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Introdução: Embora existam estudos descrevendo as adaptações físicas, perceptivas e 
fisiológicas a simulações de lutas de judô, pouco se sabe sobre o impacto de competições 
oficiais sobre estas respostas. Objetivo: investigar, durante uma competição oficial de 
judô, (1) a perda rápida de peso, (2) a estrutura temporal das lutas, (3) a percepção 
subjetiva de esforço (PSE), (4) a associação entre a estrutura temporal da luta e a PSE e 
(5) o comportamento dos biomarcadores salivares (cortisol, proteínas totais e 
osmolaridade) antes e após cada luta. Métodos: Oito atletas do sexo masculino das 
diferentes categorias de peso foram pesados: 1 uma semana antes, na pesagem oficial e 
pré-luta. Cada atleta realizou três lutas, durante as quais relataram a PSE e tiveram 
coletadas amostras salivares (pré e pós cada luta). Para análise estatística utilizou-se uma 
ANOVA one-way com medidas repetidas e teste de Bonferroni, adotando P<0,05. 
Resultados: Não encontramos diferenças significantes para nenhuma variável técnico-
tática. Observou-se correlações positivas entre estrutura temporal da luta e PSE pós-luta 
nas três lutas. O cortisol elevou-se pós-luta 2 (P=0,033) e 3 (P=0,004) em comparação ao 
repouso; os valores pós-luta 3 foram mais elevados que o pós-luta 1 (P=0,03). As 
proteínas totais e osmolaridade não foram alteradas durante a competição (P>0,05). 
Observou-se valores mais elevados para massa corporal antes da primeira luta em relação 
à pesagem oficial (P=0,003). Considerações finais: O padrão de luta não se alterou, 
embora o cortisol tenha aumentado gradualmente durante a competição. A PSE elevou-
se apenas momentos pós-luta (indicativo da intensidade das lutas). A osmolaridade e 
proteínas totais não se alteraram durante a competição (apontando a hidratação dos 
atletas). Ademais, os atletas reduziram a massa corporal para competirem, visto que no 
dia da competição, os valores foram superiores à pesagem oficial. 
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