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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O overtraining é caracterizado pelo acúmulo de agentes estressores, 

podendo ser esses agentes ser oriundos do treinamento físico ou não. Além disso, é 

caracterizado pelo desequilíbrio entre treinamento e recuperação. OBJETIVO: avaliar sinais e 

sintomas do excesso de treinamento físico em atletas de Jiu-Jitsu competitivos. MÉTODOS: 

Foram selecionados 39 lutadores competidores (graduação igual ou superior a faixa azul) da 

modalidade Jiu-Jítsu do sexo masculino. As informações obtidas foram coletadas pelo 

questionário adaptado de Ackel, Vancini et al. (2010) bem como através do POMS para 

estabelecer o perfil iceberg. RESULTADOS: 74,3% dos atletas treinavam entre 5 a 6 dias por 

semana e uma média de 4 horas por dia; 64% afirmaram estar em fase competitiva no 

momento da pesquisa; 72% afirmaram que trabalhavam e/ou estudavam entre 4 a 12 horas por 

dia; 59% afirmaram que suas atividades de trabalho/estudo exigiam esforços físicos e 

mentais; 77% relataram que em algum momento costumavam chegar cansados nos locais de 

trabalho/estudo, 87% costumavam se sentir cansados após as atividades de trabalho/estudo; 

74,3% chegavam cansados aos treinos; 64% afirmaram possuir orientação para o treinamento; 

79,5% afirmaram que seu treinamento era periodizado; 51,3% afirmaram descansar menos 

que 1 dia da semana; 77% não paravam de treinar nem por um mês/ano; 72% afirmaram já ter 

passado por algum período na vida em que acharam ter feito exercício físico em excesso a 

ponto de prejudicarem a própria saúde; 82,0% relataram que já apresentaram algum tipo de 

lesão ou doença em decorrência da prática de exercício físico; 87% atletas afirmaram ser de 

bastante à extremamente competitivos consigo mesmos. CONCLUSÃO: Em geral, os atletas 

entrevistados apresentaram ligeiros sinais e sintomas do overtraining. No entanto, o perfil 

iceberg monitorado pelo POMS (fator que pode auxiliar no diagnóstico), não se apresentou 

alterado. Apesar de nosso objetivo não ter sido diagnosticar este quadro apenas monitora-lo, é 

possível supor que estes atletas em algum momento podem ter entrado e saído do quadro de 

overtraining.  

 

Palavras-Chaves: Jiu-Jitsu, Overtraining, Síndrome do excesso de treinamento, POMS. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Jiu-Jitsu Brasileiro (BJJ – Brazilian Jiu-Jitsu) é uma arte marcial com origem no Japão e 

aprimorada no Brasil, conhecido também como “arte suave”, o antigo Jiu-Jitsu foi à base da 

construção do Judô por Jigoro Kano. Os ideogramas japoneses “Kanji” podem receber 

diferentes tipos de interpretações, como Jujutsu, Jiu-Jitsu e judô, denominadas como artes de 

guerra. No Jiu-Jitsu são utilizadas alavancas e pressões para derrubar, dominar e submeter o 

oponente a desistência do combate, tradicionalmente sem usar golpes traumáticos. Matsu 

Maeda, aluno de Jigoro Kano, veio ao Brasil com a finalidade de disseminar o Judô, e após 

ser expulso da escola de Judô Kodokan por empregar técnicas e utilizar ao seu estilo próprio 

de luta e realizar lutas em exibições, Maeda foi Sansei de Carlos e Hélio Gracie no início do 

século XX, cuja família é a responsável pela evolução e aprimoramento e disseminação do 

BJJ pelo mundo (A HISTÓRIA DO JIU-JITSU, 2016). 

A graduação dos atletas é realizada por faixas com objetivo de facilitar a identificação do 

lutador em relação ao ensino e prática de Jiu-Jitsu, e seguindo as regras da Confederação 

Brasileira de Jiu-Jitsu e Federação Internacional no desenvolvimento do indivíduo 

respeitando de modo hierárquico a sua graduação. A graduação no Jiu-Jitsu é realizada de 

acordo com a idade e com o tempo de prática, sendo assim, temos dois grupos de graduação, 

uma que é realizada com crianças e adolescentes e outra com adultos. Em relação ao primeiro 

grupo, o infanto-juvenil, usa-se uma maior sequência de faixas de acordo com a idade 

mínima, do que o grupo de adultos. São elas em ordem crescente: (Qualquer idade) Branca – 

(de 04 a 15 anos, grupo cinza) Cinza/Branca – Cinza - Cinza/Preta – (de 07 a 15 anos grupo, 

amarelo) Amarela/Branca – Amarela – Amarela/Preta – (De 10 a 15 anos, grupo laranja) 

Laranja/Branca – Laranja – Laranja/Preta – (De 13 a 15 anos, grupo verde) Verde/Branca – 

Verde –Verde/Preta. A graduação de adultos segue a seguinte ordem crescente e com idade 

mínima: (Qualquer idade) Branca - (Idade mínima de 16 anos ou mais) Azul - (Idade mínima 

de 16 anos ou mais) Roxa - (Idade mínima de 18 anos ou mais) Marrom - (Idade mínima de 

19 anos ou mais) Preta - (Idade mínima de 50 anos ou mais) Vermelha/Preta - (Idade mínima 

de 57 anos ou mais) Vermelha/Branca - (Idade mínima de 67 anos ou mais) Vermelha. 

(Extraído de: http://www.aprendajiujitsu.com.br/sobre-o-jiu-jitsu/sistema-de-graduacao-de-

faixa-no-jiu-jitsu/ - acessado em janeiro de 2017) 

No Jiu-Jitsu Brasileiro usa-se a força (própria e, quando possível, do próprio adversário) em 

alavancas, o que possibilita que um lutador, mesmo sendo menor que o oponente, consiga 
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vencer. A luta geralmente é desenvolvida em sua maior parte no chão, onde os atletas aplicam 

técnicas de pressão e estrangulamento, que podem resultar em dano a articulação ou desmaio, 

fazendo seu oponente a desistir do combate. (A HISTÓRIA DO JIU-JITSU, 2016).   

De acordo com ANDREATO (2012), é necessário conhecer o perfil biológico e morfológico 

do atleta de combate e seu percentual de gordura e massa magra, para que exista um controle 

de seu peso e assim definir a categoria de competição. De forma geral, conforme 

ANDREATO (2012), os lutadores de elite do Jiu-Jitsu apresentam um perfil mesomórfico e 

sempre estão acima do peso necessário para competição em sua categoria, sendo necessário 

promover a redução de peso em curto período. A redução de peso acelerada e em curto prazo 

é um método que pode trazer prejuízos à saúde e fadiga fisiológica generalizada, devido à 

perda de nutrientes, sem devidas reposições e anexada a outros métodos como um treino mais 

intenso. Essa metodologia pode se tornar um fator determinante para o baixo desempenho 

físico e podemos hipotetizar para o aparecimento do overtraining. 

 

1.1. A SÍNDROME DO EXCESSO DE TREINAMENTO FÍSICO 

 

O desempenho de atletas competidores e de alto nível requer elevadas cargas de treinamento, 

no qual este processo constitui-se em uma fonte causadora de estresse em consequência de 

fatores psicofisiológicos e biomecânicos que ao mesmo tempo são fundamentais para a 

melhora do rendimento esportivo (MIRANDA & BARA FILHO, 2008; WEINECK, 1999).  

De acordo com VANCINI (2000), o treinamento o físico consiste em exercícios no qual as 

realizações de repetições sistemáticas culminam em adaptações ao treinamento com 

alterações fisiológicas e morfológicas no organismo provocado pela carga de treino. No 

entanto, a recuperação ou descanso em relação ao estresse do treinamento é fundamental para 

que tais adaptações fisiológicas, morfológicas e neurológicas em relação ao exercício, possam 

ocorrer positivamente no metabolismo e estrutura corporal.  

Para SILVA et al. (2006) o cumprimento e desenvolvimento da periodização do atleta permite 

ao treinador realizar um equilíbrio entre o treino e o descanso, sendo assim, um fator de 

extrema importância, para que as adaptações crônicas em relação ao exercício, possam 

ocorrer, desta forma o princípio da sobrecarga deverá ser respeitado e desenvolvido durante 

todo processo de treinamento. 
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 Quando realizado de forma excessiva e desmedida e extrapolando os limites da capacidade 

física e psicológica do indivíduo em relação a sua recuperação e descanso, o treinamento 

físico de modo excessivo pode desencadear juntamente com outros fatores o overreaching, 

que é o esgotamento temporário do indivíduo. No overreaching a situação fisiológica, 

conforme ACKEL D’ELIA (2015), é caracterizada pelo acúmulo de agentes estressores em 

um indivíduo, podendo ser esses agentes estressores oriundos de treinamento físico ou não, 

que geralmente resulta em curto prazo, variando de dias a algumas semanas, o baixo 

desempenho da capacidade do mesmo, apresentando ou não os sinais e sintomas 

psicofisiológicos da exaustão ao treinamento.  Para VIEIRA (2007) se o atleta realizar 

treinamentos com elevadas cargas, e curtos períodos de recuperação, o mesmo apresentará o 

acúmulo de fatores estressores, evidenciando sinais e sintomas de excesso de treinamento 

físico.  

 Já o overtraining é o esgotamento crônico do indivíduo ou também conhecido como 

síndrome do excesso de treinamento físico. No overtraining a situação fisiológica, conforme 

ACKEL D’ELIA (2015), é caracterizada pelo acúmulo de agentes estressores, podendo ser 

esses agentes estressores oriundos de treinamento físico ou não, que geralmente resulta em 

longo prazo, variando de meses e até mesmo anos, o baixo desempenho da capacidade do 

atleta, apresentando ou não os sinais e sintomas psicofisiológicos da exaustão ao treinamento, 

no overtraining umas das suas diferenças em relação ao overreaching é que se trata de um 

problema crônico e sua recuperação/tratamento exige um maior tempo e dependendo do caso 

pode levar ao encerramento da carreira esportiva. Resumidamente, a síndrome do excesso de 

treinamento é o desequilíbrio entre o volume de treinamento e a capacidade de assimilação do 

treinamento, que resulta no prejuízo do desempenho técnico, fisiológico e emocional. É um 

quadro multifatorial e é um distúrbio neuroendócrino e que tem relação com uma maior 

ativação do sistema nervoso autônomo e do eixo hipotálamo-hipófise, ou seja, essa exigência 

neurológica do sistema nervoso central (SNC) é possivelmente um dos agentes 

influenciadores no desenvolvimento da síndrome RIBEIRO et al. (2006). 

Para VANCINI (2000) existem dois tipos de overtraining o simpático, que é determinado pela 

predominância das atividades simpáticas do SNC e o parassimpático verificado pela 

predominância de atividade parassimpática do SNC. A primeira, considerada clássica, é do 

tipo simpático, que é verificado pela predominância da atividade simpática, e caracterizado 

por sinais como o aumento da frequência cardíaca de repouso e da pressão arterial, perda de 

apetite e de massa corporal, distúrbios do sono, a variação de humor e a irritabilidade. Além 
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disso, é caracterizado pela hiperexcitabilidade, impaciência do atleta e queda no rendimento 

LEHMANN et al. (1993) e KUIPERS (1998). Esse tipo de “overtraining” foi observado em 

atletas de esportes de resistência, ou seja, em esportes aeróbios BUDGETT et al. (1998) e 

seria causado pelo desequilíbrio da função autonômica. A segunda forma clínica do 

“overtraining” é do tipo parassimpático. É verificado pela predominância da atividade 

parassimpática, e caracterizado por queda da frequência cardíaca e pressão arterial, longos 

períodos de sono, fadiga excessiva, apatia, redução persistente da capacidade de desempenho, 

função reprodutiva e resposta imune alterada LEHMANN et al. (1993), LEHMANN et al. 

(1998). Esse tipo de “overtraining” é menos frequente nos esportes modernos, apresentando 

maior incidência nos esportes anaeróbios, ou seja, em esportes onde os componentes força e 

velocidade são predominantes BUDGETT et al. (1998) ou mesmo nas lutas. Além disso, 

observa-se um comportamento depressivo LEHMANN et al. (1998). A hipótese proposta para 

o “overtraining” do tipo parassimpático seria a queda da atividade intrínseca simpática, o que 

levaria à fadiga central. 

A identificação do overtraining é algo complexo, pois os sinais e sintomas inerentes à 

síndrome (conjunto de sinais e sintomas), geralmente estão relacionadas ao processo de 

adaptação ao treinamento e suas alterações fisiológicas, morfológicas e neurológicas no 

organismo CUNHA (2006). Para VANCINI (2000), a identificação dos sinais e sintomas do 

excesso de treinamento em atletas é difícil, pois os indivíduos podem apresentar ou não, sinais 

e sintomas da síndrome, porque os sinais não são permanentes, pode existir a ocorrências de 

sinais em uns e outros não, e até mesmo em algumas ocasiões, apresentar outras síndromes ou 

sinais e sintomas de síndromes semelhantes.  

Além disso, o overtraining é multifatorial estando relacionado com o mau planejamento do 

treinamento em termos de volume, intensidade e pausas de recuperação BUDGETT (1990); 

KREIDER et al. (1998); SILVA ADELINO et al. (2006); MEEUSEN et al. (2006); 

MEEUSEN et al. (2013). Acredita-se que uma das origens da síndrome do excesso de 

treinamento está relacionada com a teoria da supercompensação utilizada por diversos 

treinadores em que o princípio de sobrecarga no treinamento é aumentado de forma 

progressiva e o período de recuperação ou descanso diminui de acordo com uma sessão de 

treinamento e outra, com a finalidade de se atingir a supercompensação nas fases competitivas 

melhorando o desempenho do indivíduo e seus resultados ROGERO (2005).  

É preciso destacar que não existem marcadores capazes de identificar o ponto ótimo da 

supercompensação, e consequentemente, não se sabe o momento exato de aplicação da nova 
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sobrecarga KUIPERS (1998). Outra dificuldade está em estabelecer a taxa de aumento da 

sobrecarga (intensidade e volume) para cada atleta nas diferentes fases do treinamento. A 

inadequação do volume e intensidade das sessões e/ou dos períodos de pausas pode exceder a 

tolerância individual ao exercício e a capacidade de recuperação do atleta, promovendo o 

estado de “overtraining” BUDGETT (1990); KUIPERS (1998); MEEUSEN et al. (2006); 

SILVA ADELINO et al. (2006); WILMORE & COSTILL (2010); MEEUSEN et al. (2013). 

Existem alguns sintomas que sinalizam o overtraining como fatores psíquicos e fisiológicos e 

corriqueiros como o trabalho, o descanso, a alimentação, as contusões frequentes, as infecções 

virais e bacterianas e as alterações do estado de humor. Estes são os principais fatores, que 

quando detectados podem ser sinais e sintomas do overtraining, porém, fatores como o 

volume de competições realizadas, monotonia do treino, excessiva expectativa por parte de 

treinadores e familiares, estrutura da personalidade, ambiente social, problemas pessoais, 

fatores ambientais como temperatura, altitude e clima e a falta de orientação adequada de um 

profissional para a prática do exercício físico, também são agentes influenciadores no 

desenvolvimento do overtraining RIBEIRO (2006). 

A preparação física para lutadores de elite em esportes de combate é intensa, agressiva e 

estressora. Geralmente para se enquadrarem em uma determinada categoria, diversos atletas 

de modalidades esportivas de combate adotam a perda de peso, fazendo uso de diferentes 

métodos, podendo recorrer à restrição calórica, restrição hídrica, desidratação por meio de 

saunas, corridas utilizando vestimentas que diminuem a troca de calor com o meio ambiente, 

utilização de roupas plásticas, uso de diuréticos, laxantes, estimulantes e indução de vômito. 

De acordo com ANDREATO (2012) essa metodologia de treinamento pode resultar 

negativamente o desempenho do atleta, afetar sua atenção, memória e raciocínio, trazer 

prejuízo a sua saúde, e levar o atleta a óbito. Para o Jiu-Jitsu Brasileiro (BJJ) não é diferente, 

de certa forma os atletas precisam ir além de treinamentos técnicos, para se adequar ao peso 

da categoria, treinamento de força e resistência aeróbia A HISTÓRIA DO JIU-JITSU (2016). 

De certa forma, não existem muitos trabalhos acadêmicos na área de artes marciais, lutas ou 

modalidades esportivas de combate CORREIA & FRANCHINI (2010), portanto, torna-se 

importante promover pesquisas a esse campo e assim elucidar a proporcionar aos atletas e 

treinadores uma melhor dinâmica para a preparação física, técnica e tática dos esportes de 

combate e principalmente do Jiu-Jitsu para prevenir a possível instalação da síndrome do 

excesso de treinamento. 
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Este estudo tem também por finalidade introduzir mais conteúdos sobre a síndrome do 

excesso de treinamento nas artes marciais em especial o jiu-jitsu.  
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2. OBJETIVO  

 

Identificar possíveis sinais e sintomas do excesso de treinamento físico em atletas 

competitivos da modalidade de Jiu-Jitsu. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1. CAUSUÍSTICA 

 

Foram selecionados lutadores da modalidade Jiu-Jitsu (n=39), do sexo masculino, com idade 

superior a 18 anos (Idade - 31,0 ± 6,5 anos; Massa corporal - 83,0 ± 11,2 kg; Altura - 176,0 ± 

6,7cm; IMC - 27,0 ± 3,4 kg/m2). 

 

3.2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Para a participação da pesquisa os critérios de inclusão dos indivíduos foram que os mesmos 

fossem lutadores e competidores da modalidade de Jiu-Jitsu, preferencialmente com 

graduação superior ou igual a faixa azul. Todos os atletas selecionados possuíam histórico de 

competições de nível estadual à mundial. A pesquisa foi aplicada em centros de treinamento e 

eventos de competição. Os atletas que apenas treinam em academias e/ou centros de 

treinamentos foram excluídos da pesquisa assim como aqueles atletas que estavam a mais de 

seis meses sem competir. Por se tratar de uma modalidade de predominância masculina, foi 

definido previamente que o sexo masculino seria o gênero a ser pesquisado.  

 

3.3. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

 

As informações obtidas foram coletadas pelo questionário adaptado para a modalidade de Jiu-

Jitsu e respondido individualmente à mão por cada atleta, que assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, sendo esses questionários aplicados e respondidos em 

diferentes locais, porém, no mesmo estado (Espírito Santo), a pesquisa foi aplicada em dois 

eventos de competição e três academias com atletas de competição a nível nacional e 

internacional.  É importante ressaltar que a aplicação do questionário foi feita de acordo com 

a disponibilidade do atleta, que no contexto geral se encontravam em diferentes momentos de 

preparação e cumprimento da periodização dos seus programas de treinamento. Toda a 

aplicação do questionário foi realizada pessoalmente entre os atletas e pesquisadores, 

diminuindo assim as possíveis falhas ou dúvidas que poderiam surgir ao longo das questões.  
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3.4 QUESTIONÁRIO 

 

Para a elaboração do questionário de avaliação de sinais e sintomas do excesso de treinamento 

físico foi realizado um estudo cuidadoso da literatura especializada, identificando os sinais e 

sintomas da síndrome do excesso de treinamento mais frequentemente observados. Além 

disso, tomamos por base o estudo de ACKEL-D'ELIA et al. (2010). É preciso destacar que 

existe dificuldade descrita pelos pesquisadores que estudam a síndrome do excesso de 

treinamento, pois há a ausência de um padrão ouro para o diagnóstico BUDGETT (1990); 

LEHMANN et al. (1993); KREIDER et al. (1998); KUIPERS (1998). 

Foi elaborado um questionário com 59 perguntas para detectar sinais e sintomas do excesso 

de treinamento físico com perguntas relacionadas ao treinamento físico, padrão de sono e 

dietético, padrão de repouso e recuperação, motivação para os treinos e competições, presença 

de doenças crônico-degenerativas e uso de medicamentos, atividade de trabalho e/ou estudo, 

sinais e sintomas do estresse físico e psicológico e hábitos de vida. Também foi aplicado o 

questionário que avalia o perfil do estado de humor (POMS) e de distúrbios gastrintestinais. 

Quanto ao POMS, este instrumento avalia alterações do estado de humor através de escores 

atribuídos a seis fatores: tensão-ansiedade, depressão-desânimo, raiva-hostilidade, vigor-

atividade, fadiga-inércia e confusão mental-perplexidade. É preciso destacar que o POMS 

permite avaliar o estado de humor durante os treinamentos e na recuperação, assim como nos 

períodos pré-competitivos e competitivos no esporte e pode ser um indicativo do estado de 

overtraining. Todos os procedimentos e instrumentos de coleta do presente estudo foram 

submetidos ao comitê de ética da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).  

 

3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A apresentação dos dados foi feita de forma descritiva. Os mesmos foram mostrados através 

da mediana, média, desvio padrão, frequência absoluta (n) e relativa (%). Foi utilizado o 

programa Excel para tabulação e SPSS para as análises. 
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4. RESULTADOS 

 

Com relação à graduação (faixa) dos atletas obtivemos os seguintes resultados (tabela 1 

abaixo). 

 

Tabela 1 - Graduação dos atletas. 

 

N Faixa (graduação) (%) 

17 Preta 43,59% 

9 Marrom 23,08% 

9 Roxa 23,08% 

4 Azul 10,26% 

 

 

As características dos atletas (idade, massa corporal, altura e IMC) estão apresentadas na 

tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2 - Características dos atletas. 

 

 Mediana (n=39) Média ± DP (n=39) 

Idade (anos) 32 31,0 ± 6,5 

Massa corporal (kg) 83 83,0 ±11,2 

Altura (m) 1,75 1,76 ± 6,7 

IMC (m/kg2) 26 27,0 ± 3,4 

 

Treinamento físico e avaliação da evolução do desempenho físico/esportivo  

 

Com relação aos dias em que os atletas treinavam/semana obtivemos os seguintes resultados: 

3 atletas responderam que treinavam 3 dias da semana (7,89%); 3 que treinavam 4 

dias/semana (7,89%); 16 que treinavam 5 dias da semana (42,11%); 13 que treinavam 6 

dias/semana (34,21%); 3 que treinam 7 dias/semana (7,89%). Em média, os atletas treinavam 

5,28 ± 1,0 dias/semana e 3,8 ± 1,6 horas de treino/semana.  
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Com relação ao período do dia em que treinavam, 10 atletas afirmaram treinar somente no 

período da noite (25,64%); 6 afirmaram treinar no período da manhã e tarde (15,38%); 9 

afirmaram treinar no período da manhã e noite (23,08%); 6 afirmaram treinar no período da 

tarde e noite (15,38%); 8 afirmaram treinar no período da manhã, tarde e noite (20,51%). 

Em relação ao período em que se encontravam do treinamento (n=39), 12 se encontravam no 

período pré-competitivo (30,77%), 25 na fase competitiva (64,10%) e 2 na fase pós-

competitiva (5,13%). 

Com relação ao se o atleta possuía orientação para treinamento, 25 atletas afirmaram possuir 

treinador, ou receberem orientação de um técnico, preparador físico ou professor de educação 

(64,10%); e 14 atletas afirmaram não possuir nenhuma orientação (35,90%). 

Com relação se o atleta possuía periodização/planejamento do treinamento ao longo da 

temporada esportiva 31 atletas afirmaram possuir periodização/planejamento do treinamento 

(79,49%); e 8 afirmaram não possuir periodização/planejamento do treinamento ao longo da 

temporada (20,51%). 

Quando perguntado aos atletas se já haviam feito testes de avaliação da aptidão física em 

laboratório (esteira, bicicleta, etc.), dos 39 atletas 23 responderam que sim (58,97%); 16 

responderam que não (41,03%). 

Dos 23 atletas que responderam sim sobre a realização de testes de avaliação da aptidão física 

em laboratório (esteira, bicicleta, etc.), foi questionado aos mesmos sobre quanto tempo havia 

sido a última avaliação, dos 23 atletas 3 afirmaram que haviam realizado os testes há menos 

de 1 mês (13,04%); 5 que haviam realizado os testes há 3 meses (21,74%); 1 afirmou ter 

realizado há 1 mês (4,35%); 12 que haviam realizado os testes há 4 meses ou mais (52,17%); 

2 que haviam realizado os testes há dois meses (8,70%). 

Quando perguntado aos atletas se realizaram mais de 1 teste de avaliação da aptidão física em 

laboratório (esteira, bicicleta, etc.) nos períodos anteriores, dos 23 atletas 19 afirmaram que 

sim, dentre estes, 9 atletas afirmaram que o último teste teve resultado melhor (47,3%); 1 

afirmou que o último teste feito teve resultado pior (5,2%); 9 afirmaram que o último teste 

feito nada mudou no resultado (47,3%). 

 

Trabalho e/ou estudo e aspectos pessoais 

 

Em relação há quantas horas o atleta trabalhava/estudava por dia, obtivemos os seguintes: 2 

afirmaram não trabalhar/estudar (5,13%); 3 afirmaram trabalhar/estudar de 1 a 4 (7,69%); 12 
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afirmaram trabalhar/estudar de 4 a 8 (30,77%); 16 afirmaram de 8 a 12 (41,03%); 6 afirmaram 

acima de 12 horas por dia (15,38%). 

Com relação se o trabalho e/ou estudo exigia esforço físico e/ou intelectual, 2 não 

trabalhavam/estudavam (5,1%); 6 afirmaram que seu trabalho/estudo exigia esforço físico 

(15,4%); 10 afirmaram que exigia esforço intelectual (25,6%); e 23 afirmaram que exigia 

ambos (58,9%). 

Em relação se sessão de exercício físico ficava prejudicada quando o atleta 

trabalhava/estudava muito, 2 não trabalhavam/estudavam (5,1%); 24 afirmaram que a sessão 

de exercício físico ficava prejudicada quando trabalhava/estudava muito (61,54%); e 15 

afirmaram que sua sessão de exercício físico não ficava prejudicada (38,4%). 

Em relação se o atleta costumava chegar ao trabalho/estudo cansado, 9 afirmaram de jeito 

nenhum (23,1%); 12 afirmaram um pouco (30,77%); 13 afirmaram moderadamente (33,3%); 

e 5 afirmaram bastante (12,8%). 

Com relação se o atleta após o trabalho e/ou estudo se sentia cansado, 5 afirmaram de jeito 

nenhum (12,8); 16 afirmaram um pouco (41,0%); 11 afirmaram moderadamente (28,2%); 7 

afirmaram bastante (17,9%). 

Com relação a quais tipos de atividade física o atleta praticava (n=39), 11 afirmaram que 

praticavam somente jiu-jitsu (28,2%); 14 que praticavam jiu-jítsu e mais uma modalidade 

(35,9%); 11 praticavam jiu-jítsu e mais duas modalidades (28,2%); 3 que praticavam jiu-jitsu 

e mais três modalidades (7,7%). 

Com relação ao tempo que os atletas mantinham o ritmo de treinamento, obtivemos (mediana, 

média ± desvio padrão) respectivamente 8; 10,4±7,2 (anos). 

Quando perguntado aos atletas sobre quais seriam seus respectivos tipos de problemas 

externos ao treinamento, 14 afirmaram ter problemas profissionais (35,9%); 13 afirmaram ter 

problemas financeiros (33,3%); 11 afirmaram ter problemas de relacionamento (28,2%); 1 

afirmou ter problemas de autoestima (2,5%) e 13 (33,3%) afirmaram que os problemas 

externos não dificultavam o treinamento.  

Quando perguntado aos atletas com que frequência esses problemas costumavam ocorrer, 14 

afirmaram de jeito nenhum isso costumava a ocorrer (35,9%); 11 afirmaram um pouco 

(28,2%); 12 afirmaram moderadamente (30,7%); 1 afirmou bastante (2,5%); 1 afirmou 

extremamente (2,5%). 

Quando perguntado aos atletas se, naquele momento, suas obrigações e problemas externos 

chegavam a dificultar o treinamento, 26 afirmaram sim (66,6%); e 13 não (33,3%). 



21 

 

Com relação se os atletas se consideravam uma pessoa competitiva consigo mesma, 3 

afirmaram de jeito nenhum (7,7%); 2 afirmaram moderadamente (5,1%); 15 afirmaram 

bastante (38,4%); 19 afirmaram extremamente (48,7%). 

 

Motivação, monotonia e percepção de cansaço para os treinos  

 

Quando perguntado aos atletas se os treinos eram monótonos, chatos e repetitivos, 31 

afirmaram que de jeito nenhum (79,5%); 7 afirmaram um pouco (17,9%); 1 atleta afirmou 

moderadamente (2,5%). 

Quando perguntado se os atletas costumavam chegar cansados aos treinos, 10 afirmaram de 

jeito nenhum (25,6%); 15 um pouco (38,4%); 10 afirmaram moderadamente (25,6%); e 4 

afirmaram bastante (10,2%). 

Quando perguntado se os atletas costumavam chegar motivados aos treinos, 1 afirmou de jeito 

nenhum (2,5%); 2 afirmaram um pouco (5,1%); 4 afirmaram moderadamente (10,2%); 20 

afirmaram bastante (51,3%); e 12 afirmaram extremamente (30,7%). 

Com relação as metas para a prática de exercícios físicos, 6 afirmaram como prioridade o 

desempenho físico/esportivo (15,4%); 14 a saúde (35,9%); 9 a qualidade de vida (23,1%); 2 

afirmaram como prioridade a estética corporal (5,1%); 7 o condicionamento físico (17,9%); e 

1 o lazer e recreação (2,5%). 

Quando perguntado aos atletas sobre como avaliavam a sua sessão de exercício físico, tendo o 

mês anterior como parâmetro, 4 avaliaram a sessão de exercício físico como ligeiramente leve 

(10,2%); 9 como um pouco pesada (23,1%); 14 como pesada (35,9%); 8 como muito pesada 

(20,5%); e 4 como muito, muito pesada (10,2%). 

Com relação se os atletas se sentiam cansaço físico em algum momento durante ou após o 

treinamento, 7 afirmaram um pouco (17,9%); 20 afirmaram moderadamente (51,3%); 11 

afirmaram bastante (28,2%); e 1 afirmou extremamente (2,5%).  

Com relação se os atletas se sentiam cansaço mental em algum momento durante ou após o 

treinamento, 20 afirmaram de jeito nenhum (51,3%); 11 afirmaram moderadamente (28,2%); 

6 afirmaram bastante (15,38%); 2 afirmaram extremamente (5,1%). 

Com relação se os atletas se sentiam falta de energia/vontade durante o treinamento ou 

durante o dia, 7 afirmaram de jeito nenhum (17,9%); 21 afirmaram um pouco (53,8%); 8 

afirmaram moderadamente (20,5%); 3 afirmaram bastante (7,7%). 
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Com relação se os atletas se consideravam estar com alta motivação para o treinamento, 1 

afirmou de jeito nenhum (2,5%); 1 afirmou um pouco (2,5%); 5 afirmaram moderadamente 

(12,8%); 18 afirmaram bastante (46,1%); 14 afirmaram extremamente (35,9%). 

Com relação se os atletas se sentiam incômodos ao ficarem sem treinar/aula/trabalho, 1 

afirmou um pouco (2,5%); 1 afirmou moderadamente (2,5%); 15 afirmaram bastante (38,4%); 

e 22 afirmaram extremamente (56,4%). 

 

Recuperação física e mental, e treinamento e desempenho físico 

 

Quando perguntado aos atletas sobre como avaliavam o desempenho físico, tendo o último 

mês como parâmetro, 1 avaliou o desempenho físico como muito ruim (2,5%); 12 como 

regular (30,7%); 17 como bom (43,6%); e 9 como muito bom (23,1%). 

Quando perguntado aos atletas sobre como avaliavam a recuperação física após as sessões de 

treinamento, tendo o último mês como referência, 1 afirmou recuperação física muito, muito 

pobre (2,5%); 3 afirmaram recuperação física muito pobre (7,7%); 7 afirmaram recuperação 

física pobre (17,9%); 15 afirmaram recuperação física boa (38,4%); 12 afirmaram 

recuperação física muito boa (30,7%); e 1 afirmou recuperação física muito, muito boa 

(2,56%). 

Quando perguntado aos atletas sobre como avaliavam a recuperação mental após as sessões 

de treinamento, tendo o último mês como referência, 10 afirmaram recuperação mental 

razoável (25,6%); 12 afirmaram recuperação mental boa (30,7%); 11 afirmaram recuperação 

mental muito boa (28,2%); e 6 afirmaram recuperação mental muito, muito boa (15,4%). 

Quando perguntado aos atletas sobre como avaliavam o desempenho em provas e 

competições, tendo o último mês como referência, 2 afirmaram que tiveram desempenho ruim 

(5,1%); 16 afirmaram que tiveram desempenho regular (41,0%); 10 afirmaram que tiveram 

bom desempenho (25,6%); 8 afirmaram que tiveram desempenho muito bom (20,5%); e 3 

afirmaram que tiveram desempenho muito, muito bom (7,7%). 

Quando perguntado aos atletas sobre quantas vezes (dias) na semana descansavam das sessões 

de treinamento físico, 1 afirmou descansar 4 vezes (2,5%); 2 afirmaram descansar 3 vezes 

(5,1%); 16 afirmaram descansar 2 vezes (41,0%); 16 afirmaram descansar 1 vez (41,0%); e 4 

afirmaram descansar nenhuma vez (10,2%).  
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Quando perguntado aos atletas sobre quantos meses por ano ficaram sem treinar/aula, 30 

afirmaram nenhum mês do ano (76,9%); 6 afirmaram menos de 1 mês (15,4%); 3 afirmaram 1 

mês ou mais (7,7%). 

 

Percepção do excesso do treinamento físico 

 

Quando perguntado aos atletas se já passaram por algum período na vida em que acharam que 

fizeram exercício físico em excesso a ponto de prejudicarem a própria saúde, 28 responderam 

que sim (71,8%) e 11 responderam não (28,2%).   

Quando perguntado aos atletas há quanto tempo foi esse período, 7 afirmaram, que ocorreu há 

menos de 6 meses (17,9%); 22 afirmaram que ocorreu há mais de 6 meses (56,4%); e 10 

afirmaram que isso não ocorreu (25,6%).  

Quando perguntado aos atletas quantas vezes isso ocorreu nos últimos 6 meses, 24 afirmaram 

que nos últimos 6 meses isso nenhuma vez ocorreu (61,5%); 8 afirmaram que ocorreu 1 vez 

(20,5%); 4 afirmaram que nos últimos 6 meses isto ocorreu 2 vezes (10,2%); e 3 afirmaram 

que nos últimos 6 meses isto ocorreu 3 vezes ou mais (7,7%). 

Quando perguntado aos atletas sobre quantos dias essa sensação durou, 20 afirmaram que essa 

sensação durou menos de 15 dias (51,3%); 9 afirmaram que essa sensação durou mais de 15 

dias (23,1%), e 10 afirmaram nenhum dia (25,6%). 

Quando perguntado aos atletas sobre o que fizeram para melhorar, 14 afirmaram que nada, 

pois não ocorreu (35,9%); 3 afirmaram que não fizeram nada e continuaram a treinar 

normalmente (7,7%); 12 afirmaram que diminuíram o treinamento (30,7%); e 10 afirmaram 

que pararam o treinamento por determinado tempo (25,6%) 

Quando perguntados aos atletas se já apresentaram algum tipo de lesão ou doença relacionada 

à pratica de exercício físico, 32 afirmaram que sim (82,05%); 7 afirmaram que não (17,95%).  

 

Hábitos dietéticos e de vida e regime de hidratação 

 

Quando perguntado aos atletas sobre quantas refeições costumavam fazer por dia, 1 afirmou 

que costumava fazer 2 refeições (2,5%); 9 afirmaram que costumavam fazer 3 refeições 

(23,1%); 9 afirmaram que costumavam fazer 4 refeições (23,1%); 20 afirmaram que 

costumavam fazer 5 ou mais refeições (51,3%).  
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Quando perguntado aos atletas sobre quanto tempo depois do treinamento/aula/trabalho se 

alimentavam, 32 afirmaram até 2 horas (82,0%); 3 afirmaram de 2 a 3 horas (7,7%); 4 

afirmaram que se alimentavam de 3 a 4 horas (10,2%).   

Quando perguntado aos atletas se costumavam comer pão, massas, batata, mandioca, frutas, 2 

afirmaram um pouco (5,1%); 16 afirmaram moderadamente (41,0%); 18 afirmaram bastante 

(46,1%); 3 afirmaram extremamente (7,7%). 

Quando perguntado aos atletas se costumavam comer frituras/gorduras (batatas fritas, ovos 

fritos, carne frita, gordura da carne, salgados fritos e etc.), 3 afirmaram que de jeito nenhum 

(7,7%); 17 afirmaram um pouco (43,6%); 11 afirmaram que moderadamente (28,2%); 5 

afirmaram que bastante (12,8%); 3 afirmaram que extremamente (7,7%). 

Quando perguntado aos atletas se costumavam comer frango, carne, peixe, ovos, leite, 

iogurte, queijo, 1 afirmou que um pouco (2,5%); 11 afirmaram que moderadamente (28,2%); 

24 afirmaram que bastante (61,5%); e 3 afirmaram que extremamente (7,7%). 

Quando perguntado aos atletas se costumavam comer verduras e legumes, 1 afirmou que de 

jeito nenhum (2,5%); 4 afirmaram que um pouco (10,2%); 8 afirmaram que moderadamente 

(20,5%); 20 afirmaram que bastante (51,3%); e 6 afirmaram que extremamente (15,4%). 

Quando perguntado aos atletas se costumavam comer fibras (aveia, farelo de aveia, cereais 

matinais, granola etc.), 3 afirmaram de jeito nenhum (7,7%); 15 afirmaram um pouco 

(38,4%); 11 afirmaram moderadamente (28,2%); 7 afirmaram bastante (17,9%); e 3 

afirmaram extremamente (7,7%). 

Quando perguntado aos atletas quantos copos de água em média bebiam por dia, 7 afirmaram 

que bebiam de 4 a 6 copos (17,9%); 5 afirmaram de 6 a 8 copos (12,8%); 27 afirmaram mais 

de 8 copos (69,2%). 

Quando perguntado aos atletas quantos copos de água em média bebiam nas 2 horas após o 

treinamento, 13 afirmaram de 2 a 4 copos (33,3%); 16 afirmaram que bebiam de 4 a 6 copos 

(41,0%); 3 afirmaram que bebiam de 6 a 8 copos (7,7%); 7 afirmaram que bebiam mais de 8 

copos (17,9%). 

Quando perguntado aos atletas quantos copos de água bebiam durante a sessão de exercício 

físico, 13 afirmaram que bebiam de 0 a 1 copo (33,3%); 11 afirmaram que bebiam de 2 a 4 

copos (28,2%); 6 afirmaram que bebiam de 4 a 6 copos (15,4%); 6 afirmaram que bebiam de 

6 a 8 copos (15,4%); e 3 afirmaram que bebiam mais de 8 copos (7,7%). 

Quando perguntado aos atletas sobre quantos copos de 200 ml (requeijão), em média, bebiam 

por dia de café, 20 afirmaram que bebiam de 0 a 1 copo de café/dia (51,3%); 9 afirmaram que 
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bebiam de 2 a 4 copos (23,1%); 5 que bebiam de 5 a 7 copos (12,8%); 4 afirmaram que 

bebiam de 8 a 10 copos (10,2%); e 1 afirmou que bebia mais de 10 copos (2,5%). 

Quando perguntado aos atletas sobre quantos copos de 200 ml (requeijão), em média, bebiam 

por dia de chá, 36 afirmaram que bebiam de 0 a 1 (92,3%); 1 afirmou de 2 a 4 copos (2,5%); e 

2 que bebiam de 5 a 7 copos (5,1%). 

Quando perguntado aos atletas sobre quantos copos de 200 ml (requeijão), em média, bebiam 

por dia de refrigerante, 33 afirmaram que bebiam de 0 a 1 copo de refrigerante/dia (84,6%); 3 

que bebiam de 2 a 4 copos (7,7%); 3 que bebiam de 5 a 7 copos (7,7%); 4 afirmaram que 

bebiam de 8 a 10 copos (10,2%); e 1 afirmou que bebia mais de 10 copos de café/dia (2,5%).   

 

Presença de doenças e consumo de fármacos, suplementos e recursos ergogênicos 

 

Quando perguntado aos atletas se costumavam ingerir suplementos alimentares, recursos 

ergogênicos e/ou fármacos visando à melhora do seu desempenho e rendimento físico, estado 

de saúde e/ou estética corporal, 11 afirmaram consumir proteína (28,2%); 6 afirmaram 

consumir vitamina (15,4%); 2 afirmaram consumir caseína (5,1%); 5 afirmaram consumir 

creatina (12,8%); 4 afirmaram consumir dextrose (10,2%); 1 afirmou consumir carnitina 

(2,5%); 7 afirmaram consumir carboidrato (17,9%); 2 afirmaram consumir albumina (5,1%); 

1 afirmou consumir hipercalórico (2,5%); 5 afirmaram consumir aminoácido (12,8%); 10 

afirmaram consumir whey protein (25,6%); 4 afirmaram consumir maltodextrina (10,2%); 2 

afirmaram consumir glutamina (5,1%); 1 afirmou consumir antioxidante (2,5%); 1 afirmou 

consumir energéticos (2,5%); 3 afirmaram consumir cafeína (7,7%); 12 afirmaram consumir 

BCAA (30,7%); 1 afirmou consumir bebidas energéticas (2,5%); 1 afirmou consumir outros 

tipos de suplementos que não constavam no questionário (2,5%). 

Quando perguntado aos atletas se tomavam algum tipo de medicamento, 34 afirmaram 

nenhum (87,2%); e 5 afirmaram sim (12,8%).  

Quando perguntado aos atletas se tinham algum tipo doença, 8 afirmaram ter alergia (20,5%); 

1 ter hipertensão (2,5%); 1 ter diabetes (2,5%); 28 não terem doença (71,8%); e 1 possuir 

outro tipo de doença (2,56%). 

 

Aspectos relacionados ao sono 
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Quando perguntado aos atletas quantas horas em média costumavam dormir por noite, 2 

afirmaram de 4 a 5 horas/noite (5,1%); 13 que dormiam de 5 a 6 horas/noite (33,3%); 16 

afirmaram que dormiam de 6 a 7 horas/noite (41,0%); 8 afirmaram que dormiam mais de 8 

horas por noite (20,5%).  

Quando perguntado aos atletas se tomavam remédio para dormir, 38 afirmaram de jeito 

nenhum (97,4%); e 1 afirmou um pouco (2,5%).  

Quando perguntado aos atletas se costumavam ter um sono tranquilo, 3 afirmaram de jeito 

nenhum (7,7%); 6 afirmaram um pouco (15,4%); 5 afirmaram moderadamente (12,8%); 20 

afirmaram bastante (51,3%); e 5 afirmaram extremamente (12,8%).   

Quando perguntado aos atletas se tinham dificuldades para dormir, 24 afirmaram de jeito 

nenhum (61,54%); 10 afirmaram um pouco (25,6%); 2 afirmaram bastante (5,1%); e 1 

afirmou extremamente (2,5%).   

Quando perguntado aos atletas se acordavam muitas vezes durante a noite, 19 afirmaram de 

jeito nenhum (48,7%); 14 afirmaram um pouco (35,9%), 2 afirmaram moderadamente (5,1%); 

e 4 afirmaram bastante (10,2%).   

Quando perguntado aos atletas se costumavam ter pesadelos, 24 afirmaram que de jeito 

nenhum (61,5%); 12 afirmaram um pouco (30,7%); 2 afirmaram moderadamente (5,1%); e 1 

afirmou bastante (2,5%)  

Quando perguntado aos atletas como avaliavam a qualidade de seu sono, 1 afirmou ter sono 

muito, muito pobre (2,5%); 4 afirmaram ter sono pobre (10,2%); 9 afirmaram ter sono 

razoável (23,1%); 13 afirmaram ter bom sono (33,3%); 8 afirmaram ter sono muito bom 

(20,5%); e 4 afirmaram ter sono muito, muito bom (10,2%). 

 

Perda de massa corporal e alteração do apetite 

 

Quando perguntado aos atletas se houveram mudanças no apetite ultimamente, 19 afirmaram 

que de jeito nenhum (48,7%); 10 afirmaram um pouco (25,6%); 8 afirmaram moderadamente 

(20,5%); e 2 afirmaram bastante (5,1%). 

Quando perguntado aos atletas se viam perdendo peso ultimamente (sem que fizessem 

dieta/regime), 27 afirmaram que de jeito nenhum (69,2%); 6 afirmaram um pouco (15,4%); 4 

afirmaram moderadamente (10,2%); e 2 bastante (5,1%).  

 

Aspectos imunológicos 
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Quando perguntado aos atletas se tiveram muitos resfriados ultimamente, 21 afirmaram de 

jeito nenhum (53,8%); 11 afirmaram um pouco (28,2%); 2 afirmaram moderadamente (5,1%); 

4 afirmaram bastante (10,2%); e 1 afirmou extremamente (2,5%). Quando perguntado aos 

atletas se tiveram muitos resfriados de apenas 1 dia ultimamente, 25 afirmaram de jeito 

nenhum (64,1%); 10 afirmaram um pouco (25,6%); 3 afirmaram moderadamente (7,7%); e 1 

afirmou bastante (2,5%). 

 

Outros aspectos 

 

Quando perguntado aos atletas se costumavam fazer saunas, hidromassagem, massagem, 

técnicas de relaxamento ou terapia, 10 responderam que sim (25,6%); e 29 não (74,3%). 

Quando perguntado aos atletas se logo após a sessão de costumavam fazer exercícios leves ou 

alongamento após as sessões de treinamento físico, 25 responderam que sim (64,1%); e 14 

não (35,9%).  

Quando perguntado aos atletas se notaram um aumento da quantidade de suor ultimamente, 

18 afirmaram de jeito nenhum (46,1%); 11 afirmaram um pouco (28,2%); 6 afirmaram 

moderadamente (15,4%); 3 afirmaram bastante (7,7%); e 1 afirmou extremamente (2,5%).  

Quando perguntado aos atletas se faziam uso de cigarros, 37 afirmaram de jeito nenhum 

faziam (94,87%); 1 afirmou um pouco (2,5%); e 1 moderadamente (2,5%).  

Quando perguntado aos atletas se faziam uso de bebidas alcoólicas, 25 afirmaram que de jeito 

nenhum (64,1%); 6 afirmaram que um pouco (15,4%); 4 afirmaram moderadamente (10,2%); 

3 afirmaram bastante (7,7%); e 1 afirmou extremamente (2,5%). 

 

Intensidade dos sintomas gastrintestinais (sensor de estresse emocional) 

 

Com relação à frequência do dos distúrbios gastrintestinais (GI); numa escala de 0 a 5, sendo 

0 não (nenhuma vez por semana) e 5 sempre (quase todos os dias), obtivemos os seguintes 

resultados: avaliação cotidiana (2,00±1,04), no treinamento (1,68±1,07) e durante a 

competição (1,70±1,10). Quanto à intensidade dos distúrbios GI, avaliados numa escala de 0 a 

10, onde 0 representa nenhum e 10 representa máximo, obtivemos: cotidiano (1,73±1,40), 

treinamento (1,90±2,01) e durante a competição (2,06±2,27).  
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Perfil do estado de humor (POMS) 

 

Em relação ao questionário do perfil de estado de humor obtivemos os seguintes resultados 

(tabela 3): 

Tabela 3 - Escores obtidos com o POMS. 

 

 
Mediana Média±DP 

Tensão-ansiedade 7 7,3±4,6 

Depressão 4 5,5±5,9 

Raiva-Hostilidade 8 7,4±5,7 

Vigor 24 23,1±4 

Fadiga 6 6,5±4,4 

Confusão mental 6 0,05±6,2 

Distúrbio total de humor 4 3,4±17,7 

 

Na figura 1 está apresentado o perfil da curva da amostra estudada e nas figuras 2 e 3, são 

apresentadas atletas que apresentaram perfil de curva alterado quando comparados a média do 

grupo. 

 

 

Figura 1: Perfil POMS da amostra estudada. 
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Figura 2: Perfil POMS alterado com relação ao padrão tido como adequado (atleta 38). 

 

 

 

Figura 3: Perfil POMS alterado com relação ao padrão tido como adequado (atleta 12). 
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5. DISCUSSÃO 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi traçar o perfil e a presença de sinais e sintomas do 

excesso de treinamento entre atletas lutadores de jiu-jitsu competitivos. Nossos principais 

achados foram: 

1. 74,3% dos atletas treinavam entre 5 a 6 dias por semana e uma média de 4 horas por dia. Isto 

demonstra um volume alto de treinamento se comparado com pessoas não atletas conforme 

estudo de OLIVEIRA et al. (2010), senão observado o princípio da sobrecarga segundo 

SMITH (2004) pode ocorrer momentos de descanso e recuperação insuficientes podendo 

acarretar a presença de sinais e sintomas de overtraining, isso também foi evidenciado por 

LEHMANN et al. (1999); 

2. 64% dos atletas afirmaram estar em fase competitiva no momento da pesquisa. Nesse sentido, 

ALVES (2006) destaca que marcadores psicológicos e comportamentais do estado de 

overtraining podem estar aumentados no momento da competição; 

3. 72% dos atletas afirmaram que trabalhavam e/ou estudavam entre 4 a 12 horas por dia. Isto 

indica que a maior parte dos atletas não se dedicava à modalidade exclusivamente. É preciso 

destacar que fatores externos ao treinamento físico aumenta a predisposição para o 

overtraining;  

4. 59% dos atletas afirmaram que suas atividades de trabalho/estudo exigiam esforços físicos e 

mentais, o que pode nos levar a supor que esses indivíduos enfrentavam desgastes nas 

atividades cotidianas e nos treinos, podendo causar alterações fisiológicas e comportamentais 

conforme mostrado por AMADUCCI (2010) entre estudantes universitários submetidos à 

longas jornadas diárias de trabalho e estudos; 

5. 77% dos atletas relataram que em algum momento costumavam chegar cansados nos locais de 

trabalho/estudo, 87% que costumavam se sentir cansados após as atividades de 

trabalho/estudo e 74,3% que chegavam cansados aos treinos. Ou seja, a maior parte dos 

atletas pesquisados enfrentavam rotinas diárias desgastantes de trabalho/estudo o que somado 

às longas horas de treino e possivelmente sem recuperação física e mental adequada podem 

conduzir ao excesso de treinamento físico e fadiga. MOTA (2010) define fadiga como 

cansaço que não é aliviado com métodos usuais de recuperação e ROHLFS et al. (2005) como 

redução da capacidade funcional de manter ou continuar o rendimento desejado. O que é 

observado no estado de overtraining; 
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6. 64% dos atletas afirmaram possuir orientação para o treinamento e 79,5% afirmaram que seu 

treinamento era periodizado. Isto é um bom sinal já que, em geral, a orientação poderia 

produzir bons hábitos e atitudes quanto ao tempo de recuperação, alimentação, volume e 

intensidade dos treinos, e hábitos de vida, e ainda favorecer a prevenção do overtraining. 

COSTA et al. (2005) e ALVES (2006) colocam que no plano de treinamento o técnico deve 

sempre estar atento para aplicar nas sessões de treino quanto a intensidade e volume da sessão 

de forma adequada, bem como o período suficiente de recuperação. Além de identificar 

quando o atleta estiver no ápice da sua forma física, para tomar medidas de prevenção, 

momento este podendo ser o mais susceptível ao overtraining; 

7. 51,3% dos atletas afirmaram descansar menos que 1 dia da semana (o que pela quantidade do 

volume e intensidade dos treinos, poderia ser insuficiente para recuperação) e 77% que não 

param de treinar nem por um mês/ano. Isto poderia predispor à síndrome do excesso de 

treinamento, visto que a recuperação física, mental e da monotonia dos treinos pode 

minimizar o aparecimento de sinais e sintomas do excesso de treinamento. Esses dados 

corroboram com a pesquisa de SMITH (2004) que demonstrou que o descanso deve ser 

proporcional ao volume e intensidade dos treinamentos; 

8. 72% dos atletas afirmaram já ter passado por algum período na vida em que acharam ter feito 

exercício físico em excesso a ponto de prejudicarem a própria saúde. Esses dados apontam 

que a maioria dos atletas poderiam hipoteticamente apresentar indícios de que já passaram por 

sinais e sintomas de overtraining em algum momento na vida. COSTA et al. (2005) destacam 

como possíveis indicadores de overtraining sentimentos de depressão, apatia geral e aumento 

da vulnerabilidade a lesões; 

9. 82,05% dos atletas relataram que já apresentaram algum tipo de lesão ou doença em 

decorrência da prática de exercício físico. Isto demonstra que este público pode estar mais 

suscetível às lesões recorrentes, o que é um indicativo do excesso de treinamento físico. 

SOUZA et al. (2011) e CARPEGGIANI (2004) destacam que atletas de jiu-jitsu estão mais 

sujeitos à lesões se comparados com praticantes de outras modalidades de luta;  

10. 87% dos atletas afirmaram ser de bastante à extremamente competitivos consigo mesmos. Isto 

denota que os mesmos poderiam ir além do necessário para alcançarem seus objetivos. Isto 

corrobora com estudo de ROHLFS et al. (2004) que mostrou que é comum atletas de 

competição excederem seus limites de capacidade física e psicológica para atenderem as 

demandas competitivas. Além disso, ALVES (2006) menciona que atletas na tentativa de 
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alcançar altos níveis de desempenho com os treinos se submetem à várias horas de 

treinamento podendo exibir sinais e sintomas de overtraining; 

11. Com relação ao Perfil do Estado de Humor (POMS), a média geral dos 39 atletas apresentou 

normalidade, o padrão da curva obtido através dos escores avaliados em relação aos 6 fatores 

do estado de humor (tensão-ansiedade, depressão, raiva-hostilidade, vigor, fadiga e confusão 

mental) apontou um perfil iceberg adequando (figura 1), ou seja, vigor alto com todas as 

variáveis negativas baixas. Isto nos indica que estes atletas não apresentaram sinais de 

alteração do estado de humor que são observados no overtraining conforme observado por 

MORGAN et al. (1987) e MEEUSEN et al. (2013) que demonstraram que o padrão dentro da 

normalidade do gráfico de POMS para atletas é média dos fatores a baixo da média com 

exceção do padrão vigor, sendo este protuberante aos demais formando uma espécie de 

iceberg no gráfico. 

12. Entretanto, 2 atletas quando analisados isoladamente, indicaram características diferentes dos 

demais (figuras 2 e 3), o que sugere alterações no estado de humor relativas ao perfil iceberg. 

Conforme o trabalho de ROHLFS et al. (2008) demonstrou que os fatores elevados de raiva, 

confusão mental e depressão são considerados sinais de alteração do estado de humor, o que 

indica possíveis alterações no estado de humor desses dois atletas, entretanto sem sinais de 

overtraining pelo POMS. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os atletas entrevistados não apresentaram evidências de sinais e sintomas de overtraining. 

Todavia, constatamos que os indivíduos pesquisados indicaram possíveis sinais de excesso de 

treinamento de acordo com as questões destacadas na discussão como: jornada diária; cansaço 

para atividades cotidianas; histórico de lesões; tempo insuficiente para recuperação; cobrança 

por resultados. Com relação aos distúrbios gastrointestinais (sendo o trato GI considerado um 

órgão de estresse) e POMS a grande maioria dos atletas apresentou normalidade, ou seja, sem 

sinais e sintomas de overtraining, com exceção de dois atletas que apresentaram padrões 

gráficos de POMS diferente da média geral, entretanto não mostrando sinais de overtraining e 

sim alterações do estado de humor. Sugerimos que mais pesquisas desse tipo para esta 

população, entre atletas de alto rendimento e que se dediquem exclusivamente à modalidade, 

sejam realizadas, pois os atletas que mais apresentaram alterações próximas aos sinais do 

overtraining eram justamente os que tinham perfil de alto rendimento. 
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7. DIFICULDADES PARA A REALIZAÇÃO, LIMITAÇÕES DO ESTUDO E 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

A realização deste trabalho foi através de muito esforço e dedicação devido às adversidades 

ao longo de nossa trajetória acadêmica, mais precisamente nos momentos finais. Durante todo 

este período de pesquisa e elaboração do trabalho, enfrentamos várias barreiras como: 

administrar tempo de estudo e trabalho; várias matérias e estágios obrigatórios concomitantes 

com a pesquisa; problemas familiares; greves de funcionários e professores da universidade; 

ocupação dos estudantes; greve dos agentes de segurança pública; problemas com escalas de 

serviço do trabalho. Nos períodos de estudo de campo para obtenção dos dados referentes à 

pesquisa, também tivemos obstáculo como: indisponibilidade dos atletas; encontrar folga 

entre as escalas de serviço; deslocamento para locais distantes; abdicação do tempo com a 

família (várias coletas eram em dias de finais de semana e durante todo o dia); dispor às vezes 

de um horário de almoço para a maior coleta de dados, entre outros. Entretanto, estes 

problemas relatados não nos impediram de chegar ao êxito deste trabalho acadêmico, o qual 

nos proporcionou evolução pessoal e intelectual, elementos indispensáveis para nossa vida 

profissional como professores de educação física. Acreditamos que este trabalho possa 

acrescentar conteúdos pertinentes para a área de ensino do esporte e a prevenção e colaborar 

com o monitoramento do excesso de treinamento físico, não só para a modalidade Jiu-Jítsu, 

mas também para outras modalidades.  
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