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Qualidade de Vida em Atletas do Judô de Alto Nível 

 

1. Resumo 

O Judô é uma arte marcial praticada por todas as idades com muitas técnicas e 

filosofias. Hoje se tornou uma das modalidades esportivas mais praticadas no 

mundo. Essa arte possui princípios da vida e de evolução, não apenas com o físico, 

e sim com valores de natureza filosófica, cultural e psicológica. De forma moderada, 

prática de exercício físico traz muitos benefícios para a saúde, seus benefícios 

garantem uma boa qualidade de vida. Se tratando de atletas competitivos do Judô, 

os níveis de qualidade de vida podem apresentar variáveis positivas ou negativas, 

que será possível discutir ao longo desta pesquisa, por meio dos resultados 

encontrados a partir de um instrumento padronizado e validado.  

Palavras-chave- Judô; Qualidade de Vida. 

 

2. Introdução 

Criado em 1882 por Jigoro Kano, o Judô é uma arte marcial com diversas 

técnicas e filosofias (Barsottini, Guimarães e Morais, 2006). Praticado por todas as 

idades e diferentes objetivos (Franchini, 2010). Hoje se tornou uma das modalidades 

esportivas de um público alvo muito amplo, principalmente entre crianças e 

adolescentes (Barsottini, Guimarães e Morais, 2006).  

Segundo a Confederação Brasileira de Judô (2015), Jigoro Kano fez da arte 

marcial um esporte, desenvolveu uma linha filosófica baseada no conceito ippon-

shobu (luta pelo ponto perfeito) e um código moral, que faz de seus praticantes 

crescerem como pessoas. Seu intuito era que a prática do Judô fortalecesse o físico, 

a mente e o espírito. 

Segundo Cevada et al. (2012), a prática de exercício físico traz muitos 

benefícios  tanto para o sistema cardiorrespiratório, muscular, comportamental e a 

saúde mental. Muitos estudos relatam que o exercício físico de forma voluntária e 

prazerosa, em intensidades moderadas, pode melhorar o humor, a cognição, a 

ansiedade e a qualidade de vida em indivíduos saudáveis. O esporte de alto nível é 

uma atividade física prolongada e cansativa, onde os atletas em geral precisam 

estar preparados para enfrentar uma série de fatores estressantes, para aprimorar o 

rendimento e, conseqüentemente, alcançar os resultados esperados. Os fatores 
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mecânicos, fisiológicos, emocionais e psicossociais, podem desencadear o estresse 

nestes atletas. Devem-se manter positivos, para que aumentem a autoconfiança, 

diminua a ansiedade, aumentem o rendimento esportivo, assim como na sua 

carreira profissional e na saúde mental.  

Silva et al. (2010), define qualidade de vida como a capacidade de viver sem 

doenças ou de superar as dificuldades dos estados ou condições de morbidade. 

Outro conceito é o de Panzini et al. (2007), onde explica que a qualidade de vida 

surgiu a partir de 1970, no contexto da medicina, trouxe expectativa de vida, de 

forma que as patologias passaram a ser curáveis, ou serem controladas. 

Santos et al. (2006), afirma que para avaliar a qualidade de vida, usa-se o 

questionário Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey (SF-36), 

um instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida nos indivíduos que 

possuam alguma patologia ou indivíduos saudáveis. 

O presente estudo terá por objetivo verificar os níveis de qualidade de vida 

entre os atletas do Judô de alto rendimento.  

 

3. Objetivos 

 Verificar o nível da qualidade de vida entre os atletas de judô de alto nível 

através do questionário SF-36, caracterizado quanto à idade, gênero, peso, tempo 

de prática esportiva, tempo de treino semanal e grau de experiência. 

 

4. Metodologia 

Este estudo é do tipo exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa. 

A pesquisa será realizada na Associação Desportiva de Santo André (ADSA), 

São Paulo. 

Com critérios de inclusão do estudo, participarão 15 atletas de Judô de alto 

rendimento de ambos os sexos, com faixa etária entre 18 e 47 anos, e graus de 

experiência de faixa roxa à preta, sendo aplicado o questionário de qualidade de 

vida SF-36 composto por 11 questões que avaliam a capacidade funcional, aspectos 

físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos 

emocionais, saúde mental e uma questão que compara a percepção atual da saúde 

e de até um ano. O indivíduo recebe uma pontuação para cada domínio, que varia 

de 0 a 100, sendo 0 a pior pontuação e 100 a melhor.  
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5. Desenvolvimento 

A coleta está sendo feita através dos questionários na Associação Desportiva 

de Santo André (ADSA) com atletas de judô de alto nível, de ambos os sexos e 

diferentes idades.  

 

6. Resultados Preliminares 

Será feita a análise descritiva de todas as variáveis definidas no estudo. Os 

resultados ocorrerão a partir do Questionário de Qualidade de Vida SF-36, e até o 

presente momento, os resultados preliminares são de maioria negativa, devido ao 

alto índice de lesões destes atletas.  
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