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Introdução. O Judô é uma das modalidades desportivas mais populares no mundo, com praticantes de inúmeras 
nacionalidades e faixas etárias. A prática de Judô é associada a gestual desportivo específico, que integra variadas 
circunstâncias de contato e queda, além de ações de ataque e defesa, que podem contribuir na etiologia de lesões 
musculoesqueléticas desportivas em judocas. Objetivo. Descrever as lesões musculoesqueléticas desportivas (LD) 
derivadas da pratica de judô. Método.  A casuística integrou 57 atletas não federados e federados, de ambos os 
sexos, procedentes de diferentes academias de judô de Campo Grande, MS. A maioria dos participantes era de catego-
rias graduadas em faixa marrom (n=21; 36,8%) e preta (n=13; 22,7%), detinham histórico de treinamento de 4,5±8,1 
anos, 25,9±11,1 anos de idade, 1,68±0,23m de estatura e massa corporal correspondente a 73,7±17,4kg. Para análise 
das LD comuns ao judô, utilizou-se de um inquérito de morbidade referida. As lesões foram caracterizadas segundo na-
tureza, mecanismo, local anatômico de instalação, período de treinamento, requisição por abordagem médico-terapêuti-
ca e manifestação sintomática de retorno. Além da ocorrência retrospectiva de LD, foram também tomadas informações 
sobre categoria e dominância lateral. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da UFMS, sob 
parecer numero 575.773 de 06/03/2014. Os resultados são apresentados no formato descritivo. Resultados. Dentre 
os atletas avaliados, 28 (49,12%) reportaram a ocorrência de LD na última temporada, totalizando 46 LD registradas e 
índices de ocorrência de 0,81 LD/ atleta e 1,64 LD/ atleta lesionado. Considerando-se a natureza, constatou-se maior 
registro de acometimentos articulares (n=25; 54,3%), agravos musculares (n= 13; 28,3%) e lesões ósseas (n=8; 17,4%). 
Quanto ao mecanismo causal, verificou-se maior ocorrência de LD por queda (n=11; 23,9%), seguido de golpe por 
chave (n=9; 19,6%). Os locais anatômicos acometidos integraram, principalmente, joelhos (n=12; 26,1%), ombros (n=8; 
17,4%) e cotovelos (n=8; 17,4%). Em relação ao momento de ocorrência, a maior parte das LD desenvolveu-se em 
circunstâncias de competição (n=19; 41,3%); a maioria dos casos registrados não repercutiu em abordagem médico-
terapêutica (n=22; 47,8%) e foi acompanhada de manifestação sintomática ao retorno das atividades (n=41; 89,1%). 
Conclusão. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que as principais LD do Judô são de natureza articular em 
membros superiores, decorrentes de queda e execução de chaves articulares, em circunstâncias de competição.  

Descritores: Artes marciais; Fisioterapia; Epidemiologia. 

Agradecimentos: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), pelo fornecimento de 
bolsa de estudos (PIBIC).

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


