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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi identificar o perfil postural de praticantes de judô. Nossas 

hipóteses foram que a prática da modalidade está potencialmente associada à 

incidência de desvios posturais. A amostra deste estudo foi composta por judocas (n 

= 15) saudáveis, assintomáticos e sem histórico de intervenção cirúrgica ortopédica. 

O registro da postura corporal (planos sagital e frontal) foi realizado por meio de 

fotogrametria estando o sujeito na posição ortostática, a partir da qual serão 

qualificados os perfis posturais. Os resultados indicaram alto grau de assimetria 

horizontal da escápula (9,2±4,4, CV=47,7), desalinhamento vertical da cabeça 

(19,9±9,0, CV=45,3) e cabeça anteriorizada (45,9±3,9, CV=8,5). Dessa maneira, 

sugere-se que a rotina de treinamento dos praticantes de judô pode favorecer o 

desenvolvimento de assimetrias posturais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em virtude da natureza das técnicas de combate na modalidade de judô, a 

predominância das pegadas de manga e gola (kumi-kata) típicas de cada atleta 

pode favorecer o desenvolvimento de assimetrias posturais (Santos, 1992). De 

acordo com Hamill e Knutzen (2008), as posturas mantidas no tronco são 

determinantes, tanto das sobrecargas impostas ao aparelho locomotor, como da 

própria eficiência dos movimentos corporais. Considerando como postura ideal 

aquela cujos segmentos corporais estão arranjados numa posição de menor esforço 

e máxima sustentação (Rasch, 1993), o objetivo deste estudo foi identificar o efeito 

da preferência lateral no perfil postural de praticantes de judô. Nossa hipótese foi 

que a prática da modalidade está potencialmente associada à incidência de desvios 

posturais decorrentes da preferência lateral do atleta. 

 

MÉTODOS 

 

A amostra deste estudo foi composta por judocas (n = 15, 11 homens e 4 mulheres, 

1,70±0,1 m, 75,8±19,1 kg) saudáveis, assintomáticos e sem histórico de intervenção 

cirúrgica ortopédica. O registro da postura corporal (planos sagital e frontal) foi 

realizado por meio de fotogrametria estando o sujeito na posição ortostática. As 



medidas representativas do perfil postural dos atletas foram obtidas por meio do 

Software de Avaliação Postural (SAPO®, Brasil). O presente estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa local tendo os participantes previamente cientes e 

esclarecidos quanto aos procedimentos adotados. Os resultados (ângulos de 

simetria e de alinhamento) foram expressos em termos de média e desvio-padrão 

tendo a postura ortostática como referência. Para medir a dispersão relativa inter-

sujeitos foram calculados os coeficientes de variação (CV).  

 

 

Figura 1 – Procedimento de aquisição de imagem para análise da postura corporal 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados na Tabela 1 correspondem a 5 variáveis indicadoras do 

perfil postural de cada judoca. Destaca-se entre os achados o alto grau de 

assimetria horizontal da escápula (9,2±4,4, CV=47,7) presente em todos os atletas 

como supostamente dependente da preferência lateral. Esse pressuposto se reforça 

quando também observado o desalinhamento vertical da cabeça (19,9±9,0, 

CV=45,3) dos atletas. Ressalta-se também a configuração de uma cabeça 

anteriorizada (45,9±3,9, CV=8,5) nesses atletas. Apesar de a prática repetitiva em 

longo prazo ter uma correspondência positiva para o controle postural (Yoshitom et 

al., 2005), nossos resultados indicam que o treinamento sistemático de judô 

caracterizado por prática unilateral pode influenciar negativamente a postura desses 

atletas, corroborando o estudo de Santos (1992). Dessa maneira, para fins de 

aumento do desempenho esportivo de judocas, bem como para redução dos riscos 

de lesão e/ou desconforto do atleta, sugere-se complementar as sessões de 



treinamento de judô com programas destinados ao reequilíbrio do complexo 

muscular do tronco e cintura escapular. 

 

Tabela 1 – Perfil postural dos praticantes de judô 

Pontos Anatômicos de Referência (graus) θ ±DP CV 

Assimetria horizontal da escápula (T3) 9,2±4,4 47,7 

Alinhamento horizontal da cabeça (C7) 45,9±3,9 8,5 

Alinhamento vertical da cabeça (acrômio) 19,9±9,0 45,3 

Alinhamento vertical do corpo 2,8±1,3 45,6 

Alinhamento horizontal da pelve 13,0±6,7 51,5 

Legenda: T3=terceira vértebra torácica; C7=sétima vértebra cervical. Em virtude dos referenciais 

anatômicos adotados (ATM e C7), foi adotado o valor normativo de 30 graus para alinhamento 

horizontal da cabeça (adaptado de Carnaval, 1998). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A rotina de treinamento dos praticantes de judô pode favorecer o desenvolvimento 

de assimetrias posturais, particularmente provocando encurtamento da musculatura 

póstero-superior do tronco e da cintura escapular colateral à preferência posicional 

adotada pelo atleta no kumi-kata. 
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