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RESUMO 
 
Introdução: A dança é uma atividade que requer muito esforço físico e seu excesso está 
relacionado com o aparecimento de dor e lesões, especialmente na coluna lombar. A 
lombalgia pode interferir na vida do dançarino, levando-o a se afastar dos ensaios, 
gerando incapacidade temporária para continuar dançando, prejudicando seu 
desempenho, ou ainda, afastando-o abruptamente dos palcos. Objetivo: Descrever a dor 
e capacidade funcional de dançarinos profissionais com lombalgia. Métodos: Trata-se 
de um estudo epidemiológico, transversal e analítico, em que participaram 19 
dançarinos com lombalgia. Esses foram submetidos a uma ficha de avaliação, para 
coleta da intensidade da dor e de dados pessoais, sociodemográficos e relacionados à 
dança, e o Questionário para Lombalgia, a fim de avaliar a funcionalidade lombar. No 
presente estudo foi adotado um nível de significância de 5% (p ≤ 0,05). Resultados: 
Não foram encontradas diferenças significativas nas correlações do presente estudo. 
Observamos um número superior de participantes do sexo masculino, em que a média 
de idade em ambos os sexos foi de 28,42 anos. A média de peso foi de 78,84 Kg, altura 
1,74 metros, IMC 25,58 Kg/m2, prática semanal de 28,73 horas e tempo de prática de 
9,57 anos. Demonstrando que quanto maior esse tempo de dança, maior é a dor e o 
déficit funcional lombar. A média de funcionalidade foi de 0,53 pontos, indicando sutil 
perda da função e a média da dor foi de 3,52 cm, demonstrando ser de leve a moderada. 
Conclusão: Os dançarinos do estudo apresentaram pouca dor e restrição funcional, não 
impossibilitando a realização das suas atividades profissionais. 
 
Palavras-Chave: Dança. Dor lombar. Funcionalidade. 

 

ABSTRACT 
 
Introduction: Dance is an activity that requires a lot of physical effort and its excess is 
related to the appearance of pain and injuries, especially in the lumbar spine. Low back 
pain may interfere with the dancer's life, leading him or her away from the rehearsals, 
producing temporary inability to continue dancing, impairing performance, or abruptly 
away from the stage. Objective: To describe the pain and functional capacity of 
professional dancers with low back pain. Methods: This is an epidemiological, cross-
sectional and analytical study, in which 19 dancers with low back pain participated. 
They were submitted to an evaluation form to collect pain intensity and personal, 
sociodemographic and dance related data, and the Low Back Pain Questionnaire to 
assess lumbar function. In the present study, a significance level of 5% (p ≤ 0.05) was 
adopted. Results: No significant differences were found in the correlations of the 
present study. We observed a higher number of male participants, where the average 
age in both sexes was 28.42 years. The average weight was 78.84 kg, height 1.74 
meters, IMC 25.58 kg / m2, weekly practice of 28.73 hours and practice time of 9.57 



years. Demonstrating that the longer the dance time, the greater the pain and the lumbar 
functional deficit. The average functional value was 0.53 points, indicating subtle loss 
of function and the average pain was 3.52 cm, showing to be mild to moderate. 
Conclusion: The dancers of the study presented slight pain and functional restriction, 
not impeding the performance of their professional activities. 
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INTRODUÇÃO 
 

Desde os tempos antigos, a dança esteve presente na história e foi utilizada 

para representar cultura de povos, sedução e poder. Além de estar fortemente ligada à 

arte, a dança também faz parte de rituais sagrados e comemorações cívicas1. 

Com o passar do tempo, a dança vem sendo muito difundida e apreciada por 

pessoas de todo mundo e das mais variadas idades, sendo considerada uma forte 

expressão corporal, usada como forma de recreação, praticada profissionalmente e em 

academias de dança2. 

Dançarino é toda e qualquer pessoa que dança3, em que o sucesso profissional 

é obtido por meio da relação de sua formação em dança e a obtenção do trabalho que 

realizará. O seu profissionalismo aumenta de acordo com a elevação do seu nível 

técnico4. O mundo da dança sempre foi marcado pelo autoritarismo, em que os 

bailarinos desde crianças, por incentivo dos professores, são obrigados a conviver com 

dores, lesões e desconfortos, mesmo sabendo que isso pode acarretar sérios danos5.  

A prática profissional da dança é um trabalho árduo que necessita de dedicação 

integral, haja visto que seus praticantes passam várias horas da semana em ensaios e 

aulas técnicas, além de se apresentarem diversas vezes ao longo do ano5. Isso associado 

a fatores como mover, girar, postura hiperlordótica, técnica inadequada6, fatores 

pessoais, econômicos, psicológicos e físicos aumentam o estresse e consequentemente, 

o risco de lesões7.  

Por apresentarem uma elevada tolerância à dor, os bailarinos são comumente 

encontrados com diversas lesões decorrentes do esforço excessivo7 e por medo de 

perderem suas posições na companhia, quando os espetáculos se aproximam, os 

mesmos vão além de suas capacidades nos ensaios aumentando a probabilidade de 

lesões crônicas1. Pelo fato da dança ser uma atividade que requer muito esforço físico, 

seu excesso está relacionado com o aparecimento de dor e lesões, especialmente na 

coluna lombar7.  

A dor lombar é uma moléstia aguda, subaguda ou crônica localizada 

anatomicamente na região posterior do tronco, desde abaixo das últimas costelas até a 

região das tuberosidades isquiáticas. Pode ser de surgimento rápido ou lento, com ou 

sem irradiação para os membros inferiores e concomitantes restrições da mobilidade. 

Em estudo realizado na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, constatou-

se que 47% dos alunos apresentavam dor lombar8. 



A lombalgia pode interferir na vida desse dançarino levando-o a se afastar dos 

ensaios, gerando incapacidade temporária para continuar dançando1, prejudicando seu 

desempenho, já que o próprio corpo é utilizado como instrumento de trabalho9, ou 

ainda, afastando-o abruptamente dos palcos. E mesmo com todos estes riscos, os 

bailarinos ainda veem tal ameaça como parte inevitável da carreira5. 

A preocupação com as lesões na dança vem crescendo gradativamente e uma 

grande quantidade de informações vem sendo difundida para que eles aprendam a usar o 

corpo de maneira efetiva, com força, com boa condição física, movimentos eficazes e 

seguros com o intuito de evitar lesões10.  

A prevalência de dor lombar tem sido estudada na população em geral por vários 

autores, porém estes estudos não são frequentes com dançarinos. Sabendo da elevada 

incidência da lombalgia é preciso ter conhecimento do quão incapacitante pode ser, das 

causas dessa dor e das alterações que podem ser encontradas para, a partir daí, estudar 

medidas eficazes para resolver tais problemas.  

Mesmo com muitas queixas de dor, decorrentes de lesões sérias, habitualmente 

os profissionais de dança preferem viver com problemas crônicos do que utilizar 

assistência médica e fisioterapêutica. Isso acontece por conta do medo que esses 

dançarinos têm de perder sua posição na companhia de dança e por achar que os 

profissionais da saúde não têm conhecimento suficiente para tratá-los e reabilitá-los10.  

 Com isso, o objetivo desse estudo foi descrever a dor e capacidade funcional de 

dançarinos profissionais com lombalgia. 

 

 

MÉTODOS 
 

Este estudo foi realizado conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana e Animal da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (CEP-PUC Goiás), sob número 014367/2014. 

Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal e analítico, em que 

participaram 19 dançarinos, sendo incluídos: homens e mulheres, com idade igual ou 

superior a 18 anos, dançarinos profissionais das Escolas escolhidas como instituições 

coparticipantes e que realizavam esta atividade há mais de 2 anos.   



Os critérios de exclusão englobaram: indisponibilidade para o estudo e 

preenchimento equivocado e/ou incompleto dos instrumentos de coleta. A pesquisa foi 

realizada nas Escolas de Dança Jaime Arôxa e Compassos Studio de Dança, da cidade 

de Goiânia. 

  Os participantes do estudo foram recrutados antes e após as aulas de dança. 

Primeiramente, os dançarinos foram informados sobre a pesquisa e ao concordarem em 

participar do estudo, estes assinaram o TCLE e foram submetidos à Ficha de 

Identificação e Coleta de Informações, para obtenção de dados antropométricos que 

não foram conferidos com balança, mas sim confiando no conhecimento dos 

dançarinos em relação ao próprio corpo, dados sócio-demográficos, relacionados à 

dança e a Escala Visual Analógica (EVA) que foi utilizada para avaliar a intensidade 

da dor, registrando-se o resultado numa escala de 0 a 1015. 

 Na sequência era aplicado o Questionário para Lombalgia, validado por 

Monnerat e Pereira11. Tem a finalidade de avaliar a intensidade da dor em indivíduos 

com lombalgia, sendo constituído de 27 questões que avaliam a intensidade da dor em 

uma escala de 0 a 4 e as atividades diárias. 

As análises apresentadas nesse estudo foram realizadas com o auxílio do pacote 

estatístico Statistical Package of Social Sciences (SPSS, 23,0), utilizando um nível de 

significância de 5% (p ≤ 0,05). Inicialmente, os dados sociodemográficos e 

antropométricos foram apresentados através de estatísticas descritivas (média, desvio 

padrão, mínima e máxima) em forma de tabelas de frequência com porcentagem. 

Para as variáveis quantitativas referentes aos dados sociodemográficos, 

pontuação média da Lombalgia e dos escores da EVA foi realizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) a fim de verificar se os dados obedeciam a distribuição 

normal. Não sendo verificada a normalidade dos dados para esse conjunto amostral 

foram então aplicados testes estatísticos não paramétricos. 

A comparação da funcionalidade (médias do questionário para Lombalgia) e da 

escala de dor EVA entre os dados sociodemográficos foi realizado com base nos testes 

não paramétricos de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. A correlação de Spearman foi 

utilizada para verificar a relação das variáveis quantitativas dos dados antropométricos 

com a funcionalidade e EVA. 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Ao analisar os dados da tabela 1, observamos um número superior de 

participantes do sexo masculino, com idade maior que 26 anos, peso acima de 70 Kg, 

altura superior a 1,73metros, IMC acima de 25 kg/m2, com tempo de prática superior a 

8 anos e prática semanal da dança superior a 24 horas, sendo que todos os 

participantes eram solteiros. 
 

Tabela 01 – Distribuição dos dados antropométricos, sociodemográficos e relacionados à dança do grupo.  

Dados antropométricos Frequência Porcentagem 
Sexo 

  Feminino 9 47,4 
Masculino 10 52,6 

Faixa etária   
≤ 26 anos 7 36,8 
> 26 anos 12 63,2 

Peso   
≤ 70 kg 9 47,4 
> 70 kg 10 52,6 
Altura   
≤ 1.73 8 42,1 
> 1.73 11 57,9 
IMC   
<18,5 6 31,6 

Normal 6 31,6 
>25 7 36,8 

Estado Civil   
Solteiro 19 100,0 
Casado 0 0,0 

Tempo de prática   
≤ 8 anos 9 47,4 
> 8 anos 10 52,6 

Prática Semanal   
≤ 24 horas 7 36,8 
> 24 horas 12 63,2 

 

Observamos na tabela 2 que a média de idade entre as amostras de ambos os 

sexos foi de 28,42 anos, em que o dançarino mais novo tinha 18 anos e o mais velho 40. 

A média de peso foi de 78,84 Kg, altura 1,74 metros, IMC 25,58 Kg/m2, tempo de 

prática de 9,57 anos e prática semanal de 28,73 horas. A média de funcionalidade 



medida pelo Questionário para Lombalgia foi de 0,53 pontos e a média da dor colhida 

por meio da Escala Visual Analógica foi de 3,52 cm 
 

Tabela 02 - Estatísticas descritivas das variáveis do grupo de estudo. 

Dados antropométricos Média ± DP Mínimo Máximo 
Idade 28,42 ± 6,39 18,00 40,00 
Peso 78,84 ± 24,67 49,00 143,00 

Altura 1,74 ± 0,10 1,58 2,00 
IMC 25,58 ± 5,85 18,67 38,76 

Tempo de Prática (Anos) 9,57 ± 5,85 2,00 22,00 
Prática Semanal (Horas) 28,73 ± 9,92 12,00 48,00 

Funcionalidade 0,53 ± 0,36 0,07 1,29 
EVA 3,52 ± 1,90 1,00 8,00 

  A tabela 03 apresenta o resultado da comparação da média de funcionalidade, 

obtida através do Questionário para Lombalgia, entre os dados antropométricos, 

sociodemográficos e relacionados à dança. Percebemos que não existe relação 

significativa entre as variáveis independentes analisadas e a funcionalidade, sendo que a 

variável mais próxima do significativo foi o IMC (p = 0,16), demonstrando que 

dançarinos com IMC normal e subpeso apresentam uma média de funcionalidade 

menor, apesar de ser considerada boa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tabela 03 - Resultado da comparação da média da funcionalidade entre os dados antropométricos, 
sociodemográficos e relacionados à dança. 

Dados antropométricos (Média ± DP) Z p 
Sexo*    

Feminino (0,49 ± 0,35) 
0,32 0,74 Masculino (0,56 ± 0,39 

Idade*    
≤ 26 anos (0,57 ± 0,30) 0,55 0,58 
> 26 anos (0,51 ± 0,40) 

Peso*    
≤ 70 kg (0,61 ± 0,40) 0,89 0,40 
> 70 kg (0,45 ± 0,33) 
Altura*    
≤ 1.73 (0,50 ± 0,37) 

0,28 0,77 
> 1.73 (0,55 ± 0,37) 
IMC**    
<18,5 (0,43 ± 0,28) 

3,64 0,16 Normal (0,79 ± 0,41) 
>25 (0,39 ± 0,30) 

Tempo de prática*    
≤ 8 anos (0,46 ± 0,28) 

0,61 0,54 > 8 anos (0,60 ± 0,42) 
Prática Semanal*    

≤ 24 horas (0,51 ± 0,29) 
0,04 0,96 

> 24 horas (0,54 ± 0,41) 
*Mann-Whitney; **Kruskal-Wallis   

 

A tabela 4 apresenta os resultados da comparação entre a intensidade de dor, 

obtida através da Escala Visual Analógica, e os dados antropométricos, 

sociodemográficos e relacionados à dança. Oobservamos que não existe relação 

significativa entre as variáveis e a escala de dor, sendo a variável de menor valor o sexo 

(p = 0,30), demonstrando através da média que os homens tiveram uma maior queixa de 

dor. 

 

 

 

 

 

 
 



Tabela 04 - Resultado da comparação da escala de dor entre os dados antropométricos, sociodemográficos 
e relacionados à dança. 

Dados antropométricos (Média ± DP) Z p 
Sexo* 

   Feminino (3,00 ± 1,66) 
1,03 0,30 Masculino (4,00 ± 2,05) 

Idade*    
≤ 26 anos (4,00 ± 2,65) 0,38 0,70 
> 26 anos (3,25 ± 1,36) 

Peso*    
≤ 70 kg (3,22 ± 1,20) 0,37 0,71 
> 70 kg (3,80 ± 2,39) 
Altura*    
≤ 1.73 (3,13 ± 1,73) 

0,62 0,53 
> 1.73 (3,82 ± 2,04) 
IMC    
<18,5 (2,67 ± 1,03) 

1,98 0,37 Normal (4,00 ± 1,41) 
>25 (3,86 ± 2,67) 

Tempo de prática*    
≤ 8 anos (3,56 ± 2,30) 

0,20 0,83 > 8 anos (3,50 ± 1,58) 
Prática Semanal*    

≤ 24 horas (3,43 ± 1,90) 
0,04 0,96 

> 24 horas (3,58 ± 1,98) 
*Mann-Whitney; **Kruskal-Wallis    

 

A tabela 05 descreve o resultado da correlação de Spearman entre a 

funcionalidade e a dor lombar com as demais variáveis do grupo de estudo. Em relação 

à funcionalidade, observamos que as variáveis sexo, idade, tempo de prática e prática 

semanal demonstram que quanto maior o valor da funcionalidade maior a dor, e que não 

existe correlação entre peso, altura e IMC, pois apesar dos valores serem negativos, não 

houve significância. Não evidenciamos correlação entre a idade e a intensidade da dor. 

As outras variáveis são positivas, porém não foram suficientes para serem significativas. 

A variável que mais se aproximou da significância foi o “tempo de prática”, 

demonstrando que com seu aumento ocorre o crescimento dos valores de funcionalidade 

e dor, no entanto, essa relação positiva não foi significativa.  

 

 
 



Tabela 05 -  Resultado da correlação de Spearman entre a funcionalidade e a dor lombar com as demais 
variáveis do grupo de estudo. 

Variáveis Funcionalidade (Lombalgia) EVA 
Sexo (masculino) r = 0,04; p = 0,97 r = 0,16; p = 0,54 

Idade r = 0,14; p = 0,55 r = -0,01; p = 0,94 
Peso r = -0,16; p = 0,68 r = 0,14; p = 0,55 

Altura r = -0,01; p = 0,49 r = 0,07; p = 0,74 
IMC r = -0,10; p = 0,66 r = 0,18; p = 0,45 

Tempo de prática (Anos) r = 0,30; p = 0,21 r = 0,26; p = 0,28 
Prática Semanal (Horas) r = 0,13; p = 0,57 r = 0,19; p = 0,41 

 

 

DISCUSSÃO 

 

              O dançarino necessita de força, flexibilidade e boa coordenação neuromuscular 

para ter um bom desempenho12. As lesões crônicas são muito frequentes, como 

resultado de sobrecarga, tensões, ausência dos conhecimentos básicos sobre capacidades 

e limitações do aparelho locomotor e uso excessivo13, pois foca-se em obter resistência 

muscular apenas no início dos treinos e com o decorrer do tempo os esforços se 

concentram na melhoria da técnica e nas coreografias, sendo negligenciados os 

alongamentos, aquecimentos e treino de força12. Embora a discussão sobre os malefícios 

da dança seja maior, devemos destacar também seus benefícios.  

Por ser uma atividade física completa, a dança oferece manutenção de força 

muscular, sustentação, equilíbrio, potência aeróbica, movimentos corporais de total 

amplitude e mudanças no estilo de vida14, todas essas capacidades quando trabalhadas 

corretamente, permitem que os movimentos da dança sejam realizados repetidamente 

com eficiência e sem fadiga excessiva12. Possivelmente por esses motivos, os 

dançarinos do presente estudo apresentaram uma pequena média nos valores de 

funcionalidade, com o valor de 0,53 pontos, indicando sutil redução. 

 Percebemos que os dançarinos deste estudo apresentaram uma média de dor de 

3,52 cm, ou seja, uma dor leve à moderada, de acordo com Oliveira, Fernandes e 

Daher15 que considera (0) sem dor, (1-3) dor leve, (4-7) dor moderada e (8-10) dor 

intensa.  As literaturas anteriores sugeriam que grande parte da dor lombar dos 

dançarinos era advinda da sua hipermobilidade, porém nos estudos mais recentes 

conclui-se que o fator mais importante não é a amplitude do movimento, mas sim a 

forma como ele é realizado16. 



A maior funcionalidade lombar apresentada pelos dançarinos com IMC mais 

elevado pode ser explicada pela maior quantidade de massa magra destes, pois 

conforme Mósca e Menezes17, o fortalecimento dos músculos estabilizadores, tais 

como, abdominais, eretores da espinha, multífidos, transverso do abdome, extensores da 

coluna e membros inferiores minimiza o risco de lombalgia e incapacidades geradas por 

esta.  

O Índice de Massa Corporal (IMC) é obtido pela divisão do peso pela estatura ao 

quadrado18, ele é comumente utilizado por diversos autores para diagnosticar sobre 

peso, obesidade e desnutrição da população19, porém não é um método fidedigno para 

avaliar o excesso de gordura corporal. Isso porque, por meio de tal indicador, não é 

possível distinguir, em particular no caso de valores elevados, tecido gorduroso em 

relação ao muscular20. 

 O ballet é uma modalidade que visa o treinamento com ênfase na sustentação, 

equilíbrio, sapatilhas de ponta e um corpo magro, o que está internalizado pelos 

bailarinos nos dias de hoje, apesar de não existirem dados científicos de que para dançar 

é necessário ser magro. Outras modalidades como jazz e contemporâneo, procuram 

explorar novos movimentos, tendo como base o improviso, a não exigência de normas e 

rigor estético, e os dançarinos possuem maior liberdade, desde a maneira de se vestir até 

a sua movimentação21, preservando a individualidade de cada dançarino e também a sua 

própria anatomia. Sabendo que a massa muscular é muito valorizada na sociedade atual, 

os dançarinos que não praticam o ballet clássico não têm medo de apresentar IMC mais 

elevado por conta disso22. Tal abertura da diversidade corporal também acontece na 

dança de salão, e esse é um provável motivo para os dançarinos do presente estudo 

apresentarem IMC um pouco mais elevado. 

   A indicação de que quanto maior o tempo de prática, maior a dor e o déficit 

funcional lombar é comprovada pela literatura. Para Aquino, Cardoso, Machado, 

Franklin e Augusto23 a execução, quantidade e especificidades dos movimentos também 

atuam como sobrecarga no aparelho locomotor, especialmente na coluna lombar, o que 

acarreta prejuízos no desempenho da dança. 

Dore24 concluiu em seu estudo com 141 bailarinos profissionais que o excesso 

de esforço físico gerado pela dança, seja na intensidade dos ensaios ou tempo em que a 

dança é praticada, está diretamente ligado com o surgimento de dor e lesões. 

  

 



CONCLUSÃO 

 

Com o respectivo estudo, observarmos que os dançarinos apresentaram pouca dor 

e restrição funcional, não impossibilitando a realização das suas atividades profissionais 

e os índices de dor lombar encontrados nos dançarinos, são de leve a moderado. A 

incapacidade gerada deve ser observada, discutida e apresentada aos dançarinos a fim 

de que procurem amparo adequado para evitarem o desempenho prejudicado e a piora 

da integridade física. 

Tendo em vista a importância deste tema sugere-se a realização de estudos mais 

aprofundados sobre o assunto e que sejam realizados com amostra mais numerosa. 
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