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RESUMO 

 

Dentre os povos mais antigos, as lutas físicas destacam-se em seu molde particular, desde as nações 

mais antigas e arcaicas, até as mais atuais e tecnológicas. Antigamente, era mais comum o combate de 

mãos limpas. Com o objetivo de buscar resultados cada vez mais promissores, atletas e treinadores 

buscam, até hoje, adaptar às regras de luta, para a obtenção de vantagens nos campeonatos. O Judô 

utiliza-se de várias estratégias nesse sentido, como por exemplo a carga d'água que força uma perda 

hídrica exagerada com o objetivo de perder peso na pesagem e, outras técnicas com dietas balanceadas, 

com foco na perda de peso gradativa sem prejuízo de desempenho. No entanto, tal metodologia está 

atrelada a capacidade do competidor em restabelecer seus níveis de condicionamento até o momento da 

luta, buscando uma superioridade em tamanho e força. (REALE, 2017). Apesar de ser uma técnica 

amplamente utilizada, o estudo da mesma no intuito do entendimento de sua real eficácia é recente, 

sendo necessária a análise e compreensão dos achados até o momento. Sendo assim, a presente revisão 

narrativa buscou, analisar os tipos de técnicas para perda de peso no período pré-competição, bem como, 

os possíveis efeitos de tais técnicas na performance de atletas praticantes de judô. Após a análise da 

literatura, pode-se concluir que tais técnicas de emagrecimento têm resultado imediato para pesagem. 

No entanto, tal intervenção gera efeitos fisiológicos colaterais prejudiciais ao corpo humano, 

interferindo diretamente no desempenho no momento da competição. Sendo assim, torna-se importante 

avaliar e programar de forma estratégica quais atletas da equipe vai passar por estes métodos, visando 

o melhor resultado geral. Já que as categorias exigem níveis de força e habilidades diferentes entre elas 

que o treinador deve se orientar para ajustar as melhores escolhas de atletas, métodos e categorias para 

cada um. 
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INTRODUÇÃO 

  

Dentre os povos mais antigos, as lutas físicas destacam-se em seu molde particular, desde as 

nações mais antigas e arcaicas, até as mais atuais e tecnológicas. Antigamente, era mais comum o 

combate de mãos limpas. Objetos cortantes e de longo alcance também eram utilizados para dar uma 

vantagem, ampliando o alcance e o dano contra o oponente. No oriente, as práticas destas técnicas foram 

denominadas de artes marciais, que visavam o máximo de desempenho e letalidade ao oponente, e de 

resistência em ocasiões de desvantagem numérica (STODDART, 2005). No entanto, apesar do advento 

de tecnologia que promovem o distanciamento dos combatentes (ex: armas de fogo, canhões e mísseis), 

os embates, corpo a corpo, ainda se fazem presentes. 

Dentre tais formas de arte marcial, o judô, principalmente no Brasil, tem alcançado uma grande 

popularidade, sendo corriqueiramente um desporto que apresenta resultados muito expressivos em nível 

internacional. Tal desporto, que visa derrubar de costas no chão (ippon) e imobilizar o oponente, sofre 

influência das escolas (Dojo) e dos mestres de Ju-Jutsu1. (WILSON, 2011).  

Com o objetivo de buscar resultados cada vez mais promissores, atletas e treinadores buscam, 

até hoje, adaptar às regras de luta, para a obtenção de vantagens nos campeonatos. Dentre os recursos 

utilizados, pode-se destacar a possibilidade de desidratar o atleta antes das pesagens oficiais, visando a 

mudança de categoria. O Judô utiliza-se de várias estratégias nesse sentido, como por exemplo a carga 

d'água que força uma perda hídrica exagerada com o objetivo de perder peso na pesagem e, outras 

técnicas com dietas balanceadas, com foco na perda de peso gradativa sem prejuízo de desempenho2 

(CBCE, 2016).  

No entanto, tal metodologia está atrelada a capacidade do competidor em restabelecer seus 

níveis de condicionamento até o momento da luta, buscando uma superioridade em tamanho e força. 

(REALE, 2017). Apesar de ser uma técnica amplamente utilizada, o estudo da mesma no intuito do 

entendimento de sua real eficácia é recente, sendo necessária a análise e compreensão dos achados até 

o momento. 

  

  

 
1 Ju-Jutsu é uma arte marcial antiga, derivando-se daí o Jiu-Jitsu, o Judô e outros. 

2 CBCE - Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, 28/01/2016) 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Analisar, por meio de uma revisão de literatura, os tipos de técnicas para perda de peso no 

período pré-competição, bem como, os possíveis efeitos de tais técnicas na performance de atletas 

praticantes de judô. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Historiar sobre o Judô e sua inserção como esporte competitivo; 

✓ Dissertar sobre técnicas de redução do peso corporal antes da competição em atividades 

competitivas; 

✓ Avaliar, desde 1984 até os dias atuais, as propostas e efeitos de tais técnicas em atletas de judô 

como esporte competitivo. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

   

1. Contextualização Histórica: das artes marciais para as competições 

 

Em todas as culturas existe a disputa pelo poder, território e pela própria autopreservação. 

Desde os primórdios e até os nossos dias, a definição de arte marcial ainda sugere treinamento para o 

corpo, a mente e a alma para que o estudante das artes marciais (arte da marcialidade, arte da guerra) 

pudessem extrair o máximo da essência e da perfeição das técnicas aprendidas e desenvolvidas, visando 

resolver conflitos físicos, mentais externos e ou internos. Concentrando total equilíbrio entre o ser físico, 

espiritual e suas consequências perante a sociedade. Vários registros de batalhas ao redor de todo o 

mundo e em tempos diferentes fizeram grandes escolas de artes marciais a serem fundadas e surgirem 

brilhantes e lendários guerreiros que se demonstraram inigualáveis em suas técnicas marciais, coragem 

e estratégias de combate e que merecem nosso profundo respeito (STODDART,2005). 

Com o final do período das grandes guerras e a evolução das competições, a busca pelos 

melhores guerreiros era muito importante, pois as batalhas tomaram o cenário épico das guerras e eram 

praticadas até a morte de um de seus oponentes para meio cultural e oferecer o entretenimento para seus 

governantes, idealizadores e para o povo. Esse show era produzido de várias maneiras: lutas de homens 

contra homens, de homens contra animais ferozes e de homens em desvantagem em combate contra 

oponentes armados e em vantagem. Com mais civilização e evolução constante dos métodos de 

combates, os modelos modernos de competições e centros de treinamentos se organizaram para o 

desenvolvimento esportivo com regras e ética pondo um fim na carnificina que era adotado 

anteriormente (A.J O’REILLY,2005) 

Dentre várias artes marciais e métodos de combate, a criação do Judô pelo seu pai: Jigoro Kano, 

se caracteriza por uma luta de quedas e imobilizações. Tal arte recebe influência dos Mestres e das 

Escolas (Dojo) de Ju-Jitsu3 ao qual passaram Mestre Teinousuke Yagi, Mestre Hachinosuke Fukuda da 

escola Tenjin Shinyo-Ryu, Mestre Masatomo Iso da escola Tenjin Shinyo-Ryu e o Mestre Tsunetoshi 

Likubo da escola Kito-Ryu (WILSON NEY, 2011).  

O treinamento e combate nas outras escolas eram corpo a corpo e com roupas normais. No 

entanto, na escola de Kito-Ryu, Kano aprendeu o combate com armadura. Através de seus estudos e 

prática, criou um sistema próprio de disciplina e em fevereiro de 1882 foi inaugurada a Kodokan (ko-

ensinar / do-caminho / kan-instituto), a primeira escola de Judô, localizada no segundo andar do templo 

 
3 Ju-Jitsu é uma arte marcial mais antiga, nomenclatura utilizada na época medieval japonesa, onde foi inspiradas 

as artes marciais Judô e Brazilian Jiu-Jitsu (método esportivo do Jiu-Jitsu atual)  
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budista de Kita Eishoji Inaritcho, bairro de Shimoia em Tóquio/Japão. Sua formação acadêmica em 

Magistério em Literatura (atualmente, Pedagogia), engrandeceu a prática do judô com extrema didática, 

metodologia de ensino, postura, respeito e nobreza.  

Jigoro Kano, estudou, praticou e selecionou algumas técnicas do Ju (術) -Jutsu (術)4, uma arte 

milenar que utiliza a força do oponente contra ele próprio durante o combate. Essas adaptações do Ju-

Jutsu, ele batizou de: Judô (“ju” suave, “dô” caminho ou vida). Ganhando vários adeptos no Japão 

durante sua disseminação e foi posteriormente conhecido pelo mundo todo, até se tornar um esporte 

olímpico5 (CBJ,2018).    

A Kodokan como sendo um quartel general do Judô mundial lida tratar de vários assuntos como 

o: ippon-shobu (luta pelo ponto perfeito) e um código moral que deveria ser seguido à risca pelos 

praticantes da arte marcial. Sendo o princípio de quem pratica esta modalidade envolver treinar o corpo, 

a mente e o espírito de forma conjunta (CBJ,2018). 

O código de conduta estabelece que o praticante deve seguir oito princípios 

básicos: Cortesia, para ser educado no trato com os outros; Coragem, para 

enfrentar as dificuldades com bravura; Honestidade, para ser verdadeiro em 

seus pensamentos e ações; Honra, para fazer o que é certo e se manter de 

acordo com seus princípios; Modéstia, para não agir e pensar de maneira 

egoísta; Respeito, para conviver harmoniosamente com os outros; 

Autocontrole, para estar no comando das suas emoções; Amizade, para ser 

um bom companheiro e amigo. Pag. 1 (CBJ,2018). 

 

 O Grande Mestre Kano é o único na graduação de 12º dan, até os dias atuais. Sua vida foi viver 

para a expansão do Judô e um dos principais responsáveis em expandir o esporte do Japão para o mundo, 

além de ser o primeiro oriental a fazer parte do comitê olímpico, também recebeu vários títulos por sua 

contribuição, ganhou respeito mundial por seus atos por estar sempre preparado a divulgar as artes 

marciais como esportes (WILSON, 2011). 

Em 1964, o judô foi introduzido nos Jogos Olímpicos de Verão em Tóquio, sendo elaboradas 

regras para melhor desenvolvimento do esporte como: tempo de luta, uso do kimono azul para uma 

diferenciação entre os competidores, punições, vantagens e desclassificações. A criação de uma 

categoria de peso, idade e faixa nas competições também foi necessária para elaborar as divisões de 

níveis dos atletas dessas categorias (WILSON, 2011). 

Chegando ao Brasil por meio da imigração japonesa (Porto de Santos/SP-1908), o Judô se 

iniciou sem entidades para essa organização por meio de lutadores e professores que aqui 

desembarcaram. Em 1933, foi criada a primeira instituição a coordenar o Judô, que se chamava Ju-

Kendo-Renmei, em São Paulo, e depois em 1937, no Paraná.  

 
 

5 CBJ – Confederação Brasileira de Judô https://cbj.com.br/historia_do_judo/ (2018) 
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Depois que o esporte se tornou uma modalidade olímpica, e foi mundialmente reconhecido 

como competição, teve uma maior importância para os governos e políticas acadêmicas. A federação 

nacional foi criada em 1969, reconhecida e certificada em 1972, quando o Brasil conquistou a primeira 

medalha olímpica através do Judô. A partir de 1984, o Brasil conseguiu uma tradição vitoriosa nos 

Jogos Olímpicos, sendo sede dos mundiais de 2007 e 2013 (CBJ, 2018). 

 

2 Judô como competição  

 De acordo com a CBJ, o Regulamento Nacional da Confederação Brasileira de Judô versão 2 

(RNE-CBJ, 2018)6, os campeonatos de Judô se dividem entre graduação, faixa etária e peso. Nos 

campeonatos, as classes de idade reconhecidas pela Confederação Brasileira de Judô são: SUB-13 – 

Menores de 13 anos, idade de 11 e 12 anos (ano civil). SUB-15 - Menores de 15 anos, idade de 13 e 14 

anos (ano civil). SUB-18 – Menores de 18 anos, idade de 15 a 17 anos (ano civil). SUB-21 – Menores 

de 21 anos, idade de 15 a 20 anos (ano civil). SÊNIOR - acima de 15 anos (ano civil). No entanto, tal 

classificação pode estar condicionada ao limite de peso conforme pode ser demonstrado nas tabelas 1 e 

2. 

Os treinadores, tendo como referência a tabela de pesos, acreditam que o ideal é estar com o 

peso máximo da categoria desejada, por exemplo: em uma categoria que vai até 63 Kg, o atleta deve 

estar o mais próximo deste número, mas a individualidade do atleta nem sempre proporciona este peso 

naturalmente. Visando amenizar tal limitação, tais profissionais, passaram a utilizar métodos de ganho, 

e principalmente, de perda de peso, para que o atleta possa ter na pesagem, estar com o maior peso 

permitido na categoria na qual se inscreveu. Muitos atletas preferem baixar seu peso para lutar em uma 

categoria abaixo, visando com isso uma superioridade em altura e força. 

3 A água e sua participação no metabolismo humano: 

Proporciona cerca de 14% da necessidade hídrica de uma pessoa sedentária.  Esta degradação 

nas moléculas dos macronutrientes, do metabolismo energético produz dióxido de carbono e água. Esta 

água metabólica é liberada em 55g do metabolismo da glicose. Maior ingestão de água produz também 

catabolismo da proteína(100g) e da gordura (107g). onde cada 1g de glicogênio vai se unir a 2,7g de 

água, quando suas unidades de glicose se acoplam e durante sua degradação para ter energia, o 

glicogênio libera esta água. Excreção de água ocorre de 4 maneiras: perda de água na urina, através da 

pele, com o vapor de água no ar expirado e perda de água nas fezes. 

 

6 RNE-CBJ-Regulamento Nacional da Confederação Brasileira de Judô versão 2 BRASIL, 2018. 

 



12 

 

Tabela 1: Categorias do judô quanto ao peso e idade para o sexo masculino: (RNE-CBJ,2018) 

Categorias sub-13 sub-15 sub-18 sub-21 e sênior 

Super-ligeiro ≤ 28* ≤ 36 ≤ 50 ≤ 55 

Ligeiro 28,1-31 36,1-40 50-55 55-60 

meio-leve 31,1-34 40,1-44 55,1-60 60,1-66 

Leve 34,1-38 44,1-48 60-66 66,1-73 

Meio-médio 38,1-42 48,1--53 66,1-73 73,1-81 

Médio 42,1-47 53,1-58 73,1-81 81,1-90) 

Meio-pesado 47,1-52 58,1-64 81,1-90) 91,1-100 

Pesado 52,1-60 64,1-73 > 90 > 100 

Super pesado > 60 > 73 - - 

* valores expressos em quilogramas (kg).  

 

Perda de água na urina: os rins em suas condições normais, vão reabsorver cerca de 99% dos 

140 a 160L filtrado renal produzidos por dia. O volume de urina excretado diariamente varia de 1000 a 

1500ml.  A cada 15ml de água é eliminado uma (g) de soluto pelos rins.  É obrigatório a parte da água 

na urina que se destina a expulsar do corpo as escórias metabólicas como a ureia, que é o produto final 

das degradações das proteínas. 

As quantidades maiores de proteínas, para obtenção de energia como acontece em uma dieta 

hiper proteica que excede 2,0g por quilo de massa corporal podem acelerar a desidratação durante os 

exercícios. 

A água que se perde nas pequenas gotículas no expirado, é imperceptível, perfaz entre 250-

350ml/dia por causa do umedecimento completo do ar inspirado ao passar pelas vias pulmonares, e com 

a atividade física, é afetado esta fonte de perda de água. As pessoas ativas fisicamente liberam pelas 

vias respiratórias de 2 a 5ml de água por minuto durante exercícios extenuantes, de acordo com as 

condições climáticas. Em um clima quente e úmido a perda respiratória de água é menor, e maior nas 

baixas temperaturas (o ar inspirado contém pouca umidade) e nas altas altitudes. Os volumes de ar 

inspirados, nas altas altitudes, requerem humidificação, são muito maiores que no nível do mar. 
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Tabela 2: Categorias do judô quanto ao peso e idade para o sexo feminino (RNE-CBJ,2018) 

 Categorias sub-13 sub-15 sub-18 sub-21 e sênior 

Super-ligeiro ≤ 28* ≤ 36 ≤ 40 ≤ 55 

Ligeiro 28,1-31 36,1-40 40, 1-44 44, 1-48 

Meio-leve 31,1-34 40,1-44 44, 1-48 48, 1-52 

Leve 34,1-38 44,1-48 48, 1-52 52, 1-57 

Meio-médio 38,1-42 48,1--53 52, 1- 57 57,1-63 

Médio 42,1-47 53,1-58 57, 1-63 63,1-70 

Meio-pesado 47,1-52 58,1-64 63, 1-70 70,1-78 

Pesado 52,1-60 64,1-73 >70 > 78 

Super pesado > 60 > 73 - - 

* valores expressos em quilogramas (kg) 

 

Existe uma eliminação intestinal que acarreta entre 100 e 200ml de perda de água, sendo que a 

água aproximadamente compõe 70% do material fecal. A perda desta água aumentara para até 5.000ml, 

se houver diarreia ou vômito, sendo uma situação potencialmente perigosa, que pode acarretar em 

desequilíbrio hidroeletrolítico. 

A perda de sódio é afetada de acordo com o nível de aclimatação por exemplo:  a concentração 

de sódio no suor oscila de 5 a 30mmol/l (de 115 a 690mg/l) nesses indivíduos aclimatados ao calor até 

40 a 100mmol/l (de 920 a 2300mg/l) naqueles não aclimatados. Sem contar que algumas pessoas 

produzem suor altamente concentrado independente do seu grau de aclimatação onde a hiponatremia 

envolve esta perda acentuada de sódio pela transpiração prolongada, junto com a diluição do sódio 

extracelular existente, osmolalidade reduzida, em razão do consumo de líquidos, com pouco ou nenhum 

sódio. 

 O deslocamento da água para o interior das células é devido a uma concentração reduzida de 

solutos extra celulares, o que causa congestão dos pulmões é uma movimentação da água de magnitude 

suficiente, tumefação do tecido encefálico e afeta negativamente o sistema nervoso central. Várias horas 

de atividades físicas em um clima quente e úmido produzem com frequência de transpiração superior a 

um litro por hora, com as concentrações de sódio no suor oscilando de 20 a 100 mEq/l. O deslocamento 



14 

 

de sódio do compartimento líquido extracelular para a água intestinal não absorvida acontece na 

ingestão frequente de grandes volumes de água pura que dilui ainda mais a concentração sérica de sódio. 

A ingestão excessiva de água, em grande parte dos estudos, confirma seus malefícios através 

da hiponatremia, intoxicação pela água, registrado pela primeira vez na literatura médica em atletas em 

1985 (Noakes,1995). 

O que faz aumentar ainda mais o problema é a prática da atividade física, pois a produção de 

urina diminui em virtude do fluxo renal reduzido, afetando a capacidade de excretar o excesso de água 

onde atletas de alta performance, participantes amadores e os trabalhadores em geral devem estar cientes 

da hidratação excessiva e de que a ingestão não deve ultrapassar a perda de líquidos e as etapas a seguir 

podem reduzir o risco de super hidratação e de hiponatremia no exercício prolongado: 

✓ Beber de 400 a 600ml de líquidos duas a três horas antes do exercício. 

✓ Beber de 150 a 300ml de líquido cerca de 30min antes do exercício. 

✓ Beber no máximo 1000ml/h de água potável ao longo de intervalos de 15min durante ou após 

o exercício. 

✓ Acrescentar uma pequena quantidade de sódio (aproximadamente ¼ a ½ colher de chá para 

900ml) ao líquido ingerido. 

✓ Não restringir o sal na dieta. 

✓ Incluir alguma glicose na bebida de reidratação (de 5 a 8% da solução) para facilitar a captação 

intestinal de água pelo mecanismo de transporte de glicose-sódio. 

 

 O hormônio responsável por conservar o sódio nos rins, nas condições em que o consumo do 

sódio seja baixo e moderado é o hormônio aldosterona, que em contrapartida, numa dieta com alto teor 

de sódio reduz a liberação deste hormônio, eliminando o excesso pela urina, e mantendo o equilíbrio 

do sódio em uma gama ampla de ingestão. Existem pessoas que não conseguem regular adequadamente 

os níveis de sódio, sendo sensíveis ao sal acumulando sódio nos líquidos corporais, acarretando aumento 

de volume de líquido, elevando a pressão arterial, representando assim um risco para a saúde. 

Durante a atividade física intensa a perda de suor induz a liberação rápida e coordenada dos 

hormônios: aldosterona, vasopressina e da enzima renina que reduzem a perda de sódio e da água por 

meio dos rins.  

A perda da água e eletrólitos é produzida pela transpiração e este processo inicia os ajustes 

hormonais necessários para conservar sais e líquidos. A urina fica mais concentrada durante o estresse 

térmico, devido a conservação de líquidos que simultaneamente nos dias repetidos de esforço no calor 

ou uma única sessão de atividade física estimulam a liberação pelo córtex suprarrenal do hormônio 

aldosterona, que é a responsável pela conservação do sódio que age nos túbulos renais, para aumentar 

a reabsorção do sódio. O que faz a concentração de sódio no suor diminuir durante a exposição repetida 

ao calor para conservar mais eletrólitos é a aldosterona, que reduz a osmolalidade do suor. A 
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vasopressina, denominada hormônio antidiurético pela neuro-hipófise do hipotálamo, é estimulada pelo 

exercício e ou a hipohidratação. 

Para facilitar a retenção de líquido, a vasopressina eleva a permeabilidade dos túbulos coletores 

dos rins. Dependendo da intensidade da atividade física e da gravidade da hipohidratação, é que vamos 

poder avaliar a magnitude da liberação de aldosterona e da vasopressina. 

4. A desidratação e seus impactos no corpo humano e em atletas de judô  

Mcardle, Katch, (2016) quanto a desidratação do corpo em geral, disserta que ocorre dentro 

destes cinco fatores: 

exercícios de alta intensidade em clima quente; maior perda de sódio 

associada à produção de suor com alta concentração de sódio, que ocorre 

frequentemente em indivíduos mal condicionados; início da atividade física 

em um estado com depleção de sódio causado por dieta “isenta de sal” ou 

“pobre em sódio” (“hipossódica”); uso de medicação diurética para 

hipertensão; ingestão frequente de grandes volumes de líquido sem sódio 

durante o exercício prolongado. (p.197) 

 

Para tornar possível um aporte rápido de água para o encéfalo, a concentração plasmática de 

sódio, persistentemente baixa, cria um desequilíbrio osmótico ao longo da barreira hemantocefálica. Os 

sintomas leves produzidos pela tumefação resultante do tecido cerebral são: cefaleia, confusão mental, 

mal-estar, náuseas e câimbras; sintomas graves: convulsões, edema pulmonar, parada cardíaca, coma e 

morte. 

Durante toda a atividade física, é necessário a ingestão de água devido os três fatores que 

determinam a perda de água pela transpiração: intensidade da atividade física e umidade relativa. 

Sudorese também acontece com as atividades aquáticas. 

Para garantir este equilíbrio hídrico, o corpo se mantém estável ao longo de dias, meses e até 

mesmos anos. Aonde que um adulto sedentário necessita de 2,5l de água por dia aproximadamente, 

enquanto isso uma pessoa no meio ambiente quente e úmido e ativa, a frequência de necessidade de 

água é de 5 e ou a 10 litros por dia, tendo estas três fontes que proporcionam está aqui: alimentos, 

líquidos e metabolismo. 

20% total recomendado de líquido, vem de frutas e vegetais, manteiga, carne secas, bolo, etc. 

tem um conteúdo hídrico baixo; alguns alimentos ultrapassam 90% de água em relação ao seu peso: 

melancia, melões, pepinos, morango cru, aipo; normalmente um indivíduo comum consome 1,2 litros 

de água regularmente, com a atividade física e o estresse térmico aumenta para 5 ou 6 vezes em relação 

a este volume incluindo suplementos salinos diminui esta redução de peso corporal devido a perda de 

líquidos. 

 Um judoca desidratado sofre alterações negativas no volume plasmático, fluxo sanguíneo e 

tempo de atividade, et.al Marins (2000).  O desempenho de um judoca é afetado pela desidratação (Brito 
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é Marins, 2001). Em uma comparação entre a hidratação com carboidrato e água, o carboidrato 

apresenta mais benefícios no desempenho em exercícios com perfil aeróbico (Marins, 2000). 

Os locais de competição e de treinamentos (Dojo), ocorrem em ambientes fechados e muitas 

vezes abafados. Somando com os kimonos que dificultam a troca de calor com o ambiente (Brito é 

Marins, 2001), somada a treinos de duas horas sem a ingestão hídrica, os atletas chegam a um nível de 

desidratação de 4% de perda hídrica. influenciando negativamente no desempenho de força de preensão 

manual. Outro fator que longos treinamentos sem a ingestão de líquidos influenciam de forma negativa, 

é a na estabilidade postural (Derave et al.,1998), a manutenção postural para um judoca é imprescindível 

uma vez que o principal objetivo da modalidade é desequilibrar o adversário e se manter equilibrado 

(Franchini,2001).  

Martins et al. (2000) asseguram que a força isométrica e a força dinâmica não alteram em 

relação ao processo de desidratação em relação ao peso corporal. Outro ponto de vista, Ftaiti et al. 

(2001) constataram em seu estudo, que quando os estresses térmicos chegam próximo a 2% de 

desidratação, ocasiona restrições neuromusculares nos atletas estudados, reduzindo os índices de força 

máxima. Já Mountain et al. (1998) observaram redução na capacidade de resistência muscular em níveis 

de desidratação em torno de 4%. 

Racinais et al. (2005) relata em seu estudo, uma capacidade prejudicada de expressão da força 

é na contração muscular. outro ponto de vista é o de Finn et al. (2003), que analisaram que atletas 

aclimatados não perdem sua capacidade anaeróbia em ambientes quentes. 

5. Práticas de emagrecimento atuais para atletas do Judô 

Estão cada vez mais comuns entre jovens competidores Costa e Samulki, (2005) o uso dessas 

práticas, sendo: 

a) A Desidratação dos Atletas. Uma das técnicas mais utilizadas atualmente por treinadores e atletas, 

porém são métodos que podem ser perigosos à saúde e bem-estar do competidor, o método de carga de 

água, que consiste em ingerir grandes quantidades de água durante um período, e dias antes da 

competição, cortar bruscamente a ingestão de água. Forçando o corpo a continuar a expelir grande 

quantidade de água, para que assim, o atleta chegue na pesagem com um peso bem abaixo, e dentro da 

norma da categoria (REALE, 2017). Quando um atleta tem que perder grande quantidade de peso em 

um curto período de tempo, esta técnica é uma das mais eficazes. Apesar de não ter tantos estudos 

dentro do judô, outros esportes como MMA é muito utilizado. Mas esta técnica trás vários efeitos 

colaterais danosos ao corpo humano. Proporcionando uma grande desidratação, que acarreta em 

confusão mental, deficiência de força muscular, desestabilização do corpo, disfunções hormonais 

momentâneas (caso haja constância desta técnica trás efeitos crônicos) e aumentam a propensão de 

lesões. Se o atleta entre em combate neste estado de desidratação o risco de chegar a óbito é aumentado 

consideravelmente.   
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b) A Sudorese. Ainda muito utilizado consiste em perder líquidos através do suor. Treinamentos em 

salas quentes, saunas, perda forçada de fluido oral (cuspir), utilização de roupas de borracha ou plástico, 

aumentando a perda hídrica, consequentemente perdendo peso, para a pesagem, antes da competição. 

Os treinadores intensificam e aproveitam deste sistema de resfriamento do corpo para perder peso, já 

que em todo treino a sudorese está presente, é algo que todo atleta está acostumado, mas quando o 

objetivo é perder peso, é muito comum manipular o meio esterno para que o atleta tenha uma perda 

hídrica maior. Só que o atleta geralmente sai do treino passando mal, pelo nível de desidratação 

chegando na exaustão muito mais intensa.   

c)  Restrição alimentar. Cortes bruscos na ingestão de carboidratos e até mesmo ficar sem comer durante 

longos períodos faz parte de mais uma rotina para poder bater o peso. Esta técnica é tão utilizada, que 

é comum até em não atletas, para uso estético, como a maioria das dietas, que focam na perda de peso.  

d) Uso de Diuréticos, Laxantes e outros fármacos para auxiliar na perda de peso são utilizados cada vez 

mais com frequência como recursos na estratégia de perda de peso e os estudos de Lucena et al., (2009) 

Artoli et al., (2006) Kinigham, (2001) completam as afirmações dos danos desses métodos. Um dos 

meios mais invasivos, que alteram diretamente o funcionamento de certos órgãos como rins e intestinos. 

Se não for bem calculado, uma diarreia pode trazer uma perda hídrica de ate 5 litros de água. Causando 

desidratação estrema.      

  Dietas utilizadas por atletas que competem pelo Judô, têm como principal objetivo perder 

peso, mas não quer dizer necessariamente emagrecer. O foco é a desidratação do atleta, pois na balança 

de pesagem que antecede a competição, o peso do competidor cai. Porém, com a reposição hídrica após 

tal pesagem, o peso volta ao “normal”. Essa tem sido uma estratégia muito comum entre os atletas de 

Judô, pois as pesagens para competição acontecem 24 horas antes da própria competição que antecede 

os confrontos. (SILVA ET AL., 2001) 

No estudo de Lopes et al, (2012) relata que esses atletas se predispõem a arriscar sua saúde 

física e mental, judocas de Nível Nacional de competição usam essas estratégias que podem afetar o 

desempenho e a saúde, aumentando a fadiga, anorexia e mudança de humor. 

O que acarreta em tempo hábil para reposição hídrica, melhorando a porcentagem e definindo 

uma nova pesagem, mesmo depois da pesagem obrigatória. Os atletas que aderem a dietas como essa, 

chegam no momento do combate com quilogramas a mais, dentro da categoria estabelecida na pesagem 

obrigatória, burlando o máximo permitido para a categoria inscrita. Sabendo que a averiguação de peso 

foi vinte e quatro horas antes, não há provas fundamentadas de que o atleta possa vir a passar do limite 

de peso permitido para a categoria que irá competir. 

Para conferir e averiguar o bom andamento das competições a CBJ, seleciona atletas, para 

refazer a pesagem antes do seu combate, com o intuito de conferir se esse tipo de dieta está sendo 

realizada de maneira corriqueira. Podendo ser um aviso para eliminações de atletas que pretendem 

continuar burlando o sistema de pesagem e denegrindo a imagem de competições tão importantes para 

o Judô, uma forma de evitar que estas técnicas sejam replicadas (RNE-CBJ,2018). 
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Os benefícios de uma dieta saudável, é a perda de peso, aumento da disposição, força, agilidade, 

prevenção de doenças, melhor condicionamento físico do atleta, bem-estar, saúde mental e emocional. 

A dieta deve ser planejada de acordo com o objetivo e práticas de treino de cada um, de preferência 

acompanhada por um nutricionista esportivo e pelo treinador do atleta, de forma consciente e 

profissional. 

Dentro das fases de cada treinamento o atleta tem de se adaptar para ganhar peso, para ganho 

de força, consequentemente ganho de massa magra, pois o competidor passa a ter uma taxa mais alta 

de energia acumulada no organismo, possibilitando um maior tempo de treinamento, garantindo melhor 

eficiência. E para os trabalhos de perda de peso com orientação profissional para se encaixar dentro da 

categoria, os atletas, seus treinadores e nutricionistas, devem diminuir as práticas de treinos de força, 

focando nos treinos de perda de peso. Os atletas próximos da reta final de treinamento, para a 

competição, começam a buscar o peso ideal da categoria na qual serão inscritos, dando grande 

importância inclusive para o momento da pesagem oficial, que ocorre 24 horas antes do primeiro 

embate. 

Portanto, tornou-se uma obrigatoriedade, dentro do âmbito das competições de Judô, que o 

atleta perca peso próximo à pesagem e competição. Se fizer uma estratégia de perda de peso por meio 

de desidratação ou restrição alimentar, vai depender de quanto o atleta tem que perder para competir, 

vai depender do acompanhamento nutricional profissional e dos treinos que serão ligados à dieta correta. 

Se a pesagem chegar a acontecer horas antes da competição, os métodos de desidratação não serão 

suficientes, pois o atleta não terá tempo de repor os níveis hídricos, chegando no embate desidratado, 

debilitado, sem saúde e sem força, com mal-estar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após a análise da literatura, pode-se concluir que tais técnicas de emagrecimento têm resultado 

imediato para pesagem. No entanto, tal intervenção gera efeitos fisiológicos colaterais prejudiciais ao 

corpo humano, interferindo diretamente no desempenho no momento da competição. É muito 

importante avaliar e programar de forma estratégica quais atletas da equipe vai passar por estes métodos, 

visando o melhor resultado geral. Já que as categorias exigem níveis de força e habilidades diferentes 

entre elas que o treinador deve se orientar para ajustar as melhores escolhas de atletas, métodos e 

categorias para cada um.  

Um(a) faixa preta deve passar por vários desafios e muitos deles dolorosos e com consequências 

que podem ser irreversíveis acarretando lesões e uso de técnicas nocivas há saúde. Então atletas e 

treinadores utilizam de várias técnicas, treinamentos e recursos para que os objetivos sejam alcançados. 

A filosofia das artes marciais, moldam pessoas mais disciplinados e estimulam uma mente e um corpo 

forte que aguente vários estresses extremos, por tanto um atleta de judô além das técnicas físicas, é 

preparado psicologicamente, o atleta vai ser formado a todo custo para vencer. Mas não é vencer apenas 

o campeonato, mas principalmente a si mesmo.  

Sabe-se que a utilização de técnicas que levam a uma desidratação elevada, acarreta em efeitos 

colaterais que se o competidor não tiver com um corpo e mente forte, é comum desistir. Por isso é 

necessário um apoio psicológico para que o atleta chegue ao combate o melhor possível, que possa 

ignorar estes efeitos e sensações não atrapalhar o combate.  

No meu ver estas técnicas levam o atleta a níveis estremos e sou contra a utilização de forma 

estrema. Em caso ideal o atleta deveria fazer uma perda gradativa de peso, e treinar naquela categoria. 

E não tentar burlar a regra das categorias de peso para obter vantagem. Uma solução para diminuir o 

uso destas técnicas seria igual nos campeonatos de brasilian Jiu-jitsu (BJJ) que a pesagem da categoria 

é minutos antes do combate. Eliminando a possibilidade de recuperar os líquidos do corpo. Mas 

infelizmente a pesagem se tornou um espetáculo televisivo, incentivando provocações e o uso destas 

técnicas muito evidenciadas no MMA e boxe.  

Este trabalho abre caminho para outros estudos, que podem se aprofundar na história do judô e 

nas artes marciais japonesas. E em estudos de técnicas e efeitos fisiológicos em atletas de Judô pré 

competição, que utilizam técnicas de desidratação. Enriquecendo o acervo nacional que está bem pobre 

de publicações nestes temas. Algo que facilmente poderia ser tema de mestrados, doutorados e até pós-

doutorados. Contribuindo não somente ao meio acadêmico, mas seria importante chegar aos treinadores 

e atletas de judô.     
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