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EFEITO DA IMERSÃO EM ÁGUA FRIA SOBRE A RECUPERAÇÃO
PÓS ESFORÇO EM ATLETAS DE JIU-JITSU
RESUMO
A imersão em água fria (IAF) tem sido utilizada como estratégia para recuperação
pós esforço físico em atletas, mas as evidências científicas acerca de sua eficácia
tem sido questionadas. O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos da IAF
após uma sessão de treinamento com simulação de lutas para atletas de jiu-jitsu,
sobre a expressão de Creatina Quinase (CQ) plasmática, testes funcionais de força
dos membros superiores e parâmetros isocinéticos do joelho. Doze atletas de jiujitsu (idade: 21,75 ± 3,10 anos; IMC: 24,65 ± 3,81 kg/m 2; tempo de treinamento: 3,41
± 0,51 anos) foram recrutados. Considerando ser um estudo cross-over, cada grupo
teve a participação dos 12 atletas. Foi adotado um período de 30 dias entre as
avaliações (wash-out). Dois grupos experimentais foram adotados: (i) Grupo
Controle (CON), no qual os atletas não foram submetidos à imersão em água fria,
somente recuperação passiva pós-sessão e (ii) Grupo IAF, no qual os atletas foram
submetidos a imersão em água fria (~12º C) durante 6 minutos. Uma sessão de
treino com simulação de lutas de jiu-jitsu composta por 4 lutas de 5 minutos cada
com intervalo de 3 minutos entre elas foi utilizada para instituição do esforço físico.
As variáveis CQ plasmática, protocolo estático e dinâmico do Kimono Grip Strenght
Test (KGTS) e parâmetros isocinéticos (pico de torque, trabalho e potência) foram
avaliadas antes e após os procedimentos experimentais de recuperação. Para
análise estatística foi adotada a análise de variância de 2 fatores (ANOVA, two-way:
tempo e tratamento).O nível de significância foi de 5% (P<0,05). Foi observado efeito
do tempo quando da comparação da CQ plasmática (incremento de 174,39 ± 99,95
UI/l para o CON e incremento de 187,91 ± 113,02 UI/l para o IAF) e teste estático do
KGTS (delta de -5,83 ± 9,35 s para o CON e delta de -2,83 ± 13,94 s para o IAF ) na
situação pré versus pós, porém sem efeito do tratamento (P>0,05). Os parâmetros
isocinéticos não foram influenciados tanto pelo fator tempo quanto pelo fator
tratamento. Dessa forma, conclui-se que a IAF nas condições experimentais
adotadas não promoveu recuperação pós esforço em atletas de jiu-jitsu.

Palavras-chave: Creatina Quinase, Dinamometria Isocinética, Crioterapia, Artes
Marciais, Força Muscular

EFFECT OF COLD WATER IMMERSION ON POST EFFORT
RECOVERY IN JIU-JITSU ATHLETES
ABSTRACT
Cold water immersion (CWI) has been used as a strategy for post-effort recovery in
athletes, but the scientific evidence about its effectiveness has been questioned. The
aim of this study was to investigate the effects of the CWI after a training session with
simulation fights for jiu-jitsu athletes on the expression of Creatine Kinase (CK)
plasma, functional strength tests of the upper limb and isokinetic knee parameters.
Twelve athletes jiu-jitsu (age: 21.75 ± 3.10 years; BMI: 24.65 ± 3.81 kg/m²; training
time: 3.41 ± 0.51 years) were recruited. Considering it is a cross-over study, each
group had the participation of 12 athletes. A period of 30 days was adopted between
assessments (wash-out). Two experimental groups were used: (i) control group
(CON), in which the athletes have not been subjected to immersion in cold water,
only post-session passive recovery and (ii) CWI group in which athletes immersion
were subjected to cold water (~ 12° C) for 6 minutes. A training session with
simulation jiu-jitsu fights composed of 4 bouts of 5 minutes each with 3 minutes break
between them was used for establishment of physical exertion. The plasma CK
variables, static and dynamic protocol Kimono Grip Strength Test (KGTS) and
isokinetic parameters (peak torque, work and power) were assessed before and after
the experimental recovery procedures. Statistical analysis was adopted the analysis
of variance 2 factors (ANOVA, two-way: time and treatment). The level of significance
was 5% (P <0.05). It was observed effect of time when comparing the plasma CQ
(increase of 174,39 ± 99,95 IU/l for CON and increase of 187,91 ± 113,02 IU/l for
CWI) and static test KGTS (decrease of 5,83 ± 9,35 s for CON and decrease of 2,83
± 13,94 s for CWI) in pre versus post situation. However it was not showed treatment
effect. Also, the isokinetic parameters were not influence by time and treatment (P>
0.05). Thus, it is concluded that the CWI in experimental conditions did not promote
post-effort recovery in athletes of jiu-jitsu.

Keywords: Creatine Kinase, Dynamometry Isokinetic, Cryotherapy, Martial Arts,
Muscle Strength
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos diversas pesquisas têm sido realizadas com enfoque em
estabelecer estratégias para otimizar a recuperação pós-exercício. Basicamente a
ideia central é restabelecer os sistemas orgânicos para os níveis basais e garantir a
execução de uma subsequente sessão de treinamento ou competição. Por exemplo,
alguns indicadores podem ser usados como preditores do sucesso na competição,
risco de dano, recuperação tecidual e até mesmo de morbimortalidade. De uma
maneira geral, quanto mais rápida for a recuperação, melhor é o prognóstico acerca
do sistema orgânico estudado. Dentre as variáveis estudadas, destacam-se: (a) o
comportamento muscular, preferencialmente utilizando testes isocinéticos; e (b)
marcadores do dano muscular, como pela dosagem sanguínea da enzima Creatina
Quinase (CQ) [1].
Considerando a população estudada no presente estudo, atletas de jiu-jitsu,
deve-se destacar que corriqueiramente esses atletas são submetidos a exercícios ou
tarefas gestuais de alta intensidade e de forma intermitente envolvendo a utilização
de vias metabólicas anaeróbias e aeróbias com impacto agudo em inúmeros
sistemas orgânicos do praticante [2]. Embora seja uma prática esportiva muito
utilizada no Brasil, poucos são os estudos científicos com esses atletas [3,4]. Nesse
sentido, é fundamental a identificação de estratégias que promovam de maneira
mais eficiente a recuperação pós-treino nessa população.
De acordo com Machado et al. [5], a imersão em água fria (IAF) é uma das
estratégias de recuperação pós-esforço mais utilizadas no contexto esportivo e tem
sido demonstrada a redução de marcadores do dano muscular. Contudo, a literatura
ainda é controversa quanto aos protocolos adotados, sobretudo com relação à
temperatura da água, tempo e profundidade da imersão [6], bem como é escassa
para atletas de jiu-jitsu.
Até o presente momento, foram encontrados somente três estudos
envolvendo atletas de jiu-jitsu e recuperação com IAF. Fonseca et al. [7]
investigaram a recuperação da força muscular pós-treino com IAF (~6°C, durante 19
minutos) em 8 lutadores e concluíram que a IAF pode ser benéfica em função da
redução dos níveis de lactato desidrogenase (LDH), menor dor muscular e
recuperação da força muscular em testes funcionais. Pinho Júnior et al. [8] usando
uma amostra de 10 lutadores submetidos à IAF (~5°C por 19 minutos) após uma
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simulação de luta, observaram que a IAF não influenciou a força dinâmica e estática
de membros superiores em testes funcionais. Contudo, verificaram que a CQ
apresentou menor elevação no grupo IAF quando comparado ao grupo controle.
Santos et al. [9] observaram que os efeitos agudos da IAF pós-exercício foram a
redução de marcadores de dano muscular (CQ e LDH), preservação da força
isométrica e redução da percepção de dor dos atletas.
Diante desse contexto, o presente estudo investigou o efeito da IAF (~12º C)
com profundidade até o processo xifóide durante 6 minutos imediatamente após um
protocolo de treinamento para lutadores de jiu-jitsu. É interessante notar que a
temperatura adotada neste estudo é praticamente o dobro da observada na literatura
acerca de atletas de jiu-jitsu, bem como o tempo de exposição ao frio ser muito
inferior. Tal proposta de protocolo se justifica no sentido de verificar uma temperatura
alternativa com menor desconforto dérmico, e consequentemente maior tolerância,
bem como um tempo compatível com a situação real de competição.
Para tanto, o marcador de dano muscular CQ, as variáveis isocinéticas, pico
de torque, trabalho e potência muscular, bem como testes funcionais de força e
preensão sugeridos no protocolo KGST (Kimono Grip Strength Tests) [10] foram
investigados. Foi hipotetizado que a IAF pudesse reduzir o dano muscular e
favorecer a recuperação dos parâmetros isocinéticos de força muscular pós-treino.

1.1. Objetivo geral

O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos da IAF (~12º C) durante 6 minutos
após uma sessão de treinamento com simulação de lutas para atletas de jiu-jitsu.

1.2. Objetivos específicos



Avaliar as concentrações séricas de CQ pré e pós-sessão de treinamento
com e sem IAF;



Avaliar por meio do teste funcional (KGST) a força isométrica e dinâmica dos
membros superiores pré e pós-sessão de treinamento com e sem IAF.
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Avaliar por meio da dinamometria isocinética o pico de torque, trabalho e
potência muscular do quadríceps femoral e isquiotibiais pré e pós-sessão de
treinamento com e sem IAF.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Jiu-jitsu

Nos últimos anos ocorreu um aumento da popularidade do jiu-jitsu, principalmente
como reflexo de lutadores participando de campeonatos nacionais e internacionais.
Na literatura o jiu-jitsu é descrito apenas como esporte de combate, que combina
golpes intermitentes rápidos e intensos com o uso de vias anaeróbias, associadas
com períodos de exercício aeróbios de menor intensidade, em situações de ataque e
defesa [11].
O contato direto com o adversário mediante as imobilizações podem provocar
uma demanda elevada de força e potência com predominância do metabolismo
anaeróbico. Não obstante, existe a necessidade de surpreender o adversário com
agilidade o que requer uma melhor integração das vias bioquímicas relacionadas ao
metabolismo aeróbio [12-14].
Umas das principais características do jiu-jitsu é a intermitência gerada na luta
contra o oponente objetivando a pontuação que consiste na imobilização do
adversário a ponto de tecnicamente tornar nula a sua recuperação. As imobilizações
articulares mais conhecidas com "arm-lock" ou chave de braço, podem ser
executadas através do punho, cotovelo, joelho e tornozelo, ou técnicas de pressão
[15]. As técnicas como passe de guarda, montagem, montagem traseira, controle de
costas, joelho na barriga e varredura, também pontuam a luta [16].
Os lutadores de jiu-jitsu podem ser classificados de duas formas em função
das técnicas usadas durante o combate: lutadores de passe (LP) e lutadores de
guarda (LG). Contudo, a demanda contemporânea exige do atleta a junção das duas
técnicas para um melhor rendimento esportivo. Faz-se necessário para os LG, maior
flexibilidade nos músculos da cadeia posterior, enquanto que para os LP maior força
isométrica dos extensores do tronco, usada nas imobilizações [17]. Também é
importante um bom desenvolvimento isométrico e dinâmico da região do punho e
antebraço para segurar o quimono do oponente, bem como aprimoramento da força
do membro inferior para o lutador. Eficiências musculares além de favorecerem o
desempenho no esporte, previnem lesões por sobrecarga da luta ou do treinamento
[15-17].
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Lesões indesejadas podem acometer o atleta mediante ao extenuante esforço
físico. Assim, medidas preventivas devem ser tomadas antes e após competicões e
treinamento. Devido ao crescimento desse desporto e os agravantes de um esporte
de força extenuante deve-se pensar em estratégias e intervenções para atletas
lesionados e recuperação pós-treino [17]. Dentre as inúmeras estratégias utilizadas,
e de acordo com o propósito desse estudo foi discutida a IAF. Como ferramentas de
análises, do sucesso ou não da IAF, foram adotados no presente estudo, a CQ como
marcador de dano muscular, testes funcionais do protocolo KGST e a avaliação por
dinamometria isocinética.

2.2 Imersão em água fria como estratégia para recuperação pós esforço

A técnica de IAF tem sido bem utilizada no meio esportivo com a intenção de
recuperar o eventual dano muscular provado pelo exercício físico [18, 19]. Trata-se
de uma estratégia de baixo custo e de fácil aplicabilidade [20-22]. Entretanto, as
inúmeras variações da temperatura da água, bem como o tempo de exposição ao
frio e profundidade de imersão utilizadas nos estudos científicos geram achados
controversos.
Bieuzen et al. [23] e Leeder et al. [24], em seus estudos de revisão apontaram
que a IAF promoveu redução do dano muscular comparado com outras técnicas
tradicionais após uma variedade de exercícios físicos. A recuperação pela IAF
parece ser dependente de uma variedade de fatores fisiológicos [25], tais como,
alteração na velocidade da condução nervosa e redução da dor [26], atividade
metabólica [27], integridade de membrana plasmática [28], efeito anti-inflamatório,
anti-edematoso [19], frequência cardíaca [29] e uma relação dose-resposta entre a
IAF e seu efeito [30].
Machado et al. [30] em uma revisão sistemática e meta-análise descreveram
que a IAF promoveu os resultados mais benéficos com a temperatura da água entre
11ºC e 15ºC com o tempo de imersão entre 11 a 15 minutos. Contudo, os estudos
analisados por Machado et al. [30] foram criticados quanto aos seus tamanhos
amostrais, sendo sugerido novos estudos com amostras maiores para melhor
compreensão desse fenômeno, bem como maior reprodutibilidade dos resultados.
Recentemente, em uma investigação com competidores semi-profissionais de
artes marciais foram submetidos a técnica de IAF (10ºC por 15 min) ou recuperação
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passiva (ar ambiente) após uma sessão de treinamento. Marcadores de dano
muscular (mioglobina urinária), marcadores de estresse oxidativo (neopterina) foram
analisados imediatamente após, uma, duas e 24 horas após a sessão de
treinamento. A IAF atenuou os marcadores bioquímicos sugerindo que atletas de
artes marciais podem ser beneficiados com a IAF [31].
Especificamente com atletas de jiu-jistu, os estudos de Fonseca et al. [7],
Pinho Júnior et al. [8] e Santos et al. [9] descreveram que a IAF pode ser benéfica
no controle de marcadores de dano muscular e produção de força em testes
funcionais após o esforço exercício-induzido.
Por outro lado, diversos estudos têm contestado a eficácia da IAF [32-37].
Moreira et al. [32], avaliando jogadores de futsal em duas partidas simuladas,
seguidas por duas condições randomizadas de recuperação (IAF ou repouso
passivo), separadas por sete dias concluíram que a IAF não melhorou a recuperação
relacionada à dor muscular bem como o desempenho muscular. A IAF foi realizada
com os atletas em uma piscina com temperatura de 15º ± 1ºC por 12 minutos.
Argus et al. [33] ao avaliarem praticantes de exercícios resistidos em função
das variáveis percepção de dor, fadiga muscular e medidas de desempenho
(contração isométrica voluntária máxima dos extensores do joelho, saltos
contramovimento) submetidos a IAF (14 minutos de duração) em diversos momentos
após uma sessão convencional de treinamento de resistência (imediatamente após,
duas e quatro horas após) destacaram que a IAF não favoreceu a recuperação de
dano muscular em nenhum momento analisado.
Yeung et al [34] investigando os efeitos da IAF (~15°C durante 10 minutos)
sobre o desempenho e a oxigenação muscular após exercício fadigante com 20
jovens saudáveis divididos em dois grupos (IAF e controle) na execução de
movimentos de extensão e flexão máximas do joelho no dinamômetro isocinético.
Não foram observados efeitos da IAF sobre o desempenho muscular, e sobre a
resposta metabólica da IAF em comparação ao grupo controle.
No estudo de Jakeman et al [35], 18 voluntárias fisicamente ativas realizaram
10 séries de 10 saltos contra-movimento, objetivando analisar a lesão que seria
provocada; randomicamente foram alocadas para 2 tipos de tratamento para
recuperação: grupo IAF por 10 minutos a 10ºC e grupo controle. A CQ e a contração
voluntária máxima foram avaliadas em 1, 24, 48, 72 e 96 horas após o protocolo
experimental. Os resultados indicaram que apenas uma aplicação de IAF como
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tratamento para a recuperação no pós esforço não resultou em efeitos benéficos
para os danos causados pela indução dos danos musculares.
Goodall e Howatson [36] observaram que a IAF (12 min a 15°C) não
incrementa a recuperação funcional descrita como contração voluntária máxima de
extensores do joelho, CQ, dor muscular e amplitude de movimento após uma série
de exercícios resistidos.
Por fim, em um artigo de opinião recentemente publicado no The Journal of
Physiology, Allan e Mawhinney [37] relatam que nos últimos anos muitas pesquisas
se concentraram em otimizar a recuperação de atletas de elite. A IAF se despontou
como

uma

alternativa,

porém

sem

muita

comprovação

científica.

Muitos

pesquisadores puderam por meio de outras formas de recuperação perceber que o
uso de IAF não é eficaz para a recuperação no pós exercício. Por exemplo, em
estudos de marcadores inflamatórios, os resultados mostraram que 10 min de IAF
não reduziram significativamente a concentração de IL-6, IL-8 e mieloperoxidase.
Pelo contrário, a IAF em temperaturas consideradas frias de ~10º a 20°C durante 30
minutos agravou a resposta de IL-8 e mieloperoxidase no sangue no pós exercício
[38].
Nesse mesmo artigo de opinião, os autores relatam que a IAF não provoca
maiores benefícios na recuperação funcional, não melhorando o desempenho
subsequente no pós exercício, apenas provocando analgesia, e sendo muitas vezes
consequência de efeito placebo [39].

2.3 A Creatina quinase como marcador de dano muscular

A CQ pode ser descrita como uma enzima que desempenha um papel importante na
identificação de dano muscular, sobretudo nos exercícios físicos que exigem força,
potência e ações excêntricas [40]. Essa enzima apresenta como característica,
maiores concentrações no meio intracelular do tecido muscular e, havendo lesão
tecidual com ruptura da membrana plasmática, por exemplo, pós-exercício físico,
sua concentração será aumentada na corrente sanguínea [41].
No contexto esportivo as concentrações plasmáticas de CQ, tem sido usadas
com muita frequência como indicador de dano muscular decorrentes do estresse
sobre a musculatura esquelética através do extravasamento desta enzima para o
meio extracelular [42]. Também tem sido usada como uma forma de monitorar o
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condicionamento físico e o tipo de treinamento [43-45]. Dessa forma, poderia
identificar a magnitude da lesão e a exigência imposta na modalidade esportiva em
função do monitoramento da CQ, podendo funcionar como um bom indicador do
estado em que o atleta se encontra [45,46].
Ascenção et al. [47], identificaram que em todos os momentos após o esforço
físico, os parâmetros bioquímicos referentes a CQ não diminuíram e foram
alcançando seus maiores valores entre 24 e 48 horas após o exercício, com valores
acima de 300U/l [48], mesmo sofrendo variação por indivíduo, [49], sua
concentração pode continuar aumentada de 1 a 4 dias pós atividade física [50-52].
Dependendo do grau da lesão, os valores de CQ podem ser superiores a 800U/l,
favorecendo perda de força e desempenho funcional, bem como o aparecimento de
dor muscular de início tardio [42].

2.4 Kimono Grip Strenght Test (KGST)

Franchini et al (2011) [10] afim de mensurar as forças estática e dinâmica de
membros superiores em atletas de judô, desenvolveram uma ferramenta útil e
prática denominada Kimono Grip Strenght Test (KGST) que atualmente tem sido
usada em diversos esportes inclusive para atletas de jiu-jitsu. Segundo Follmer et al.
[53], as habilidades requeridas para imobilização do oponente em atletas de judo
são semelhantes aquelas adotadas em atletas de jiu-jitsu e, dessa maneira o
protocolo KGST poderia ser utilizado também em atletas de jiu-jitsu.
O teste é considerado funcional uma vez que a força estática e dinâmica
estão presentes na execução dos movimentos no próprio combate, onde é
nescessário limitar o adversário realizando imobilizações na lapela e na manga do
quimono; dessa forma o atleta impõe uma distância necessária extendendo a
articulação do cotovelo, por outro lado a execução de um contra golpe pode ser
realizado quando se flexiona os cotovelos aproximando-se do adversário para a
realização de outros golpes, movimentos estes que são relacionados na execução
do KGST [17,54].
Levando em consideração a resistência da força para o desempenho na luta,
o KGST trabalha a partir da sustentação da própria massa corporal do atleta, dessa
forma garante uma relação direta com a força expressa no equilíbrio do seu corpo,
altura e peso [55,56].
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No protocolo estático e dinâmico do KGST é possível verificar o tempo
máximo de sustentação do corpo (em segundos), avaliando o componente
isométrico e o número máximo de repetições de extensão e flexão total do cotovelo
com o corpo em suspensão em uma barra, avaliando o componente dinâmico.
Com os valores obtidos nos testes do KGST é possível identificar estratégias
de treinamento e recuperação em atletas de jiu-jitsu [57-61]. Tem sido relatado
valores entre 40 a 60 segundos para o teste isométrico e 15 a 17 repetições para o
teste dinâmico em atletas de elite de jiu-jitsu [8,9].

2.5 Dinamometria Isocinética

A dinamometria isocinética é uma importante ferramenta de avaliação da qualidade
muscular, sendo fundamental na aquisição de parâmetros para promoção de
prevenção de lesões musculares, treinamento e reabilitação [53]. Considerada como
padrão-ouro para avaliação da condição muscular do atleta, utiliza-se da velocidade
angular constante e definida pelo avaliador para obtenção de parâmetros diretos e
derivados da produção de força muscular, tais como pico de torque (PT), trabalho e
potência.
Durante a avaliação isocinética, o avaliador precisa definir a velocidade do
movimento angular de uma determinada articulação, bem como o tipo de contração
(concêntrica, isométrica ou excêntrica). Em termos conceituais o PT é definido como
o maior valor do resultado da força aplicada num ponto multiplicada pela distância do
ponto de aplicação dessa força ao centro de rotação do eixo de movimento, ou seja,
T = F x d. Essa variável é inversamente proporcional a velocidade angular do
movimento, ou seja, velocidades angulares mais lentas, por exemplo, 60º/s geram
maior torque quando comparadas com velocidades angulares mais rápidas, por
exemplo, 180º/s e 240º/s [62].
A variável isocinética trabalho é expressa em joules (J) e reflete a energia
realizada pelo esforço muscular durante o movimento. Representa a área das curvas
geradas pelas contrações isocinéticas e tem um comportamento inversamente
proporcional, tal qual do PT [62]. Já a potência muscular expressa em watt (w),
representa o quociente do trabalho pelo tempo de execução do movimento e é
diretamente proporcional à velocidade angular, ou seja, quanto maior a velocidade,
maior a potência muscular isocinética [62].

24

O estudo pioneiro de avaliação isocinética em atletas de jiu-jitsu foi publicado
em fevereiro de 2017. Lima et al. [17], compararam o perfil isocinético dos músculos
quadríceps e isquiotibiais em dois estilos de lutadores de jiu-jitsu: LG e LP. Embora
sejam estilos de luta diferentes, não foram encontradas diferenças entre os grupos
nas variáveis isocinéticas analisadas: relação agonista/antagonista e pico de torque
do quadríceps e isquiotibiais. Um achado interessante do estudo de Lima et al. [17]
foi uma baixa razão agonista/antagonista para a articulação do joelho (<55%), picos
de torque do quadríceps em torno de 280 N.m e picos de torque dos isquiotibiais em
torno de 145 N.m utilizando a velocidade de 60º/s durante o teste.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Amostra
Trata-se de um estudo do tipo cross-over com a aplicação por duas vezes de um
protocolo de treinamento com simulação de lutas para atletas de jiu-jitsu, com um
período de 30 dias entre as avaliações (wash-out). A amostra de conveniência foi
constituída por 12 atletas de jiu-jitsu, (sendo 10 lutadores do sexo masculino e 2
lutadoras do sexo feminino), com graduação azul (n=6) e amarela (n=6) e com as
características

antropométricas

apresentadas

na

Tabela

1.

Dois

grupos

experimentais foram adotados: (i) Grupo Controle (CON), no qual os atletas não
foram submetidos à imersão em água fria, somente recuperação passiva pós-sessão
e (ii) Grupo Imersão em Água Fria (IAF), no qual os atletas foram submetidos a
imersão em água fria. Considerando ser um estudo cross-over, cada grupo teve a
participação dos 12 atletas.

Tabela 1. Características antropométricas dos atletas de jiu-jitsu
Variáveis

Média e desvio padrão (n=12)

Peso (kg)

72,05 ± 13,00

Altura (m)

1,70 ± 0,05

Idade (anos)

21,75 ± 3,10

IMC (kg/m²)

24,65 ± 3,81

Tempo de treinamento (anos)

3,41 ± 0,51

A pesquisa obedeceu aos princípios éticos para pesquisas em humanos
sendo aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sudoeste de Minas Gerais (IFSUDESTE) após
todas as etapas requeridas pela Plataforma Brasil (CAAE: 56478016.6.0000.5588).
Todos os procedimentos experimentais foram realizados nas dependências do
Centro de Ciências Aplicadas à Educação e Saúde (CeCAES – IFSULDEMINAS,
Campus Muzambinho).
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3.1.1. Critérios de Inclusão


Homens e mulheres jovens (18-35 anos de idade) atletas de jiu-jitsu com
experiência mínima de treinamento maior ou igual há três anos;



Não ter sido submetido a qualquer procedimento cirúrgico no último ano;



Não ter sido submetido a qualquer procedimento de reabilitação nos últimos
três meses;



Não fazer uso de qualquer substância ergogênica ou estimulante.

3.1.2. Critérios de Exclusão


Atletas com algum tipo de intolerância à água fria que impossibilitasse a
permanência durante o protocolo experimental;



Atletas com alguma ferida que pudesse ser exposta a imersão.



Atletas com alguma desordem músculo-esquelética que não permitisse a
realização dos testes físicos.

3.2. Protocolo experimental
Inicialmente, todos os atletas foram submetidos a uma avaliação antropométrica
para obtenção dos dados apresentados na Tabela 1. No mesmo dia, os valores
basais de todos os parâmetros estudados foram obtidos e, em seguida foi instituído
o protocolo de treinamento com simulação de lutas de acordo com a Figura 1.

1

Pré
2
3
4

5

5
6

5
6

5
6

7

Pós

IAF
ou
Controle
(cross-over)

2
3
4

Figura 1: Representação esquemática de todo procedimento experimental do estudo. Os números
indicam os procedimentos realizados sequencialmente:
1: Antropometria; 2: Obtenção do nível sérico de Creatina Quinase; 3: Avaliação por meio do teste
funcional (KGST) a força isométrica e dinâmica dos membros superiores;
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4: Avaliação Isocinética do joelho; 5: Simulação de lutas com duração de 5 minutos; 6: Intervalos
entre a simulação de luta com duração de 3 minutos; 7: Recuperação em IAF (Imersão em água Fria)
durante 6 minutos em água com temperatura de ~12ºC ou recuperação passiva.

As lutas foram definidas por sorteio e com a participação de atletas com peso
semelhante, com a mesma graduação da cor de faixa e mesmo sexo. Após a
simulação de lutas, os atletas foram randomicamente alocados no grupo IAF ou
CON e, imediatamente após o protocolo de recuperação, os parâmetros estudados
foram novamente obtidos.
O protocolo de simulação das lutas obedeceu às mesmas regras da
Confederação Brasileira de jiu-jitsu Esportivo, exceto para o fim da luta em função de
estrangulamento ou qualquer outro tipo de finalização. Nesse caso, os atletas foram
separados e imediatamente retornavam ao combate, garantindo assim o máximo de
esforço físico e igualdade de tempo para todos os atletas.

3.3. Parâmetro bioquímico de dano muscular
A CQ plasmática foi avaliada por fotometria de reflectância a 37ºC com o
equipamento Reflotron® Plus (Figura 2). Para tanto, foram retirados 32 μL de sangue
capilar da polpa digital do dedo anelar dos atletas, após ter sido realizada limpeza do
local com álcool etílico a 95%. Em seguida, após secagem com algodão, para
punção foi utilizada uma lanceta com disparador automático e o sangue foi drenado
para um tubo capilar heparinizado (Cat nº 955053202 Reflotron®). O sangue foi
imediatamente pipetado para uma tira reativa de CQ (Cat nº 1126695 Reflotron ®) e
colocada no equipamento para análise automática. O resultado da avaliação era
demonstrado após 3 minutos da inserção da tira no aparelho em Unidades
Internacionais por litro (UI/l). A precisão e validade desse equipamento tem sido
descrita com erro inferior a 5% comparado com técnicas laboratoriais padrão [63].
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Figura 2: Equipamento utilizado para análise do parâmetro bioquímico de dano muscular: Reflotron®
Plus.

3.4. Kimono Grip Strength Tests (KGST)
Para a avaliação de força dos membros superiores foi usado o protocolo estático e
dinâmico do KGST, o qual permitiu a obtenção do tempo máximo de sustentação do
corpo (em segundos) e o número máximo de repetições, respectivamente [10]. No
protocolo estático, o atleta deveria por meio de preensão palmar, segurar um
quimono que estava fixado em uma barra de metal (Figura 3 A), com os cotovelos
isometricamente fletidos em aproximadamente 90 graus durante o maior tempo
possível até a exaustão. No protocolo dinâmico, os atletas deveriam realizar o maior
número de repetições de flexões de aproximadamente 90° associada a extensão
máxima dos cotovelos (Figura 3B). A ordem dos testes foi randomizada e o tempo
entre os testes foi de 10 minutos. A exaustão foi determinada pela incapacidade em
sustentar o corpo na posição correta para o teste estático e a incapacidade em
realizar a repetição completa para o teste dinâmico [11].
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Figura 3: Testes Funcionais. Em A: Posição adotada durente o teste estático e posição inicial para o
teste dinâmico do Kimono Grip Strength Tests. Em B: posição final durante o teste dinâmico do
Kimono Grip Strength Tests.

3.5. Protocolo de Avaliação pela Dinamometria Isocinética
Para avaliação de força dos músculos quadríceps e isquiotibiais foi utilizado um
equipamento de dinamometria isocinética (Biodex System Pro, Medical Systems,
Nova Iorque, EUA). O atleta se posicionou sentado na cadeira do equipamento de
maneira que a articulação do joelho dominante ficasse alinhada com o eixo do
dinamômetro, conforme recomendação do fabricante (Figura 4). Por meio de
feedback visual (monitor do equipamento) e o mesmo estímulo verbal de incentivo
do pesquisador, o atleta realizava em desempenho máximo na velocidade angular
de 60º/s, 3 séries com 10 repetições concêntricas de extensores (quadríceps) e
concêntricas de flexores (isquiotibiais) de joelho. O intervalo de pausa entre as
séries foi de 1 minuto [17]. Os seguintes parâmetros isocinéticos foram registrados:
Pico de Torque (PT) o qual representou o maior valor de força produzido (expresso
em N/m); Trabalho Total (TT), o qual representou a quantidade total de força
produzida pela área das curvas (expresso em J); e Potência Muscular (P), a qual
representou o trabalho dividido pelo tempo (expresso em W).
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Figura 4: Avaliação do joelho por dinamometria isocinética.

3.6. Protocolo de imersão em água fria
Para o protocolo de IAF, os atletas foram alocados em uma caixa plástica contendo
água fria em torno de ~12°C e altura suficiente para atingir o processo xifóide (Figura
5). Essa temperatura está dentro dos parâmetros (10°C à 15°C) sugeridos por
Halson et al. [28], como adequados para promover a recuperação pós-exercício. A
duração dessa imersão foi de 6 minutos, uma vez que a partir desse tempo já se
observa alterações autonômicas Bastos et al. [18] e em uma situação real de
competição de jiu-jitsu os atletas não possuem um tempo longo de intervalo entre as
lutas. O atleta permaneceu sentado com as mãos apoiadas na região femoral e a
temperatura da água foi monitorada com o uso de um termômetro infra-vermelho
(Cason® CA380). Caso houvesse necessidade, cubos de gelos eram adicionados a
caixa plástica para o resfriamento da água e manutenção da temperatura em torno
do desejável.
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Figura 5: Atleta sentado em caixa caixa plástica contendo água fria em torno de ~12°C aferida por
termômetro infravermelho.

3.7. Análise Estatística
Os dados foram expressos em média e desvio padrão (DP). Considerando que os
dados apresentaram distribuição normal pelo teste Shapiro-Wilk foi adotada a
Análise da Variância com 2 fatores para testar a hipótese nula [ANOVA, two-way:
tempo (pré versus pós) e tratamento (CON e IAF)]. O nível de significância foi de 5%
(P<0,05).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Parâmetro bioquímico de dano muscular

A tabela 2 apresenta as concentrações plasmáticas médias de CQ antes e
após os procedimentos experimentais adotados neste estudo. Foi observado efeito
do tempo (F1,44 = 11,21; P < 0,001) com menores valores na situação pré em relação
à situação pós-treino. Contudo, não foi observado efeito do tratamento (F1,44 = 0,01;
P = 0,92).

Tabela 2: Concentrações plasmáticas de creatina quinase antes e após os
procedimentos experimentais.

32

Creatina Quinase (UI/l)

Momentos Experimentais
Pré

Pós

Controle

208,27 ± 152,26

382,66 ± 143,02*

Imersão em Água Fria

206,38 ± 181,82

394,30 ± 252,51*

*indica efeito do tempo (P < 0,001; pré versus pós).

O aumento da concentração de CQ plasmática tem sido associada com dano
muscular e dor muscular de início tardio em atletas após o esforço físico. Essa
enzima é fundamental para o metabolismo anaeróbio e ressíntese de ATP a partir do
substrato creatina fosfato. Em condições fisiológicas, apresenta-se em alta
concentração no tecido muscular esquelético e, justamente por esse motivo,
prejuízos estruturais da sarcolema promovem extravasamento dessa enzima para o
plasma, sugerindo a lesão muscular [64].
No presente estudo foi verificado que após o protocolo de recuperação,
instituído após a sessão de luta simulada, que a CQ estava aumentada em ambos
os grupos experimentais, indicando que o esforço dos atletas de jiu-jitsu tenha sido
suficiente para alterar esse marcador plasmático e também sugerindo algum grau de
lesão muscular. De maneira semelhante, esse mesmo efeito tempo (pré versus pós
esforço físico) para o aumento da CQ em atletas de jiu-jitsu tem sido documentado
[7-9].

Nesse sentido, é importante considerar a natureza de alto volume e alta
intensidade do treinamento desses atletas, e tentar estabelecer estratégias de
recuperação que favoreçam a manutenção dessa intensidade, reduzindo o risco de
lesões musculares durante a competição ou fases pré-competitivas [9].
Considerando os inúmeros estudos investigando a IAF para assistir a
recuperação de atletas após sessões de treinamento e a escassez de trabalhos com
atletas de jiu-jitsu foi adotado no presente estudo um protocolo de IAF na altura do
processo xifóide com duração de 6 minutos, a qual tem sido a mínima capaz de
gerar alguma modificação fisiológica [18] e está ajustada com o tempo que os atletas
de jiu-jitsu possuem entre as lutas nas competições. Quanto à temperatura da água,
optou-se para valores em torno de 12º C, os quais são mais toleráveis para a
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imersão e estão de acordo com os parâmetros sugeridos por Machado et al. [5] e
Halson et al. [28].
Para essas condições experimentais, a análise de CQ plasmática revelou que
o grupo IAF não promoveu diferenças estatísticas em comparação ao grupo
controle. Avaliando atletas de jiu-jitsu, Fonseca et al. [7] também não encontraram
diferenças nos valores de CQ e outro marcador enzimático de dano muscular, a
Lactato Desidrogenase (LDH), após a sessão de treinamento, quando compararam o
grupo IAF e controle. Contudo, as investigações de Pinho-Junior et al. [8] e Santos
et al. [9] contrastam com os achados do presente estudo, uma vez que a IAF
resultou em um menor aumento da concentração de CQ após a sessão de
treinamento em relação ao grupo controle.
É interessante notar que os estudos de Fonseca et al. [7], Pinho-Junior et al.
[8] e Santos et al. [9] adotaram o mesmo protocolo de IAF (5º C durante 19 minutos)
e apresentaram desfechos diferentes para CQ. Contudo, observou-se que as
concentrações de CQ no momento pré no estudo de Fonseca et al. [7] estavam
próximas aos valores de normalidade (em torno de 200 UI/l) enquanto que nos
estudos de Pinho-Junior et al. [8] e Santos et al. [9] os valores foram pelo menos
duas vezes maiores (próximos a 500 UI/l) no momento pré. Considerando que no
presente estudo, os atletas também apresentaram valores basais de CQ próximos
aos valores de normalidade, acredita-se que o efeito da IAF possa ser dependente
do grau da lesão muscular. Da mesma forma, os variados achados na literatura
podem ser atribuídos a diferentes protocolos experimentais e a distinta natureza dos
atletas.
4.2 Kimono Grip Strength Tests

A tabela 3 apresenta os valores médios obtidos durante o protocolo estático e
dinâmico do KGST antes e após os procedimentos experimentais adotados neste
estudo. Foi observado efeito do tempo (F1,44 = 4,23; P = 0,04) com maiores valores
na situação pré em relação à situação pós-treino. Contudo, não foi observado efeito
do tratamento (F1,44 = 0,70; P = 0,40) no teste estático.
Com relação ao teste dinâmico, não foram encontrados efeitos do tempo
(F1,44= 0,38; P = 0,53) e do tratamento (F1,44 = 0,19; P = 0,66).
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Tabela 3: Valores obtidos nos testes estático e dinâmico do KGST antes e após os
procedimentos experimentais.
Testes Funcionais

Momentos Experimentais
Pré

Pós

Controle

38,25 ± 15,44

23,75 ± 12,51*

Imersão em Água Fria

29,68 ± 15,65

26,75 ± 14,39*

Controle

10,41 ± 5,90

8,50 ± 6,18

Imersão em Água Fria

8,58 ± 6,30

8,25 ± 6,81

Estático (s)

Teste Dinâmico (rep.)

* indica efeito do tempo (P < 0,001; pré versus pós).
Com relação a força estática determinada por meio do KGST, da mesma
forma que a presente investigação, Pinho Júnior et al. [8] não encontraram diferença
entre os tratamentos mas, verificaram o efeito do tempo em atletas altamente
treinados em jiu-jitsu. Por outro lado, Santos et al. [9] estudando atletas da mesma
modalidade, verificaram a atenuação da redução de força estática após a imersão
em água gelada, algo não constatado no grupo controle. Deve-se ressaltar que,
semelhante ao presente estudo, Pinho Júnior et al. [8] submeteram seus voluntários
à quatro lutas de sete minutos entremeadas por 15 minutos de recuperação entre
elas, enquanto Santos et al. [9] aplicaram uma sessão de treinamento da
modalidade de 90 minutos.
Já para a força dinâmica, que para a presente investigação não foi
influenciada pelo momento (pré e pós) e nem pelo tratamento (imersão em água fria
e controle), Santos et al. [9] encontraram valores semelhantes. Contudo, os autores
chamam a atenção para o fato do teste de força dinâmica ser realizado 34 minutos
após o término da sessão de treinamento, o que pode ter influenciado no processo
de recuperação dos atletas, minimizando os fatores deletérios sobre a força
dinâmica. No entanto, Pinho Júnior et al. [8] aplicando os mesmos procedimentos
que Santos et al. [9] ou seja, o teste de força dinâmica sendo executado cerca de 34
minutos após a finalização do exercício, verificaram redução na capacidade de força
dinâmica. Porém, destaca-se o fato da força dinâmica apresentar relação negativa
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com as concentrações de CQ, que foram bastante superiores àquelas encontradas
neste e no trabalho de Santos et al. [9].
Embora não tenham investigado o desempenho muscular através do KGST,
Fonseca et al. [7] verificaram que a queda na potência muscular foi atenuada após a
imersão em água fria 24 horas após uma sessão de 120 minutos de treinamento de
jiu-jitsu, sendo superior a potência desenvolvida pelo grupo controle.
De acordo com Santos et al. [9] a IAF, por meio do processo de
vasoconstrição, resulta em uma menor pressão osmótica, reduzindo a quantidade de
líquido intracelular e a consequente inflamação tecidual. Todos esses fatores podem
acarretar na atenuação da sinalização aferente relacionada a sensação de dor e
desconforto muscular, o que poderia explicar as menores quedas de desempenho
muscular.
Da mesma forma, White e Wells et al. [25] relatam que a velocidade de
condução neural tem relação linear direta com a temperatura. Desta forma, em
baixas temperaturas, menor a velocidade de condução neural em neurônios
sensitivos e motores. Contudo, os autores chamam a atenção para a relação
temperatura da água e posicionamento anatômico dessas terminações. Como as
terminações nervosas sensitivas são anatomicamente mais superficiais quando
comparadas as terminações motoras, estas poderão ser afetadas em temperaturas
mais altas da água, reduzindo a sensação de desconforto e dor muscular, facilitando
o trabalho mecânico posterior. Por outro lado, os autores ressaltam o fato de
temperaturas bastante baixas de imersão associadas a tempos prolongados da
mesma. Estas poderão afetar as terminações nervosas motoras, diminuindo a
velocidade de condução neural dessas vias, influenciando negativamente no
trabalho mecânico posterior.
Outro fator que possivelmente influencia a capacidade de trabalho muscular
durante o teste KGST é a eficiência neuromuscular e condicionamento físico do
atleta para uma determinada tarefa [57-61]. Desta forma, uma possível explicação
para a queda de desempenho da força estática e não da força dinâmica, pode estar
associada a reduzida capacidade de realizar trabalho estático nos atletas
investigados em comparação aos trabalhos de Fonseca et al. [7] e Santos et al. [9].
Nesses estudos, o tempo médio de trabalho estático foi cerca de 20 segundos
superior ao apresentado na presente investigação [7,9].
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4.3. Dinamometria Isocinética

A tabela 4 apresenta os valores médios obtidos dos parâmetros isocinéticos antes e
após os procedimentos experimentais adotados neste estudo. Não foram
observadas diferenças estatísticas relacionadas ao efeito do tempo em todas as
variáveis isocinéticas estudadas: pico de torque (F1,44 = 0,52; P = 0,47), trabalho
(F1,44 = 0,54; P = 0,46) e potência (F1,44 = 0,65; P = 0,42). Também não foram
encontradas diferenças estatísticas quanto ao efeito da IAF: pico de torque (F1,44 =
0,00; P = 0,96), trabalho (F1,44 = 0,45; P = 0,50) e potência (F1,44 = 0,16; P = 0,68).
Considerando o grupo muscular isquiotibiais, não foram observadas
diferenças estatísticas relacionados ao efeito do tempo em todas as variáveis
isocinéticas estudadas: pico de torque (F1,44 = 1,16; P = 0,28), trabalho (F1,44 = 3,64;
P = 0,06) e potência (F1,44 = 1,84; P = 0,18). Também não foram encontradas
diferenças estatísticas quanto ao efeito da IAF: pico de torque (F1,44 = 0,35; P =
0,55), trabalho (F1,44 = 3,64; P = 0,06) e potência (F1,44 = 1,84; P = 0,18).
A partir desses resultados, ficou evidenciado que os parâmetros isocinéticos
não foram influenciados tanto pelo fator tempo (pré versus pós-sessão de
treinamento) quanto pelo fator tratamento (IAF versus controle).
Recentemente foi publicado o primeiro trabalho envolvendo atletas de jiu-jitsu
e avaliação isocinética e descreveu a qualidade muscular do quadríceps e
isquiotibiais de atletas com experiência internacional [17]. Assim, ao compararmos
os resultados isocinéticos do presente estudo com aqueles do estudo de Lima et al.
[17], percebe-se que os atletas estudados nessa investigação possuem um
desempenho muscular inferior (em torno de 23%). Esse fato deve ser entendido que
a amostra estudada está com uma condição física muscular não compatível com
competições de nível internacional. De fato, os voluntários dessa pesquisa
competem a nível regional.
Tabela 4: Valores obtidos dos parâmetros isocinéticos antes e após os
procedimentos experimentais.
Parâmetros
Isocinéticos
Pico de Torque (N.m)
Quadríceps

Momentos Experimentais
Pré

Pós
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Controle

213,20 ± 39,76

217,51 ± 45,10

Imersão em Água Fria

227,27 ± 47,32

222,72 ± 43,51

Controle

113,28 ± 24,16

107,21 ± 22,85

Imersão em Água Fria

119,75 ± 30,95

109,63 ± 25,89

Controle

220,27 ± 22,58

208,25 ± 41,80

Imersão em Água Fria

208,99 ± 42,45

203,30 ± 37,71

Controle

129,94 ± 31,00

117,53 ± 28,24

Imersão em Água Fria

157,32 ± 85,69

115,01 ± 27,70

Controle

144,79 ± 27,10

133,75 ± 30,14

Imersão em Água Fria

145,43 ± 40,23

140,91 ± 34,25

Controle

88,67 ± 27,95

77,51 ± 20,89

Imersão em Água Fria

84,42 ± 24,82

77,23 ± 15,12

Pico de Torque (N.m)
Isquiotibiais

Trabalho (W)
Quadríceps

Trabalho (W)
Isquiotibiais

Potência (J)
Quadríceps

Potência (J)
Isquiotibiais

Os resultados da literatura acerca da IAF e a recuperação muscular pósesforço ainda permanecem controversos. De acordo com diversos estudos [32-39],
no presente estudo verificou-se que a IAF não influenciou nenhum parâmetro
estudado (CQ, KGST e parâmetros isocinéticos). Allan e Mawhinney [37]
descreveram que embora a IAF seja muito utilizada no meio esportivo com a
premissa de favorecer a recuperação do atleta, essa alternativa ainda carece de
comprovação científica. Também tem sido descrito que a IAF não é capaz de alterar
citocinas inflamatórias, não reduz a queda exercício-induzida em testes funcionais
de desempenho, sendo muitas vezes consequência de efeito placebo [39].
Vários fatores podem contribuir para os conflitos de resultados envolvendo a
IAF. Contudo, a metodologia empregada, seja da própria IAF (temperatura,
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profundidade de imersão e tempo), seja dos instrumentos de avaliações e
marcadores (testes funcionais, testes clínicos, marcadores bioquímicos) parece ser o
fator crítico das divergências científicas [37]. Portanto, a confiabilidade dos
instrumentos utilizados deve ser levada em consideração.
Embora a relação jiu-jitsu e IAF tenha sido muito estudada [7-9], poucos são
os estudos que utilizam de um instrumento de alta precisão, como o dinamômetro
isocinético para a observação da força muscular. De fato, é provável que o presente
estudo tenha sido pioneiro em avaliar o efeito da IAF em atletas de jiu-jitsu com esse
instrumento.
Por fim, ao consideramos todos os resultados dessa investigação em
conjunto, nota-se que a IAF foi ineficaz como estratégia de recuperação pós-esforço.
Contudo, também se deve considerar que (a) as lutas de jiu-jitsu simuladas
causaram alguma alteração na integridade das fibras musculares de tal maneira que
a CQ estava em maior concentração após o esforço físico; (b) a dinamometria e o
teste dinâmico do KGST não revelaram diferenças pré versus pós, sugerindo que a
provável alteração na integridade das fibras musculares dos atletas não repercutiu
sobre o desempenho concêntrico do quadríceps e isquiotibiais, bem como nas
concentrações dinâmicas de membro superior; (c) de alguma maneira somente as
contrações isométricas foram prejudicadas pelo esforço físico.
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5. CONCLUSÃO
As condições experimentais adotadas nos permitem concluir que:
- A IAF (~12º C) durante 6 minutos após uma sessão de treinamento com
simulação de lutas para atletas de jiu-jitsu não alterou a expressão da CQ, o
desempenho nos testes funcionais de força dos membros superiores (KGST) e
nenhum parâmetro isocinético (pico de torque, trabalho e potência).

- Uma sessão de treinamento com simulação de lutas para atletas de jiu-jitsu foi
suficiente para aumentar a expressão da CQ, bem como diminuir o desempenho no
teste estático do protocolo KGTS.
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