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Resumo 

A realização de protocolos de exercícios complexos para aperfeiçoar o desempenho de 

ações motoras no judô tem apresentado resultados positivos. Entretanto, a manipulação 

mais adequada da intensidade no estímulo de potência envolvendo ações balísticas 

permanece controversa. Desta forma o objetivo do estudo é verificar o efeito agudo da 

intensidade de exercícios balísticos em exercícios complexos no desempenho de ações 

motoras em atletas de Jiu Jitsu. 

 

Introdução 

O desempenho das ações motoras em modalidades de esportes de combate 

apresenta como características, a alta intensidade, e a alta velocidade, com diversas 

repetições ao longo de um combate. Neste contexto, a importância do desempenho da 

força, e da potência muscular nos esportes de combate (e.g., boxe, karate, judô, kung-fu 

e taekwondo) vem sendo destacada em diversas evidências (Roschel, Batista et al., 

2009; Cormie, Mcguigan et al., 2010; Leichtweis, Antunez et al., 2013; Loturco, Artioli 

et al., 2014; Santos, Valenzuela et al., 2015). 

Embora recentes estudos tenham sugerido que a associação de TF com TP (i.e., 

exercício complexo) sejam importantes para otimizar o desempenho da força dinâmica, 

e isométrica de preensão manual em atletas de judô e Jiu Jitsu, não se sabe qual seria a 

melhor estratégia de manipulação da intensidade no estímulo de potência em protocolos 

de exercícios complexos. Contudo, recentes estudos têm sugerido que a intensidade do 

estímulo associado a potência deve estar associada ou a zona ótima de potência, e 

velocidade, na realização de ações motoras balísticas (i.e.,movimentos em alta 

velocidade) em diversas modalidades esportivas (Komi, 1986; Hakkinen e Myllyla, 

1990; Maloney, Turner et al., 2014; Da Silva, Simim et al., 2015; Loturco, Pereira et al., 

2015; Matic, Pazin et al., 2015). Contudo, o efeito de diferentes protocolos de 

exercícios complexos utilizando intensidade ajustada a zona ótima de potência do 

exercício de remada curvada em atletas de judo e jiu jitsu permanecem desconhecidas.  

 

 



Objetivo 

O objetivo do presente estudo é verificar a influência de diferentes intensidades 

do exercício balístico em protocolos de exercício complexo no desempenho da força 

isométrica, e da resistência de força em judogui, bem como o desempenho no uchikomi 

fitness test em atletas de jiu-jitsu. 

 

Metodologia 

Serão selecionados 16 atletas de Jiu Jitsu do sexo masculino, com experiência 

mínima de três anos em competições, com frequência semanal de três sessões por 

semana, e duração acumulada de 270 minutos semanais, sem apresentar qualquer 

problema neuromuscular em período de seis meses antecedentes ao estudo. Todos os 

participantes receberão informações sobre os riscos e benefícios do estudo e assinarão 

um termo de consentimento informado antes da participação voluntária. Posteriormente, 

os atletas serão submetidos de forma randômica à realização de quatro protocolos de 

exercício complexo, com diferentes intensidades de realização da remada curvada de 

forma balística (i.e. Sessão A = 4 X 5 90%1RM + 4 X 5 30%1RM; Sessão B = 4 X 5 

90%1RM + 4 X 5 40%1RM; Sessão C = 4 X 5 90%1RM + 4 X 5 50%1RM; Sessão D = 

4 X 5 90%1RM + 4 X 5 60%1RM) para verificar os efeitos desses exercícios no 

desempenho de ações motoras especificas da modalidade. 

 

Desenvolvimento 

O estudo terá duração de seis semanas. Inicialmente, os sujeitos serão 

submetidos a três sessões de familiarização aos testes de 1RM, aos testes de potência de 

membros superiores e aos testes de preensão manual e força no judogi ao longo de duas 

semanas. A partir da terceira semana, os sujeitos serão submetidos a cinco condições 

experimentais, com intervalos de quarenta e oito horas. Em cada condição será 

analisado os parâmetros de desempenho (e.g., numero de repetições e tempo de 

sustentação da força, numero de entradas de técnica), fisiológicos (e.g., concentrações 

de lactato, frequência cardíaca), durante a realização dos testes de força dinâmica, e 

isométrica no judogi, e do uchikomi fitness test, dez minutos após o termino dos 

protocolos de exercícios complexo com manipulação da intensidade na execução do 

exercício balístico (e.g., remada curvada). Além disso, será avaliada a estado de 

recuperação dos atletas após os protocolos de exercícios complexos, através da escala 

de recuperação percebida do esforço. 



Resultados Preliminares 

 Após as avaliações, as intensidades de 40%1RM e 50%1RM apresentaram 

valores significantemente maiores para potência média, velocidade média e velocidade 

propulsiva em comparação as intensidades de 30%1RM e 60%1RM (p = 0,001). A 

intensidade de 50%1RM apresentou valores significantemente maiores para potência 

média propulsiva quando comparado às demais intensidades (p = 0,037).  

Tabela 1 - Potência Média (P.Média), Velocidade Média (Vel.Média), Potência Média Propulsiva 

(MPP), Velocidade Média Propulsiva (MPV) no exercício de Remada curvada em diferentes 

intensidades (Média ± Desvio Padrão) 

Intensidade P.Média (Watts) Vel.Média (m.s-1) MPP (Watts) MPV(m.s-1) 

30%1RM 950,25 ± 177,22* 0,95 ± 0,05* 1037,75 ± 130,34* 0,97 ± 0,04* 

     

40%1RM 1189,56 ± 163,88 1,11 ± 0,07 1350,62 ± 123,27 1,21 ± 0,07 

     

50%1RM 1135,55 ± 151,93 1,12 ± 0,06 1472,15 ± 133,91# 1,27 ± 0,06 

     

60%1RM 930,77 ± 88,54* 0,88 ± 0,08* 1110,29 ± 80,73* 0,89 ± 0,08* 

* Valores significantemente menores em comparação a 40%1RM e 50%1RM; # Valores 

significantemente maior em comparação a 40%1RM 
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