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RESUMO 

A modalidade esportiva chamada MMA, é a que mais cresce no mundo, 

angariando grande número de praticantes, crescendo também número de 

organizações e lutadores profissionais. Os atletas passam por treinamentos 

intensos e principalmente com muito contato físico de impacto durante as lutas 

por conta de chutes, socos, cotoveladas, joelhadas, torções articulares e 

estrangulamentos, o que acaba por gerar muitas lesões nesse caminho pré e 

pós-competição, sendo os traumas na região da cabeça os que acabam sendo 

as mais preocupantes devido as consecutivas concussões cerebrais. Assim o  

presente estudo visa expandir o entendimento dos profissionais da área da 

saúde sobre a importância das possíveis sequelas permanentes advindas das 

frequentes competições as quais os atletas são expostos e quais tratamentos 

podem colaborar para minimizar os danos instaurados no atleta.	
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INTRODUÇÃO: 

O MMA (Artes Marciais Mistas) como a sigla diz, é um esporte que 

agrega vários tipos de artes marciais, dentre elas as mais populares são: 

Brazilian Jiu Jitsu, Boxe, Muay Thai, Taekwondo, Sambô e Wrestling (1). As 

raízes do MMA vem de vários momentos diferentes na história do esporte, 

alguns dizem que teve início na Grécia com o Prankation um tipo antigo de luta 

desarmada, outros dizem que seu início se deu no Japão com 

ShootoWrestling, esse sim mais assemelhado ao que o MMA é hoje, onde a 

luta se desenrolava em pé ou no chão. Mas o que vemos hoje em dia, está 

diretamente ligado ao Vale Tudo desenvolvido por Carlos Gracie, onde ele 

tinha a finalidade de desafiar todos os outros estilos de lutas e assim provar a 

superioridade de sua arte, o Brazilian Jiu Jitsu (1).  

O esporte é dividido por categorias designadas por pesos e acontece em 

um tipo de jaula ou octógono dependendo da organização. São lutas de 3 

rounds com 5 minutos cada sendo um 1 minuto de intervalo para cada round   

ou se a luta estiver valendo título (cinturão), serão 5 rounds de 5 minutos sendo 

também 1 minuto de intervalo entre os rounds(3). O objetivo dos dois lutadores 

é nocautear ou praticar a submissão do adversário, concentrando forças em 



socos, chutes, joelhadas, cotoveladas e imobilizações (torções de articulações 

ou estrangulamento), para atingirem seu objetivo final que é a vitória (1). 

As lutas por serem de extremo contato, traz uma série de lesões aos 

seus praticantes, por conta do quanto fortes são os traumas causados por 

golpes desferidos durantes os combates, principalmente os traumas 

direcionados a cabeça onde podem ocorrer as concussões cerebrais (2).  

A concussão cerebral é um tipo de traumatismo crânio encefálico de 

grau leve. Sendo causada por um trauma direto na cabeça, assim essa força é 

transmitida ao cérebro. Tal impacto leva a uma disfunção neurológica e não 

propriamente lesão estrutural, a manifestação da mesma são um conjunto de 

sintomas clínicos tendo ou não perda da consciência (4). 

O objetivo deste estudo foi avaliar a incidência de concussões cerebrais 

em atletas profissionais de MMA durante seus treinos e principalmente nas 

competições, para que trabalhos futuros possam elaborar condutas que ajudem 

a preveni-las ou minimizar seus riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVO  

Avaliar a incidência de concussões cerebrais na prática do MMA, 

analisar também fatores que determinam o risco da mesma e pesquisar índices 

de sequelas e tempo de retorno para as atividades pós-trauma. 

 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo epidemiológico, onde dados serão coletados 

através de um questionário contendo dados pessoais como idade, sexo, peso, 

altura e tempo de prática esportiva e número de vezes onde ocorreu um trauma 

severo na região da cabeça e coluna cervical, podendo ter ocasionado a 

concussão cerebral. Foram incluídas questões específicas às lesões, como tipo 

de lesão, topografia, em qual situação ocorreu à lesão. Os questionários serão 

preenchidos individualmente.  

JUSTIFICATIVA 

Com o presente estudo espera-se identificar incidência de lesões 

referentes a concussão cerebral na prática do MMA e quais os principais 

fatores que colaboram para lesão e suas possíveis sequelas, assim como 

também evidenciar quais os fatores que dificultam a recuperação dos atletas e 

retorno ao esporte. 

Atentos à escassez de estudos relacionados a concussão cerebral 

decorrente a prática do MMA, o presente trabalho visa expandir o entendimento 

dos profissionais da área da saúde sobre a importância das possíveis sequelas 

permanentes advindas das frequentes competições as quais os atletas são 

expostos e quais tratamentos podem colaborar para minimizar os danos 

instaurados no atleta. 
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