo entre a pesagem 

e os testes físicos, sabe-se que tal situação raramente ocorre em ambientes 

competitivos reais, nos quais geralmente há um tempo aproximado de 5 horas 

ou mais entre a pesagem e o início das lutas. Esse fato reduz a aplicação 

prática dos resultados desses estudos.  

 

TABELA 1 – Resumo dos estudos que avaliaram a influência da perda de peso 

sobre o desempenho anaeróbio (adaptado de ARTIOLI et al., 

2006).      

Autores 
 

N 
Peso 

perdido  
Dieta adotada 

Dieta de 
recuperação 

Tipo de teste, duração Resultado 

McMurray et 
al. 12 - 

Restrição calórica : 
RC e NC Não Corrida de 8 min e Wingate. 

RC não piorou o 
desempenho. NC piorou 

Klinzing e 
Karpowicz 8 5% Auto administrada Sim. Específico, multifacetado, 

120s. 

Piora até 1h após 
pesagem. Após 5h, não 

afeta. 

Rankin et al 12 3,3% (2,4 kg) Restrição calórica Sim (5h): RC e 
NC 

Ergômetro de braço 
intermitente, + 5 min 

NC piora. RC tende a 
recuperar. 

Fogelholm et 
al. 10 5 – 6% 

PR e PG, auto 
administrada 

PR, 5h, ad 
libitum. PG não 

fez. 

Sprint (3 x 30 m); salto 
vertical; Wingate 1 min. 

PR não piorou. PG 
melhorou o desempenho. 

Ööpik et al. 2 5,1 – 5,8 % Auto administrada Sim, 16,5 horas, 
ad libitum. 

Extensão de joelhos, 
isocinético (max e sub-max) 5 

min. 

Piorou, mesmo após 16,5 
horas. 

Hickner et al. 5 4,5% 
Dieta padronizada 
e restrição hídrica 
auto administrada 

Não. Ergômetro de braço 
intermitente, 6 min 

Piorou. 

Filaire et al. 11 4,9 % Auto administrada Não. Teste de salto 7s e 30 s 
Piora em 30s. 

Não altera em 7s. 

Widerman e 
Hagan 1 8% Auto administrada Não. Força isotônica e isocinética. Não alterou. 

Horswill et al. 12 6% RC e PC Não. Ergômetro de braço 
intermitente, 6 min. 

RC não alterou. 
PC piorou. 

Saltin  10 ~2,6% Desidratação Não Ergômetro (2 – 6 min) 
Diminuiu tempo de 

resistência ao esforço 

Webster et 
al. 7 4,9% Regime “típico”, 

auto-administrado Não. Cicloergômetro (40 s) Diminuiu potência e 
resistência anaeróbias 

Serfass et al. 11 5% Auto administrada Sim. 5-6 horas Endurance de preensão 
manual. 

Não alterou. 

Umeda et al. 
PA – 11 
PM – 11  

C – 5  

PA – 5,5% 
PM – 1,3% 

C – nenhum 
Auto administrada Não 

Cicloergômetro intermitente 
(8x10s por 20s de descanso) 

PA – redução  
PM e C – sem diferença 
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Finn et al. 15 4,6% Auto administrada Sim, 2 horas com 
GL ou C 

Cicloergômetro de braço 
intermitente 

Sem diferença, tanto para 
GL quanto para C 

Ööpik et al. 5 4,5 – 5,3% Auto administrada 
Sim, GL ou 

GL+Cr 
Ergômetro isocinético 
intermitente (5 min) 

Melhor recuperação com 
GL+Cr do que GL 

Slater et al. 17 4% Auto administrada Sim, 2 horas Contagem de tempo: Remo 
1800 m 

Sem efeito sobre o 
desempenho 

Abreviações: RC= rica em carboidratos; NC= normal em carboidratos; PR= perda rápida; PG= perda 

gradual; PC= pobre em carboidratos; PA= perda acentuada; PM= perda moderada; GL= glicose; C= 

controle; Cr = creatina.  

 

Quando o tempo de intervalo se aproxima de cinco horas, resultados 

contraditórios dificultam a obtenção de uma resposta precisa. Isso porque 

alguns estudos demonstraram nenhum efeito prejudicial (SERFASS, STULL, 

ALEXANDER e EWING JUNIOR, 1984; KLINZING e KARPOWICZ, 1986; 

FOGELHOLM, KOSKINEN, LAAKSO, RANKINEN e RUOKONEN, 1993), 

enquanto outros verificaram piora no desempenho (OOPIK, PAASUKE, SIKKU, 

TIMPMANN, MEDIJAINEN, ERELINE et al., 1996; RANKIN, OCEL e CRAFT, 

1996), mesmo com intervalo bem superior a cinco horas (OOPIK, PAASUKE, 

SIKKU, TIMPMANN, MEDIJAINEN, ERELINE et al., 1996). Todavia, o estudo 

de OÖPIK et al. (1996) deve ser interpretado com cautela, já que se trata de 

um relato de caso com número amostral extremamente baixo (apenas dois 

sujeitos).  

Ainda assim, algumas críticas devem ser feitas para a maioria desses 

trabalhos. A principal delas é o tipo de teste utilizado para avaliar o 

desempenho. Em torneios de judô, todas as lutas são realizadas no mesmo 

dia, e os finalistas disputam cerca de cinco a sete combates, a maioria com 

duração de três a cinco minutos desconsiderando-se o tempo de golden score 

(CASTARLENAS e PLANAS, 1997). Apesar disso, os trabalhos da literatura 

têm utilizado protocolos de avaliação relativamente curtos e, dessa maneira, é 

possível que a real demanda de uma competição não esteja sendo 

adequadamente simulada. Portanto, apesar da maioria dos estudos ter 

mostrado que após cinco horas de recuperação o desempenho anaeróbio 

tende a ser recuperado, talvez as características de intensidade e duração dos 

testes não permitam extrapolar esses dados para situações competitivas reais.  
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Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte (1996), após um 

período de perda rápida de peso, a homeostase hidroeletrolítica só será 

restabelecida após 22-48 horas de recuperação, enquanto a recuperação do 

glicogênio muscular pode levar tempo semelhante ou superior. 

TARNOPOLSKY et al. (1996) demonstraram experimentalmente que o 

conteúdo muscular de glicogênio só retornava ao normal após um período 

mínimo de 17 horas. Não apenas o conteúdo de glicogênio é reduzido, como 

também sua taxa de utilização também é diminuída após a perda de peso 

(HORSWILL, HICKNER, SCOTT, COSTILL e GOULD, 1990; MCMURRAY, 

PROCTOR e WILSON, 1991; TARNOPOLSKY, CIPRIANO, WOODCROFT, 

PULKKINEN, ROBINSON, HENDERSON et al., 1996). Adicionalmente, 

ZAMBRASKI et al. (1976) verificaram que atletas de luta olímpica iniciam as 

lutas em estado de desidratação, mesmo após período de recuperação entre a 

pesagem e o começo do torneio. Da mesma forma, quatro horas não são 

suficientes para retornar o volume plasmático aos valores normais, após 

desidratação equivalente a 4% do peso corporal (COSTILL e SPARKS, 1973). 

Além disso, foi demonstrado que, caso não se consuma uma dieta rica em 

carboidratos durante o período de redução do peso, o sistema de 

tamponamento do bicarbonato terá sua eficácia diminuída (GREENHAFF, 

GLEESON e MAUGHAN, 1988; HORSWILL, HICKNER, SCOTT, COSTILL e 

GOULD, 1990). Por fim, a perda rápida de peso ocasiona a perda de massa 

muscular (ZAMBRASKI, FOSTER, GROSS e TIPTON, 1976; RANKIN, OCEL e 

CRAFT, 1996).  

Em vista disso, é provável que a perda de cerca de 5% do peso corporal 

ou mais possa afetar negativamente o desempenho em situações competitivas 

reais quando o intervalo entre a pesagem e as lutas for próximo de cinco horas. 

Isso porque os atletas poderão estar em estado de hipoidratação, com 

conteúdo de glicogênio depletado, em desequilíbrio hidroeletrolítico e com 

déficit no sistema de tamponamento sangüíneo (o que tornaria mais precoce o 

aparecimento da acidose muscular e, por conseqüência, da fadiga).  

Por outro lado, quando a dieta consumida durante o período de perda de 

peso é rica em carboidratos, ou quando grande quantidade desse nutriente é 

ingerida no período de recuperação, os efeitos negativos sobre o desempenho 
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são minimizados (MCMURRAY et al., 1991; HORSWILL et al., 1990; RANKIN 

et al., 1996). Os estudos de HORSWILL et al. (1990) e MCMURRAY et al. 

(1991) ilustram bem a importância do elevado consumo de carboidratos 

durante o período de perda de peso para manter o desempenho.  

No trabalho de HORSWILL et al. (1990), doze atletas de luta olímpica fo-

ram submetidos a dois tipos de dietas hipocalóricas, um com baixo percentual 

de carboidratos (11,4% de proteínas, 41,9% de carboidratos e 46,7% de gordu-

ra) e outro com alto percentual de carboidratos (11,4% de proteína, 65,9% de 

carboidratos e 22,7% de gordura). Não houve diferença significativa no peso 

corporal entre os dois tipos de dieta, mesmo porque a redução de ingestão ca-

lórica foi igual em ambas. Os grupos foram testados antes e após o período da 

dieta, em uma atividade anaeróbia. Verificou-se que o desempenho diminuiu 

depois dos dois tipos de dieta, porém a maior queda no desempenho ocorreu 

após a dieta com baixo percentual de carboidratos. O decréscimo no desempe-

nho é proveniente da queda dos estoques de glicogênio, que pode ser evitada 

com uma dieta hipocalórica com alto percentual de carboidratos. Essa queda 

nos estoques de glicogênio causou uma diminuição da concentração de lactato 

após o teste anaeróbio e após a perda de peso. Em seguida à perda de peso o 

pH foi menor, isto é, o organismo encontrava-se em acidose, ocasionando alte-

ração no equilíbrio ácido-base. Essa alteração compromete a capacidade de 

tamponar os ácidos metabólicos, particularmente após dieta hipocalórica com 

baixo percentual de carboidratos (HORSWILL et al., 1990).    

MCMURRAY et al. (1991) também analisaram a utilização de dietas hi-

pocalóricas (134 ± 29 kJ/kg de massa corporal) durante sete dias com diferen-

tes percentuais de carboidratos (75% ou 50%) no desempenho aeróbio e anae-

róbio. A utilização da dieta hipocalórica resultou em diminuição da concentra-

ção de lactato após oito minutos de corrida a 85% do VO2máx para ambos os 

grupos, indicando uma possível diminuição dos estoques de glicogênio. O de-

sempenho nessa corrida não foi afetado pela dieta, porém para os dois grupos 

houve maior oxidação de gorduras durante a corrida, provavelmente uma tenta-

tiva do organismo para manter as reservas de glicogênio. A capacidade anae-

róbia, determinada pela potência média durante o teste de Wingate para mem-

bros inferiores, foi mantida pelo grupo com elevado percentual de carboidrato, 
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mas diminuída naquele com baixo percentual. O mesmo ocorreu para o traba-

lho total gerado durante o teste. 

Da mesma forma, ingestão de elevadas doses de creatina combinada 

com glicose entre a pesagem e o início da luta pode contribuir para a 

recuperação do desempenho, caso se tenha um tempo de recuperação 

aproximado de 17 horas e a redução de peso tenha sido de, aproximadamente, 

5% (OOPIK, PAASUKE, TIMPMANN, MEDIJAINEN, ERELINE e GAPEJEVA, 

2002). 

 

2.5 Efeitos da perda rápida de peso sobre a produção de força 

 

 A maioria dos estudos não demonstrou qualquer tipo de influência aguda 

da perda de peso sobre a produção de força (SALTIN, 1964a; SERFASS, 

STULL, ALEXANDER e EWING JUNIOR, 1984; WEBSTER, RUTT e 

WELTMAN, 1990). O estudo de SERFASS et al. (1984), por exemplo, analisou 

se a redução de massa corporal (5%) realizada sem a utilização de métodos 

ilegais (como diuréticos), prejudicaria o desenvolvimento de força isométrica de 

preensão manual (o protocolo consistia em 180 contrações durante um período 

de 6 minutos). Os dados desse estudo mostram que a força parece não ser 

afetada pela redução de 5% do peso corporal (SERFASS, STULL, 

ALEXANDER e EWING JUNIOR, 1984). 

 Apesar dessas evidências, um importante estudo demonstrou que, de 

forma crônica, o ciclo de ganho e perda de peso que ocorre ao longo da 

temporada tem um impacto negativo sobre a produção de força (ROEMMICH e 

SINNING, 1997b). Isso significa que, apesar da influência da perda aguda de 

peso ser pequena sobre o desenvolvimento da força, principalmente se for 

considerado o tempo de recuperação entre a pesagem e a luta, os constantes 

e crônicos ciclos de ganho e perda de peso podem ter um importante efeito 

negativo sobre a força muscular. 

 

2.6 Efeitos da perda rápida de peso sobre o perfil psicológico e a função 

cognitiva 
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Apesar de muitas vezes negligenciados, os aspectos psicológicos e 

cognitivos são determinantes para o desempenho competitivo. Diversos 

trabalhos evidenciaram que a perda de peso aumenta as sensações de 

confusão, raiva, fadiga, depressão e isolamento, ao mesmo tempo em que 

diminui o vigor e a auto-estima (HORSWILL, PARK e ROEMMICH, 1990; 

STEEN e BROWNELL, 1990; FILAIRE, MASO, DEGOUTTE, JOUANEL e LAC, 

2001; FINN, DOLGENER e WILLIAMS, 2004; UMEDA, NAKAJI, SHIMOYAMA, 

YAMAMOTO, TOTSUKA e SUGAWARA, 2004; DEGOUTTE, JOUANEL, 

BEGUE, COLOMBIER, LAC, PEQUIGNOT et al., 2006). Alguns estudos 

mostraram que a perda de peso altera o perfil psicológico avaliado por meio de 

um questionário (POMS, do inglês Profile of Mood States) do padrão “iceberg” 

(tipo de escore obtido nessa avaliação que tem sido relatado como favorável ao 

desempenho competitivo) para um padrão diferente, o que pode ser bastante 

negativo para o desempenho (FILAIRE, MASO, DEGOUTTE, JOUANEL e 

LAC, 2001; UMEDA, NAKAJI, SHIMOYAMA, YAMAMOTO, TOTSUKA e 

SUGAWARA, 2004; DEGOUTTE, JOUANEL, BEGUE, COLOMBIER, LAC, 

PEQUIGNOT et al., 2006). Por outro lado, há evidências de que, caso o 

consumo de carboidratos durante o período de perda seja elevado, as 

alterações no estado de humor serão minimizadas (FINN, DOLGENER e 

WILLIAMS, 2004). 

 Além de tornar o perfil psicológico menos apropriado para situações 

competitivas, a perda rápida de peso pode também alterar a memória de curto 

prazo e prejudicar funções cognitivas, modificações essas que são revertidas 

após um período de 72 horas de recuperação (CHOMA, SFORZO e KELLER, 

1998). Os autores desse estudo especulam que isso pode prejudicar o 

desempenho escolar de lutadores colegiais e universitários. 

 

2.7 Possível relação entre perda rápida de peso e transtornos alimentares 

 

Um dos primeiros estudos que se preocupou com possíveis traços de 

distúrbios alimentares entre lutadores de luta olímpica foi o de STEEN e 

BROWNELL (1990). Segundo os dados dessa pesquisa, uma porcentagem 

considerável de atletas preocupa-se constantemente com seu peso e com sua 
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alimentação, ou praticam regimes freqüentemente. Ainda de acordo com esse 

levantamento, cerca de 10% a 20% dos atletas sentem-se incapazes de 

controlar o que comem. Entre a pesagem e a recuperação, esse índice sobe 

para 20% a 30%, enquanto após a competição cerca de 30% a 40% dos atletas 

sentem-se fora de controle enquanto comem. Segundo os autores, esse tipo de 

comportamento expõe os lutadores que perdem peso a um risco maior de 

apresentar distúrbios alimentares, que são psicopatologias de considerável 

gravidade (STEEN e BROWNELL, 1990).  

FILAIRE et al. (2007) obtiveram resultados semelhantes em uma 

amostra constituída de judocas e ciclistas e também concluíram que as 

necessidades esportivas relacionadas ao constante controle do peso 

aumentam as chances de surgimento de distúrbios alimentares, tais como 

compulsão alimentar, anorexia e bulimia. Os autores sugerem que esse risco é 

ainda maior no caso de atletas do sexo feminino (FOGELHOLM, 1994). 

WOODS et al. (1988) demonstraram que atletas de luta olímpica têm 

insatisfação e preocupação constante com o peso corporal, mesmo tendo 

porcentagem de gordura corporal bem mais baixa do que a média da 

população de mesma idade. De acordo com esses autores, quanto mais 

elevado o nível competitivo do lutador, pior tende a ser tal comportamento 

(WOODS, WILSON e MASLAND, 1988). 

 Apesar disso, alguns autores não consideram que esses atletas 

apresentem risco elevado de desenvolverem transtornos alimentares (DALE e 

LANDERS, 1999). DALE e LANDERS (1999), por exemplo, consideram esse 

tipo de comportamento como transiente, o qual é especialmente observado 

durante o período competitivo e tem sua magnitude grandemente diminuída 

durante as férias.   

 

2.8 Efeitos da perda rápida de peso sobre o perfil hormonal e sobre o 

crescimento e desenvolvimento 

 

Há fortes evidências de que a perda de peso promove um desarranjo no 

controle de produção e secreção de alguns hormônios. Essa hipótese é 
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sustentada pelos trabalhos de STRAUSS et al. (1985), MCMURRAY et al. 

(1991), ROEMICH e SINNING (1997b) e DEGOUTE et al. (2006). 

 O primeiro estudo que se preocupou em analisar o efeito da perda 

rápida de peso sobre os níveis hormonais foi o de STRAUSS et al. (1985). 

Esses pesquisadores, estudando uma amostra de lutadores de luta olímpica, 

observaram que a prática de perda de peso causou significativa redução dos 

níveis séricos de testosterona (STRAUSS, LANESE e MALARKEY, 1985). 

 Em 1991, MCMURRAY e colaboradores conduziram um estudo um 

pouco mais complexo, no qual os atletas realizaram sete dias de dieta de 

restrição energética, sendo que um grupo consumia uma dieta rica em 

carboidratos, e o outro consumia uma dieta com teor normal de carboidratos. A 

restrição calórica, independente da composição da dieta, resultou em elevadas 

concentrações de repouso de GH (hormônio do crescimento), bem como 

diminuição na concentração de IGF-1 (insulin-like growth factor). Entretanto, o 

grupo que ingeriu a dieta moderada em carboidratos apresentou uma resposta 

maior do GH ao exercício, em relação ao grupo que consumiu a dieta rica em 

carboidratos. De acordo com esses autores, o aumento na concentração de 

GH pode ser uma tentativa de aumentar a mobilização dos estoques de 

gordura, devido à restrição energética. Essa resposta não tem relação com a 

composição da dieta, mas sim com a restrição energética. 

O IGF-1, por sua vez, ficou reduzido, numa tentativa de suprir a 

demanda de energia mais imediata, reduzindo o crescimento. O IGF-1 media o 

GH no metabolismo dos ossos e cartilagens. Assim como o GH, a insulina 

também tem um papel importante na regulação do IGF-1 (MCMURRAY et al., 

1991). STRAUSS et al. (1985) sugerem que a insulina pode potencializar a 

produção e a atividade do IGF-1. Além disso, uma das três proteínas que 

transportam o IGF-1 parece responder à insulina. Portanto, MCMURRAY et al. 

(1991) concluem que a redução do IGF-1 durante a restrição energética pode 

exercer efeito negativo sobre a taxa de crescimento. 

Em outro estudo, foi analisada uma série de hormônios relacionados ao 

crescimento em atletas de luta olímpica (durante a temporada e durante as 

férias) e em atletas da mesma idade que não costumavam reduzir o peso – 

grupo controle (ROEMMICH e SINNING, 1997a). Os autores também 
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verificaram aumento na concentração de GH, diminuição na concentração de 

testosterona livre e na concentração de IGF-1. Além disso, eles observaram 

decréscimo na concentração de GHBP (proteína transportadora do hormônio 

do crescimento). Esses pesquisadores sugerem a existência de um quadro de 

resistência parcial ao GH, que pode ser causado pela diminuição do feedback 

negativo hipotalâmico, em função da redução na concentração de IGF-1 e de 

GHBP. De acordo com os autores, a GHBP é uma indicadora do número de 

receptores de GH. Os efeitos do GH sobre crescimento são potencializados 

pela GHBP. Logo, a secreção de GH teve de ser maior, por causa da redução 

da concentração de GHBP, para que o crescimento pudesse manter-se normal. 

Nesse mesmo estudo, ainda foi verificada alteração no eixo hipófise-

gônadas, em função da restrição energética que ocorreu durante a temporada. 

Logo ao final da temporada, foram encontradas concentrações de testosterona 

e testosterona livre abaixo do normal. Essas modificações não foram 

acompanhadas pela diminuição na concentração de SHBP (proteína 

transportadora de hormônio sexual), o que indica um aumento no clearance, ou 

uma diminuição na produção de testosterona. Considerando que não houve 

evidências de aumento crônico no clearance de testosterona (porque isso está 

relacionado diretamente com a concentração de testosterona livre), os autores 

concluem que houve diminuição na produção de testosterona (ROEMMICH e 

SINNING, 1997a). 

 ROEMICH e SINNING (1997a) analisaram também as concentrações 

de LH (hormônio luteinizante), prolactina, estradiol, cortisol e 

deidroepiandrosterona-sulfato (DHEA-S). Todas essas análises apresentaram 

resultados dentro da normalidade. Contudo, os autores pontuam que é mais 

provável que alterações na pulsatilidade do LH durante o sono tenham mais 

efeito sobre a produção de testosterona do que a concentração de LH durante 

a manhã (período em que ocorreram as coletas de sangue). Portanto, a baixa 

concentração de testosterona sugere alterações na pulsatilidade do LH. 

Apesar de todas essas alterações ocorridas durante a temporada, com a 

diminuição do gasto energético e com o aumento do consumo de alimentos, 

todas essas variáveis retornaram aos valores normais, em virtude do fim da 

temporada (ROEMMICH e SINNING, 1997a). 
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Outro estudo também verificou que a perda aguda de peso provoca 

diminuição da concentração sangüínea de testosterona (DEGOUTTE, 

JOUANEL, BEGUE, COLOMBIER, LAC, PEQUIGNOT et al., 2006). Esses 

autores também verificaram diminuição da concentração plasmática de insulina 

e aumento de hormônios do córtex da supra-renal (cortisol e DHEA-S) e do 

ACTH. É provável que a baixa concentração de insulina deva-se ao insuficiente 

aporte nutricional e de carboidratos. Sabe-se que a hipoglicemia e a 

hipoinsulinemia são reguladores positivos da secreção de GH, o que explica as 

elevadas concentrações de GH encontradas no estudo de MCMURRAY et al. 

(1991). O hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) regula a liberação dos demais 

glicocorticóides pela medula adrenal, especialmente o cortisol. Logo, o 

aumento do ACTH promovido pela perda de peso explicaria o aumento do 

cortisol verificado nesse estudo (que tem efeitos catabólicos e é liberado em 

situações de estresse e de inflamação). A DHEA-S é uma das formas em que a 

testosterona é metabolizada para que possa ser excretada (GUYTON e HALL). 

Portanto, o aumento da DHEA-S indica aumento da degradação de 

testosterona, o que condiz com resultados de outros estudos que apontaram 

queda nos níveis séricos desse hormônio.      

Outro importante efeito que a perda de peso pode ter é o prejuízo ao 

crescimento somático em atletas pré-púberes e púberes. HORSWILL et al. 

(1990) sugerem, com base em dados de estudos transversais, que há 

possibilidade de diminuição do estado nutricional protéico em adolescentes 

atletas de luta olímpica que costumam reduzir peso para competir. 

Preocupados com isso, os autores se propuseram a avaliar o estado nutricional 

protéico de adolescentes que praticavam perda rápida de peso, em média, 12 

vezes por temporada (redução média de 6,6%). Apesar dos resultados não 

classificarem os adolescentes como mal nutridos, eles indicaram que ao longo 

de uma temporada ocorreram algumas alterações do estado nutricional 

(diminuição das concentrações plasmáticas de pré-albumina, Retinol Binding 

Protein, diminuição da relação Aminoácidos Essenciais/ Aminoácidos Totais e 

aumento da relação Aminoácidos não-essenciais/ Aminoácidos Totais) no 

mesmo sentido que ocorrem quando se está em estado de deficiência protéica. 

Embora os autores não acreditem que isso possa comprometer o crescimento, 
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eles especulam que isso possa, pelo menos, prejudicar o desenvolvimento de 

massa muscular.  

Em outro trabalho, ROEMICH e SINNING (1996) verificaram que a 

largura dos ossos e as circunferências corporais cresceram menos em atletas 

adolescentes de luta olímpica durante a temporada e apresentaram 

crescimento acelerado após a temporada. Adicionalmente, o aumento de 

massa magra também era menor durante a temporada, mas havia uma rápida 

recuperação ao seu término (indicativos de catch up) (ROEMMICH e SINNING, 

1996). Em 1997, os mesmos autores compararam lutadores que 

constantemente reduziam peso com adolescentes de mesma idade não 

lutadores e que não costumavam reduzir peso (controle). Eles encontraram 

que, enquanto o grupo controle apresentou ganho de massa magra e peso 

corporal, o grupo dos lutadores diminuiu o peso corporal, a massa magra e o 

percentual de gordura. Isso pode ser explicado, em parte, pela alimentação dos 

atletas avaliados que estava, em média, a 50% da recomendação mínima de 

48 kcal. kg-1. dia-1, e que apresentava indícios de constante estado de 

subnutrição (ROEMMICH e SINNING, 1997b). Contudo, nesse mesmo estudo, 

não houve diferença no crescimento em estatura, tampouco no processo de 

maturação sexual, o que indica que a restrição energética crônica teve pouco 

efeito sobre o crescimento ósseo. Ainda assim, os autores sugerem que talvez 

o potencial genético para altura possa não ser atingido devido à subnutrição. 

Ainda em relação aos possíveis efeitos sobre o crescimento, o único 

estudo transversal que mediu indicadores antropométricos do crescimento 

somático em lutadores adolescentes, em comparação com valores nacionais 

de referência, observou não haver diferenças significantes entre os lutadores e 

os adolescentes não lutadores de mesma idade (HOUSH, JOHNSON, STOUT 

e HOUSH, 1993). Assim, ainda que os constantes episódios de perda de peso 

que ocorrem ao longo das temporadas não comprometam o crescimento 

somático (mesmo porque ao final da temporada os jovens recuperam o 

crescimento pelo fenômeno conhecido por catch up), deve-se considerar o 

risco do potencial genético não ser atingido em função das restrições 

alimentares impostas a adolescentes em crescimento.      
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O estudo de WOODS et al. (1988) analisou o desenvolvimento das 

características sexuais secundárias. Um grupo de atletas de luta olímpica e um 

grupo controle (adolescentes de mesma idade que não praticavam reduções de 

peso) auto-relataram essas características. Não foi observada nenhuma 

diferença de desenvolvimento sexual entre esses grupos, o que não é 

surpreendente, já que o estado hormonal, ainda que alterado durante a 

temporada, retorna ao normal no período em que os atletas deixam de perder 

peso freqüentemente. 

 

2.9 Efeitos da perda rápida de peso sobre o sistema imunológico 

 

 A perda rápida de peso também exerce um importante efeito negativo 

sobre o sistema imunológico, o que pode somar-se à imunossupressão 

ocasionada pelo intenso regime de treinamento. OHTA et al. (2002) 

conduziram um estudo muito interessante em judocas que estavam reduzindo 

peso para competição. Os autores analisaram imunoglobulinas séricas, 

atividade de opsonização, e sistema complemento. Os resultados mostraram 

que uma redução média de 4,5 kg (que ocorreu principalmente nos últimos 7 

dias) causou significativa redução da atividade opsônica, assim como das 

imunoglobulinas séricas e de proteínas chave do sistema complemento 

(especificamente C3 e C5) (OHTA, NAKAJI, SUZUKI, TOTSUKA, UMEDA e 

SUGAWARA, 2002). 

 KOWATARI et al. (2001) investigaram, em um estudo semelhante ao 

acima citado, o efeito da redução de peso sobre a atividade fagocítica dos 

neutrófilos. De acordo com os resultados, foi observada uma importante queda 

na atividade dos neutrófilos, após o período de redução do peso (KOWATARI, 

UMEDA, SHIMOYAMA, NAKAJI, YAMAMOTO e SUGAWARA, 2001). Além 

dessas alterações que podem prejudicar a atividade do sistema imunológico, 

IMAI et al. (2002) demonstraram que a proliferação de Linfócitos T e a 

produção de IFN-δ foram negativamente afetadas em um grupo de lutadores 

que perdia peso em comparação a outro grupo de lutadores que não perdia 

peso (IMAI, SEKI, DOBASHI, OHKAWA, HABU e HIRAIDE, 2002). YAEGAKI et 

al. (2007) também demonstraram que a redução de peso diminui a produção 
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de espécies reativas de oxigênio em células fagocíticas do sistema imune 

assim como a atividade de opsonização, diminuindo sua capacidade de realizar 

fagocitose e de eliminar microorganismos invasores (YAEGAKI, UMEDA, 

TAKAHASHI, MATSUZAKA, SUGAWARA, SHIMAYA et al., 2007). 

Sabe-se que os neutrófilos desempenham um importante papel no 

sistema imune, uma vez que formam a primeira defesa contra microorganismos 

invasores, tratando-se de um tipo de resposta imunológica inata e inespecífica 

(que se contrapõe às respostas adquiridas e específicas, como as mediadas 

pelos anticorpos). Para tanto, eles fagocitam os microorganismos e utilizam 

toxinas, tais quais espécies reativas de oxigênio e enzimas lisossômicas, para 

matá-los. A opsonização é o processo pelo qual proteínas do sistema 

imunológico (como anticorpos e fragmentos protéicos do sistema 

complemento) ligam-se a microorganismos facilitando seu reconhecimento 

pelas células efetoras da imunidade e, conseqüentemente, sua eliminação. A 

atividade opsônica reflete o estado geral de atividade do sistema imunológico 

humoral (KOWATARI, UMEDA, SHIMOYAMA, NAKAJI, YAMAMOTO e 

SUGAWARA, 2001; OHTA, NAKAJI, SUZUKI, TOTSUKA, UMEDA e 

SUGAWARA, 2002). Já os linfócitos T são células indispensáveis para os 

mecanismos efetores da imunidade celular (em outras palavras, na defesa 

contra microorganismos intracelulares, como os vírus), e o IFN-δ é uma citocina 

produzida em resposta a presença de antígenos virais e bacterianos cuja 

função é auxiliar a defesa do hospedeiro contra esses.    

 Portanto, os estudos acima mencionados mostraram importante 

depressão do sistema imunológico durante e após a perda rápida de peso. Isso 

pode, potencialmente, aumentar a susceptibilidade dos atletas a infecções nos 

períodos próximos às competições. Essas infecções acometem especialmente 

o trato respiratório superior. Não é raro encontrar atletas que estão reduzindo 

peso por meio de dietas muito restritivas combinadas com exercícios intensos 

acometidos por gripes, resfriados e até mesmo herpes simplex (IMAI, SEKI, 

DOBASHI, OHKAWA, HABU e HIRAIDE, 2002). Os efeitos ergolíticos de 

infecções às vésperas de uma competição são claros e dispensam mais 

comentários. 
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2.10 Outros efeitos da perda rápida de peso sobre a saúde 

 

Com relação à composição corporal, parece não haver dúvidas de que, 

com a perda rápida de peso, ocorre significativa redução tanto de massa gorda 

quanto de massa muscular (WIDERMAN e HAGAN, 1982; KLINZING e 

KARPOWICZ, 1986; HORSWILL, HICKNER, SCOTT, COSTILL e GOULD, 

1990; HICKNER, HORSWILL, WELKER, SCOTT, ROEMMICH e COSTILL, 

1991; MCCARGAR e CRAWFORD, 1992; RANKIN, OCEL e CRAFT, 1996; 

FILAIRE, MASO, DEGOUTTE, JOUANEL e LAC, 2001; UMEDA, NAKAJI, 

SHIMOYAMA, YAMAMOTO, TOTSUKA e SUGAWARA, 2004). É de esperar 

que a contribuição de cada uma delas para o total de peso perdido varie em 

função da quantidade de peso reduzido, do tempo em que isso foi feito, do tipo 

de dieta e métodos utilizados e do tipo de exercícios utilizados durante o 

período de redução do peso. Evidências produzidas por MOURIER et al (1997) 

demonstraram que a restrição energética acompanhada da suplementação de 

BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada) auxilia a preservar a massa magra 

e, conseqüentemente, potencializa a perda de gordura corporal (MOURIER, 

BIGARD, DE KERVILER, ROGER, LEGRAND e GUEZENNEC, 1997). É 

provável que esse efeito protetor da perda de massa muscular deva-se 

principalmente ao aminoácido leucina, o qual já foi demonstrado ter importante 

efeito anti-catabólico em diversos modelos de caquexia e de perda aguda de 

massa muscular (ZANCHI, NICASTRO e LANCHA JUNIOR, 2008). 

 A prática da perda rápida de peso tem alguns efeitos sobre a função 

cardiovascular, especialmente se a desidratação for um dos métodos usados 

para alcançá-la. Dentre as principais modificações está a redução do volume 

sangüíneo e plasmático (SALTIN, 1964b; COSTILL e SPARKS, 1973; ALLEN, 

SMITH e MILLER, 1977; BURGE, CAREY e PAYNE, 1993). Tal diminuição 

causa redução no volume de sangue ejetado a cada sístole (SALTIN, 1964b; 

ALLEN, SMITH e MILLER, 1977) e conseqüente aumento compensatório da 

freqüência cardíaca, de modo a manter o aporte de sangue aos órgãos e 

tecidos (SALTIN, 1964b; PALMER, 1968; RIBISL e HERBERT, 1970). ALLEN 
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et al. (1977) sugerem que a queda no volume de ejeção deva-se à dificuldade 

de compensar adequadamente a hipovolemia e o menor retorno venoso (o 

aumento do tônus vasomotor, por exemplo, seria uma das formas de 

compensá-los). 

Em relação às variáveis cardiorrespiratórias, há autores que afirmam 

que a prática de perda de peso diminui o consumo de oxigênio (ACSM, 1976), 

enquanto a maioria dos trabalhos verificou não haver efeitos significativos 

sobre o VO2 pico e sobre a ventilação (SALTIN, 1964b; PALMER, 1968; 

GREENLEAF e CASTLE, 1971; COSTILL e SPARKS, 1973; ALLEN, SMITH e 

MILLER, 1977; BURGE, CAREY e PAYNE, 1993). 

 Outra importante questão é a recorrência com que esses atletas perdem 

e recuperam o peso rapidamente, uma vez que a maioria dos atletas que 

necessita perder peso o faz porque luta em categorias de peso que não 

condizem com seu peso habitual e sua estrutura física. É claro que, passada a 

competição, eles irão recuperar o peso perdido e novamente terão de perdê-lo 

nas próximas competições (ARTIOLI, FRANCHINI e LANCHA JUNIOR, 2006). 

Assim, esses atletas entram em um ciclo de ganho e perda de peso constante. 

Esse ciclo “ganhar-perder” peso é comumente chamado de weight-cycling 

(WC).  

Segundo MCCARGAR e CRAWFORD (1992) e CORRIGAN et al. (1990) 

o rápido ganho de peso, após rápida redução, deve-se a adaptações 

fisiológicas pelas quais o corpo se torna mais eficiente na absorção e 

armazenamento da energia dos alimentos (aumento na eficiência alimentar). 

Aliado a esse aumento da eficiência alimentar, pode haver uma diminuição da 

taxa metabólica basal (TMB), o que tornará as próximas reduções cada vez 

mais difíceis (CORRIGAN, 1990; MCCARGAR e CRAWFORD, 1992) e exigirá 

restrições energéticas cada vez maiores (BROWNELL, STEEN e WILMORE, 

1987).  

Estudos têm indicado que atletas que praticam WC têm menor TMB do 

que atletas que não praticam (STEEN, OPPLIGER e BROWNELL, 1988). Mas 

esses autores sugerem que talvez não haja uma relação causal entre WC e 

menor taxa metabólica. É possível que os atletas que pratiquem WC estejam 

mais propensos a fazê-lo por terem dificuldades em controlar o peso 
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justamente pela menor taxa de metabolismo (STEEN, OPPLIGER e 

BROWNELL, 1988). MCCARGAR e CRAWFORD (1992), apesar de não 

encontrarem relação entre WC e TMB, tampouco entre WC e o hormônio T3, 

verificaram que os praticantes de WC têm menor consumo energético do que 

os não praticantes de WC. Mas apesar disso, o comportamento do peso não 

diferiu entre os grupos, sugerindo maior eficiência alimentar para os praticantes 

de WC. Em contraposição, outros dois trabalhos mostraram que atletas de luta 

olímpica que praticam WC não têm menor TMB quando comparados com os 

que não praticam (HARSHA, 1992; SCHMIDT, CORRIGAN e MELBY, 1993). 

Certamente mais estudos longitudinais sobre esse assunto precisam ser feitos, 

acompanhando atletas por mais do que uma única temporada e que utilizem 

métodos mais acurados para avaliar o gasto energético (por exemplo, a água 

duplamente marcada). 

Tem sido especulado que, após algum tempo de prática de WC, a 

composição corporal pode alterar-se e, após o peso voltar ao normal, pode-se 

encontrar maior quantidade de gordura corporal (BROWNELL, STEEN e 

WILMORE, 1987; SARIS, 1989) e esta pode distribuir-se de modo mais 

centralizado (STEEN, OPPLIGER e BROWNELL, 1988; SARIS, 1989) o que, 

ao menos teoricamente, poderia aumentar as chances de problemas 

cardiovasculares (especialmente hipertensão) e de diabetes (especialmente a 

do tipo II). Apesar de não ter sido demonstrada uma relação direta entre a 

prática de WC e o desenvolvimento de hipertensão (FIELD, BYERS, HUNTER, 

LAIRD, MANSON, WILLIAMSON et al., 1999) e de diabetes (FIELD, MANSON, 

LAIRD, WILLIAMSON, WILLETT e COLDITZ, 2004), há fortes evidências que 

sustentam que o WC promove maior ganho de peso e predispõe à obesidade 

(FIELD, BYERS, HUNTER, LAIRD, MANSON, WILLIAMSON et al., 1999; 

FIELD, MANSON, TAYLOR, WILLETT e COLDITZ, 2004), sendo que tal fato já 

foi demonstrado em ex-lutadores quando atingiram a meia idade (SAARNI, 

RISSANEN, SARNA, KOSKENVUO e KAPRIO, 2006). Dessa forma, ainda que 

o WC per se não prediga hipertensão e diabetes, deve-se considerar o 

aumento do risco para o desenvolvimento de tais problemas, haja vista que há 

aumento de peso, redistribuição da gordura de modo mais centralizado e 

maiores chances de obesidade.  
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PROUTEAU et al. (2006) desenvolveram um estudo que avaliou o 

padrão do metabolismo ósseo em judocas no início da temporada (com peso 

normal, antes de iniciarem o ciclo de perda de peso), após um período de 

redução do peso e após recuperarem o peso perdido. As mesmas análises 

foram feitas em grupo controle de características semelhantes, mas não 

praticantes de judô, tampouco de WC. Os resultados demonstram que durante 

o período de perda de peso houve diminuição da densidade óssea, sendo que 

o metabolismo ósseo também estava atuando no sentido de reabsorção. Após 

a recuperação, houve retorno aos valores basais de densidade óssea e o 

metabolismo voltou a atuar no sentido da deposição. Vale dizer que a ingestão 

de cálcio durante o período de perda de peso estava adequada e que, portanto, 

a ingestão de cálcio não parece prevenir esse efeito de diminuição da 

densidade óssea (PROUTEAU, PELLE, COLLOMP, BENHAMOU e 

COURTEIX, 2006). Isso não chega a se tornar um risco pelo fato de que o judô 

é um excelente estímulo para a deposição mineral e aumento da densidade 

óssea (ANDREOLI, MONTELEONE, VAN LOAN, PROMENZIO, TARANTINO e 

De LORENZO, 2001). Ressalte-se aqui que os judocas apresentavam, no início 

do estudo, massa óssea significantemente maior do que o grupo controle 

formado por indivíduos ativos fisicamente e que, desse modo, essa “reserva” 

foi importante para manter a densidade óssea dos lutadores dentro de valores 

aceitáveis durante a restrição energética e perda de peso (PROUTEAU, 

PELLE, COLLOMP, BENHAMOU e COURTEIX, 2006).   

Por fim, há ainda outros efeitos da perda de peso relatados na literatura, 

quais sejam: diminuição do fluxo sangüíneo renal e do volume de filtração 

glomerular (ROWELL, 1974), diminuição na taxa de sudorese (GREENLEAF e 

CASTLE, 1971), aumento da osmolaridade sangüínea e desequilíbrio 

hidroeletrolítico (GREENLEAF e CASTLE, 1971; COSTILL e SPARKS, 1973), 

dificuldade de termorregulação (SALTIN, 1964b; GREENLEAF e CASTLE, 

1971; COSTILL e SPARKS, 1973), hipertrofia da parede do ventrículo 

esquerdo (SMITH, HUMPHREY, WOHLFORD e FLINT, 1994) e indícios de 

maior lesão muscular (UMEDA, NAKAJI, SHIMOYAMA, YAMAMOTO, 

TOTSUKA e SUGAWARA, 2004).        
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3 OBJETIVOS 

 

 Considerando as discussões até aqui apresentadas, o presente estudo 

teve como objetivos principais: 1) determinar a prevalência, magnitude e os 

métodos de perda rápida de peso em uma ampla e diversificada amostra de 

competidores de judô e 2) investigar os efeitos da perda rápida de peso 

seguida por um período de recuperação sobre o desempenho relacionado ao 

judô. 

 Foram objetivos específicos deste estudo: 

• desenvolver e validar um instrumento de avaliação da magnitude, 

prevalência e métodos de perda rápida de peso em atletas de judô; 

• avaliar a quantidade percentual de atletas de judô de uma ampla 

amostra que praticam perda rápida de peso pré-competição 

(prevalência); 

• avaliar a quantidade de peso que atletas de judô costumam perder antes 

das competições (magnitude) 

• avaliar os métodos pelos quais atletas de judô costumam reduzir o peso 

antes das competições 

• investigar os efeitos da perda rápida de peso alcançada por dietas 

“típicas” sobre o desempenho em uma bateria de testes relacionada ao 

judô após período de quatro horas de recuperação 

• investigar os efeitos da perda rápida de peso sobre os níveis de lactato e 

glicose sangüíneos em repouso e em resposta ao esforço 

• desenvolver e testar a validade de um novo teste específico para 

aferição do desempenho relacionado ao judô. 

 

4 MÉTODOS 

 

 Em função da abrangência dos objetivos, este trabalho foi subdividido 

em dois estudos distintos, cada qual com uma metodologia específica. 
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4.1 Estudo 1 – desenvolvimento e validação de um instrumento de avaliação 

dos procedimentos de perda rápida de peso e sua aplicação a uma ampla 

amostra de competidores de judô 

 

4.1.1 Desenvolvimento do instrumento 

 

 Através de contato via e-mail com a Professora Suzanne Nelson Steen, 

obtivemos autorização para tradução de um questionário desenvolvido e 

validado para lutadores norte-americanos de luta olímpica (STEEN e 

BROWNELL, 1990; OPPLIGER, STEEN e SCOTT, 2003) (anexo I). 

 A versão original foi traduzida de maneira independente por duas 

pessoas diferentes. Uma delas possui amplo conhecimento, experiência e 

produção acadêmica na área de esportes de combate, além de bom domínio 

do idioma inglês. A outra possui bom conhecimento, experiência e produção 

acadêmica na área de esportes de combate, além de ter sido auxiliada por um 

professor de Inglês nativo (americano, com formação em letras). As duas 

versões foram comparadas entre si para, posteriormente, ser definida uma 

única versão. 

 Após a tradução, o questionário foi submetido a um amplo processo de 

adaptação das questões ao contexto da modalidade, ao seu formato 

competitivo e aos objetivos do estudo. Dessa forma, foram excluídas algumas 

questões, outras foram reformuladas e algumas outras incluídas no 

questionário. Ao final do processo de adaptação, verificou-se grande diferença 

entre a versão original e a versão adaptada (anexo II), de tal maneira que 

optamos por considerar o questionário como um novo instrumento, 

desenvolvido com base em um já desenvolvido e validado anteriormente 

(STEEN e BROWNELL, 1990; OPPLIGER, STEEN e SCOTT, 2003). Portanto, 

foi necessário submetê-lo ao processo de validação.   

 Para facilitar análises e comparações, foi criado um escore geral para o 

questionário sobre perda de peso (QPP). Segundo esse escore, pontos são 

atribuídos às respostas de forma que, quanto mais alto o escore obtido pelo 

respondente, mais extremo e perigoso é o seu comportamento de perda de 

peso. O escore leva em conta não apenas as respostas isoladamente, mas 



34 

 

também a interdependência das respostas informadas pelos atletas. Assim, o 

atleta que perde pouco peso com grande freqüência tem uma pontuação menor 

do que aquele que perde muito peso e com grande freqüência. A mesma lógica 

aplica-se aos demais itens do QPP, permitindo que seja possível diferenciar os 

mais variados grupos de comportamento de perda de peso. Exemplificando, 

um atleta que utiliza métodos agressivos de perda de peso, como indução de 

vômitos ou ingestão de pílulas dietéticas, e relatou ter perdido pouca 

quantidade de peso e em baixa freqüência na última temporada terá uma 

pontuação mais baixa do que um atleta que também utiliza métodos agressivos 

e que perde grandes quantidades de peso diversas vezes durante a 

temporada. 

O escore geral do QPP é calculado da seguinte maneira: 

 

- questão 13: Você já perdeu peso para competir?  

Sim = 3 pontos; Não = 0 pontos 

 

- questão 14: Qual foi a maior quantidade de peso que você já perdeu para 

competir?  

0,5 ponto por kg 

 

- questão 15: Quantas vezes você teve de perder peso para competir no último 

ano?  

n de vezes + (0,2 x kg costuma perder) + [0,2 x (1 / n de dias + 1)]  

obs: o número de vezes é influenciado diretamente pela quantidade de peso 

que o atleta costuma perder e inversamente pelo tempo em que ele costuma 

reduzir o peso. O número 1 somado ao número de dias no denominador 

cumpre a função de evitar a divisão por zero, caso o atleta não tenha o 

costume de reduzir o peso. O valor 0,2 é um fator arbitrário escolhido 

empiricamente que permite manter a pontuação das questões dentro de uma 

escala razoável de valores, em relação às demais questões e à pontuação do 

questionário como um todo. Lógicas semelhantes a essa são aplicadas às 

demais questões, conforme demonstrado abaixo. 
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- questão 16: Quantos quilos você costuma perder antes das competições? 

 kg costuma perder + (0,2 x n de vezes) + [0,2 x 1 / (n de dias + 1)] 

 

- questão 17: Em quanto tempo você costuma “tirar” o peso antes das 

competições? 

 menos de 3 dias = 5 pontos + (0,2 x kg costuma perder) + (0,2 x n de 

vezes) 

 4 ou 5 dias = 4 pontos + (0,2 x kg costuma perder) + (0,2 x n de vezes) 

 6 ou 7 dias = 3 pontos + (0,2 x kg costuma perder) + (0,2 x n de vezes) 

 8 a 10 dias = 2 pontos + (0,2 x kg costuma perder) + (0,2 x n de vezes) 

 11 a 14 dias = 1 ponto + (0,2 x kg costuma perder) + (0,2 x n de vezes) 

 15 dias ou mais = 0 pontos + (0,2 x kg costuma perder) + (0,2 x n de 

vezes) 

 

- questão 18: Com que idade você começou a perder peso para competir? 

menos de 14 anos = 5 pontos 

15 anos = 4 pontos 

16 anos = 3 pontos 

17 anos = 2 pontos 

18 anos = 1 ponto 

19 anos ou mais = 0 pontos 

 

- questão 19: Quantos quilos você costuma ganhar na semana depois de uma 

competição? 

1 ponto por kg 

 

- questão 21: assinale e freqüência de uso dos métodos... 

Sempre = 3 pontos 

Às vezes = 2 pontos 

Quase nunca = 1 ponto 

Nunca usei = 0 pontos 

Já usei, mas não uso mais = 1 ponto 
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Obs: para todos os métodos, multiplica-se por 1 a pontuação referente à 

freqüência, exceto os métodos “dieta gradual” e “fazer mais exercícios” 

(multiplica-se por 0) e “provocar vômitos”, “usar diuréticos” e “usar laxantes” 

(multiplica-se por 2). 

 

 A pontuação total do questionário corresponde à soma das pontuações 

obtidas em cada uma das questões acima apresentadas mais um fator de 

ajuste. O fator de ajuste tem o intuito de diferenciar os atletas que usam muitos 

métodos perigosos, com muita freqüência, para reduzir muito peso em pouco 

tempo daqueles que apresentam um comportamento menos extremo e 

perigoso de controle do peso. Desse modo, o escore geral do QPP é calculado 

da seguinte maneira: 

 

Escore = p13 + p14 + p15 + p16 + p17 + p18 + p19 + p21 + Fator 

 

onde:           Fator = (p21 + p15 + p16 + p17) / 5 

        p corresponde à pontuação obtida em cada questão 

 

4.1.2  Aplicação do questionário 

 

 Ao aplicar o questionário aos atletas, os pesquisadores faziam a 

abordagem verificando primeiramente se o requisito de participação no estudo 

era cumprido (ser um competidor de judô em atividade). Em seguida, o atleta 

era informado sobre o objetivo da pesquisa e convidado a preencher o 

questionário. Caso concordassem em participar, os atletas respondiam ao 

questionário após lerem a assinarem o termo de consentimento livre e 

esclarecido (anexo III). No caso de atletas menores de 18 anos, o termo era 

assinado pelos pais ou responsáveis que os acompanhavam. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo. Por se tratar de um questionário do tipo auto-

relato, nenhuma informação acerca do preenchimento era dada aos atletas, a 

não ser quando requisitado por eles. 
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4.1.3  Validade de conteúdo 

 

 Para avaliar a validade de conteúdo do QPP, solicitamos a dez pessoas 

de notável conhecimento que respondessem a algumas questões que 

indagavam sobre a clareza, importância, pertinência e validade lógica das 

questões do QPP. Foram selecionadas cinco pessoas com destacada atuação 

no meio do judô, seja como técnico, atleta, ex-atleta, pesquisador ou 

combinação de um ou mais dessas qualidades. Foram também selecionadas 

cinco pessoas com destacada atuação e experiência em nutrição, psicometria 

e avaliação de comportamentos alimentares. 

 

4.1.4  Validade convergente 

 

 Para avaliar a validade convergente do QPP, 60 competidores de judô 

(55 homens e 5 mulheres; idade = 20 + 6 anos, 14 – 39 anos) responderam ao 

QPP e, em seguida, ao Restraint Scale (RS) traduzido para o português 

(SCAGLIUSI, POLACOW, CORDÁS, COELHO, ALVARENGA, PHILIPPI et al., 

2005). O RS foi desenvolvido por HERMAN e MACK (1975) com o propósito de 

avaliar o grau de preocupação das pessoas com o seu peso, o uso crônico de 

dietas para controle do peso e a sua variação de peso (HERMAN e MACK, 

1975). A versão em português do RS apresentou níveis aceitáveis 

reprodutibilidade e validade (SCAGLIUSI, POLACOW, CORDÁS, COELHO, 

ALVARENGA, PHILIPPI et al., 2005). O RS também gera um escore geral, o 

qual é mais elevado quanto pior o histórico de variação de peso e preocupação 

excessiva com o peso corporal. Portanto, nós hipotetizamos que os atletas que 

obtivessem escore alto no QPP também o teriam no RS. 

 

 

4.1.5  Validade discriminante 

 

 Para testar sua validade discriminante, aplicamos o QPP para dois 

grupos distintos de atletas: um acima do peso de sua categoria (n = 50) e outro 

abaixo do peso de sua categoria (n = 50). Nós hipotetizamos que os atletas 
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que pesam menos do que o limite da categoria tendem a apresentar melhor 

comportamento de perda de peso em relação aos que costumam pesar mais 

do que o limite da categoria e, desse modo, menor pontuação no questionário. 

 

4.1.6  Reprodutibilidade 

 

 Para verificar a reprodutibilidade do QPP, o questionário foi aplicado a 

um grupo de 94 atletas competidores (70 homens e 24 mulheres; idade = 20 + 

6 anos, 11 – 46 anos) em duas ocasiões diferentes, separadas por 2 a 4 

semanas.  

 

4.1.7  Aplicação do QPP 

 

 Após o desenvolvimento e validação do QPP, o questionário foi aplicado 

a 790 atletas (592 homens e 198 mulheres; idade = 19 + 5 anos; 10 – 46 anos) 

de todos os níveis competitivos para determinação da prevalência, magnitude e 

métodos de perda rápida de peso pré-competitiva.  

 

4.1.8  Análise estatística 

 

 Para avaliar a validade convergente, utilizamos o teste de correlação 

para dados não-paramétricos de Spearman entre os escores do QPP e do RS. 

Para avaliar a validade discriminante, utilizamos o teste U de Mann-Whitney 

entre os escores obtidos pelos grupos acima e abaixo do peso da categoria. 

Para verificar a reprodutibilidade do QPP, calculamos o coeficiente de 

correlação intra-classe (CCI) de todas as questões cujas respostas são 

variáveis numéricas. As questões cujas respostas são dicotômicas (sim ou não) 

ou dadas em escala (como as questões 20 e 21) foram analisadas segundo o 

método proposto por NEVILL et al. (2001), no qual calculamos o percentual de 

respondentes que assinalam a mesma resposta nas duas ocasiões (no caso 

das questões dicotômicas) ou que assinalam com erro de até um ponto na 

escala. Segundo esses autores, uma resposta que se distancia apenas um 

ponto para mais ou para menos na escala indica boa estabilidade da questão e 
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capacidade que os indivíduos têm de respondê-la com precisão (NEVILL, 

LANE, KILGOUR, BOWES e WHYTE, 2001). Por fim, os dados de prevalência, 

magnitude e métodos foram avaliados por meio de estatística descritiva (média 

+ desvio padrão) e análise de freqüência de respostas. Todas as análises aqui 

mencionadas foram realizadas com o auxílio do software SPSS v.14.  

 

4.2 Estudo 2 – efeitos da perda rápida de peso sobre o desempenho 

relacionado ao judô 

 

4.2.1  Participantes 

 

 Participaram do estudo 14 atletas de judô do sexo masculino (idade = 21 

+ 4 anos; peso = 72,6 + 10,7 kg; estatura = 172 + 6 cm; percentual de gordura 

= 9,3 + 4,4 %) de nível competitivo regional a internacional. Todos os atletas 

estavam, no momento da coleta de dados, treinando judô pelo menos seis 

horas semanais e todos haviam participado de pelos menos uma competição 

oficial naquele ano. Eles tinham experiência mínima de seis anos de treino e 

dois anos de competições, além da graduação mínima de faixa marrom. Os 

atletas foram divididos em dois grupos de sete sujeitos: grupo perda de peso 

(PP) e grupo controle (CON). A divisão dos grupos não foi aleatória ou 

balanceada, mas seguiu o critério de utilizar atletas que tinham ou não o 

costume de perder peso rapidamente antes das competições. A tabela 2 

apresenta um resumo das características dos participantes.  

Todos os atletas convidados foram previamente informados quanto aos 

procedimentos necessários para a participação no estudo, assim como os 

riscos e benefícios associados. Caso concordassem em participar, os atletas 

ou seus responsáveis, no caso de menores de 18 anos, eram solicitados a ler e 

assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo IV). Todos os 

procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética da Escola de Educação 

Física e Esporte da Universidade de São Paulo.  
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TABELA 2 – Características dos participantes do estudo 2. 

 grupo controle grupo perda de peso 

idadens 21,9 + 3,6 20,1 + 3,7 

peso# 67,3 + 5,8 77,9 + 12,2 

estaturans 169,6 + 6,3 175 + 5,6 

% gordura* 5,9 + 2,2 12,6 + 3,4 

ns: não significante; #: tendência a diferença estatística entre os grupos 

(p=0,06); *: diferença estatística entre os grupos (p<0,01).  

 

 

4.2.2  Desenho experimental 

 

 Os sujeitos do grupo PP compareceram ao laboratório em duas ocasiões 

distintas, separadas por um período de cinco a sete dias: em condições 

normais (PRÉ) e após redução de cerca de 5% do peso corporal (PÓS). Em 

ambos os dias, os atletas foram submetidos aos mesmos procedimentos de 

avaliação, quais sejam: avaliação antropométrica (peso, estatura e composição 

corporal), avaliação do desempenho, determinação da concentração sangüínea 

de lactato e glicose. Os sujeitos do grupo CON foram submetidos aos mesmo 

procedimentos descritos para o grupo PP, com exceção de que eles não 

reduziram o peso entre as avaliações PRÉ e PÓS.  

Os atletas do grupo PP tiveram cinco dias para atingir o peso 

previamente estipulado como meta (redução de 5% do peso verificado no dia 

PRÉ). Os procedimentos de perda de peso foram auto-administrados, ou seja, 

os atletas foram instruídos a utilizar os mesmos procedimentos que costumam 

usar antes das competições. Assim, pretende-se aumentar a validade 

ecológica do estudo pela avaliação de dietas “típicas”, conforme proposto por 

WEBSTER et al. (1990). Entretanto os atletas foram informados de que o uso 

de fármacos diuréticos, laxantes e inibidores de apetite não seria permitido.  

Com o intuito de controlar possíveis interferências dos diferentes 

métodos de perda de peso, todos os participantes preencheram um diário 

alimentar nos três dias que precederam os testes PÓS. Acreditamos não ser 
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necessário solicitar aos atletas preencher o diário durante os cinco dias porque 

a maior parte do peso reduzido tende a ocorrer nas últimas 48 que antecedem 

a pesagem (TIPTON e TCHENG, 1970; ZAMBRASKI, FOSTER, GROSS e 

TIPTON, 1976; KLINZING e KARPOWICZ, 1986).  

No dia da avaliação PÓS, o peso dos atletas foi medido para verificar se 

a meta de 5% de redução fora atingida. Após a verificação do peso, os atletas 

tiveram quatro horas para reidratar-se e realimentar-se ad libitum. Tudo que foi 

ingerido foi registrado para que fosse possível avaliar possíveis influências 

sobre o desempenho. 

 

 

4.2.3  Avaliação antropométrica 

 

 O peso corporal foi determinado em uma balança digital com precisão de 

50 g (Kratos) e a estatura verificada por meio de um estadiômetro de prancha. 

O percentual de gordura foi calculado utilizando-se a fórmula de SIRI (1961). A 

densidade corporal foi calculada segundo WILMORE e BEHNKE (1969) após 

determinação do volume corporal por meio da pesagem hidrostática. O peso 

dentro da água foi medido após expiração máxima utilizando-se uma balança 

de necropsia digital com precisão de 5 g (Kratos). Os atletas fizeram tantas 

tentativas quantas foram necessárias até que fosse obtida expiração máxima. 

O critério adotado foi a incapacidade de aumentar o maior peso após 3 

tentativas. O maior peso obtido foi, então, considerado como o peso dentro da 

água e utilizado nos cálculos. O volume pulmonar residual foi estimado 

utilizando-se equações generalizadas de predição (GOLDMAN e BECKLAKE, 

1959).   

 

4.2.4  Avaliação do desempenho 

 

 Com o intuito de se obter uma avaliação acurada e de boa validade 

ecológica, foi utilizada uma combinação de testes específicos e não 

específicos. 
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 Após um período de aquecimento livre de 5 minutos, os atletas fizeram 

um teste de entrada de golpes (uchi-komi). Um dos objetivos deste estudo foi 

desenvolver e verificar a validade do teste de uchi-komi, cuja metodologia está 

descrita adiante. Após cinco minutos de descanso, os atletas realizaram uma 

luta de cinco minutos de duração, mesmo que ocorresse um ippon (essa 

alteração é necessária para que os atletas sejam submetidos sempre ao 

mesmo padrão de esforço). Os adversários foram selecionados considerando-

se o nível técnico e o peso corporal (garantindo, assim, disputas equilibradas). 

Após 15 minutos de recuperação, os atletas foram submetidos a três testes de 

Wingate para membros superiores com carga de 0,5 kp.kg-1 de peso corporal. 

O descanso entre os testes foi de três minutos. 

 As lutas foram filmadas e posteriormente analisadas quanto à estrutura 

temporal (tempo de esforço, tempo de recuperação, tempo de luta em pé e 

tempo de luta no solo) e quanto às ações técnicas (ataques em pé, ataques no 

solo, total de ataques, número de golpes que resultaram em pontuação e 

vencedor do combate). 

 

4.2.5  Análise da concentração plasmática de lactato e glicose 

 

 Coletas de 50 µL de sangue do lóbulo da orelha foram realizadas em 

repouso, três minutos após o teste de uchi-komi, três minutos após a luta e três 

minutos após a terceira série do Teste de Wingate. O sangue foi imediatamente 

armazenado em tubos descartáveis contendo 50 µL de solução de NaF 2% a 

2º C. Ao final das coletas, o sangue foi centrifugado a 4000 rpm a 4º C por 

cinco minutos para separação do plasma.  

Em seguida, 25 µL da amostra do plasma foram utilizados para 

determinação da concentração plasmática de lactato pelo método 

eletroquímico em um analisador automatizado (YSI 1500 – Yellow Springs, 

OH). Ainda no mesmo dia, 10 µL da amostra do plasma foram utilizados em 

duplicata para determinação da concentração plasmática de glicose pelo 

método enzimático colorimétrico (Biotécnica Ltda.). 

O desenho experimental adotado no estudo 2 está ilustrado na figura 3.  
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FIGURA 3 – Desenho experimental do estudo 1 (painel A) e ilustração do 

protocolo de avaliação do desempenho (painel B). O grupo perda 

de peso, após a pesagem no dia PÓS, teve quatro horas para 

comer e beber ad libitum antes do início dos testes. 

  

 

4.2.6 Desenvolvimento e validação do teste de uchi-komi 

 

 O teste de uchi-komi foi planejado com base nas características 

fisiológicas e de gestos motores do judô. Também foram levados em conta 

testes já existentes na literatura, assim como suas vantagens e limitações. 

 Para minimizar o efeito de aprendizagem do teste, ele é composto de 

movimentos exaustivamente executados em treinos de judô. Não se trata de 

um teste que infere o aprendizado de movimentos técnicos de judô, mas de um 

teste de desempenho específico para estudos que necessitam avaliar atletas 

bem treinados em diversas ocasiões (medidas repetidas). Esse teste 
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provavelmente será igualmente valioso para técnicos e atletas que necessitam 

avaliar a evolução do treinamento/destreinamento ao longo das temporadas. 

O teste que propusemos desenvolver e validar consistiu em três séries 

de aplicação de número máximo de golpes (uchi-komi). Essas séries foram 

constituídas por 10, 20 e 30 s cada, intervaladas por 10 s de recuperação. 

Trata-se, portanto, de um teste que utiliza uchi-komi em velocidade. O total de 

entradas executadas durante o teste foi considerado o escore de desempenho.  

Os atletas utilizaram a entrada do golpe tsuri-komi-goshi, um movimento 

comumente treinado com bastante freqüência pela maior parte dos atletas. 

Assim, acredita-se que possíveis efeitos de aprendizagem por ajustes no 

movimento da técnica tenham sido minimizados, especialmente em se tratando 

de atletas experientes e bem treinados. Foi ressaltado, porém, que o 

movimento deveria ser executado de forma completa. Isso significa que os 

atletas deveriam executar um mínimo de duas passadas ao entrar o golpe, e 

retornar à posição inicial antes de aplicar o próximo golpe. Os golpes 

considerados incompletos não foram computados. 

Os testes foram filmados para posterior verificação do padrão de 

movimentação e contagem do número total de golpes, valor esse que foi o 

escore de desempenho do teste.    

 O teste foi avaliado quanto a reprodutibilidade, objetividade, 

sensibilidade e demanda metabólica. Em função das características do teste, 

da modalidade em questão e do que o teste se propõe a avaliar, estamos 

assumindo que o teste tem validade lógica. 

 Tendo em vista que o teste não se propôs a gerar resultados que 

possam ser comparados entre diferentes grupos, mas que pudessem ser 

comparados entre os mesmos atletas ao longo do tempo, a validade 

concorrente não foi determinada. Isso porque não há nenhum teste semelhante 

na literatura que pudesse ser utilizado como referência para esse tipo de 

validação. 

 A reprodutibilidade foi testada pelo método teste-reteste em dias 

diferentes (THOMAS e NELSON, 2002). Um grupo de 22 atletas do sexo 

masculino realizou o teste e, no mesmo dia da semana e no mesmo horário do 

dia, na semana seguinte, o mesmo grupo realizou novamente o teste.  
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Para avaliação da objetividade, a gravação de 12 testes realizados por 

12 atletas do sexo masculino foi assistida por dois avaliadores diferentes, 

ambos com experiência em judô e em avaliação de atletas de judô. Esses 

avaliadores trabalharam de forma independente, determinando o total de 

golpes válidos de cada teste.   

 Para verificação da semelhança da demanda metabólica do teste em 

relação à luta, um grupo de oito atletas do sexo masculino teve uma amostra 

de sangue colhida antes, imediatamente após e três minutos após uma série 

do teste de uchi-komi. O mesmo procedimento foi repetido uma semana depois 

para verificar se as respostas obtidas eram semelhantes entre as duas 

ocasiões.  

 Para avaliar a sensibilidade do teste, um grupo de 11 atletas (10 do sexo 

masculino e 1 do sexo feminino) realizou o teste proposto e, após 1 minuto de 

recuperação, repetiu o teste. Nossa hipótese foi a de que, caso o teste fosse 

sensível e capaz de detectar mudanças no desempenho, o número de entradas 

deveria ser menor na segunda série, quando eles estariam em fadiga, em 

relação à primeira. 

 

4.2.7  Análises estatísticas 

 

 Para todas as variáveis do estudo, foram realizadas estatísticas 

descritivas. Todos os resultados serão expressos em média + desvio padrão. 

 Para análise da reprodutibilidade do teste de Uchi-Komi, foi realizada 

análise de variância com determinação do coeficiente de correlação intra-

classe. Também foi conduzido teste T de Student entre os valores do 1º e 2º 

testes, para verificar se havia diferença estatisticamente significante na 

quantidade de golpes realizados, o que poderia indicar a presença ou não de 

erro sistemático. Ainda na análise de reprodutibilidade do teste, calculamos 

também o SEM, de acordo com WEIR (2005). Segundo esse autor, o SEM é 

uma medida absoluta de reprodutibilidade e deve ser usada em conjunto com o 

CCI. Adicionalmente, também foi calculado o MD, que é a mínima diferença 

para que diferenças entre aplicações de um mesmo teste sejam consideradas 

reais (WEIR, 2005). Para determinação da objetividade, também foi calculado o 
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coeficiente de correlação intra-classe para os valores obtidos por cada 

avaliador. Da mesma maneira, o teste t de Student para amostras dependentes 

foi realizado para determinar se havia diferenças entre os escores obtidos por 

cada avaliador. A sensibilidade do teste foi testada por meio do teste t de 

Student para amostras dependentes. 

Para a concentração sangüínea de lactato e glicose, assim como para 

os dados de desempenho no teste de uchi-komi, no teste de Wingate e nas 

ações técnicas e estrutura temporal das lutas, foi conduzida análise de 

variância de modelos mistos para medidas repetidas (Mixed Models ANOVA). 

Visando uma análise parcimoniosa e de baixo erro do tipo I, foram testados 

quatro modelos de matriz de covariância (não-estruturada, toeplitz, auto-

regressiva e simétrica composta) para identificação do modelo que melhor se 

ajusta à estrutura de dependência dos dados (LITTELL, PENDERGAST e 

NATARAJAN, 2000; UGRINOWITSCH, FELLINGHAM e RICARD, 2004). O 

melhor modelo foi escolhido segundo o critério de Schwarz´s Bayesian (menor 

valor BIC). As análises aqui descritas foram feitas com o auxílio do software 

SAS v. 9.1.3. 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Validade do QPP 

 

 A análise da validade de conteúdo pelos especialistas indicou que 

nenhuma das questões foi avaliada como sendo ambígua ou não clara por 

mais de 20% dos especialistas. Alguns comentários e sugestões foram 

utilizados para melhorar a claridade de algumas questões. A versão final do 

QPP, a qual foi submetida ao processo de validação, está disponível no anexo 

II.  

 Conforme mostra a figura 4, o escore do QPP teve boa correlação com o 

escore do RS (r=0,625; p<0,001; n=60). 
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FIGURA 4 – Distribuição de pontos para os escores obtidos no QPP e RS. 

 

 O escore geral do QPP apresentou excelente reprodutibilidade, assim 

como as questões cujas repostas são variáveis contínuas apresentaram 

elevado coeficiente de correlação intra-classe (tabela 3). As questões 

dicotômicas apresentaram graus elevados de estabilidade entre o teste e o 

reteste (tabela 4). Todos os itens das questões 20 e 21 (respostas em escalas) 

apresentaram graus aceitáveis de estabilidade, conforme mostram as tabelas 5 

e 6. Não foi observada a presença de erro sistemático entre os escores obtidos 

nas duas ocasiões (figura 5), mas o escore criado para o QPP mostrou-se 

capaz de discriminar atletas que pesam menos do que o limite da categoria em 

que competem daqueles que pesam mais do que esse limite (figura 6). 

 

TABELA 3 – Coeficientes de correlação intra-classe para as questões de 

respostas numéricas e para o escore do QPP (n=94). 

questão ICC 

no 1 0,999* 

no 3 0,991* 

no 4 0,983* 

no 5 0,904* 

no 6 0,998* 

no 8 0,965* 

no 9 0,967* 

no 10 0,999* 
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no 12 0,997* 

no 14 0,949* 

no 15 0,936* 

no 16 0,954* 

no 17 0,934* 

no 18 0,993* 

no 19 0,951* 

  

Escore Geral 0,981* 

 

 

 

TABELA 4 – Percentual de acerto das questões dicotômicas entre teste e 

reteste (n=94). 

questão percentual de acerto 

no 2 100% 

no 11 84% 

no 13 97,5% 

 

 

 

TABELA 5 – Percentual de acerto ± 1 para os itens da questão 20 (n=94). 

Item percentual de acerto + 1 – questão 20 

outro judoca 92,5% 

judocas mais velho 88,2% 

médico 92,4% 

preparador físico 91,4% 

sensei 92,4% 

pais 96,7% 

nutricionista 86% 

outros 94,6% 
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TABELA 6 – Percentual de acerto ± 1 para os itens da questão 21 (n=94).  

Item percentual de acerto + 1 – questão 21 

dieta gradual 84,9% 

pular refeições 81,7% 

fazer jejum 86% 

diminuir líquidos 85% 

aumentar exercícios 94,6% 

usar sauna 90,3% 

treinar com agasalhos 89,2% 

usar agasalhos 82,8% 

cuspir 93,5% 

usar laxantes 90,3% 

usar diuréticos 94,6% 

usar pílulas dietéticas 96,7% 

provocar vômitos 97,8% 

 

 

FIGURA 5 – Escores obtidos no QPP pelos atletas no teste e no reteste 

(ns: não significante estatisticamente; n=94). 
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FIGURA 6 – Escores obtidos no QPP pelo grupo de atletas que costumava 

estar acima do peso (n=50) e abaixo do peso (n=50) de suas 

categorias (*p<0,001). 

 

 

5.2 Prevalência, magnitude e métodos de perda rápida de peso em atletas 

de judô 

 

 O QPP foi aplicado a um número expressivo de atletas competidores de 

judô de diferentes faixas etárias e níveis competitivos. Grande parte deles 

competia em cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital, algumas 

cidades do litoral e do interior. Entretanto, também responderam ao 

questionário atletas de outros estados, incluindo Rio de Janeiro e Ceará. As 

características principais dos atletas que responderam ao questionário estão 

apresentadas na tabela 7. A tabela 8 apresenta as estatísticas descritivas do 

histórico de peso dos atletas que participaram do estudo 2. 
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TABELA 7 – Características gerais dos participantes do levantamento pesquisa 

sobre métodos de perda rápida de peso (n = 790; 592 homens – 

74,9% e 198 mulheres – 25,1%). 

variável questão n
o
 média + DP variação 

idade (anos) 1 19,3 + 5,3 10-46 

idade que começou a praticar (anos) 3 9,1 + 4,5 3-42 

idade que começou a competir (anos) 4 10,7 + 4,2 4-42 

peso (kg) 5 70 + 17,5 29-150 

estatura (cm) 6 170,6 + 9,8 138-197 

quantas competições participou 8 10 + 7 0-42 

quantas competições ganhou medalha 9 8 + 6 0-39 

 

 

TABELA 8 – Histórico de peso dos atletas que responderam ao questionário. 

variável questão n
o
 média + DP variação 

peso nas férias (kg) 12 71,1 + 19,4 30-168 

maior quantidade de peso perdido (kg) 14 4,0 + 3,1 0-26 

maior quantidade de peso perdido (%) 14 6,0 + 4,0 0-20 

quantas vezes perdeu peso no último ano 15 3 + 5 0-30 

quanto peso costuma perder (kg) 16 1,6 + 1,6 0-12 

quanto peso costuma perder (%) 16 2,5 + 2,3 0-16 

em quanto tempo costuma perder peso (dias) 17 7 + 7 1-60 

idade em que começou a perder peso (anos) 18 12,6 + 6,1 9-42 

quanto peso recupera após competição (kg) 19 1,6 + 1,4 0-8 

 

 

 Do total de 790 respondentes, 86% já perdeu peso alguma vez para 

competir. Caso sejam desconsiderados desse total os atletas que competem 

na categoria pesado, os quais não necessitam reduzir o peso porque não há 

limite, o percentual da amostra sobe para 89,2%. Segundo o relato dos 

próprios atletas, 16,7% dos participantes são de nível regional, 38,1% estadual, 

23,7% nacional e 21,5% internacional. Esses dados estão apresentados na 

figura 7.    
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Figura 7 – Percentual dos atletas que responderam ao QPP que relatam já ter 

participado de competições de diferentes níveis e que relatam já ter 

perdido peso para competir. 

 

  

FIGURA 8 – Freqüências de respostas para as questões 14 e 16. Do lado 

esquerdo, as respostas estão expressas em kg e, do lado direito, 

em percentual do peso corporal relatado no QPP. 
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Os padrões de magnitude, freqüência e idade de início de redução do 

peso corporal estão apresentados nas figuras 8 e 9. Os métodos utilizados 

para perda de peso e as pessoas que influenciaram no comportamento de 

perda de peso estão apresentados nas figuras 10 e 11, respectivamente.  

 

 

 

 

 

FIGURA 9 – Freqüências de respostas para as questões 15, 17, 18 e 19 do 

QPP. 
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FIGURA 10 – Freqüências de respostas para os métodos de perda rápida de 

peso. 

 

 

FIGURA 11 – Freqüências de respostas para as pessoas mais influentes sobre 

o comportamento de perda rápida de peso. 
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 A freqüência dos escores obtidos no QPP está apresentada na figura 12. 

 

 

FIGURA 12 – Freqüências de escores obtidos no QPP para toda a amostra 

(incluindo os atletas da categoria pesado – painel A) e para toda 

a amostra excluindo os atletas da categoria pesado (painel B). 

 

 Foram feitas também algumas análises estatísticas para verificar se 

alguns dados da literatura encontrados para lutadores de luta olímpica ocorrem 

na amostra de judocas brasileiros. Foram conduzidos testes t de Student para 

amostras dependentes para verificar se o peso das férias era maior do que o 

peso atual e do que o peso da categoria em que competem. Verificou-se que o 

peso durante as férias (68,8 + 16.4 kg) foi maior do que o peso atual (67,7 + 

14,4 kg; t=-5,4; p<0,001) e maior do que o peso da categoria (67,9 + 14,4 kg; 

t=-3,9; p<0,001). Não foram encontradas diferenças entre o peso atual (67,7 + 

14,4 kg) e o peso da categoria (67,9 + 14,4 kg).  

 Conduzimos teste ANOVA General Linear Model com os valores do 

escore do QPP para verificar se os atletas que já subiram de categoria 

apresentam pior perfil de perda de peso. Não foi encontrada diferença entre os 

escores do grupo de atletas que já subiu de categoria (31,1 + 20,8 pontos) e os 

que se mantiveram na mesma categoria nos últimos dois anos (33,5 + 20,1 

pontos; F=2,25; p=0,134).  
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 Dados da literatura indicam que as atletas do sexo feminino tendem a 

apresentar pior comportamento de perda de peso. Entretanto, em nossa 

amostra a ANOVA General Linear Model não mostrou diferenças 

estatisticamente significantes para os valores de escore do QPP obtidos pelos 

atletas de sexo masculino (33,2 + 20,6 pontos) e feminino (31,2 + 18,2 pontos; 

F=1,46; p=0,227). Da mesma forma, atletas de nível competitivo regional e 

nacional não obtiveram maior escore no QPP (32,9 + 21,6 pontos) do que 

atletas de nível nacional e internacional (32,4 + 18; F=0,139; p=0,710). 

 

5.3 Verificação da validade do teste de Uchi-Komi 

 

 O teste de uchi-komi aqui proposto mostrou ter boa reprodutibilidade. 

Considerando que alguns atletas não realizaram o movimento de entrada do 

golpe de forma completa, conforme fora proposto, resolvemos dividir a amostra 

em dois diferentes grupos: o de atletas que realizou o movimento completo e o 

de atletas que não realizou o movimento completo. Como se pode observar na 

tabela 9, o teste apresenta índices muito bons de estabilidade quando o 

movimento é realizado de forma completa ao passo que, quando realizado de 

forma incompleta, ele apresenta índices pouco aceitáveis de estabilidade. Em 

nenhum dos casos, foi observada diferença estatística entre os dias de teste e 

reteste, o que indica não haver erro sistemático. Contudo, para o grupo que 

realizou as entradas completas, verificou-se tendência (F = 4,2; p = 0,08) a 

maior número de entradas no segundo dia em relação ao primeiro.  

 A análise de objetividade não revelou diferenças entre a pontuação 

atribuída por dois avaliadores independentes (figura 13). A demanda 

metabólica, avaliada pela concentração sangüínea de lactato após o teste, 

demonstrou ser semelhante à obtida em situações de luta (figura 13). 

Os resultados da análise de sensibilidade indicam que o teste foi 

sensível à fadiga, já que a maioria dos atletas aplicou uma quantidade menor 

de golpes quando estavam em fadiga em comparação ao repouso (figura 14). 

Entretanto, a magnitude de diminuição da quantidade de golpes não foi tão 

acentuada quanto era esperado (repouso = 65 + 5 golpes; em fadiga = 62 + 5 

golpes).   
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TABELA 9 – Indicadores de reprodutibilidade do teste de uchi-komi para todos 

os atletas (colunas à esquerda), para o grupo que realizou o 

movimento completo (colunas do meio) e para o grupo que 

realizou movimentos incompletos (colunas à direita).  

 Total A 
(n=22) 

Total B 
(n=22) 

 
Comp. A 

(n=8) 
Comp. B 

(n=8) 
 

Incomp. A 
(n=14) 

Incomp. B 
(n=14) 

média + DP 76 + 8 77 + 8  74 + 12 75 + 12  75 + 7 77 + 5 

F (p)
ns

 1,19 (0,29)  4,2 (0,08)  0,92 (0,36) 

ICC (p) 0,943 (<0,001)  0,998 (<0,001)  0,811 (0,01) 

SEM 2,84  0,87  3,49 

MD 7,86  2,4  9,66 

ns: não houve diferença estatística entre teste e reteste. 

  

 

 

FIGURA 13 – Objetividade do teste de uchi-komi, avaliada pelo número de 

golpes atribuídos por diferentes avaliadores aos mesmos testes 

(painel A; n=12). Demanda metabólica do teste de uchi-komi 

avaliada pela concentração sangüínea de lactato (painel B; n=8). 

ns: não significante; *diferente de 3’ após o teste 1 (p<0,001); 
#diferente de 3’ após teste 2 (p<0,001). 
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FIGURA 14 – Resultados individuais (à esquerda) e médios (à direita) do 

número de entradas realizadas no teste de uchi-komi em 

repouso e em fadiga (n=11). *diferença estatisticamente 

significante entre série 1 e série 2 (p<0,05). 

 

5.4 Efeitos da perda rápida de peso seguida de período de recuperação 

sobre o desempenho relacionado ao judô 

 

 Os atletas do grupo PP reduziram 4,8 + 1,1% do peso corporal (3,6% – 

6,2%), indicando que, em geral, os atletas conseguiram atingir suas metas de 

redução de 5%. O grupo controle, como era esperado, manteve seu peso 

corporal estável entre os testes PRÉ e PÓS (figura 15). Foi observado efeito 

principal de tempo (F=63,6; p<0,0001) e de interação tempo x grupo (F=65,44; 
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p<0,0001). Apesar de não ter sido verificado efeito principal de grupo (F=3,19; 

p=0,992), a ANOVA revelou tendência a diferença entre os grupo PP e CON no 

tempo PRÉ (figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15 – Alterações individuais (acima) e médias (abaixo) no peso 

corporal dos atletas que participaram do estudo 2 (n=14; 

*diferença estatística entre PRÉ e PÓS, p<0,001; tendência a 

diferença em relação ao grupo controle no tempo PRÉ, 

p=0,051). 

 

 A avaliação da composição corporal (figura 16) mostrou que os atletas 

do grupo PP reduziram significativamente a quantidade absoluta de gordura 

corporal (t=4,1; p=0,0015), bem como o percentual de gordura corporal (t=2,23; 

p=0,045) e o peso magro (t=8,08; p<0,0001). Em contrapartida, o grupo CON 

não apresentou nenhuma alteração nesses parâmetros do tempo PRÉ para o 

PÓS. A análise estatística revelou ainda que o grupo CON apresentou valores 

significativamente mais baixos de gordura corporal em relação ao grupo PP. 
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FIGURA 16 – Composição corporal nos diferentes tempos e grupos. ns: não 

significante; *diferença estatisticamente significante entre PRÉ 

e PÓS (p<0,05); #estatisticamente diferente de PRÉ em 

relação ao grupo CON (p<0,01); **estatisticamente diferente 

de PÓS em relação ao grupo controle (p<0,01).  

 

 Os atletas do grupo PP consumiram quantidades significativamente 

menores de energia, carboidratos, gorduras e proteínas do que os atletas do 

grupo CON. A figura 17 expressa esses dados relativos ao peso corporal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17 – Consumo alimentar relativo ao peso corporal dos grupos PP e 

CON (*diferença estatisticamente significante entre PP e CON; 

p<0,01). 
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 O grupo PP não apresentou diferenças na quantidade de entradas 

realizadas no teste de uchi-komi entre as situações PRÉ e PÓS. Também não 

foram verificadas diferenças entre os grupos em nenhum dos instantes 

avaliados, mas foi constatada diferença significante do tempo PRÉ para o PÓS 

no grupo CON (figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18 – Total de entradas no teste de uchi-komi. (*diferença 

estatisticamente significante entre PRÉ e PÓS; t=-2,61; 

p=0,023). 

 

 A perda rápida de peso também não interferiu no padrão de luta dos 

atletas. Da mesma forma, não foram observadas diferenças no total de ataques 

realizados no grupo CON entre as situações PRÉ e PÓS, assim como não 

foram observadas diferenças entre os grupos PP e CON (figura 19). Também 

não foram observadas diferenças no padrão temporal das lutas em nenhuma 

das situações ou grupos (tabela 10).  

 

TABELA 10 – Padrão temporal de esforço/recuperação e de característica de 

combate (em pé/no solo).  

 Esforço (s)  Recuperação (s)  Luta em pé (s)  Luta no solo (s) 

 pré pós  pré pós  pré pós  pré pós 

PP 229+17 228+24  71+17 72+24  199+9 191+18  30+14 38+19 

CON 237+11 239+8  63+11 61+8  191+19* 204+22  47+17* 35+19 

*tendência a diferença estatisticamente significante entre as situações PRÉ e PÓS (p=0,06). 
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FIGURA 19 – Total individual (à esquerda) e médio (à direita) de golpes 

aplicados durante as lutas. O valor corresponde à soma de 

ataques em pé e no solo. (ns: não significantemente diferente 

nas situações PRÉ e PÓS ou entre os grupos). 

 

 O desempenho nas diferentes séries do teste de Wingate foi, de uma 

maneira geral, melhor nos dias PÓS em relação ao PRÉ, especialmente no 

grupo PP (figuras 20, 21 e 22). Foi verificada também uma tendência do grupo 

CON apresentar melhores indicadores de desempenho em relação ao grupo 

PP (figura 22). 
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FIGURA 20 – Potência média e potência de pico obtidos nas três séries do 

teste de Wingate para os grupos PP e CON nos dias PRÉ e 

PÓS. *efeito principal de tempo (p<0,01); #tendência a efeito 

principal de grupo (p=0,056). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21 – Desempenho segundo a segundo nas três séries do teste de 

Wingate. Não foi realizado teste estatístico para os valores 

segundo a segundo. 
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FIGURA 22 – Trabalho total, correspondente à soma dos trabalhos obtidos nas 

três séries do teste de Wingate. *efeito principal de tempo 

(p<0,01). 

 

 Não foram observadas diferenças estatísticas para os valores de lactato 

plasmático entre os grupos ou entre as situações PRÉ e PÓS (figura 23). A 

concentração plasmática de glicose foi significativamente menor para o grupo 

PP durante o repouso na situação PÓS em relação à PRÉ, não tendo sido 

observadas diferenças entre os demais tempos e grupos analisados (figura 23). 

 

 

FIGURA 23 – Resposta das concentrações plasmáticas de lactato e glicose. 

**tendência a ser estatisticamente diferente de PÓS (p=0,077); 

*estatisticamente diferente de PÓS (p=0,006). UK=teste de 

uchi-komi; WT=teste de Wingate.  
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Verificação da validade do QPP 

 

O QPP foi cuidadosamente elaborado com base no questionário 

utilizado em estudos com lutadores norte-americanos de luta olímpica (STEEN 

e BROWNELL, 1990; OPPLIGER, STEEN e SCOTT, 2003), com base na 

terminologia e semântica dos atletas que iriam respondê-lo e com base nos 

aspectos competitivos próprios da modalidade. Todas as questões foram 

elaboradas com linguagem simples, clara e acessível. Uma banca de 

especialistas em judô, nutrição, psicometria (ou combinação de dois ou mais 

desses aspectos) avaliou o conteúdo do questionário e a clareza das questões. 

A grande maioria julgou as questões pertinentes, claras e passíveis de serem 

respondidas com boa precisão pelos atletas. Alguns especialistas fizeram 

comentários e sugestões que foram utilizados para melhorar a qualidade do 

QPP.  

De fato, os atletas foram capazes de responder ao QPP com excelente 

precisão, o que pode ser demonstrado pelos elevados índices de estabilidade 

de todas as questões e itens do questionário, assim como do escorre 

elaborado. Segundo NEVILL et al. (2001) a utilização apenas de escores gerais 

de questionários para determinação da reprodutibilidade podem mascarar 

questões mal formuladas que não apresentam a estabilidade necessária para 

ser adequadamente respondida. Os autores, portanto, sugerem que 

instrumentos de avaliação psicométrica tenham suas questões avaliadas de 

forma individual. Eles ainda indicam um método de avaliação baseado na 

porcentagem de sujeitos que acertam as respostas nas duas ocasiões ou que 

respondem de maneira semelhante (diferença de um ponto em escalas de um 

a cinco). Embora os autores afirmem que o tempo ideal entre o teste e o 

reteste seja de 3 meses, a fim de evitar que os respondentes lembrem-se do 

que haviam assinalado anteriormente, eles ponderam que tempos menores, 

tais como 1 mês ou algumas semanas, são aceitáveis nos casos em que as 

respostas podem mudar com o tempo. No caso do QPP, considerando que as 

coletas foram realizadas durante a temporada competitiva, decidimos encurtar 



66 

 

o lapso de tempo entre as aplicações do questionário para o mínimo de 15 dias 

e o máximo de 30 dias. Com relação ao número de sujeitos necessários para 

que o estudo de reprodutibilidade apresente resultados confiáveis, ALTMAN 

(1991) pontua que o número amostral em torno de 50 é suficiente nos estudos 

que se utilizam de variáveis paramétricas. Entretanto, quando as variáveis não 

são paramétricas, como em algumas questões do QPP, o número amostral 

deve ser próximo a 100, tal qual o presente estudo alcançou (ALTMAN, 1991).  

O QPP também apresentou bom coeficiente de correlação com o RS, 

questionário largamente utilizado para avaliar práticas de restrição alimentar, 

preocupação com o peso e a forma corporal, além de flutuações no peso. 

Certamente, os índices de correlação entre o QPP e o RS seriam ligeiramente 

mais satisfatórios caso não tivessem sido incluídos na análise os atletas da 

categoria pesado. Isso porque as pessoas excessivamente acima do peso 

estão mais sujeitas a excesso de preocupação com o peso, a forma corporal e 

com a alimentação do que pessoas com peso corporal mais próximo dos 

valores considerados normais (SCAGLIUSI, POLACOW, ARTIOLI, BENATTI e 

LANCHA JUNIOR, 2003; SCAGLIUSI, POLACOW, CORDAS, COELHO, 

ALVARENGA, PHILIPPI et al., 2005). No caso do RS, esses atletas tendem a 

obter pontuações mais elevadas ao passo que, no caso no QPP, a maioria 

tende e ter pontuação zero, já que não necessitam reduzir o peso para 

competir. Embora nesse caso específico os valores dos escores entre os 

questionários não tenham correlação, decidimos manter os atletas dessa 

categoria na amostra, já que eles também fazem parte do universo de 

competidores. Para todos os outros casos, os escores deveriam ter boa 

correlação, uma vez que ambos os instrumentos avaliam comportamentos 

semelhantes. De qualquer forma, o coeficiente de correlação obtido foi 

bastante satisfatório indicando que, segundo um instrumento já validado e 

extensivamente utilizado em outros estudos (Van STRIEN, HERMAN, 

ENGELS, LARSEN e Van LEEUWE, 2007; WILLIAMSON, MARTIN, YORK-

CROWE, ANTON, REDMAN, HAN et al., 2007), o QPP apresenta boa 

validade. 

Adicionalmente, o QPP foi capaz de discriminar dois grupos de atletas, 

um cujo peso corporal está abaixo do peso da categoria em que compete e 
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outro com peso corporal acima da categoria. Atletas que pesam menos do que 

o limite de sua categoria tendem a apresentar comportamento de perda de 

peso menos extremo, agressivo e perigoso do que aqueles que ficam acima do 

limite da categoria. Portanto, esperava-se que, caso o QPP fosse realmente 

sensível o suficiente para diferenciar esses dois padrões de comportamento, o 

grupo que pesasse mais do que o limite obtivesse pontuação maior do que o 

outro grupo.  

Com base nos resultados satisfatórios de validade de conteúdo, validade 

convergente, validade discriminante e reprodutibilidade, pode-se afirmar que o 

QPP é um instrumento válido para avaliação dos padrões de perda rápida de 

peso em competidores de judô. O questionário poderá certamente ser aplicado 

a amostras de diferentes faixas etárias e níveis competitivos sem que haja 

prejuízos significativos na qualidade das informações relatadas. Isso porque 

todos os estudos de validação incluíram parcelas significativas de 

respondentes jovens, com idade a partir de 11 anos. 

 

6.2 Determinação da prevalência, magnitude e métodos de perda rápida de 

peso em competidores de judô 

 

 Realizamos um amplo levantamento sobre os padrões de perda rápida 

de peso pré-competitiva em atletas de judô. Aplicamos o QPP para um total de 

790 atletas de ambos os sexos, diferentes faixas etárias, níveis competitivos e 

procedências. Ao menos ao nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo 

dessa natureza feito em atletas de judô.  

Estudos semelhantes foram conduzidos em atletas de luta olímpica 

(TIPTON e TCHENG, 1970; STEEN e BROWNELL, 1990; KININGHAM e 

GORENFLO, 2001). Seus resultados variam de acordo com a época em que 

foram conduzidos, já que houve mudança em algumas regras da NCAA 

visando reduzir os riscos associados à perda rápida de peso. Estudos 

anteriores à implementação das regras relataram que cerca de 90% dos 

lutadores costumava perder peso pra competir, sendo que 70% deles usava 

com freqüência um ou mais métodos perigosos de perda rápida de peso 

(STEEN e BROWNELL, 1990; KININGHAM e GORENFLO, 2001). Os atletas 
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costumavam reduzir, em média, aproximadamente 5% do peso corporal para 

competir (TIPTON e TCHENG, 1970; STEEN e BROWNELL, 1990; 

KININGHAM e GORENFLO, 2001), mas cerca de 40% dos lutadores reduziam 

mais do que 10% do peso corporal (STEEN e BROWNELL, 1990). Alguns 

atletas ainda induziam vômitos, ou tomavam fármacos diuréticos ou laxativos, 

métodos considerados extremamente agressivos (WOODS, WILSON e 

MASLAND, 1988; STEEN e BROWNELL, 1990; KININGHAM e GORENFLO, 

2001). Os métodos mais utilizados para perder peso eram: restrição severa da 

ingestão de alimentos e líquidos; jejum prolongado; sudorese por meio de 

saunas e exercícios em ambientes quentes ou com roupas de 

plástico/borracha; e aumento na quantidade e/ou intensidade dos exercícios 

(TIPTON e TCHENG, 1970; WOODS, WILSON e MASLAND, 1988; STEEN e 

BROWNELL, 1990; KININGHAM e GORENFLO, 2001).   

Alguns dados do presente estudo são semelhantes aos dos trabalhos 

acima mencionados. A prevalência encontrada em nosso trabalho (cerca de 

85% a 90%) de atletas que perdem ou já perderam peso para competir é 

comparável a estudos com atletas de luta olímpica. Alguns dados de 

magnitude, como o máximo de peso que já perdeu e o peso que costuma 

reduzir (expressos em percentual do peso atual também relatado no QPP), 

parecem ser mais reduzidos do que os encontrados pelos estudos norte-

americanos. Os judocas relataram que costumam reduzir, em média, 2,5% do 

peso corporal e que o máximo de peso que já reduziram foi, em média, 6% do 

peso corporal. Entretanto, a análise de freqüência mostrou que a maior parte 

dos atletas costuma reduzir de 2% a 5% do peso corporal e que já reduziu de 

6% a 12% do peso corporal, valores equivalentes aos relatados em lutadores 

de luta olímpica. A redução é feita, em média, em sete dias e no último ano os 

atletas reduziram o peso 3-4 vezes, em média. Um dado bastante preocupante 

é a idade com que os sujeitos relataram começar a perder peso (em média, 

começam a perder peso ainda aos 12 anos), sendo houve relatos de atletas 

que começaram a perder peso aos nove anos de idade. 

Dentre os métodos mais utilizados, a exemplo dos dados disponíveis 

com lutadores de luta olímpica, estão o aumento da quantidade de exercícios e 

a restrição da ingestão de alimentos (seja pulando refeições ou fazendo jejum). 
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Métodos que levam à hipoidratação também foram bastante mencionados, tais 

como cuspir, treinar com sacos plásticos, treinar em locais quentes e diminuir a 

ingestão de líquidos. 

Interessantemente, as pessoas que mais influenciaram os atletas em 

seus comportamentos de perda de peso são colegas de treino e o próprio 

professor de judô (sensei). As pessoas que, teoricamente, podem dar os 

melhores conselhos sobre perda de peso, como médicos, nutricionistas ou até 

mesmo os pais, são os menos influentes. Essas informações podem ser muito 

úteis no direcionamento de programas educacionais que as entidades 

reguladoras do esporte poderiam criar na tentativa de reduzir as práticas de 

perda rápida de peso entre os atletas. 

Há evidências de que atletas de melhor nível competitivo apresentam 

pior comportamento de perda de peso em relação aos de nível menos 

expressivo (KININGHAM e GORENFLO, 2001; ARTIOLI, SCAGLIUSI, 

POLACOW, GUALANO e LANCHA JUNIOR, 2007). No presente estudo, 

todavia, não foi verificada correlação entre o escore obtido no QPP e o 

desempenho, tampouco diferença nos escores obtidos por dois grupos: 

competidores de nível regional e estadual versus competidores de nível 

nacional e internacional. Uma possível explicação para isso é o fato dos atletas 

superestimarem o próprio nível competitivo. Essa é uma das limitações de 

auto-relatos e questionários. Surpreendentemente, observou-se uma 

quantidade muito alta de atletas que relatam ser competidores de nível 

nacional e internacional. Mesmo não tendo nenhum modo de comprovar a 

veracidade dessa resposta, sabe-se que dificilmente uma parcela tão grande 

de atletas se enquadraria nesse nível competitivo. 

De uma maneira geral, os resultados do presente estudo demonstraram 

similaridades em vários aspectos aos resultados encontrados com os 

levantamentos realizados nos Estados Unidos, apesar de algumas diferenças 

nos padrões de competição entre o judô e a luta olímpica (ex.: divisões de 

peso, tempo de recuperação entre a pesagem e a competição) pudessem 

justificar diferenças no comportamento de perda de peso desses atletas. 

Com relação aos estudos realizados com atletas de judô, os mesmos 

não avaliaram uma amostra tão expressiva e heterogênea, mas ainda assim, 
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os resultados foram semelhantes aos deste trabalho (FRANCHINI, TAKITO, 

MATHEUS, VIEIRA e KISS, 1997; FRANCHINI, ARTIOLI e SILVA NETO, 2005; 

ARTIOLI, SCAGLIUSI, POLACOW, GUALANO e LANCHA JUNIOR, 2007). Em 

suma, pode-se afirmar que o presente levantamento produziu dados suficientes 

para demonstrar que atletas brasileiros de judô apresentam comportamento de 

controle de peso semelhante ao que atletas norte-americanos de luta olímpica 

apresentavam antes das mudanças de regras da NCAA e, portanto, estão 

sujeitos a riscos semelhantes que levaram à morte de três jovens e, 

posteriormente, às mudanças de regras que valem atualmente. Em vista disso, 

é altamente recomendável que as agências que regulam o esporte atentem-se 

para o problema aqui apresentado a fim de diminuir a exposição dos jovens 

atletas aos riscos desnecessários decorrentes da prática de perda de peso.  

 

6.3 Verificação da validade do teste de uchi-komi 

 

 Em função das características intrínsecas da modalidade esportiva, 

avaliar o desempenho no judô é uma tarefa bastante difícil (NUNES, 1997; 

ARTIOLI, COELHO, BENATTI, GAILEY, GUALANO e LANCHA JUNIOR, 

2006). De acordo com FRANCHINI (2001), os testes disponíveis na literatura 

não combinam duas qualidades importantes para um teste de desempenho: 

especificidade e acurácia. Em vista disso, nós propusemos um novo teste, o 

qual foi formulado com o intuito de avaliar o desempenho de atletas ao longo 

do tempo, ou seja, ele foi idealizado para ser utilizado em estudos em judô 

cujos desenhos experimentais incluam modelos de medidas repetidas para 

avaliação do desempenho. Apesar disso, o teste também poderia ser utilizado 

por técnicos que desejam fazer controles ao longo do tempo do desempenho 

de seus atletas. 

 A estrutura do teste foi pensada com base nos testes específicos já 

disponíveis na literatura, em especial o SJFT. A estrutura temporal é 

fundamentalmente a mesma e segue os dados produzidos pelos estudos sobre 

tempo de esforço e recuperação em lutas de judô (CASTARLENAS e PLANAS, 

1997; STERKOWICZ e MASLEJ, 1999). A idéia de utilizar gestos específicos 

da modalidade, juntamente com tempos de esforço e recuperação típicos da 
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modalidade, é justificada pela busca de maior especificidade na avaliação. O 

tipo de entrada escolhida é bastante simples e muito treinada por grande parte 

dos atletas. Assim, pelo menos entre atletas experientes, erros sistemáticos 

decorrentes da aprendizagem do teste seriam minimizados. Além disso, ao se 

eliminar a corrida do teste, elimina-se duas limitações do SJFT: 1) utilizar um 

movimento pouco treinado, que é entrar um golpe imediatamente após a 

corrida e principalmente 2) eliminar a distância de seis m entre os dois UKES, o 

que pode diminuir a sensibilidade da medida, já que o não fracionamento dos 

golpes pode mascarar melhoras no desempenho de até ~18 m em 75 

segundos. 

 Com base nisso, a nossa hipótese era a de que o teste de uchi-komi 

seria uma boa ferramenta a ser incluída em baterias de teste para avaliação do 

desempenho no judô. De fato, o teste de uchi-komi mostrou bons indicadores 

de validade. Primeiramente, o teste resultou em elevação da concentração 

sangüínea de lactato de forma similar ao observado após lutas de judô 

(FRANCHINI, 2001; FRANCHINI, NAKAMURA, TAKITO e KISS, 2001; 

FRANCHINI, YURI TAKITO, YUZO NAKAMURA, MATSUSHIGUE e KISS, 

2003; ARTIOLI, COELHO, BENATTI, GAILEY, GUALANO e LANCHA Junior, 

2006; ARTIOLI, GUALANO, COELHO, BENATTI, GAILEY e LANCHA, 2007), o 

que indica que os tempos de esforço e recuperação foram bem escolhidos.  

O teste também se mostrou bastante objetivo, o que já era de se esperar 

considerando-se a facilidade em determinar a quantidade de entradas 

executadas. Ao analisar a reprodutibilidade, os primeiros problemas foram 

encontrados. Apesar do alto ICC obtido e de não ter havido erro sistemático, 

verificamos que os valores SEM e MD estavam muito elevados, o que poderia 

comprometer a utilização do teste como instrumento de avaliação. Percebemos 

então que boa parcela dos atletas não conseguia executar as entradas com 

bom padrão técnico, dado que os mesmos privilegiavam a velocidade em 

detrimento da técnica. Por outro lado, alguns atletas conseguiram executar os 

movimentos com bom padrão técnico, fazendo a entrada “completa”. Ao 

analisarmos separadamente os índices de reprodutibilidade, verificamos que, 

de fato, realizar o movimento completo é um requisito para que o teste tenha 

reprodutibilidade. Ainda assim, verificamos tendência de erro sistemático no 
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grupo de atletas que fez o movimento completo, a qual não consideramos 

significativa em função do valor real da diferença de golpes ser muito baixo. 

Em contraposição ao que ocorreu para os demais índices de validade, o 

teste não apresentou boa sensibilidade. FRANCHINI et al. (1999) 

demonstraram a sensibilidade do SJFT avaliando um grupo de atletas no início 

e no meio da temporada de treinamento. No presente estudo, não foi possível 

acompanhar adequadamente um número suficiente de atletas ao longo de uma 

temporada para avaliarmos a sensibilidade do teste de uchi-komi. Em vista 

disso, avaliamos a sensibilidade do teste à fadiga e não às melhoras 

ocasionadas pelo treinamento, aplicando duas séries do teste com apenas um 

minuto de intervalo entre elas. Apesar da dissimilaridade, o preceito lógico no 

qual se baseia a avaliação da sensibilidade é o mesmo: se o teste for capaz de 

detectar alterações de qualquer natureza no desempenho, ele será capaz de 

detectar a piora causada pela fadiga. 

Apesar de a análise estatística ter revelado diminuição significativa na 

quantidade de golpes aplicados, consideramos que a magnitude da redução do 

desempenho foi aquém do esperado, o que sugere fortemente a baixa 

sensibilidade do teste. Provavelmente essa baixa sensibilidade deva-se a 

ajustes feitos no padrão de execução da técnica no momento em que o atleta 

começa a sentir os efeitos da fadiga. Com base no que foi subjetivamente 

observado na execução dos testes, à medida que os atletas sentem-se 

cansados, eles mudam o padrão de entrada de modo a diminuir a força de 

puxada (desequilíbrio) e de entrada (preparação) para que o ritmo de entrada 

possa ser mantido. Dessa maneira, o número de golpes pouco muda em 

estado de fadiga.  

Uma possível maneira de resolver esse problema seria a atribuição de 

notas para o padrão de execução técnica do golpe e a criação de um escore 

que ponderasse a nota dada pela qualidade do golpe e o número de golpes 

aplicados. Apesar desse tipo de ponderação ter o potencial de diminuir a 

objetividade do teste, é possível que ela possa melhorar significativamente a 

sensibilidade e, ainda assim, manter a objetividade dentro de níveis aceitáveis. 

Estudos futuros devem investigar essa questão. 
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6.4 Efeitos da perda rápida de peso seguida por período de recuperação 

sobre o desempenho relacionado ao judô 

 

 O presente estudo teve por objetivo analisar a influência da perda rápida 

de peso seguida por um período de recuperação sobre o desempenho 

relacionado ao judô. Diversos trabalhos na literatura preocuparam-se em 

responder a questões semelhantes.  

Já está bem estabelecido que, quando não há um período de 

recuperação após a simulação da pesagem, a perda rápida de peso, tenha sido 

alcançada pela restrição hídrica, alimentar, desidratação ou uma combinação 

desses, prejudica o desempenho aeróbio e anaeróbio (SALTIN, 1964a; 

HORSWILL, HICKNER, SCOTT, COSTILL e GOULD, 1990; WEBSTER, RUTT 

e WELTMAN, 1990; HICKNER, HORSWILL, WELKER, SCOTT, ROEMMICH e 

COSTILL, 1991; MCMURRAY, PROCTOR e WILSON, 1991; FILAIRE, MASO, 

DEGOUTTE, JOUANEL e LAC, 2001). Entretanto, em situações competitivas 

reais, existe um período de tempo entre a pesagem o início das lutas que gira 

em torno de 3 a 5 horas (ARTIOLI, KASHIWAGURA, FUCHS, SOLIS, 

TAKESIAN e LANCHA JUNIOR, 2007). Logo, é necessário saber se um 

período de recuperação é capaz de retornar os valores de desempenho aos 

observados antes da perda de peso.  

A literatura ainda é controversa em relação a essa questão, mas há 

indícios de que, se a quantidade de carboidratos ingerida durante a 

recuperação for alta, o desempenho tende a retornar ao normal (RANKIN, 

OCEL e CRAFT, 1996; FINN, DOLGENER e WILLIAMS, 2004). Caso o período 

de recuperação seja curto (ex.: 1 hora), o desempenho tende a ser piorado 

(KLINZING e KARPOWICZ, 1986), embora trabalhos recentes tenham 

demonstrado que períodos de duas horas de reposição hidroeletrolítica e de 

carboidratos minimizem os efeitos da perda rápida de peso na performance do 

remo (SLATER, RICE, TANNER, SHARPE, GORE, JENKINS et al., 2006). Por 

outro lado, períodos próximos a cinco horas parecem já ser capazes de 

retornar os valores de desempenho ao basal (SERFASS, STULL, ALEXANDER 

e EWING JUNIOR, 1984; FOGELHOLM, KOSKINEN, LAAKSO, RANKINEN e 

RUOKONEN, 1993), apesar de resultados conflitantes (OOPIK, PAASUKE, 
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SIKKU, TIMPMANN, MEDIJAINEN, ERELINE et al., 1996; RANKIN, OCEL e 

CRAFT, 1996).  

Apesar da controvérsia, todos esses estudos utilizaram protocolos de 

avaliação do desempenho muito curtos, o que lhes confere pouca similaridade 

às demandas de situações competitivas reais, nas quais os atletas realizam 

cerca de cinco a seis lutas de aproximadamente quatro a cinco minutos em um 

mesmo dia. Portanto, é possível que os resultados obtidos pelos estudos que 

utilizaram protocolos curtos de avaliação e verificaram adequada recuperação 

do desempenho após cinco horas não tenham boa aplicação em ambientes 

reais de competição. Possivelmente tais estudos não utilizaram protocolos de 

avaliação adequadamente sensíveis às mudanças de desempenho 

teoricamente provocadas pela perda de peso. Adicionalmente, poucos foram os 

estudos que utilizaram grupo controle em seus desenhos experimentais. 

 Para abordar essa questão, elaboramos um protocolo longo e exaustivo 

de avaliação do desempenho, o qual tenta simular a demanda metabólica de 

situações reais de competição. Esse protocolo envolve gestos próprios do judô 

e uma situação de luta, além de três séries de Wingate para membros 

superiores. Nossos estudos pilotos indicaram que, possivelmente, o protocolo 

de uchi-komi poderia ser um indicativo de desempenho. Caso isso se 

confirmasse, ele poderia ser utilizado de forma geral como um teste específico 

para avaliar o desempenho no judô em modelo de medidas repetidas. Como 

sua validade não foi considerada satisfatória, conformo discutido no tópico 

anterior, o seu papel dentro do protocolo de avaliação pode ser visto como o de 

aumentar a exigência do protocolo utilizando-se de movimentos e padrões de 

temporais de esforço/recuperação específicos da modalidade.  

 Os atletas do grupo perda de peso conseguiram atingir bem suas metas 

de reduzir 5% do peso corporal. Com base nos resultados apresentados, 

verificou-se que a perda rápida de peso ocorreu devido à redução de gordura 

corporal e de massa magra. Esse dado já era esperado, já que todos os 

estudos anteriores que realizaram esse tipo de avaliação observaram as 

mesmas respostas (RIBISL e HERBERT, 1970; HORSWILL, HICKNER, 

SCOTT, COSTILL e GOULD, 1990; WEBSTER, RUTT e WELTMAN, 1990; 

HICKNER, HORSWILL, WELKER, SCOTT, ROEMMICH e COSTILL, 1991; 
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MCCARGAR e CRAWFORD, 1992; FOGELHOLM, KOSKINEN, LAAKSO, 

RANKINEN e RUOKONEN, 1993; OOPIK, PAASUKE, SIKKU, TIMPMANN, 

MEDIJAINEN, ERELINE et al., 1996; MOURIER, BIGARD, DE KERVILER, 

ROGER, LEGRAND e GUEZENNEC, 1997; ROEMMICH e SINNING, 1997b; 

FINN, DOLGENER e WILLIAMS, 2004). Verificamos também diferenças iniciais 

de peso e de gordura corporal entre os grupos PP e CON. Essa pode ser 

considerada uma falha metodológica do estudo, já que demonstra que os 

grupos não eram homogêneos e que não foi feito pareamento adequado.  

De fato, a alocação dos atletas para o grupo não foi feita de forma 

randomizada, desenho experimental considerado ideal para estudos clínicos. 

Entretanto, a seleção foi feita com base no critério de familiarização aos 

procedimentos de perda rápida de peso. Para fazer parte do grupo controle, os 

atletas deveriam cumprir o requisito de estar habituado às práticas de perda 

rápida de peso e tê-las utilizado com freqüência no ano em que o estudo foi 

realizado. Similarmente, os atletas convidados para o grupo controle deveriam 

cumprir o requisito de não ter tido o hábito de perder peso no ano em que os 

testes foram realizados. Esse critério foi utilizado por dois motivos: 1) aumentar 

a capacidade de aplicação e extrapolação dos resultados para o ambiente real 

de competições, nos quais a maioria dos atletas que perde peso já é habituada 

a fazê-lo e 2) aumentar a chances de atingir número suficiente de atletas 

participantes, já que poucos deles aceitam perder peso voluntariamente para 

participar de um estudo, sem o intuito competitivo. Outro ponto importante 

referente ao modo de alocação dos atletas ao grupos refere-se a possíveis 

adaptações metabólicas que atletas que perdem peso freqüentemente possam 

apresentar, as quais poderiam atenuar os efeitos negativos dela sobre o 

desempenho. Isso garante validade ecológica ainda maior ao estudo, uma vez 

que os resultados aplicar-se-ão principalmente a atletas que já estão 

acostumados a reduzir o peso para competir.  

Ainda assim, apesar dessa diferença entre os grupos na composição 

corporal, não foram verificados desbalanceamentos importantes nas variáveis 

de desempenho. Acreditamos, portanto, que isso não afeta a qualidade dos 

dados e a validade interna do estudo.  
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Conforme mostram os dados de ingestão alimentar, os atletas do grupo 

PP reduziram significativamente a quantidade de alimentos ingeridos em 

comparação com o grupo CON, o que resultou em redução significativa da 

ingestão de todos os macronutrientes. A ingestão diária de energia (33 

Cal/kg/dia) esteve bem abaixo do mínimo recomendado de 48 Cal/kg/dia). O 

consumo de carboidratos estava bastante reduzido no grupo PP (1,9 g/kg/dia), 

muito abaixo do mínimo recomendado pela ADA (American Dietetic 

Association) de 7 g/kg/dia (BURKE, 1995). Esse dado ajuda a explicar a 

diferença significativa na glicemia de jejum dos atletas do grupo PP. 

Similarmente, o consumo de proteína (0,7 g/kg/dia) esteve abaixo do 

recomendado para atletas envolvidos em treinamento de força (LEMON, 2000). 

A hipoglicemia tem sido apontada como um dos gatilhos para o 

desequilíbrio hormonal observado em atletas que estão reduzindo o peso. A 

hipoglicemia pode levar ao aumento da liberação de cortisol e de GH, além da 

diminuição da insulinemia (GUYTON e HALL, 2001). Sabe-se que a insulina 

regula o IGF-1, potencializando sua produção e atividade (STRAUSS, LANESE 

e MALARKEY, 1985), o que pode explicar a baixa concentração de IGF-1 

encontrada nos trabalhos da literatura (McMURRAY, PROCTOR e WILSON, 

1991; ROEMMICH e SINNING, 1997b). Concentrações elevadas de GH após 

período de redução rápida de peso foram obtidas no estudo de ROEMICH e 

SINNING (1997b) e podem também ser explicadas pela hipoglicemia causada 

pela restrição de alimentos e de carboidratos. Para o nosso conhecimento, 

apesar de ser um dado óbvio, nenhum estudo havia demonstrado 

anteriormente que a hipoglicemia era, de fato, uma conseqüência de dietas 

típicas de perda rápida de peso. 

A análise da estrutura temporal das lutas não indicou diferenças entre os 

grupos PP e CON em nenhuma das ocasiões. Esse resultado já era esperado 

e trata-se de um dado importante para a validade interna do estudo, já que nos 

permite afirmar que os atletas de ambos os grupos, em ambas as situações, 

foram submetidos a padrões similares de esforço e recuperação. Não foram 

observadas diferenças para os indicadores de desempenho em lutas (ataques 

em pé, ataques no solo e total de ataques), o que também já era esperado. 

Isso porque a avaliação por meio de lutas não apresenta acurácia e 
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sensibilidade suficientes, pois os aspectos técnicos e táticos podem se 

sobrepor aos físicos para determinar as ações técnicas dos lutadores 

(ARTIOLI, COELHO, BENATTI, GAILEY, GUALANO e LANCHA JUNIOR, 

2006). Entretanto, a luta foi utilizada neste protocolo com o intuito de simular a 

demanda de um torneio da forma mais próxima possível do real, tornando o 

protocolo de avaliação mais prolongado e extenuante e aumentando a validade 

externa dos dados. 

Curiosamente, o grupo PP apresentou pequenas melhoras nos 

indicadores de desempenho no teste de Wingate. Padrão semelhante foi 

observado no grupo CON, indicando que os procedimentos de perda rápida de 

peso não tiveram nenhum efeito sobre o desempenho. Com base nisso, 

podemos afirmar que os atletas conseguiram melhorar ligeiramente o 

desempenho no protocolo utilizado, provavelmente por algum efeito de 

aprendizagem. Entretanto, sabe-se que o teste de Wingate é bastante 

reprodutível e que melhoras como as vistas no presente estudo não são 

relatadas na literatura, sendo que os coeficientes de correlação intra-classe do 

teste são bastante elevados (FRANCHINI, 2002). Portanto, é provável que os 

pequenos ganhos de desempenho observados no período PÓS devam-se a 

ajustes realizados na intensidade das lutas. Acreditamos que os atletas tenham 

percebido que realizar três séries de Wingate em situação de fadiga é uma 

tarefa bastante extenuante e que, no segundo dia de teste, eles moderaram 

nos esforços durante as lutas com o intuito de se poupar para as séries de 

Wingate, nas quais o esforço máximo é invariavelmente exigido. 

Como dito anteriormente, pode-se perceber que a perda de peso não 

afetou o desempenho. Esse resultado foi bastante surpreendente, uma vez que 

todos os estudos da literatura que mostraram que o desempenho voltava aos 

valores basais utilizaram protocolos pouco exaustivos na avaliação do 

desempenho (WEBSTER, RUTT e WELTMAN, 1990; McMURRAY, PROCTOR 

e WILSON, 1991; FILAIRE, MASO, DEGOUTTE, JOUANEL e LAC, 2001), 

dietas padronizadas durante o período de redução do peso (HORSWILL, 

HICKNER, SCOTT, COSTILL e GOULD, 1990; MCMURRAY, PROCTOR e 

WILSON, 1991) ou de recuperação (HORSWILL, HICKNER, SCOTT, COSTILL 

e GOULD, 1990; MCMURRAY, PROCTOR e WILSON, 1991; RANKIN, OCEL 
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e CRAFT, 1996; SLATER, RICE, TANNER, SHARPE, GORE, JENKINS et al., 

2006). O presente estudo utilizou dietas típicas de redução de peso e de 

recuperação após a simulação da pesagem, além de um protocolo prolongado 

e exaustivo de avaliação do desempenho e, ainda assim, não foi observado 

nenhum prejuízo ao desempenho. 

Existem algumas possíveis explicações para os resultados encontrados: 

1) os atletas consumiram elevada quantidade de energia (1295 + 526 Cal) e de 

carboidratos (228 + 53 g) no período de recuperação de peso. Esses valores 

são comparáveis aos dos estudos que utilizaram altas cargas de carboidratos 

no período de recuperação e observaram retorno dos valores de desempenho 

ao basal (RANKIN, OCEL e CRAFT, 1996; OOPIK, PAASUKE, TIMPMANN, 

MEDIJAINEN, ERELINE e GAPEJEVA, 2002; FINN, DOLGENER e WILLIAMS, 

2004; SLATER, RICE, TANNER, SHARPE, GORE, JENKINS et al., 2006). Os 

valores de lactato plasmático semelhantes entre os grupos nos períodos 

analisados indicam que a capacidade de utilizar glicogênio não foi afetada, ou 

que o seu conteúdo não foi reduzido em função da perda de peso; 2) todos os 

atletas do PP eram bem familiarizados com a perda rápida de peso. Portanto, é 

possível que o uso constante e em longo prazo da perda de peso produza 

adaptações que minimizam seus efeitos sobre o desempenho; 3) o tempo de 

recuperação permitido no estudo talvez seja suficiente para adequada 

recuperação, caso o atleta consumo líquidos, sais e carboidratos de maneira 

adequada e 4) provavelmente a associação dos motivos acima mencionados 

contribuíram para os resultados obtidos neste estudo. 

   Em suma, pode-se afirmar que o presente estudo demonstrou que a 

perda de aproximadamente 5% do peso corporal atingida por dietas típicas 

auto-administradas, quando seguida por período de quatro horas de 

recuperação, não prejudica o desempenho anaeróbio relacionado ao judô, em 

atletas habituados à perda de peso. Esses dados dão suporte à idéia que os 

atletas têm de julgar vantajoso reduzir o peso antes das competições. Esse é 

ainda mais um fator de risco associado ao comportamento de perda rápida de 

peso, o que justifica mudanças nas regras dos torneios de todos os níveis 

visando a diminuição da prevalência e da magnitude da perda rápida de peso. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 De acordo com os resultado e discussão apresentados neste estudo, 

pode-se concluir que: 

• o QPP mostrou-se um instrumento válido para avaliar padrões de perda 

rápida de peso em atletas de judô; 

• a prevalência, magnitude e os métodos de perda rápida de peso 

utilizados por judocas brasileiros é semelhante ao descrito na literatura 

internacional, dados esses preocupantes e que justificam ações para 

minimizar o problema; 

• o teste de uchi-komi não se mostrou válido para avaliar o desempenho 

em atletas de judô e estudos futuros devem resolver seu problema de 

baixa sensibilidade; 

• a redução de 5% do peso corporal seguida por período de quatro horas 

de recuperação não prejudica o desempenho relacionado ao judô. 
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ANEXO I  

(Questionário original utilizado nos estudos norte-americanos)  
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ANEXO II 

(Questionário desenvolvido e validade neste estudo - QPP) 
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ANEXO III  

(Termo de consentimento livre e esclarecido do estudo 1)  
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ANEXO IV  

(Termo de consentimento livre e esclarecido do estudo 2)  
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