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Resumo
Objetivo – Os estudos sobre prevalência de dor têm sido realizados por diversos autores, porém estes estudos não são frequentes nas áreas
artísticas. O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência de dor em bailarinas clássicas.Métodos – A pesquisa foi desenvolvida em uma
escola técnica de música e dança localizada na cidade de Cubatão, onde a amostra foi constituída por 30 bailarinas do sexo feminino com
média de idade de 20,4 anos, com mais de oito anos de prática de dança e que utilizam sapatilhas de ponta. Os dados foram coletados atra-
vés da aplicação de um formulário de maneira individual e privativa. A forma de análise dos dados foi feita através de uma abordagem quan-
titativa. Resultados – Os resultados demonstraram que 90% (n = 27) das bailarinas entrevistadas já apresentaram dor em alguma região
corporal, sendo que a região corporal onde ocorreu maior incidência foi a região do joelho com 25,4% (n = 15) das queixas apresentadas,
seguida pela região lombar com 20,3% (n = 12). Conclusão – Foi constatada nesta pesquisa uma elevada prevalência de dor entre as pra-
ticantes de balé clássico.

Descritores: Dança; Dor; Prevalência

Abstract
Objective – The studies on prevalence of pain have been realized for many authors, however these studies are not frequent in the artistic
areas. The objective of this study was to verify the prevalence of pain in classical ballet dancers. Methods – The research was developed in
a school music technique and dances located in the city of Cubatão, where the sample was constituted by 30 dancers of the feminine sex
with average of age of 20,4 years, with more than eight years of practical of dance and that they use ballet shoes of tip. The data had been
collected through the application of a formulary in individual and privative way. The form of analysis of the data was made through a quan-
titative boarding. Results – The results had demonstrated that 90% (n = 27) of the interviewed dancers already had presented pain in some
corporal region, being that the corporal region where hears greater incidence was the region of the knee with 25,4% (n=15) of the presen-
ted complaints, followed for the lumbar region with 20,3% (n = 12). Conclusion – It was evidenced in this research one raised prevalence
of pain between the practitioners of ballet classic.

Descriptors: Dancing; Pain; Prevalence

Introdução
A dor é uma experiência desagradável, decorrente de um esti-

mulo lesivo ao organismo1, é uma das sensações mais frequente-
mente observadas na clínica , sendo que o homem lhe confere ca-
racterísticas particulares e reage a ela das mais diferentes formas, por
isso é muito difícil definir a dor2.
“A dor é sobretudo, um mecanismo de proteção do corpo, por-

que não é sensação pura, mas, em sua maior parte, é uma resposta
à lesão tecidual criada no âmbito do sistema nervoso”3.
O balé clássico representa uma sucessão de poses no tempo,

sendo que os movimentos coreográficos devem se harmonizar com
a estética do tempo e lugar da sua execução4.
Estima-se que no Brasil existam atualmente 500 escolas de dança

em que o balé é predominante, com cerca de 1.500 profissionais
envolvidos, com mais de 50 mil participantes e com 50 eventos
anuais relacionados à modalidade8.
O balé é uma atividade que requer alta performance e alto nível

técnico. Quando são solicitados ao máximo os tendões, músculos,
ossos e articulações, a atividade física pode atuar como agente pa-
tológico sobre o aparelho locomotor6.
Os princípios básicos da técnica do balé são: postura ereta; uso

do en dehors (rotação externa dos membros inferiores); verticali-
dade corporal; e simetria7.
Muitos autores relataram que os movimentos adotados na dança,

estão diretamente ligados com o desenvolvimento de diversas lesões8.
As bailarinas realizam performances que combinam valores es-

téticos e atléticos, podendo ser comparadas a atletas de elite, por-
tanto estão tão sujeitas ao desgaste físico quanto os atletas de ou-
tras modalidades esportivas9.
“As lesões evidenciadas nos bailarinos são desenvolvidas lenta-

mente, durante um período de tempo e de natureza crônica; são re-
sultantes de microtraumas, sobrecarga, falhas técnicas”10.
Os movimentos utilizados na dança são de grande amplitude e

de alta complexidade, exigindo muitas vezes posicionamentos ex-
tremos e antianatômicos11.
No Brasil ainda existem poucos estudos sobre prevalência de dor

nos praticantes de dança. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi
verificar a prevalência de dor em bailarinas clássicas.

Métodos
O presente estudo descritivo com método de abordagem quan-

titativo foi realizado em uma escola técnica de música e dança lo-
calizada na cidade de Cubatão, nos meses de agosto e setembro de
2009. A escola adota como principal técnica de ensino o balé clás-
sico, ministrando também aulas de jazz e dança moderna.
Participaram deste estudo 30 bailarinas clássicas do sexo femi-

nino, onde a média de idade foi de 20,4 anos com desvio padrão
de 4,5. Foram utilizados como critérios de inclusão, o tempo de
prática em dança superior a oito anos, a idade superior aos qua-
torze anos e o uso frequente de sapatilhas de ponta, sendo que as
bailarinas que não preencheram estes critérios, foram excluídas da
pesquisa.
Foram considerados os aspectos éticos da Resolução 196/96 do

Conselho Nacional de Saúde, sendo que o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido foi previamente assinado pelas bailarinas maiores
de idade ou pelos respectivos responsáveis quando menor de idade.
Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-

dade Paulista (UNIP) sob protocolo nº 482/09 CEP/ICS/CEP, os da-
dos foram coletados através da aplicação de um formulário de ma-
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neira individual e privativa. A primeira parte do formulário corres-
ponde à caracterização da amostra. A segunda parte compreende
a perguntas relacionadas aos aspectos clínicos e laborais das bai-
larinas.
Foi incluída também a escala visual analógica (EVA) de dor, que

consiste de uma linha reta, não numerada, com indicações de
"sem dor" e "pior dor possível" nas extremidades. Na escala visual
analógica de dor, a magnitude da dor é indicada marcando a linha
e uma régua é utilizada para quantificar a mensuração, sendo que
valores de 0 a 2 corresponde a dor leve, de 3 a 7 dor de intensidade
moderada, de 8 a 10 dor intensa12. Também foi incluída uma figura
do corpo humano com representação anterior e posterior, para
que fossem identificadas ali, as regiões corporais que são atingidas
por quadros dolorosos. A forma de análise dos dados foi feita atra-
vés de uma abordagem quantitativa, sendo que os dados coletados
foram analisados e transformados em tabelas e gráficos através do
programa Microsoft Office Excel 2007.

Resultados
A amostra foi composta por 30 bailarinas clássicas do sexo fe-

minino, commédia de idade 20,4 anos apresentando desvio padrão
de 4,5. A média de anos de prática em dança corresponde a 13,5
e a média de carga horária semanal 18,7.
As bailarinas foram questionadas quanto à realização de aque-

cimento antes das aulas de dança e ensaios, 63,3% (n = 19) das en-
trevistadas responderam que sim, realizam aquecimento antes das
aulas de dança e ensaios e 36,7% (n = 11) responderam que reali-
zam às vezes.
Quanto à realização de alongamento 33,3% (n = 10) responde-

ram que sim, sempre realizam alongamento, sendo que 66,7%
(n = 20) das entrevistadas responderam que realizam às vezes.
Verificou-se que 43,3% (n = 13) das bailarinas realizavam outros

tipos de atividades físicas além da dança, sendo que, 56,7% (n = 17)
das entrevistadas não praticam nenhum outro tipo de atividade fí-
sica (Tabela 1). É importante ressaltar que as modalidades, jazz e
dança moderna não foram consideradas como outros tipos de ati-
vidades físicas, pois fazem parte da grade curricular da escola
onde foi realizada a pesquisa.

Tabela 1. Outras atividades físicas

Atividades %

Ginástica e musculação 53,8 (n = 7)
Educação física 15,4 (n = 2)
Sapateado 15,4 (n = 2)
Caminhada 7,7 (n = 1)
Karatê 7,7 (n = 1)

Quando questionadas sobre a presença de dor que suposta-
mente possa estar relacionada à prática de dança 90% (n = 27) das
entrevistadas responderam que sim, sendo que 10% (n = 3) res-
ponderam que não (Gráfico 1).

Gráfico 1. Distribuição de frequências segundo a presença de dor

Quanto à localização da dor, foram relatadas 59 queixas, sendo
que 63% (n = 17) das entrevistadas apontaram mais de uma região
que apresenta sintomas dolorosos. A região corporal onde se ob-
servou uma maior incidência de quadros dolorosos foi a região do
joelho 25,4% (n = 15) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Distribuição de frequências segundo a localização da dor

A intensidade da dor foi avaliada através da escala visual analó-
gica12. Na população pesquisada 3,7% (n = 1) apresentou nível leve
de dor, 81,5% (n = 22) apresentou dor moderada e 14,8% (n = 4)
apresentou dor intensa (Tabela 2).

Tabela 2. Distribuição da intensidade da dor

N % Intensidade da dor
segundo a EVA

1 3,7 Leve (0-2)
22 81,5 Moderada (3-7)
4 14,8 Intensa (8-10)

Foi verificado que, 61,5% (n = 16) das bailarinas que apresenta-
ram quadros dolorosos tiveram que se ausentar de aulas e ensaios
devido a esses quadros.
Na população estudada 33,3% (n = 10) relatou já ter sofrido al-

gum tipo de lesão ortopédica.
Apenas 20% (n = 6) das bailarinas afirmaram ser acompanhadas

por algum tipo profissional da saúde, sendo que 80% (n=24) não
possuem nenhum tipo de acompanhamento.

Discussão
Os sujeitos estudados apresentaram uma média de 18,7 horas se-

manais de treino, sendo que 43,3% (n = 13) das bailarinas realizam ou-
tros tipos de atividades físicas, ou seja, ainda tem um nível maior de
esforço físico. Sendo a dança uma atividade que exige muito esforço
físico, podem ocorrer lesões decorrentes de sua prática excessiva13.
Quando questionadas sobre a realização de alongamento 66,7%

(n = 20) das entrevistadas disseram realizar às vezes. Cigarro et al.14

avaliaram a flexibilidade da articulação do quadril de bailarinas an-
tes e após um programa de treino específico, constatando que o
treino de flexibilidade, aliado às aulas de balé clássico, auxilia no
desempenho e na manutenção das linhas necessárias para a exe-
cução dos passos mais complexos em bailarinas, ou seja, o alon-
gamento é considerado importante para o desenvolvimento de
uma boa técnica. Já no estudo realizado por Endlich et al.13 (2009)
foi avaliado o efeito agudo do alongamento no desempenho da
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força dinâmica de membros superiores e inferiores em jovens, con-
cluiram que alongamentos estáticos efetuados antes de atividades
que envolvam força dinâmica possuem a capacidade de alterar ne-
gativamente o desempenho dessa qualidade física, acarretando
pior rendimento em longos períodos de alongamento.
Observou-se uma grande incidência de quadros dolorosos, cor-

respondendo a 90% (n = 27) da população estudada, sendo que
61,5% (n = 16) já tiveram de se ausentar devido a esses quadros,
ou seja, a dor pode influenciar de forma negativa a prática laboral
das bailarinas. Esses valores podem ser considerados altos quando
comparados ao estudo de Bittencourt15 (2004) que avaliou uma po-
pulação de 30 bailarinas clássicas onde foi encontrada incidência
de 33,3% (n = 10) de quadros dolorosos. Esta disparidade pode se
dar, devido as diferenças das características nas populações pes-
quisadas, sendo que a diferença mais significativa encontrada foi a
média de idade que neste estudo corresponde a 20,4 anos e no es-
tudo de Bittencourt15 (2004) foi de 13,06 anos. A população desta
pesquisa também possuía um tempo de prática em balé clássico
maior em relação à população pesquisada por Bittencourt15 (2004),
o que pode ser determinante para um maior nível técnico e exe-
cução de exercícios com níveis de dificuldade elevados, podendo
acarretar um maior desgaste físico.
Dore e Guerra16 (2007) afirmaram que a presença de sintomas

dolorosos pode interferir nas atividades laborais e no cotidiano das
bailarinas, prejudicando o desempenho das mesmas, pois utilizam
o próprio corpo como principal instrumento de trabalho.
Neste estudo a região corporal que apresentou maior incidência

de quadros dolorosos foi o joelho representando 25,4% (n = 15) das
queixas que foram relatadas. Em estudo da mesma natureza realizado
por Grego et al.17 (2006) também foi apontado o joelho como região
de maior incidência de dor em bailarinas. Já no estudo realizado por
Dore e Guerra16 (2007) que apresentou maior incidência de dor, foi
a região lombar com 85,8% de frequência, sendo que o joelho apa-
receu como a segunda região de maior incidência com 59,6%.
Machado18 (2006) citou que inúmeros fatores podem contribuir

para sobrecarga da articulação do joelho, podendo destacar, treino
impróprio, saltos repetitivos e locais inadequados para aulas e en-
saios, ou seja, com piso sem amortecimento.
De acordo com os achados, os níveis de intensidade da dor fo-

ram bastante elevados, com intensidade de moderada à intensa em
96,3% da população da amostra, que coincide com os resultados
do estudo de Dore e Guerra16 (2007), que encontraram os mesmos
níveis de intensidade em 70,2% das bailarinas. Já no estudo reali-
zado por Bittencourt15 (2004) só foi encontrado nível leve de dor.
Foi encontrado um achado importante que não fazia parte do ob-

jetivo da pesquisa, 80% (n = 24) da amostra não possuíam nenhum
tipo de acompanhamento por profissionais da área da saúde, sendo
que os resultados obtidos nessa pesquisa sinalizam para a necessi-
dade de um acompanhamento especifico.

Conclusão
Nesta pesquisa os resultados apontaram para uma grande inci-

dência de dor em bailarinas clássicas. É importante ressaltar que a
presença de quadros álgicos pode interferir de maneira negativa no
desempenho desses profissionais, pois dependem do bom funcio-
namento de seus corpos para realizar suas atividades laborais.
A fisioterapia pode ser uma importante aliada, atuando com

ações preventivas e curativas, proporcionando uma melhor quali-
dade de vida para essa classe de profissionais.
Tendo em vista a importância deste tema, recomenda-se que se

realize um estudo mais aprofundado sobre o assunto e que seja rea-
lizado com populações maiores, que permitam uma melhor ava-
liação da incidência de dor em praticantes de dança e seus refle-
xos negativos.
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