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RESUMO

O jiu-jitsu brasileiro é uma arte marcial desenvolvida pela família Gracie e originada a partir das técnicas do judô tornando-se a arte marcial mais 
praticada no Brasil. Com o aumento do número de praticantes e com o nível de competições realizadas, cresce em paralelo a incidência de lesões. 
Com base no exposto o presente estudo teve como escopo identificar, mediante uma revisão bibliográfica sistemática, os diferentes tipos e 
principais causas de lesões que acometem os atletas de jiu-jitsu. Esse trabalho consistiu em uma revisão de literatura sistemática, através das 
bases de dados Scientifc Electronic Library Online (Scielo), PuBMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Web 
of Science, Scopus e SportDiscus  utilizando as palavras-chaves “jiu-jitsu”, “lesões em atletas”, “artes marciais”, “injury” e “martial art” 
isoladamente, não havendo restrição de ano de publicação. Os artigos foram selecionados seguindo os seguintes critérios de inclusão: Ser 
publicado nos idiomas português e/ou inglês e ter como assunto principal lesões em atletas de jiu-jitsu, lesões em atletas que pratiquem esporte 
de luta ou citar lesões dentro do contexto do artigo. Foram excluídos os artigos duplicados e relatos de caso chegando a um total de 23 artigos 
com publicação entre os anos de 2009 a 2017. Através dos artigos selecionados foi possível identificar que o jiu-jitsu é um esporte que apresenta 
um alto índice de lesões, e estas ocorrem principalmente durante os treinos; dentre essas lesões, as principais áreas encontradas foram joelho, 
ombro e cotovelo, porém foi possível também encontrarmos casos de lesões até o momento desconhecidas como as de carótida e ocular 
decorrente de técnicas de estrangulamento. Com a heterogeneidade na prevalência de lesões em atletas de jiu-jitsu, principalmente durante os 
treinamentos, é necessário um melhor conhecimento do gestual específico da modalidade, o que auxiliaria tanto no aprimoramento técnico dos 
atletas quanto na identificação de possíveis fatores que contribuem na ocorrência de lesões em seus praticantes.
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