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Lavinia Teixeira de Aguiar Machado; Josimari Melo de Santana. A 

Dançaterapia melhora a Qualidade de Vida e a Função Neuromuscular em 

Indivíduos com Transtornos Neuromotores. Nº de páginas: 93. 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A dança é uma possibilidade de comunicação. Supõe-se que, como terapia, 

ela possa abranger e interconectar áreas cerebrais responsáveis pela cognição, emoção e ação 

motriz. OBJETIVOS: Investigar o efeito da Dançaterapia como ferramenta para melhorar a 

funcionalidade, mobilidade e qualidade de vida de sujeitos com transtornos neuromotores. 

CASUÍSTICA E MÉTODOS: Este ensaio clínico, controlado e com distribuição aleatória foi 

composto por dois grupos: Dançaterapia e Cinesioterapia. Ambos os grupos foram tratados 

com duração de uma hora, duas vezes por semana, por um período de dois meses. Os 

instrumentos de avaliação utilizados foram: Questionário de Qualidade de Vida SF-36, 

goniômetro (para mobilidade articular) e avaliação funcional de Durigon. Os procedimentos 

aplicados nos grupos Dançaterapia e Cinesioterapia foram realizados em locais adequados 

para as respectivas condutas. Vinte e seis indivíduos foram proporcionalmente distribuídos 

nos dois grupos de pesquisa. RESULTADOS: Os resultados encontrados apontam 

comprometimento na qualidade de vida nos diversos domínios em ambos os grupos quando 

analisados através do SF-36. Os piores escores de qualidade de vida foram observados quanto 

ao domínio capacidade funcional em ambos os grupos (Dançaterapia: 20,76±6,76; 

Cinesioterapia: 37,69±8,05). Melhora estatisticamente significativa para os itens capacidade 

funcional (p=0,019), estado geral de saúde (p=0,015), aspectos sociais (p=0,002) e limitações 

por aspectos emocionais (p=0,039) apenas para o grupo Dançaterapia.  No Grupo 

Dançaterapia, as variâncias amostrais demonstraram significativa melhora na amplitude de 

movimento em todas as articulações e eixos de movimento (p < 0,05). A exceção foi na 



articulação do ombro no movimento de adução (p=0,174 e p=0,082, membros direito e 

esquerdo, respectivamente). No Grupo Cinesioterapia, ocorreu acréscimo significativo da 

amplitude passiva de movimento em algumas articulações de membros superiores (p≤0,015) e 

algumas articulações de membros inferiores (p≤0,05) Os resultados encontrados apontam, no 

Grupo Dançaterapia, melhora significativa em todas as atividades funcionais estáticas e 

dinâmicas (p≤0,04), com exceção de marcha anterior (p=0,083) e posterior (p=0,157). No 

Grupo Cinesioterapia, houve melhora significativa para sedestação (p=0,016) e ajoelhado 

(p=0,025). CONCLUSÃO: A dança, como terapia, promoveu melhora na qualidade de vida, 

na mobilidade articular e na função estática e dinâmica de pacientes com transtornos 

neuromotores de origem cerebral.  

Descritores: terapia através da dança, reabilitação, encefalopatias, hipertonia muscular, 

qualidade de vida, amplitude de movimento articular, avaliação da deficiência 

 

 

 

 

 

 

 



Lavinia Teixeira de Aguiar Machado; Josimari Melo de Santana. The 

Dancetherapy improves Quality of Life and Neuromuscular Function in 

individuals with Neuromotor Disabilities. Page number: 93. 

ABSTRACT 

BACKGROUND: The dance is a possibility of non-verbal communication. It is supposed 

that, like therapy, the dance can embrace and interconnect cerebral areas which are 

responsible for the cognition, emotion and motor action. OBJECTIVES: To investigate the 

effect of Dance therapy as tool for improves the quality of life, ROM and functionality of 

subjects with neuromotor disorders. METHODS: This controlled and randomized clinical trial 

was composed by two groups: Dance Therapy and Kinesiotherapy. Both of them were 

undergone to an 1-hour treatment, twice a week, along two months. The assessment 

instruments used were: The questionnaire about quality of Life Short-Form 36 (Brazilian 

version), goniometer (to ROM), and Protocol for Evaluating Motor and Functional 

Performance of Durigon. The applied procedures in the groups Dance therapy and 

Kinesiotherapy were conducted in suitable locations for their conducts.  Twenty-six subjects 

were proportionally allocated into two groups of study. RESULTS: The findings suggest 

impairment in quality of life in various rules in both groups when analyzed through SF-36. 

The worst scores of quality of life were observed for the field of physical limitation in both 

groups (Dance Therapy 20.76±6.76, Kinesiotherapy 37.69±8.05). Significant improvement 

was observed for the items functional capacity (p=0.019), general health (p=0.015), social 

aspects (p=0.002) and limitation for emotional aspects (p=0.039) only for the group Dance 

Therapy after treatment. In Group Dance Therapy the sampling variances showed significant 

improvements in range of motion in all joints and axes of movements (p < .05). The exception 

was adduction movement in the shoulder joint (p=.174 and p=.082, right and left limbs, 



respectively). In Group Kinesiotherapy there was significant increase in the passive range of 

motion in some joints of the upper (p≤.015) and some joints of the lower limbs (p≤.05). A 

significant enhancement was observed in all of static and dynamic functional activities 

(p≤.04), except to anterior (p=.083) and posterior gaits (p=.157) for the Dance Therapy group. 

In the Kinesiotherapy group, there was a significant improvement only for sitting (p=.016) 

and kneeling postures (p=.025). CONCLUSION: The Dance Therapy promoted enhancement 

on the quality of life, the range of motion and the static and dynamic functions in patients 

with brain-related neuromotor disabilities. 

Key words: dance therapy, rehabilitation, brain diseases, muscle hypertonia, quality of life, range of 

motion, disability evaluation. 
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I. INTRODUÇÃO: 

Ciência e Arte sempre foram atividades consideradas, até relativamente pouco 

tempo, como estanques e nada tendo em comum. Na verdade, elas são formas de 

conhecimento que partilham um núcleo afim, aquele que envolve os atos de criação. Arte e 

Ciência possuem origens diversas quanto as suas bases do saber. Entretanto, no contexto da 

criação elas ganham coerência pela utilização de parâmetros co-evolutivos que permitem a 

formação de um todo significativo. A preocupação com o processo de elaboração promove 

ganho na qualidade destas áreas do conhecimento: uma obra artística, assim como um avanço 

científico, quando concluídos, beneficia todos, e suas permanências no tempo dependem da 

utilidade e contribuição que venham a fornecer como um todo (KATZ, 2005). 

Dançaterapia ou Cinesioterapia. É exatamente da fermentação de discussões como 

esta, que novas iniciativas costumam espraiar. A hipótese hegeliana da dialética – de que 

sínteses surgem de fusões entre pontos divergentes de opinião –, para elucidar questões 

pertinentes. E só existe um modo de se chegar a um consenso, ou, se não, a tal fusão dialética: 

por meio da “suportação” da tensão dos opostos, na dualidade da fisioterapia convencional, 

adotada em ambulatórios, e a prática de terapêutica artística dinâmica mediante a dança, 

inobstante encapsulada num roteiro psicomotor embasado nos conceitos de desenvolvimento 

da motricidade humana. 

A aplicação da dança como fomentadora do desenvolvimento psicomotor em 

indivíduos com transtornos neuromotores partiu de um pressuposto apriorístico de nossa vida 

acadêmica de graduação em Fisioterapia, em que aplicamos a dança sem nenhum princípio 

antes postulado. A elucidação de dispormos de um psiquismo dotado de subjetividade e 

abstração no âmbito da percepção e do sentimento, a qual provocou a especulação da dança, 



como método dinâmico-corporal organizado e direcionado capaz de viabilizar o 

aprimoramento neuromotor de sujeitos com transtornos físicos. 

Transtornos como ineficiência neuromuscular afligem pessoas, principalmente 

aquelas com deficiência, prejudicando sua inserção no convívio social. Estudos realizados em 

pessoas com deficiência física, utilizando atividades que promovam bem-estar humano, 

fomentaram o nosso interesse em pesquisar as ações da dançaterapia na função motora, na 

mobilidade articular e na qualidade de vida destes indivíduos. As atividades rítmicas podem 

atuar como mais um instrumento de reabilitação em transtornos crônicos. A música e a dança 

atuam como integradores corporais, sobretudo na associação de áreas corticais e subcorticais 

que fomentam a cognição e, assim, viabilizam o ajustamento corporal postural e funcional e, 

conseqüentemente, o controle neuromotor numa forma de capacitar a regulação ou orientação 

dos mecanismos essenciais para o movimento. 

Supõe-se que a prática de atividades rítmicas coordenadas, utilizando a dança 

como possibilidade de incremento no controle neuromuscular de sujeitos com transtornos 

neuromotores pode potencializar as respostas no aprimoramento neuromotor e possível 

redução da tensão muscular. Oferecer novas propostas de procedimentos terapêuticos que 

visam o bem-estar de indivíduos com transtornos motores por lesão cerebral aliadas aos 

benefícios que vislumbram um aparato neuromotor mais funcional foram o enfoque deste 

estudo, assim como propor novas alternativas terapêuticas que gerem motivação e, 

conseqüentemente, melhor qualidade de vida.  

A escassez de estudos comparativos utilizando a dança como possibilidade 

terapêutica no aumento da amplitude de movimento de articulações comprometidas pela 

instalação da hipertonia muscular fomentou o interesse em aprofundar os estudos a cerca da 

gama de benefícios que a dança pode contribuir para melhorar a capacidade funcional de 

indivíduos com transtornos neuromotores submetidos a este tipo de intervenção terapêutica. 



Ademais, surgiu a necessidade de demonstrar possíveis contribuições que a dança como 

terapia gera em indivíduos com limitações neuromusculares. 

Além disso, este estudo tem relevância para a literatura científica pelo seu 

ineditismo por propor novos prismas de aplicabilidade terapêutica, no uso de atividades 

substanciais para o aperfeiçoamento neuromotor, bem como a contribuição em solidificar, 

ampliar e reforçar o uso de instrumentos de avaliação importantes para o prognóstico de 

pacientes com transtornos neuromotores. Já para a população estudada, destacamos os efeitos 

que a Dançaterapia possibilita, bem como a necessidade da sua continuidade e da divulgação 

dos benefícios obtidos em sujeitos com deficiência física de origem central. 



REVISÃO DA LITERATURA 

1.1. TRANSTORNOS NEUROMOTORES 

Lesão no cérebro e em vias descendentes resulta em desequilíbrio de neurônios 

motores alfa e gama. A lesão de vias supra-espinhais inibitórias provoca hiperatividade dos 

neurônios motores gama, tornando o fuso muscular mais sensível ao estiramento, o que causa 

potencialização pré-sináptica dos neurônios motores alfa. Hiperatividade muscular, reflexo de 

estiramento e clônus são características utilizadas para mensurar o grau da espasticidade 

(KANDEL, 2001; REIS; COHEN, 2008; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003).  

A espasticidade é um distúrbio de reflexo espinhal proprioceptivo manifestado 

clinicamente como um movimento abrupto de hiperreflexia do tendão e um aumento do tônus 

muscular, que surge durante a realização de movimentos ativos e passivos, dependendo da 

velocidade, por exaltação do reflexo miotático ou de estiramento. A rigidez muscular ocorre 

em toda a amplitude de movimento, geralmente apresenta força desigual, podendo ser 

aumentada durante o movimento ativo e durante períodos da concentração mental e tensão 

emocional (GARDEN, 2001; LUNDY-EKMAN, 1999; REIS; COHEN, 2008).  

A disfunção neurológica pode comprometer a capacidade de produzir níveis 

normais de força muscular. A hipertonicidade manifestada pela espasticidade ou pela rigidez 

muscular é uma disfunção motora caracterizada por um aumento nos reflexos de alongamento 

tônico com espasmos exagerados do tendão associado, resultantes da hiper-excitabilidade do 

reflexo de alongamento. Este transtorno também gera outros comprometimentos como 

posturas anormais, ativação excessiva dos músculos antagonistas, movimentos e sinergias 

estereotipados associados (CARR; SHEPHERD, 2003). 

A rigidez articular e a amplitude limitada não apenas reduzem o movimento, mas 

também afetam a capacidade dos músculos em produzir a potência em diversas velocidades. 

As contraturas de tecidos moles e as constrições ósseas, agravadas pelo desuso e pela algia, 



restringem o movimento e aumentam a carga de trabalho dos músculos (SHUMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 2003); uma vez que o movimento surge da interação entre processos 

múltiplos, incluindo aqueles associados aos sistemas sensorial/perceptivo, cognitivo e ativo 

ou motor A patologia de qualquer um desses sistemas ocasiona comprometimentos que 

potencialmente restringem o movimento funcional. Tônus muscular anormal, descoordenação, 

movimento involuntário são resultantes de lesões do sistema nervoso central (SNC) que 

afetam o sistema motor (neuromuscular), sensorial/perceptivo e/ou cognitivo/comportamental 

(AMANN, 2003; BROUSSARD; KASSARDJIAN, 2004). 

1.2. EDUCAÇÃO SOMÁTICA 

A vida coletiva, como a vida mental do indivíduo, é feita de representações 

comparáveis. Quanto mais se desenvolve a faculdade de conhecer o que se passa, tanto mais 

os movimentos da pessoa ganham o automatismo que é a característica da vida física. A 

experiência exterior, em vez de se descarregar imediatamente em movimento, é interrompida 

em sua passagem, submetida a uma elaboração sui generis e decorre um tempo antes que a 

função motora apareça; a capacidade de antecipar o que venha acontecer, assim como a 

notoriedade de predizer e de elaborar a ação mediante sua representação interna do mundo 

exterior, determina a subjetividade humana (DURKHEIM, 1981).
 

Uma forma de se potencializar a percepção e o processamento do meio externo é 

mediante estímulos teleceptivos. Estes ativam regiões cerebrais que transmitem informações 

pelas vias sensoriais. Uma conduta eficaz para fomentar a percepção destes estímulos é a 

terapêutica pela dança (FORINASH, 2005). A dança faz uso da música, e esta, quando 

penetra em nossos ouvidos, tem seus sons convertidos em impulsos que percorrem os nervos 

auditivos até o tálamo, envolvendo o córtex que, por sua vez, envia impulsos reativados de 

volta para o tálamo, criando um circuito reverberante que se intensifica com a continuação da 



música. No cérebro, o tálamo e o hipotálamo, o cerebelo e os hemisférios cerebrais superiores 

do cérebro têm um papel ativo no processamento da torrente das notas e ritmos em estruturas 

musicais reconhecíveis e dão a essas notas e ritmos um significado mental e emocional 

(SACKS, 2007). 

Atividades como a dança, que necessita da atuação da música e da percepção 

visual do corpo (percebida no espelho), para que este se movimente de acordo com as 

solicitações advindas da subjetividade para que a ação motora ocorra no tempo-espaço pré-

determinado (CARR; SHEPHERD, 2003; FRONTERA; SILVER, 2002; LLINÁS, 2002; 

RIMMER, 2008) fomenta um dos princípios da aprendizagem psicomotora: o equilíbrio 

estático e dinâmico corpóreo, de fundamental importância para a orientação espaço-temporal, 

bem como a percepção do posicionamento ou de um segmento do corpo no espaço 

(GUIMARÃES; DESANTANA, 2005). 

As artes são geradoras de emoções e sentimentos que preconizam estados 

emocionais que disparam uma ação desenvolvida no contexto interno (FUJITA, 2005; 

LLINÁS, 2002; SACKS, 2007). Como interruptores mestres, algumas estruturas cerebrais 

requerem que o sistema nervoso, além de gerar o movimento coordenado, modifique outros 

parâmetros no sistema corporal (FUJITA, 2005; LLINÁS, 2002). Sendo assim, a dança, como 

arte geradora de emoções, interfere nos processos cognitivos para a elaboração do movimento 

mediante proliferação de engramas sensoriais para o controle motor (KATZ, 2005; LUFT; 

HANLEY, 2004). Ao aprender a realizar uma função motora, uma pessoa experimenta, nas 

áreas sensoriais somáticas, os efeitos do movimento motor a cada vez que ele é realizado e 

experiências dos diferentes padrões de movimento são registradas (KATZ, 2005; LABAN, 

1984; SAPER, 2002). 

 

 



1.3. CINESIOTERAPIA E OS TRANSTORNOS NEUROMOTORES 

Cinesioterapia é a aplicação de exercícios físicos como processos terapêuticos 

referentes à reabilitação funcional mediante o movimento corporal, que faz uso de exercícios 

passivos, ativo-assistidos, ativo-livres e ativo-resistidos. Tem como objetivo prevenir, 

eliminar ou diminuir os distúrbios do movimento e sua função. Os princípios dos exercícios 

adaptados cientificamente buscam o ganho de força, resistência e mobilidade de pessoas com 

limitações funcionais ou que pretendem ampliar o condicionamento físico (LIANZA, 2007).  

O processo de intervenção inclui desenvolvimento e implantação do plano de 

tratamento, avaliação e prognóstico, modificação da conduta para alcançar os objetivos e os 

resultados almejados, educação do executante. A conduta baseia-se na compreensão, 

educação, instrução, demonstração e monitoramento por parte do fisioterapeuta, o qual 

acompanha a prática das técnicas terapêuticas, que visa restauração do comportamento, 

manutenção e melhora das habilidades funcionais como um todo (GREVE, 2007).  

1.3.1. Técnicas  

A Cinesioterapia tem muitas especialidades e sua prática abrange diversas áreas 

de neurologia, pediatria, geriatria, ortopedia, dentre outras. Diversas técnicas foram 

desenvolvidas para restauração funcional em cada área específica. A elucidação das técnicas 

específicas que se seguem sugere a melhor aplicabilidade em pessoas com deficiência física, 

visto que se tem, como objetivo primordial, o aprimoramento neuromotor e a integridade 

psico-corporal (LIANZA, 2007). 

1.3.1.1. Método Bobath 

É um importante método de reabilitação no manejo de pessoas com lesões no 

sistema nervoso. Favorece estresse nos sistemas nervoso central e muscular de maneira 



apropriada e adequada, por criar individualidade, manutenção e reforçar caminhos 

sensoriomotores promotores do controle motor eficiente no ambiente desejado. Este método, 

desenvolvido por Berta Bobath (1907-1991), permite inibir esquemas de movimento 

patológicos e influencia a normalização do tônus muscular, mediante combinação de 

procedimentos inibitórios com condutas que facilitam o movimento normal (LIANZA, 2007).  

Reações de estiramento, de endireitamento, ajustes automáticos e reações 

automáticas de proteção são excitados para proporcionar controle neuromuscular de cabeça e 

tronco, os quais viabilizam a reação de equilíbrio corporal. O indivíduo em tratamento por 

este método é deslocado e mantido por pontos precisos de modo a reagir ativamente a reações 

desejadas. Esta técnica provê experiência sensório-motora funcional dos movimentos de base. 

Baseia-se na reabilitação neuromuscular por intermédio de reflexos e estímulos sensitivos 

para inibir ou estimular uma resposta motora, dentro dos princípios da busca pela 

normalização do tônus muscular e da experiência de movimentos normais ou de controle 

dinâmico ou estático o mais próximos do normal (BOBATH, 1989). 

Bobath postulou pontos chaves que correspondem a partes do corpo, em que o 

tônus muscular anormal pode ser inibido e, assim, permitir movimentos funcionais. As 

técnicas de facilitação do movimento normal orientam-se pelas reações de endireitamento, 

que são reações estático-cinéticas que se desenvolvem desde o nascimento e em ordem 

cronológica; e por reações de equilíbrio, movimentos produzidos para possíveis adaptações 

posturais. O método objetiva o padrão muscular o mais próximo do normal; aborda posturas 

de inibição reflexa; suprime os padrões anormais para evitar a instalação de padrões de 

movimento estereotipados, mediante informações proprioceptivas e exteroceptivas, seja 

automática ou voluntariamente (GREVE, 2007).  

 



1.3.1.2. Método Frenkel 

Os exercícios de Frenkel, datados de 1889, visam proporcionar coordenação 

motora através de atividades ritmadas de aplicação e dificuldade progressiva, assim como 

balanceios suaves para além das posições de estabilidade corporal que possibilitam ativação 

do eixo de equilíbrio corporal em diversos parâmetros do movimento, seja ele estático ou 

dinâmico. Os movimentos são transformados dos mais simples para os mais elaborados. A 

complexidade e a combinação dos movimentos levados à prática proporcionam o 

desenvolvimento da atividade funcional da pessoa com transtornos neuromotores 

(SALMORIA e col., 2002).  

O método parte do pressuposto de que um músculo não age independentemente. 

Há na realidade um conjunto de músculos agonistas, sinérgicos e fixadores que viabilizam 

juntos o movimento coordenado. A coordenação motora dos movimentos é controlada pelo 

sistema cérebro-espinhal, dentre os quais o cerebelo, as vias sensitivas aferentes, o sistema 

vestibular e o sistema visual participam diretamente para a organização do movimento 

coordenado (KANDEL, 2001). As impressões cinestésicas capturadas por estas estruturas 

atuam sobre os centros motores voluntários por múltiplas conexões neuronais que ajustam o 

tônus postural e o equilíbrio (LIANZA, 2007).   

1.3.1.3. Método Kabat 

Técnicas de facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) foram postuladas por 

Herman Kabat, em 1951, que impõem exigências destinadas a promover ou acelerar a 

resposta do mecanismo neuromuscular por meio da estimulação dos proprioceptores. Os 

movimentos em massa de FNP são em forma de espiral e diagonal e se assemelham aos 

movimentos empregados no esporte e em atividades de trabalho (ADLER; BECKERS; 

BUCK, 2008). 



Os padrões de movimento podem ser atingidos pelo efeito de alongamento com a 

obtenção da flexibilidade e aumento da amplitude de movimento mediante técnicas 

específicas que compõem o método. Além dos procedimentos básicos, o método aplica 

padrões escapulares, padrões de membros superiores (básicos e variantes, unilateral e/ou 

bilateralmente), padrões pélvicos, padrões dos membros inferiores (básicos e variantes, 

unilateral e/ou bilateralmente), técnicas específicas de iniciação rítmica, inversão lenta, 

estabilização rítmica, réplica, progressão, treino estático e dinâmico de marcha (GREVE, 

2007; LIANZA, 2007). 

1.3.1.4. Propriocepção 

A percepção consciente ou inconsciente dos movimentos corporais, assim como 

informação postural ou posicional do corpo ou partes dele é enviada para o Sistema Nervoso 

Central (SNC), por receptores localizados nos músculos, tendões, ligamentos, articulações ou 

pele. Este mecanismo define a propriocepção como a consciência dos movimentos 

produzidos. A sensação do movimento ou aceleração articular definida como cinestesia, 

juntamente com sinais proprioceptivos, é transmitida para o córtex cerebral, a qual, após 

processamento da informação, envia a resposta motora eferente. O controle neuromuscular 

demarca a percepção, a recepção, o processamento e a efetivação da ação motora (ADLER; 

BECKERS; BUCK, 2008; LEPHART; FU, 2000). 

Para finalizar um comportamento, provisões podem ser criadas para adaptar o 

programa motor para possíveis mudanças que venham a ocorrer no meio externo (piso 

irregular, por exemplo) e/ou interno (como mudança no centro de massa por carga adicional). 

Estas provisões são estimuladas por sinais sensoriais – feedback (detecção de superfície de 

apoio alterada) e por feedforward (antecipação da mudança do centro de massa por 

experiência prévia). Ainda que alguma informação aferente seja redundante, mediante três 



vias sensoriais (somatossensorial, visual e vestibular), funções específicas exclusivas são 

associadas para focar a via sensorial mais pertinente para a informação. A ação proprioceptiva 

ativa função integral na capacidade de modificar modelos internos mediante controle 

feedforward que como tem sido demonstrado em pesquisas é parcialmente compensado pela 

informação visual (BURKE; PIERROT-DESEILLIGNY, 2005; FUJITA, 2005). 

A propriocepção engloba funções sensitivas distintas: sensação de movimento 

passivo (percepção da ação externa); cinestesia (sensação do movimento, aceleração 

articular); estagnosia (percepção da posição de parte ou partes do corpo no espaço); 

dinamaestesia (percepção da força aplicada durante contração voluntária). O controle 

neuromuscular é responsável pelas respostas eferentes apropriadas ao impulso proprioceptivo 

aferente. Sendo assim, o objetivo do treinamento/tratamento proprioceptivo e cinestésico é 

restaurar ou fornecer propriedades sensoriais de estruturas capsulares e ligamentares, e 

aprimorar a sensibilidade dos nervos aferentes, que levam informação sensorial para o córtex 

cerebral. O controle motor efetivo se dá pela precisão da informação sensorial concernente às 

condições corporais tanto no meio interno quanto no meio externo (FUJITA, 2005). 

1.4. DANÇATERAPIA E OS TRANSTORNOS NEUROMOTORES 

Desde os primórdios da humanidade o homem sentiu a necessidade de expressar 

uma emoção, uma plenitude particular, uma exuberância instintiva. A dança foi uma das 

primeiras formas de expressão artística e pessoal – a linguagem gestual imitativa (mimética) é 

a mais antiga forma de comunicação do ser humano – surgiu no período paleolítico, antes 

mesmo do homem aprender a cultivar a terra. Mesmo lutando pela sobrevivência, o homem 

dirigia sua atenção para uma atividade imaterial, sagrada, e tornou-se artista. Os hieróglifos 

desenhados em cavernas e grutas e que representam os mesmos movimentos, foram 



encontrados em várias regiões, da Europa à África do Sul, os quais sugerem que a 

humanidade tem uma origem cultural comum (CAMINADA, 1999). 

A repetição sincronizada dos gestos, de cunho naturalista, foi a primeira técnica 

de dança desenvolvida. Utilizava o seqüenciamento gradativo e estilizado de movimentos, o 

que constitui hoje o termo “coreografia” demonstrada em diversos hieróglifos. As danças 

circulares, danças de pares e as danças campestres caracterizavam o abstracionismo, o 

domínio da técnica corporal, tornando-se uma exibição, ou seja, um entretenimento. O drama, 

isto é, a representação emocional e simbólica, surgiu como forma de resolução de momentos 

de maior tensão do homem, ademais a capacidade imaginativa e o talento em interpretar os 

anseios da sociedade naturalmente (BOURCIER, 2001). 

Assim, com a evolução dos povos, a dança expandiu sua compreensão em passos 

e métrica (CAMINADA, 1999). Estudiosos da época renascentista estudavam as 

possibilidades de expressão do corpo, e hoje é bem difundido o conceito de que a dança 

abrange atividades expressivas, sensitivas, sensoriais, criativas, motoras e rítmicas e, assim, 

propõe tanto o conhecimento do próprio corpo e de suas potencialidades quanto à percepção e 

expressão do que é percebido e sentido. Ademais, permite verificar limitações, constatar 

sensações e emoções e descobrir novos caminhos para uma melhor utilização do corpo. A 

dança faz uso de componentes do movimento como equilíbrio, postura, coordenação e 

destreza, e sua aplicabilidade corpórea desenvolvida é constatada em atividades de vida diária 

(GUIMARÃES; DESANTANA, 2005). 

A dança, associada à música, pode permitir a capacidade de organizar seqüências 

complexas ou manter um grande volume de informações na memória – é o poder narrativo e 

mnemônico da música (LOMAN, 2005; SACKS, 2007). A música é a ordem no movimento 

sonoro e a dança é a ordem no movimento do corpo durante o desempenho do corpo e, além 



de permitir a exploração do espaço, transforma o ambiente e gera autoconfiança, autonomia e 

independência (GUIMARÃES; DESANTANA, 2005; KATZ, 2005). Tons melódicos têm o 

poder de embutir seqüenciamentos mesmo quando outras formas de organização (inclusive 

formas verbais) não têm êxito (SACKS, 2007).  

O corpo humano tem memória muito precisa para o andamento (métrica) e para o 

ritmo. Embutir palavras, habilidades ou seqüências em melodia e métrica é uma exclusividade 

humana. “A inexprimível profundidade da música, tão fácil de entender, e, no entanto tão 

inexplicável, deve-se ao fato de que ela reproduz todas as emoções do mais íntimo do nosso 

ser, mas sem a realidade e distante da dor [...]” (Schopenhauer) (FORINASH, 2005). O ritmo 

espontâneo é estruturado instintivamente através da noção de regularidade, de sucessão, de 

consciência do gesto, da transposição gestual de representações objetivas e gráficas (SACKS, 

2007). 

Os movimentos corporais, associados à métrica do ritmo, permitem localização e 

estruturação da dimensão temporal, assim como a percepção, a criação e a expressão de um 

movimento desenvolvido num espaço-tempo próprio e natural. Este ritmo quando 

acompanhado de movimento, fomenta percepção analítica e simbólica. Percebe-se o 

compasso, que é estruturado pela métrica imposta pela regularidade da medida rítmica. 

Assim, a métrica musical rege o ritmo e o movimento, mediante os acentos e ênfases nas 

frases melódicas. Compasso e melodia se harmonizam e influem a atividade motriz, como se 

o movimento, para ser executado, necessitasse de uma determinada “unidade de tempo” 

(FORINASH, 2005; SACKS, 2007; TAUBE, 1998). 

Quando uma atividade é ajustada em um tempo determinado (um ritmo), torna-se 

mais fácil de ser executada, por ser agradável e estimulante. O ritmo do movimento seria a 

divisão deste em diversas fases, que formam a estrutura dinâmica do mesmo através do 

andamento e da métrica. Ativa-se o controle e a coordenação motora para adaptar-se à métrica 



que determina ordenação espaço-temporal dinâmica do movimento. O ritmo se forma 

internamente, dando impulso e vida às estruturas métricas e o compasso identifica apenas uma 

medida, um tempo vazio, em que somente o ritmo pode dinamizar, preenchendo o tempo 

subjetivamente (SACKS, 2007). 

Atividade rítmica propõe estruturação e organização em tempo, espaço, ordem e 

dinâmica (STEPHENS, MILLER, 2009; TAUBE, 1998). A terapia pelo movimento recupera 

memórias pré-verbais que se encontram latentes no corpo e sensações corporais permitem a 

construção ou reconstrução mediante ação mnemônica pré-verbal, não-verbal e 

“inverbalizável”. O organismo humano provê um esquema somático inconsciente que pode 

ser chamado de cinestésico, que viabiliza a organização do movimento perdido, impedido ou 

nunca executado (CARR; SHEPHERD, 2003; LOMAN, 2005). 

1.4.1. Técnicas 

Diversas formas de expressão corporal podem favorecer o desenvolvimento e 

aprimoramento das habilidades neuromotoras. Destacamos aquelas que têm, por base 

metodológica, princípios afins às técnicas de cinesioterapia anteriormente mencionadas, como 

também aquelas que potencializam o ajustamento corporal, o ganho de amplitude de 

movimento, e que fomentem o controle neuromotor de pessoas com deficiência física. 

1.4.1.1. Método Feldenkrais 

O Método Feldenkrais é um sistema educacional centrado no movimento que 

objetiva a expansão e o refinamento do ser. Preconiza a melhora do repertório do movimento 

humano, assim como redução da dor e limitação articular. Este método usa o movimento 

como veículo primário para garantir destreza inata, e sendo diretamente aplicável em 

desordens restritivas. O sistema viabiliza a expansão das escolhas pessoais e respostas para 

vários aspectos da vida: emocionais, relacionais e intelectuais (BUCHANAN; ULRICH, 



2001). É aplicado em vários níveis, desde desordens corporais severas até o alto padrão de 

desempenho corporal profissional, promovendo a integração corpo/mente, além de permitir o 

aprendizado de se mover melhor por contribuir para um estado de bem-estar em vários níveis 

da percepção humana (GINSBURG, 2007). 

Feldenkrais (1904-1984) criou séries de movimento que fomentam a ação natural 

corporal, mesmo em um corpo com sérios danos físicos. O comando verbal é usado para 

direcionar seqüências e vários focos de atenção ao movimento, e instiga novas experiências 

físicas associadas à atenção em um novo caminho para a realização de uma ação qualquer. 

Estas experiências podem ser descritas como mudanças no mapa corporal representada no 

córtex motor. A imagem corporal ativada no córtex motor modifica padrões de movimento 

mediante a propriocepção (sentido da posição corporal). Feldenkrais postulou que as 

mudanças só poderiam ocorrer com a conscientização perceptiva incorporada no movimento 

(BUCHANAN; ULRICH, 2001). 

 O movimento funcional usa a premissa do “hands-on”, ou seja, as mãos ajudam e 

orientam a experiência do praticante para conexão de várias partes do corpo (com ou sem 

movimento). As ações corporais são desenvolvidas de padrões habituais e proporciona 

conforto para permitir a experiência detalhada do movimento. Através da precisão do toque e 

do movimento, aprende-se como eliminar excessos de esforço e também a se mover livre e 

facilmente. Embora a técnica não objetive eliminar a dor ou curar desordens físicas, 

transtornos neuromusculares crônicos podem ser naturalmente resolvidos por eles mesmos, 

mediante a aprendizagem do relaxamento e contração precisa dos músculos em atividade 

(GINSBURG, 2007).  

 

 



1.4.1.2. Método Horton 

Lester Horton (1906-1953) desenvolveu sua própria técnica de dança que 

incorporou diversos elementos rítmicos, incluindo danças nativas americanas e danças 

modernas. O método enfatiza o corpo como um todo, englobando as questões sensoriais e 

perceptivas de flexibilidade. O aumento da mobilidade, conseguido pelo alongamento de 

forma gradual e constante, favorece a coordenação motora e o ajustamento corporal, 

desenvolve conhecimento corporal, o qual torna o corpo hábil para expressar-se livremente 

(ROUHIAINEN, 2007). 

Horton teve grande interesse pelos mecanismos biomecânicos na dança, o uso da 

musculatura, especialmente dos membros inferiores, para evitar lesões posteriores, 

principalmente, nos joelhos, tornozelos, bem como particular interesse nos músculos 

antigravitacionais, principalmente os que sustentam a coluna vertebral. Preocupou-se com a 

influência do movimento durante as fases de transferência de peso, de deslocamentos 

corporais e saltos no treinamento de profissionais. A técnica prioriza o quadril e a região 

lombar como diretrizes para a centralização e condução do movimento. As seqüências 

baseiam-se em movimentos balísticos e espiralados sincronizados ao ciclo respiratório e ao 

sentido da ação muscular (KABBANI; KRASNOW, 1999). 

1.4.1.3. Método Graham 

Martha Graham (1894-1991) fundamentou seu método na interrupção do 

paradigma do modelo cartesiano da dança clássica, fomentando a expressão corporal 

individual e a introspecção do movimento para viabilização do mesmo para o exterior. 

Preconizou o estado estético no sentido de impulsionar a sensibilidade inerente do homem 

inquirindo a corporeidade que instiga a ação vital – a integração dos processos respiratórios 

aos movimentos (NAONE, 2005). Sua predisposição ao estudo cinesiológico da dança pode 



ser explicado pela necessidade do seu pai, médico especialista em neurologia, ter interesse em 

diagnosticar os mecanismos do movimento corporal (RESENDE, 2008).  

A compreensão da capacidade do corpo se expressar foi o foco central do desejo 

de Graham em dançar. Todo o seu postulado baseia-se na conscientização do movimento e na 

expressão corporal – que considerasse o corpo na sua singularidade, respeitando a 

complexidade anatômica e cinética de cada um – o corpo como meio de expressão, não como 

meio de atuar automático. O método baseia-se nos princípios da associação da respiração aos 

movimentos executados. A inspiração (release) está relacionada à expansão e liberação do 

corpo. A expiração (contraction) associa-se ao movimento de contração e de centralização do 

corpo (RESENDE, 2008; ROUHIAINEN, 2007). 

As seqüências coreografadas são coordenadas à respiração: a cada mudança do 

movimento, muda-se a incursão, de inspiratória para expiratória ou vice-versa, obedecendo-se 

os critérios de expansão e retração do corpo durante a ação motora. Os movimentos são 

executados em continuidade crescente espiralada (em espiral) que expressa o interior do 

homem, tendo como gerador central do movimento o quadril, que permite o menor gasto de 

energia e tempo para a realização do movimento corporal (ROUHIAINEN, 2007). 

1.4.1.4. Método Laban 

Rudolf Von Laban (1879-1958) foi um dançarino, coreógrafo, arquiteto e pintor 

alemão que desenvolveu teorias e sistemas para anotação do movimento humano 

(Labanotation), teorias espaciais (Corêutica) e análise qualitativa do movimento humano 

(Effort/Shape) . Postulou princípios básicos da forma, seqüência e dinâmicas do movimento 

humano. A descrição e a observação qualitativa do movimento são baseadas na afecção dos 

princípios fundamentais propostos por Laban (corpo, esforço, figura e espaço) (SALVAGNO, 

1999).  



Estes princípios se baseiam: no reconhecimento das articulações e suas 

possibilidades de movimento; na observação do peso do corpo em partes e no todo, em 

diferentes posições; na relação dos apoios do corpo com o chão, com objetos e o com próprio 

corpo, utilizados passiva ou ativamente na pausa ou em transferência no movimento; e no 

despertar da percepção de resistência da musculatura corporal. A percepção da 

tridimensionalidade do corpo estabelece linhas de oposições de ação e reação do corpo 

(BECKER, 2005). 

Outra análise da dinâmica do movimento fundamenta-se na referência anatômica 

e na direção das linhas de ação do mover-se. Este enfoque simplifica o entendimento e reduz a 

sobrecarga muscular, por menor tensão e maior mobilidade na projeção e na transferência de 

peso. Cada vetor de força aciona musculaturas específicas, libera tensões e funciona como 

alavanca óssea que determina o movimento. Os vetores de força têm suas respectivas funções 

para uma organização mais segura do corpo na sua globalidade (RESENDE, 2008) 

1.4.1.5. Método Bartenieff (Bartenieff Fundamentals) 

Irmgard Bartenieff (1890-1981), alemã, fisioterapeuta e educadora somática, que 

formulou diversos conceitos para o conhecimento do processo de mobilidade corporal. 

Bartenieff Fundamentals abarca a análise do movimento corporal humano numa série de 

conceitos, princípios e exercícios propostos pela teoria do movimento postulada por Laban no 

prisma cinesiológico do corpo humano, dentre eles: alinhamento dinâmico, suporte 

cardiorrespiratório, fator rotacional, iniciação e seqüenciamento, espaço atento, centro de 

peso/transferência de peso, esforço atento, modulação desenvolvida e suporte para mudança 

de nível (BARTENIEFF, 1980; SILVEIRA, 2006). 

O Bartenieff Fundamentals é um dos vários métodos de educação somática 

utilizados, atualmente, por dançarinos, atores, coreógrafos e pesquisadores do movimento 



como uma abordagem de treinamento corporal básico que lida com a criação de conexões no 

corpo, de acordo com princípios de funcionamento eficiente do movimento, em um contexto 

que encoraja a expressão pessoal e o envolvimento psico-corporal como um todo (SILVEIRA, 

2006). O método prepara o corpo através da (re) educação de determinados padrões e 

conexões básicas que são considerados inerentes de todo movimento, seja ele gestual ou mais 

refinado (BARTENIEFF, 1980).  

Práticas somáticas como o Bartenieff Fundamentals foram amplamente difundidas 

nos ambientes artísticos profissionais e acadêmicos como uma possibilidade de preparo 

corporal somática de diferentes linguagens, como o teatro, a dança contemporânea e a dança 

teatro. Há diversos estudos que abordam a eficácia do método Bartenieff Fundamentals no 

preparo corporal de diferentes artistas em vários domínios, mas há uma quase inexistente 

fonte de relatos no campo do preparo corporal de artistas com deficiência física. Apesar do 

crescimento das práticas somáticas nas artes cênicas, principalmente o Bartenieff 

Fundamentals, há poucas pesquisas que investigam a relação entre a dança e os artistas com 

transtornos neuromotores, a partir da perspectiva do dançarino (SILVEIRA, 2006).  



II. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

- Verificar o efeito da dançaterapia na qualidade de vida e na função neuromuscular de 

indivíduos com transtornos neuromotores. 

 

Objetivos Específicos 

- Verificar o efeito da Dançaterapia na qualidade de vida; 

- Analisar se a dança terapêutica contribui para o aumento da amplitude de movimento 

articular; 

- Investigar os efeitos da Dançaterapia na funcionalidade estática e dinâmica; 

- Propiciar nova proposta de procedimento terapêutico que visa o bem-estar e a otimização do 

controle neuromuscular de sujeitos com deficiência física de base neurológica. 

 

 

 

 

 

 

 



III. MÉTODOS 

 

A pesquisa seguiu as Diretrizes e Normas de Pesquisa em Seres Humanos do 

Conselho Nacional de Saúde (item VII da Resolução 196/96), pelo Comitê Nacional de Ética 

e Pesquisa (CONEP), e foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 

de Sergipe (CEP/UFS), nº CAAE – 0135.0.107.000-09 (Apêndice 4). O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido foi devidamente assinado por todos os sujeitos ou por seus 

responsáveis envolvidos no estudo (Apêndice 3). 

3.1. Delineamento do Estudo 

Este estudo se trata de um ensaio clínico, controlado e com distribuição aleatória. 

Uma distribuição bloqueada foi realizada para gerar uma seqüência de alocação para garantir 

proporcionalidade de distribuição entre os grupos durante todo o desenvolvimento do estudo. 

Assim, o número de participantes em cada grupo seguiu a proporção 1:1.  

Os indivíduos com transtornos neuromotores foram aleatoriamente incluídos em 

um dos dois grupos de estudo. Para tal, a distribuição aleatória ocorreu na ordem em que os 

sujeitos foram incluídos no estudo, de acordo com uma distribuição gerada por um programa 

computacional, a qual foi preparada antes de iniciar a coleta de dados.  

3.2. Casuística 

Foram considerados como critérios de inclusão para esta amostra: indivíduos com 

transtornos neuromotores por lesão nervosa central; ambos os gêneros; faixa etária entre 15 e 

29 anos; presença de hipertonia muscular determinada ao teste de movimentação passiva; que 

não realizaram, paralelamente ao desenvolvimento do protocolo de pesquisa, outra atividade 

física; que não apresentasse cardiopatias ou neoplasias. Alterações cognitivas ou psiquiátricas 



associadas e a recusa em permanecer participando do estudo constituíram critérios de 

exclusão. 

Os sujeitos foram aleatoriamente alocados em um dos seguintes grupos: Grupo 

Dançaterapia, composto por sujeitos com transtornos neuromotores, submetidos à 

dançaterapia; e Grupo Cinesioterapia, formado por indivíduos que possuíam transtornos 

neuromotores submetidos a atendimento cinesioterapêutico conforme técnicas tradicionais, 

caracterizando, assim, o grupo controle. 

Uma estimativa do tamanho amostral pretendido para os grupos de estudo foi 

determinada usando os dados dos primeiros 12 sujeitos envolvidos no estudo. Um α = 0,05 e 

um poder = 75% indicou um tamanho amostral de 12 sujeitos por grupo.  

3.3. Protocolos de Estudo 

3.3.1. Dançaterapia 

O Grupo Dançaterapia participou de aulas de dança, com enfoque nos conceitos de 

Laban/Bartenieff, Horton, Graham e Feldenkrais, com duração de uma hora, duas vezes por 

semana, num período de dois meses. As sessões de dançaterapia aconteciam duas vezes por 

semana e constavam de quatro séries com oito repetições para cada uma das seguintes 

condutas: (a) ganho na amplitude de movimento global: atividades dinâmicas coordenadas e 

ritmadas, na amplitude de movimento conseguida pelo sujeito com exercícios de chão de 

acordo com o método Feldenkrais e Graham; (b) coordenação motora: movimentos 

coordenados de membros superiores e inferiores, preconizando direções opostas e as 

diagonais propostas pelo método Feldenkrais e Laban/Bartenieff; (c) imagem corporal: 

interação entre executor e ambiente (orientação espaço-temporal); acoplamento de 

componentes simultâneos do movimento (coordenação temporal); propriocepção 



(conhecimento/percepção interna do movimento) sugeridos pelos métodos Feldenkrais, 

Horton e Graham; (d) destreza e agilidade: combinação de componentes sucessivos do 

movimento (ajustes antecipatórios no percurso do movimento); movimentos de tronco e 

cabeça que auxiliam a orientação espacial e estimulam noções de equilíbrio propostos por 

Graham e Laban/Bartenieff. 

3.3.2. Cinesioterapia  

O grupo Cinesioterapia recebeu exercícios terapêuticos tradicionais, dentre eles, os 

métodos Bobath, Frenkel, Kabat e exercícios de propriocepção, duas vezes por semana, em 

dois meses, os quais constavam de quatro séries com oito repetições para cada uma das 

seguintes condutas: (a) ganho na amplitude de movimento de coluna, membros superiores e 

membros inferiores: exercícios de alongamento passivo e ativo; (b) coordenação motora: 

exercícios alternados de membros superiores e inferiores nas diagonais propostas por Kabat; 

(c) imagem corporal: orientação espaço-temporal, atividades relacionadas à direção do 

movimento, seguindo a escala neuroevolutiva sugerida por Bobath; (d) destreza e agilidade: 

atividades de propriocepção; associação de mais de um movimento para instigar a fluência do 

movimento, com exercícios de Frenkel e de propriocepção.  

3.4. Instrumentos de avaliação 

3.4.1. Dados sócio-demográficos 

Uma ficha de avaliação foi utilizada no início do estudo para a coleta de dados 

demográficos (nome, idade, peso, altura, índice de massa corporal, ocupação profissional, 

estado civil, cor, história da doença atual, história da doença pregressa, antecedentes 

familiares, história fisiológica, história social) e registro de informações relacionadas às 

atividades funcionais dos sujeitos da pesquisa (Apêndice 1). 



3.4.2. Qualidade de Vida 

Para a avaliação da qualidade de vida, foi utilizado o instrumento genérico SF-36 

(Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey – SF-36).  A versão brasileira 

do SF-36 é muito utilizada em várias áreas da saúde para análise da qualidade de vida 

(CICONELLI, 1999). O questionário SF-36 inclui uma escala multi-item que acessa oito 

dimensões: 1) limitações na atividade física, devido a problemas de saúde; 2) limitações na 

atividade social, devido a problemas físicos e emocionais; 3) limitações nas atividades usuais, 

devido a problemas físicos de saúde; 4) dor corporal; 5) saúde mental geral (estresse 

psicológico e bem-estar); 6) limitações nas atividades, devido a problemas emocionais; 7) 

vitalidade (energia e fadiga); e 8) percepção da saúde geral. As questões são designadas para 

um fácil entendimento e relevante para a maioria das pessoas. São requeridos cerca de 5 a 10 

minutos para completar os questionamentos. O Questionário SF-36 (versão brasileira) foi 

aplicado em dois momentos: antes de iniciar as sessões de Dançaterapia e de Cinesioterapia e 

após dois meses de realização do protocolo (Anexo 1).  

3.4.3. Mobilidade Articular 

 

Para analisar o grau de amplitude de movimento passivo, foi utilizado um 

goniômetro, instrumento que apresenta duas hastes, uma fixa e outra móvel, ambas com 

escala métrica em graus, para mensuração nos eixos de movimento sagital, frontal e 

longitudinal, locais em que o eixo do goniômetro é posicionado paralelamente à articulação 

no plano de movimento em análise. Esta mensuração foi realizada no início e no final do 

protocolo. Dois pesquisadores treinados aferiram as medidas angulares em cada fase de 

instrumentalização para comparar possível variação entre as análises obtidas e, quando 



ocorreu diferença na medida do ângulo, obteve-se a média dos ângulos encontrados. O 

procedimento foi repetido nos dois grupos e nos dois momentos de coleta.  

As articulações avaliadas, nos dois lados, nos planos de movimento frontal, sagital 

e transversal, foram: nas colunas cervical e lombar, foram verificados os movimentos de 

flexão, extensão, rotação e inclinação lateral; em ombro e quadril, as ações de flexão, 

extensão, (flexão de quadril com joelho em extensão e em flexão foram adicionais ao quadril), 

abdução, adução, rotação externa e interna; em cotovelo, punho e joelho, os movimentos 

analisados foram de flexão e extensão; na articulação do tornozelo, dorsiflexão, flexão 

plantar, abdução, adução, inversão e eversão (GLANZMAN e col., 2008) (Anexo 2). 

 

3.4.4. Função Motora 

 

O tônus muscular foi avaliado e reavaliado segundo o protocolo de avaliação de 

Durigon (2004), para avaliação do desempenho motor e funcional, o qual é composto por três 

partes: (1) avaliação do tônus muscular, em que foi observada a reação ao alongamento 

passivo nas articulações do ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho e tornozelo, em ambos os 

lados e em todas as direções de movimento; (2) adoção e manutenção da postura estática: 

sedestação, quadrupedia, ajoelhado, semi-ajoelhado, bipedestação; e (3) realização de 

atividade funcional: engatinhar e marcha. O protocolo foi aplicado em dois momentos durante 

o estudo: pré e pós-tratamento. Dois pesquisadores treinados analisaram o grau de 

hipertonicidade dos participantes da pesquisa em cada fase de instrumentalização para 

comparar possível variação entre as análises obtidas e, quando ocorreu diferença de valores, 

repetiu-se a análise. O procedimento foi repetido nos dois grupos e nos dois momentos de 

coleta (Apêndice 2). 

 



3.5. Execução do protocolo 

O procedimento aplicado no grupo Dançaterapia foi realizado em sala contendo 

barras afixadas à parede, espelho e equipamento de som, onde foram executadas aulas de 

dança (atividade rítmica coordenada), com duração de uma hora, duas vezes por semana, 

durante dois meses. A conduta aplicada no grupo Cinesioterapia foi realizada em ambulatório 

devidamente preparado para o atendimento da cinesioterapia, no Centro de Reabilitação 

Ninota Garcia da Universidade Tiradentes, Sergipe. 

 

Figura 1: Linha do tempo do protocolo de pesquisa. 

 

 

3.6. Análise estatística 

Os dados coletados foram, inicialmente, transportados para uma planilha de dados 

do programa Excel for Windows 2007 e, então, para o programa SPSS, versão 16.0, para as 

seguintes análises: (a) descritiva: com confecção de tabelas de freqüência, medidas de posição 

(média, mínima, máxima) e dispersão (erro-padrão); (b) de comparação: teste T-Student para 



amostras dependentes e independentes. Os dados com valor de p ≤ 0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. RESULTADOS 

 

Os resultados a seguir foram distribuídos no formato de três artigos que foram submetidos à 

publicação em periódicos científicos em áreas afins da Fisioterapia e da Dançaterapia. O 

primeiro artigo envolve os resultados sobre a qualidade de vida, intitulando-se “Dance 

Therapy improves Quality of Life in Individuals with Neuromotor Disorders”. O segundo 

artigo discorre sobre a amplitude de movimento e o uso da goniometria, com o título “The 

Dance Therapy in the Range of Motion in Subjects with Neuromotor Disabilities”. O terceiro 

artigo apresenta as questões relacionadas ao tônus muscular e ao equilíbrio corporal: “Dance 

Therapy improves Static and Dynamic Motor Function in Subjects with Neuromotor 

Disabilities”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artigo 1 

DANCE THERAPY IMPROVES QUALITY OF LIFE OF INDIVIDUALS WITH 

NEUROMOTOR DISORDERS 

Teixeira-Machado, L.A.; DeSantana, J.M. 

ABSTRACT 

BACKGROUND: The dance is a possibility of non-verbal communication. It is supposed 

that, like therapy, the dance can embrace and interconnect cerebral areas which are 

responsible for the cognition, emotion and motor action. OBJECTIVE: To investigate the 

effect of Dance therapy on the quality of life of subjects with neuromotor disorders. 

METHODS: This controlled and randomized clinical trial was composed by two groups: 

Dance Therapy and Kinesiotherapy. Both of them were undergone to an 1-hour treatment, 

twice a week, along two months. The questionnaire about quality of Life Short-Form 36 

(Brazilian version) was used as an instrument of evaluation. The applied procedures in the 

groups Dance Therapy and Kinesiotherapy were conducted in suitable locations for the 

therapies.  Twenty-six subjects were proportionally allocated into the two groups of study. 

RESULTS: The findings suggest impairment in quality of life in various rules in both groups 

when analyzed through SF-36. The worst scores of quality of life were observed for the field 

of physical limitation in both groups (Dance Therapy 20.76±6.76, Kinesiotherapy 

37.69±8.05). Significant improvement was observed for the items functional capacity 

(p=0.019), general health (p=0.015), social aspects (p=0.002) and limitation for emotional 

aspects (p=0.039) only for the group Dance Therapy after treatment. CONCLUSION: The 

Dance Therapy promoted enhancement on the quality of life in patients with brain-related 

neuromotor disabilities.  

 

Key words: dance therapy, rehabilitation, brain Diseases, muscle hypertonia, quality of life 



People act in the world through their body, which moves allowing people to 

communicate, work, learn and feel the world.
16,26

 Individuals with brain-related mobility 

limitations were difficult to demonstrate and express their individuality to the society.
29

 One 

way to enhance the perception and processing of the external environment is through 

teleceptive stimuli – activation of visual and auditory senses and the vestibular system – 

which activate brain regions responsible for transmitting information by the sensory 

pathways.
13,31

  

Through these stimuli, it seeks the focus of intervention by the dance therapy, as 

highlighted by Duignan et al
8
 for importance not only hyperactivity, but also psychosocial. 

Dance as therapy is relevant to the precepts of public health, as it promotes health, prevents 

disease and provides longevity in improving health and biological, psychological and social 

well being.
8,36

  

Neurological diseases reduce the quality of life because they affect the physical, 

cognitive, emotional and social aspects.
12,40 

Brain injuries weaken cognitive and space-time 

orientation and this reflects on the difficulty to interact and to position itself in a situation, 

which affects the concepts of quality of life.
35

  

Other studies that assessed the quality of life in subjects with neurological 

disorders with similar methodological design compared the effects of dance therapy with 

other physical activities. Some authors have conducted studies on interventions to identify the 

effects of various forms of dance on the quality of life in the elderly, Parkinson disease, 

schizophrenic and demented patients.
7,8,12,40 

Therapeutic approaches that promote the integration of persons with disabilities in 

social and cultural contexts are of fundamental importance.
23 

The therapy using dance allows 



exploration of space, transforms the environment and generates self-confidence, autonomy 

and independence.
38

 Just as the aesthetic state, ie, the identification of a body capable of 

producing something to the external environment, sponsored by dance, boosts the sensitivity 

inherent in man and questions the physicality, which is the body’s ability to think.
9
 And this 

reflects an organized movement this thinking that leads a movement to represent him.
31

  

The focus of this present study was to offer new proposal of therapeutic procedure 

aiming the improvement of the well being and quality of life of people with physical 

disabilities in association with the benefits they envision a more functional neuromotor 

apparatus. Thus, the present study was performed to add to the scarcity of knowledge in this 

area regarding possible contributions that generate dance as a therapy in patients with 

neuromuscular limitations.  

METHODS 

First of all, written informed consent, approved by the Ethics Committee in 

Research from the Federal University of Sergipe, was obtained from all patients before their 

participation. 

 

Study Design 

This study was a controlled and randomized clinical trial. After signing the 

informed consent, the subjects were randomly enrolled into two groups according to a 

computer-generated randomization sequence: (1) Dance Therapy (DT) or (2) Kinesiotherapy 

(KT). Randomization occurred in order in which patients were enrolled in the study according 

to the computer-generated randomization system prepared before the start of the study. A 

blocking randomization was performed to generate a sequence of allocation to ensure that 



there was a close balance of the numbers in each group at any time during the study. After 

every block, the number of participants in each group would be equal, in a 1:1 ratio.  

Subjects 

The inclusion criteria were as follows: subjects with brain-related neuromotor 

disabilities; both genders; aging between 15 and 29 years-old; muscle hypertonia at the 

passive movement examination; no physical activity parallelly research protocol; do not 

exhibit cardiopathy or neoplasy. Excluding criterions were cognitive or psychiatric 

disturbances and refusal of continuing participating in study.   

The subjects were randomly allocated in one of the following groups: Dance 

Therapy Group which was composed of subjects with neuromotor disabilities and undergone 

to Dance Therapy sessions; and the Kinesiotherapy Group served as a control group and was 

likely composed of subjects with neuromotor disabilities who were undergone to 

Kinesiotherapy sessions.  

An estimative of intended size sample bias to study groups was fixed using the 

demographics data of the twelve first involved subjects in the study. An α = 0,05 and a power 

of 75% indicated a size sample bias of twelve subjects for group. 

Experimental Protocols 

Dance Therapy 

The Dance Therapy Group received dance sessions based on the concepts of 

Feldenkrais, Horton, Graham and Laban/Bartenieff. An hour-sessions were performed twice a 

week, along two months. Four sets with eight repetitions for each procedure  were performed 

as follows: (a) global range of motion (ROM): coordinated and rhythmic dynamic activities in 



the ROM through floor exercises according to Feldenkrais and Graham methods; (b) motor 

coordination: coordinated movements of upper and lower limbs emphasizing opposite 

directions and the proposed diagonals through Feldenkrais and Laban/Bartenieff methods; (c) 

body image: interaction between executer and environment (space-temporal orientation); 

linkage of simultaneous components of the movement (temporal coordination); 

proprioception (inside knowing/perception of the movement) suggested by Feldenkrais, 

Horton and Graham methods; (d) skill and agility: linkage of sequential components of the 

movement (anticipatory adjustments in the course of the movement); movements of torso and 

head those aid spatial orientation and stimulate equilibrium notions proposed by Graham and 

Laban/Bartenieff. 

Kinesiotherapy 

The Kinesiotherapy group received traditional therapeutic exercises, including 

Bobath and Kabat methods and Frenkel and proprioception exercises, during one hour, twice 

a week, along two months. Four sets with eight repetitions for each procedure were likely 

performed: (a) global ROM with passive and active stretching exercises; (b) motor 

coordination: coordinated movements of upper and lower limbs emphasizing opposite 

directions and the proposed diagonals through Kabat method; (c) body image: space-temporal 

orientation, dynamic activities following the neuroevolutive scale suggested by Bobath 

method; (d) skill and agility: proprioception activities; association of more than one 

movement to instigate flowing movement with Frenkel and proprioception exercises.  

Assessment Instruments 

Social Demographic Data 



An entrance form was used in baseline to collect demographic data (name, age, 

weight, job, marital status, general characters, and history of disease, preceding familiar, 

physiologic and social histories) and recording of related information about functional 

activities of subjects of the study.  

Quality of Life 

To assess the quality of life we used the Brazilian version of SF-36 (Medical 

Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey – SF-36).  The Brazilian version of SF-

36 is widely used in various areas of health for assessing the quality of life.
5
 The SF-36 

includes a multi-item scale that assesses eight dimensions:
 
1) limitations in physical activities 

due to health problems; 2) limitations in social activities due to physical and emotional 

problems; 3) limitations in usual activities due to physical health problems; 4) body pain; 5) 

general mental health (psychological stress and well being); 6) limitations in activities due to 

emotional problems; 7) vitality (energy and fatigue) and 8) general health perception. The 

questions are designed for easy understanding and relevant to most people. About five to ten 

minutes are required to complete the question. The SF-36 Questionnaire (Brazilian version) 

was applied on two occasions: before starting the Dance Therapy and Kinesiotherapy sessions 

and after two months of completion of the protocol. 

Protocol Procedure 

The procedure applied in the Dance Therapy group was realized in dance class 

with parallel bars, mirror and sound equipment. The procedure applied in the Kinesiotherapy 

group was realized in ambulatory for physical therapy in the Ninota Garcia Rehabilitation 

Center of Tiradentes University in Sergipe State. 



 

Figure 1: Timeline of the study protocol. 

 

Statistical Analyses 

The collected data were carried to data worksheet Excel for Windows 2007, and 

then to SPSS program, version 16.0, for the following analyses: (a) descriptive analyses: 

frequency table confection, position measures (mean, minimum, maximum) and dispersion 

(standard error mean); (b) to comparison: T-Student test for dependent and independent 

variables. Data with p ≤ 0.05 were considered statistically significant. 

 

RESULTS 

Thirty-two subjects were eligible to begin participation in this study. Two subjects 

were excluded from the study because they aged under thirteen years old. Thus, 30 subjects 

began the research. During the implementation of protocols two participants concluded 

physiotherapy sessions and other two gave up to participate in the study. Twenty-six subjects 

were distributed in two research groups. Thirteen subjects, five were women and eight men, 



were allocated to Kinesiotherapy group. Thirteen subjects, seven women and six men, were 

enrolled in Dance Therapy group (Figure 2). Age and weight were statistically similar for 

both groups (Table 1). 

Table 1: Age (years) e weight (Kg) of the subjects included in the groups Dance Therapy and Kinesiotherapy.  

Demographic Characteristics Dance Therapy Kinesiotherapy P 

           Age (years) 20.46±2.19 20.61±2.31 .88 

           Weight (Kg) 58.77±3.83 59.54±3.86 .79 

 Mean±SEM and P. T-Student test. 

 

                                    

 Figure 2: Flow of Patients through the Trial. 

 

The worst scores for the quality of life were observed on the field of physical 

limitation in both groups (Dance Therapy: 20.76±6.76; Kinesiotherapy: 37.69±8,05; Tables 1 

and 2). 



Table 2: SF-36 Questionnaire domains before and after the kinesiotherapy intervention.  

SF – 36 Domains Stages of Intervention with 

Kinesiotherapy 

P 

 BEFORE AFTER  

Functional Capacity 37.69±8.05 39.23±7.67 .16 

Limitation of Physical Aspects 46.15±8.41 46.15±8.41 1.00 

Pain 74.92±6.08 75.69±6.60 .34 

General Health 56.07±1.41 56.07±1.41 1.00 

Vitality 60.38±3.60 61.53±3.50 .19 

Social Aspects 59.61±7.23 59.61±7.23 1.00 

Limitations of Emotional Aspects 51.00±10.40 51.00±10.40 1.00 

Mental Health 79.69±2.14 79.69±2.14 1.00 

           Mean±SEM and P. T-Student test for dependent variables. 

From the analysis of the domains of SF-36 there was statistically significance 

difference for the items functional capacity (p=.019), general health (p=.015), social aspects 

(p=.002) and limitations by emotional factors (p=.039) in Dance Therapy group (Table 3). 

There was improvement in both functional capacity and vitality and also pain reduction for 

the Kinesiotherapy group, although these results were not statistically significant (Table 2). 

Table 3: SF-36 Questionnaire Domains before and after the Dance Therapy intervention.  

SF – 36 Domains Stages of Intervention with Dance Therapy P 

 BEFORE AFTER  

Functional Capacity 20.76±6.76 30.76±6.83 .02* 

Limitation of Physical 

Aspects 

46.15±10.14 53.84±10.53 .22 

Pain 55.23±9.42 57.00±9.69 .66 

General Health 50.76±3.38 57.53±2.45 .01† 

Vitality 41.92±5.64 41.53±5.50 .86 

Social Aspects 60.57±9.15 72.11±9.82 .01† 

Limitations of Emotional 

Aspects 

63.69±8.81 74.15±10.10 .03* 

Mental Health 45.4±2.29 49.84±3.05 .13 

Mean±SEM and P. T-Student test for dependent variables. * p< .05; †p≤.01. 

DISCUSSION 

The significative improvement in the functional capacity, general health, social 

aspects and limitation for emotional aspects domains in Dance Therapy group was similarly 



found on in the study by D’Alencar et al
7
 with older people regarding to the improvement of 

functional capacity and social aspects. Another similar study with deaf investigated the degree 

of aesthetic education in dance and its influence in the socialization of the deaf, and how 

important the integration of individuals with the outside world.
27

 These data corroborate our 

findings. 

 Most studies with similar methodological design to our study showed the benefits 

of dance therapy in various other diseases and neuromotor impairments such as lung and 

mama cancer, Parkinson’s Disease, rheumatoid arthritis, 

elderly
2,3,6,7,8,12,13,14,15,19,23,25,27,30,33,35,39,40

. These studies have found that dance therapy helps to 

improve the quality of life, as evidenced by Duignan et al
8
 in reducing anxiety, a key factor 

for the psychological status without significant changes in motor impairment.  

The emotional aspects were also accentuated by Pelc
27

, who observed the 

effectiveness of dance therapy for deaf people, evidencing the pleasure to dance as a stimulus 

to the process of communication with the outside world. Similarly, the findings by Schimitt 

and Frölich
35

 have elucidated the integration of sensoriomotor process through dance therapy 

intervention. Some studies indicate the benefits of dance in relation to depression in cancer 

patients, elderly, teen age depression.
2,14,15. 

According to Forinash
9
, Loman

20
 and Rimmer

29
, the rhythm accompained by 

movement foments analytical and symbolic perception and, allows location and structure of 

temporal dimension, thus as perception, creation and expression of a developed movement in 

itself and natural space-time. Observing these criteria the dance is creative possibility of non-

verbal communication that uses movements/thoughts of knowledge registered in the body.  



This creative possibility that develop movement must be due to the dance therapy 

acts as a set of possibilities that the body travels in search of better solution, because it 

promotes satisfaction and sense of well-being that can act as an evolutionary and adaptive 

strategy. Moreover, the dance communicates tacit knowledge, linked to the cognitive 

unconscious and depends on the processing information and the use of subjective insights.  

Pondering the peculiarities of each individual is of fundamental importance as 

regards the limiting factors of purposeful movement. So, dance as therapy is based on the 

concepts by Forinash
9
 and Sacks

32
 on the brain has the ability to recognize rhythms and 

musical structures and give an emotional meaning. Physical aspects, although limiting, do not 

restrict the human being to have and active and participative social life, is crucial to achieve 

the concepts of biopsychosocial health, since health covers not only the physical but also 

psychological terms.  

The significant improvement of functional capacity in Dance Therapy group 

shows that dance therapy allows to discover new ways to better use of the body, not only it 

uses important components of motion as balance, posture, coordination, dexterity, but also 

promotes daily life activities. This was observed in a study by Hackney and Earhart
12

 in 

Parkinson Disease using tango and waltz as easy ways of functional capacity by optimizing 

the balance and gait, as well as social interaction, because the activities require dancing with a 

partner.  

The individual who is limited by its physical weakness cannot impose meanings 

of context because it lacks tools that enable the excellence of its social integration. The arts, 

emphasizing the dance, are supporting of the sensory motor rehabilitation in the configuration 

of the relationships that enable the body to act on the possibilities for the inclusion and 

integration in the community.  



The emotional weakness in cancer is well described in studies by Sandel and 

colleagues
3
. The intervention of dance as therapy resulted in substancial improvement in 

physical and emotional needs in women after cancer treatment.
3
 The dance enhances the 

emotional state to be rather keen on the precepts of motivation, making effective in improving 

the general state of health, either in cancer patients or in patients with neuromotor disorders, 

as the governing principle of emotional states is the same.  

Noreau et al.
24

 and Perlman et al.
28

 emphasized the positive changes in the force 

and function of limbs in patients with rheumatoid arthritis. The presence of a chronic disease 

is associated with worsening quality of life of a population, as exposed by Hackney and 

Earhart
12

 as well as reduced quality of life of patients with brain injury, when compared with 

general population.  

None of the above authors used the Short Form-36 Questionnaire for evaluating 

quality of life. The instruments for evaluating the quality of life used in previous studies were 

structured and semi-structured questionnaires directed on specific diseases, and no protocol 

for assessing the quality of life for individuals with neuromotor disorders was found. Only 

one specific protocol for individuals with Parkinson Disease in study by Hackney and Earhart 

was observed.
12

  

From the statistical point of view, the results were not statistically significant in 

Kinesiotherapy group. In Dance Therapy group there was no significance in the items of 

physical limitation, pain intensity, vitality and mental health. However, from clinical point of 

view, the SF-36 is a generic instrument to assess quality of life, and it was used because it is 

widely reported in numerous studies and also for being the best. There is not yet an 

assessment instrument of QOL specific to individuals with neuromotor disorders that disabled 

the analysis of changes during the sessions that subjects were submitted in both groups. 



The item on the physical limitation of the SF-36 questions on activities such as 

running, participating in sports, lifting or carrying groceries, moving table, climbing stairs, 

tasks that are not executed, mostly by the population studied, as perceived in our sample.  

It is important to note that the domain physical limitation assesses especially the 

performance in daily physical activities and motor work. Patients with neuromotor disorders 

relating to sequelae of brain injury have neuromuscular impairment that cannot run many of 

the tasks asked in the generic instrument used to assess the quality of life of that population in 

the physical range. 

The sequelae of central lesion difficult and in some cases, disable the manipulation 

of objects and compromise the body as a whole
10,16

. Most of the research subjects do not 

ramble independently, others had lesions in regions responsable for movement control, which 

affect the skill and organization of functional motor patterns. However, dance as therapy 

provides the integration of individuals with neuromotor disorders in social contexts, because 

it extends the personal choices and responses to various aspects of life, whether emotional, 

relational and intellectual, and determine the satisfactory results by allowing state of well 

being in various levels of human perception, especially in a body with difficulties and 

limitations of expression.  

Although several authors have reported significant improvement in emotional, 

functional and social aspects in the QOL
2,37,8,12,13,14,15,24,27,33,35,37

, none emphasized the 

influence of dance therapy in individuals with brain-related neuromotor disorders. This study 

is reforced by the scarcity of research on the influence of dance therapy in QOL in this 

population and encourages the development of further studies that underscore the effects of 

dance of such long-term therapy.  



CONCLUDING AND REMARKS 

The dance, as therapy, interferes in the cognitive processes for the preparation of 

the movement for asking sensory stimuli that favors expansion of the functional capacity of 

people with physical disability.  

Regarding to the social aspects, the dance therapy enables the insertion in the 

social contexts of individuals with physical limitations by providing participation in social 

and cultural activities.  

Using dance as a possible improvement of neuromotor apparatus of patients with 

neuromotor disorders showed to be of significant importance in the emotional aspects by 

building meaning and motivation to do an activity or participate in a rehabilitation program 

that promotes physical and emotional well being.  

The results suggest appropriation or adaptation of a protocol to evaluate QOL in 

individuals in different degrees of functionality, not to exclude the essential factors in subjects 

with a high degree of dependence to perform their tasks and, then, do not be a limiting factor 

for achieving satisfactory ratings on all items of QOL with the intervention of any conduct of 

physical therapy, in particular dnce therapy which was restricted to the parameters that cover 

functional, social and emotional aspects.  

The insertion in the social contexts of individuals with physical limitations 

enables the design of “being part of a whole”, but not in the breakdown or stigma, but in a 

situation in which self-steem from the social space it is given or obtained. The individual 

performs roles that will allow the development of solid, respected and rewarding identity.  



Thus, the continued intervention of this study is of fundamental importance not 

only to perpetuate the results achieved, but also the symbolic content that characterizes 

individuals with neuromotor disorders to be able to see themselves as part of a whole 

conferred on it by the application of dance therapy in their physical and emotional contexts, 

especially social context.  
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 Artigo 2 

THE DANCE THERAPY IN THE RANGE OF MOTION IN SUBJECTS WITH 

NEUROMOTOR DISABILITIES 

Teixeira-Machado, L.A.; DeSantana, J.M. 

ABSTRACT 

BACKGROUND: The dance is a possibility of non-verbal communication. It is supposed 

that, like therapy, the dance can embrace and interconnect cerebral areas responsible for 

cognition, emotion and motor action. OBJECTIVE: To investigate the effect of the dance 

therapy in range of motion in subjects with neuromotor disabilities. METHODS: This 

controlled and randomized clinical trial was composed by two groups: Dance Therapy and 

Kinesiotherapy. Both of them were undergone to an 1-hour treatment, twice a week, along 

two months. The assessment instrument used was goniometer. The applied procedures in the 

groups Dance therapy and Kinesiotherapy were conduced in suitable locations for their 

conducts.  Twenty-six subjects were proportionally allocated into two groups of study. 

RESULTS: In Dance Therapy Group the sampling variances showed significant 

improvements in range of motion in all joints and axis of movements (p < .05). The exception 

was adduction movement in the shoulder joint (p=.174 and p=.082, right and left limbs, 

respectively). In Group Kinesiotherapy there was significant increase in the passive range of 

motion in some joints of the upper (p≤.015) and some joints of the lower limbs (p≤.05). 

CONCLUSION: The Dance Therapy promoted enhancement on range of motion in patients 

with brain-related neuromotor disabilities.  

 

Key words: dance therapy, rehabilitation, brain Diseases, muscle hypertonia, range of 

motion 



Neurological dysfunction may impair the ability to produce normal levels of range 

of motion (ROM) and muscular strength
12

. The hypertonicity, neurological sign of brain 

damage is a motor dysfunction characterized by n increase in tonic stretch reflexes with 

exaggerated tendon spasms associated resulting of hyperexcitability of the stretch reflex
7
. 

This disorder also causes other functional impairments as abnormal postures, excessive 

activation of antagonistic muscles, and stereotyped movements and associated synergies
3,8

.  

The literature highlights the importance of the goniometer as a method of ROM 

measuring in hypertonia, since that it is performed judiciously by two examiners
9,11,16

. 

Literature review conduced by Robroy and McPoil
13

 emphasized the application of this 

instrument for passive movement and its reproducibility intra and inter observer of visual 

estimates in measures of movement in chronic non progressive encephalopathy in childhood. 

Goniometric evaluation made by two examiners is a statistically significant method of ROM 

because it minimizes the effects of an error-prone instrumental
2,4,13

. 

Researches elucidate the benefits of rhythmic activities, such as dance, to 

contribute to the interaction of the responsible systems for the movement, that promote the 

optimization of motor control and function, increase joint mobility and improve balance, 

physical and emotional well being
1,5,10,12,14,15,18

. 

Overcoat the dance can promote reduction of muscle tone by connecting several 

areas of brain associated to perception, emotion and motor planning
1,14

. Some researchers 

claim that the neuromuscular actions are intertwined with perception and cognition, and the 

ability in perform tasks is directly related to its interaction with environment, that determines 

its functional capability
15,16

.  

The scarcity of studies using dance as a therapeutic possibility in increasing of 

ROM in affected joints by muscle hypertonia fomented the interest in further studies about the 

benefits that dance can promote in ROM in subjects with neuromotor disorders associated 



with muscle hypertonia. The aim of this study was to examine whether the dance therapy 

helps to reduce joint, tendon and muscle strain, and if it influences ROM in subjects with 

neuromotor disorders of neurological basis.  

METHODS 

First of all, written informed consent, approved by the Ethics Committee in 

Research from the Federal University of Sergipe, was obtained from all patients before their 

participation. 

 

Study Design 

This study was a controlled and randomized clinical trial. After signing the 

informed consent, the subjects were randomly enrolled into two groups according to a 

computer-generated randomization sequence: (1) Dance Therapy (DT) or (2) Kinesiotherapy 

(KT). Randomization occurred in the order in which patients were enrolled in the study 

according to the computer-generated randomization system prepared before the start of the 

study. A blocking randomization was performed to generate a sequence of allocation to 

ensure that there was a close balance of the numbers in each group at any time during the 

study. After every block, the number of participants in each group would be equal, in a 1:1 

ratio.  

Subjects 

The inclusion criteria were as follows: subjects with brain-related neuromotor 

disabilities; both genders; aging between 15 and 29 years-old; muscle hypertonia at the 

passive movement examination; no parallel physical activity parallelly research protocol; do 



not exhibit cardiopathy or neoplasy. Excluding criterions were cognitive or psychiatric 

disturbances and refusal of continuing participating in study.   

The subjects were randomly allocated in one of the following groups: DT Group 

which was composed of subjects with neuromotor disabilities and undergone to Dance 

Therapy sessions; and the KT Group served as a control group and was likely composed of 

subjects with neuromotor disabilities who were undergone to KT sessions.  

An estimative of intended size sample bias to study groups was fixed using the 

demographics data of the twelve first involved subjects in the study. An α = .05 and a power 

of 75% indicated a size sample bias of twelve subjects for group. 

Experimental Protocols 

Dance Therapy 

The DT Group received dance sessions based on the concepts of Feldenkrais, 

Horton, Graham and Laban/Bartenieff. An hour-sessions were performed twice a week, along 

two months. Four sets with eight repetitions for each procedure  were performed as follows: 

(a) global range of motion (ROM): coordinated and rhythmic dynamic activities in the ROM 

through floor exercises according to Feldenkrais and Graham methods; (b) motor 

coordination: coordinated movements of upper and lower limbs emphasizing opposite 

directions and the proposed diagonals through Feldenkrais and Laban/Bartenieff methods; (c) 

body image: interaction between executioner and environment (space-temporal orientation); 

linkage of simultaneous components of the movement (temporal coordination); 

proprioception (inside knowing/perception of the movement) suggested by Feldenkrais, 

Horton and Graham methods; (d) skill and agility: linkage of sequential components of the 

movement (anticipatory adjustments in the course of the movement); movements of trunk and 



head those aid spatial orientation and stimulate equilibrium notions proposed by Graham and 

Laban/Bartenieff. 

Kinesiotherapy 

The KT Group received traditional therapeutic exercises, including Bobath and 

Kabat methods and Frenkel and proprioception exercises, during one hour, twice a week, 

along two months. Four sets with eight repetitions for each procedure were likely performed: 

(a) global ROM with passive and active stretching exercises; (b) motor coordination: 

coordinated movements of upper and lower limbs emphasizing opposite directions and the 

proposed diagonals through Kabat method; (c) body image: space-temporal orientation, 

dynamic activities following the neuro evolutive scale suggested by Bobath method; (d) skill 

and agility: proprioception activities; association of more than one movement to instigate 

flowing movement with Frenkel and proprioception exercises.  

Assessment Instruments 

Social Demographic Data 

An entrance form was used in baseline to collect demographic data (name, age, 

weight, job, marital status, general characters, and history of disease, preceding familiar, 

physiologic and social histories) and recording of related information about functional 

activities of subjects of the study.  

 

Range of Motion 



To analyze the degree of passive ROM was performed using a goniometer, an 

instrument that has two rods, one fixed and one mobile, both with a metric scale in degrees of 

measuring the ROM in sagittal, frontal and longitudinal axis, these locations the goniometer is 

parallelly posicioned to the plain joint in motion analysis. This measurement was performed 

at the beginning and the ending of the protocol of this study. Two trained examiners measured 

the angular measurements at each stage of instrumentation to compare possible variations 

between the analysis, and when obtained difference in angle measurement, it obtain the 

average found angles. The procedure was repeated in both groups and in both times of 

sampling.  

The measured movements bilaterally in the frontal, sagittal and transversal planes 

in the cervical and lumbar spine were the flexion, extension, rotation and lateral bend; in the 

shoulder and hip were flexion (flexion of hip with knee in flexion and extension), extension, 

abduction, adduction, external and internal rotation; in the elbow, wrist and knee the analyzed 

movements were flexion and extension; in the ankle joint the analyzed movements were 

dorsal flexion, plantar flexion, abduction, adduction, inversion and eversion. 

 

Protocol Procedure 

The procedure applied in the DT Group was realized in dance class with parallel 

bars, mirror and sound equipment. The procedure applied in the KT Group was realized in 

ambulatory for physical therapy in the Ninota Garcia Rehabilitation Center of Tiradentes 

University in Sergipe State. 

 



 

Figure 1: Timeline of the study protocol. 

Statistical Analyses 

The collected data were carried to data worksheet Excel for Windows 2007, and 

then to SPSS program, version 16.0, for the following analyses: (a) descriptive analyses: 

frequency table confection, position measures (mean, minimum, maximum) and dispersion 

(standard error mean); (b) comparison: T-Student test for dependent and independent 

variables. Data with p ≤ .05 were considered statistically significant. 

RESULTS 

Thirty-two subjects were eligible to begin participation in the study. Two subjects 

were excluded from the study because they had the age under of thirteen years old. Thus, 30 

subjects began the research. During the implementation of protocols two participants 

concluded physiotherapy sessions and other two given up to participate in the study. Twenty-

six subjects were distributed in two research groups. Thirteen subjects, these five were women 

and eight men, were allocated to Kinesiotherapy group. Thirteen subjects, seven women and 



six men, were allocated in Dance Therapy group (Figure 2). Age and weight were statistically 

similar in both groups (Table 1). 

  

Figure 2: Flow of Patients through the Trial 

 

 Table 1: Age (years) e weight (Kg) of the subjects included in the groups Dance Therapy and Kinesiotherapy.  

Demographics Characteristics Dance Therapy Kinesiotherapy P 

           Age (years) 20.46±2.19 20.61±2.31 .88 

           Weight (Kg) 58.77±3.83 59.54±3.86 .79 

     Mean±SEM and P. T-Student test. 

 

In KT Group there was significant increase in the passive ROM in the elbow and 

wrist joints (Table 2). In DT Group an increase in the ROM of the shoulder joint in all planes 

of movement, except for adduction; in the elbow joint there was significant increase for 



flexion in right limb; in the wrist joint no statistically significant difference in respect ROM 

(Table 3).  

 

Table 2: KT Group. Passive ROM of upper limbs joints.  

 
Mean, standard error and P value. R: right, L: left. T Student Test for dependents variables, * p< .05; †p<.01. 

 

 

Table 4 describes the movements of the lower limbs in the KT Group, whose 

showed increase in ROM of the hip for flexion, extension, adduction, abduction and external 

rotation; in the knee joint there was a significant improvement in left flexion; and ankle joint, 

significant improvement in the movements of adduction in left side and inversion in right 

side.   

 

 

Joint Movement 
Range of Motion 

P 
Before intervention After intevention 

  R L R L    R    L 

Shoulder Flexion 108.80±38.7

0 

122.60±38.7

0 

110.00±37.7

0 

124.60±3

7.90 
.190 .122 

 Extension 
24.23±8.62 25.00±7.35 24.69±8.14 

25.07±7.

76 
.165 .869 

 Adduction 
22.30±12.84 24.61±12.15 22.76±12.30 

24.76±11

.96 
.083 .337 

 Abduction 105.38±34.2

4 

121.15±33.3

6 

106.90±33.2

0 

121.30±3

3.41 
.218 .337 

 
Internal 

rotation 45.00±6.45 47.69±9.49 45.00±6.45 
47.38±9.

17 

1.00

0 
.165 

 
External 

rotation 41.92±9.25 44.61±13.91 41.61±8.95 
44.69±13

.19 
.415 .882 

Elbow  Flexion 
124.61±16.7

6 

127.30±17.0

3 

126.90±14.0

0 

128.40±1

4.71 
.002

† 
.005† 

 Extension 
119.23±17.8

5 

127.90±15.2

5 

120.70±16.8

0 

128.20±1

5.24 
.019

* 
.011* 

Wrist  Flexion 60.38±15.87 66.92±10.71 61.53±14.30 
67.69±9.

91 
.015

* 
.103 

 Extension 47.69±28.25 55.38±20.96 48.23±27.50 
55.38±20

.90 
.046

* 
.041* 



Table 3: DT Group. Passive ROM of  upper limbs joints.  

 

Mean, standard error and P value. R: right, L: left. T-Student Test for dependents variables, * p< .05; †p<.01. 

 

 

In DT Group there was a significant increase in passive ROM for all of axes 

motion in hip, knee and ankle joints (Table 5). In table 6, KT Group showed a significant 

increase in passive ROM for flexion and extension movements of the cervical spine. Table 7 

shows an increase in passive ROM for all movements of cervical and lumbar spine in DT 

Group. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Joint Movement 

Range of Motion 

P 
Before intervention After intevention 

  R L R L R L 

Shoulder Flexion 
127.30±10.49 134.23±9.65 139.61±11.46 145.38±9.31 

.004† .001† 

 Extension 
25.38±3.10 25.76±2.88 29.23±2.39 30.00±2.30 

.011* .009† 

 Adduction 
24.76±3.10 26.69±2.88 26.69±2.39 29.00±2.30 

.174 .082 

 Abduction 
123.46±10.98 131.53±9.92 134.61±10.89 138.84±10.37 

.001† .001† 

 
Internal 

rotation 47.30±2.57 50.00±3.04 55.00±2.54 56.92±2.91 
.001† .003† 

 
External 

rotation 46.53±2.67 49.23±3.66 54.61±2.91 55.76±3.09 
.001† .002† 

Elbow  Flexion 129.23±2.45 131.15±2.34 133.07±1.83 134.23±1.77 
.050* .123 

 Extension 127.30±3.90 132.53±1.72 132.69±2.44 135.38±1.74 
.103 .165 

Wrist  Flexion 65.76±3.91 69.61±3.12 70.38±4.06 72.69±3.78 
.193 .165 

 Extension 48.46±6.44 54.61±4.95 50.00±6.22 56.00±4.53 
.205 1.000 



 

Table 4: KT Group. Passive ROM of lower limbs joints.  

 
Mean, standard error and P value. R: right, L: left. T Student Test for dependents variables, * p< .05; †p<.01. 

 

 

 

 

 

 

Joint Movement 
Range of Motion 

P 
Before intervention After intevention 

  R L R L R L 

Hip  

Flexion with 

flexioned 

knee 
57.38±32.42 60.15±28.32 59.53±32.18 62.07±30.85 

.030* .102 

 

Flexion with 

extended 

knee 
43.07±18.87 45.30±22.01 45.38±21.06 45.92±21.52 

.010† .218 

 Extension 
8.15±2.51 9.07±3.88 9.23±2.38 10.00±3.74 

.027* .050* 

 Adduction 
14.92±9.35 15.84±11.49 15.53±9.23 15.69±9.28 

.039* .844 

 Abduction 
17.23±5.61 22.23±6.64 19.69±7.25 22.15±7.39 

.002† .919 

 
Internal 

rotation 19.61±6.82 21.00±5.65 19.69±7.47 20.76±5.44 
.855 .569 

 
External 

rotation 20.30±4.36 22.00±4.89 20.61±4.09 22.76±4.58 
.436 .050* 

Knee  Flexion 114.61±19.83 112.60±23.09 106.53±32.65 113.23±22.78 .433 .039* 

 Extension 110.00±15.81 115.69±17.06 111.07±14.55 115.15±15.97 .205 .499 

Ankle  
Dorsal 

flexion 
12.38±11.84 11.07±6.90 12.69±11.74 12.15±9.14 .165 .188 

 
Plantar 

flexion 
21.38±6.25 24.07±6.33 22.61±6.10 24.53±6.67 .182 .111 

 Adduction 16.92±4.05 17.53±3.66 18.00±3.65 18.69±4.38 .230 .050* 

 Abdduction 19.38±4.90 19.23±6.08 20.07±4.44 20.92±6.03 .188 .049* 

 Inversion 14.76±6.13 17.15±5.59 15.53±5.78 16.76±5.57 
.050* .174 

 Eversion 15.23±7.71 16.38±6.75 15.69±7.37 16.53±6.81 
.190 .337 



Table 5: DT Group. Passive ROM of lower limbs joints.  

Mean, standard error and P value. R: right, L: left. T Student Test for dependents variables, * p< .05; 

†p<.01. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Joint Movement 

Range of Motion 

P 
Before intervention After intevention 

  R L R L R L 

Hip  

Flexion with 
flexioned 

knee 
53.53±7.55 57.23±7.79 68.76±6.65 76.15±8.19 

.004† .001† 

 

Flexion with 

extended 

knee 
43.38±6.11 45.84±6.29 55.23±5.31 55.76±5.51 

.002* .001† 

 Extension 
11.23±2.04 9.84±1.76 15.38±2.11 15.61±1.76 

.004† .001† 

 Adduction 
12.07±2.14 12.84±2.54 20.23±2.19 23.38±2.42 

.001† .001† 

 Abduction 
22.46±3.09 27.07±3.50 32.15±2.90 34.07±3.68 

.001† .001† 

 
Internal 

rotation 22.07±2.32 23.46±3.03 31.00±3.81 30.69±3.20 
.007† .004† 

 
External 

rotation 23.76±1.61 24.61±1.57 30.46±2.02 31.30±1.97 
.001† .001† 

Knee  Flexion 114.84±4.08 114.61±5.20 128.07±3.82 128.69±3.92 .002† .002† 

 Extension 113.53±4.57 118.53±5.68 126.92±4.14 128.00±4,46 .001† .007† 

Ankle  
Dorsal 

flexion 
12.23±3.37 11.53±1.85 16.00±3.59 14.69±1.93 .001† .001† 

 
Plantar 

flexion 
23.92±2.24 25.53±2.46 30.38±2.44 31.53±2.77 .001† .001† 

 Adduction 19.46±0.58 18.92±0.36 21.76±0.61 21.38±0.91 .006† .002† 

 Abdduction 21.46±0.58 22.00±0.36 24.84±0.61 25.76±0.91 .023* .028* 

 Inversion 18.76±2.30 18.46±2.14 21.23±2.13 21.15±2.17 
.001† .001† 

 Eversion 16.38±2.80 17.00±1.76 21.00±3.20 20.92±2.31 
.001† .006† 



Table 6: KT Group. Passive ROM for cervical and lumbar spine.  

Mean, standard error and P value. R: right, L: left. T Student Test for dependents variables, * p< 

.05. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Joint Movement  

Range of Motion 

Before intervention 
After 

intervention 
P 

Cervical Spine Flexion 42.69±9.70 44.84±9.09 .005

* 

 Extension 37.69±10.33 45.00±8.83 .004

* 

 Right lateral bend 21.92±11.46 22.76±12.47 .607 

 Left lateral bend 22.30±13.48 22.46±13.70 .337 

 Right rotation 30.00±17.07 31.76±15.80 .133 

 Left rotation 30.00±15,13 31.23±15.32 .107 

Lumbar Spine Flexion 39.23±14.26 39.23±14.26 .131 

 Extension 11.53±3.75 11.53±3.75 .337 

 Right lateral bend 20.38±9.00 21.46±9.24 .188 

 Left lateral bend 21.15±10.00 21.00±10.23 .337 

 Right rotation 13.07±3.83 13.23±3.37 .584 

 Left rotation 13.07±3.83 13.38±4.23 .436 



Table 7: DT Group. Passive ROM for cervical and lumbar spine.  

  Mean, standard error and P value. R: right, L: left. T Student Test for dependents variables, * p< .05; †p<.01. 

 

DISCUSSION 

 

The results of this study showed that subjects who underwent DT sessions showed 

an increase in appendicular and axial ROM. Although the positive effects of DT in special 

circumstances, highlighting physical disorders such as amputations, traumatic brain injury and 

strokes are reported in literature
1,5,10,12,14,15,18

, we conducted research in national and 

international databases about experimental study using dance therapy, and we found few 

scientific articles on the topic in question. 

Joint Movement  

Range of Motion 

Before intervention After intervention P 

Cervical Spine Flexion 46.15±3.67 51.92±3.32 
.005† 

 Extension 37.69±2.86 42,30±2,30 
.033* 

 Right lateral bend 23.46±2.90 27.69±2.99 
.002† 

 Left lateral bend 25.00±2.63 28.23±2.45 
.018* 

 Right rotation 31,53±3,77 38,23±3,13 0,001

† 

 Left rotation 32,69±3,69 39,07±3,38 0,001

† 

Lumbar Spine Flexion 
36,15±11,92 41,53±13,75 

0,001

† 

 Extension 
12,69±3,88 16,15±7,11 

0,025

* 

 Right lateral bend 
21,15±7,40 25,76±9,31 

0,033

* 

 Left lateral bend 
21,92±8,04 26,92±9,02 

0,002

† 

 Right rotation 
12,30±3,30 16,15±6,50 

0,035

* 

 Left rotation 
12,30±3,30 15,76±4,93 

0,003

† 



Furthermore, no article focusing on the applicability of dance therapy in subjects 

with neuromotor disorders similar to this study population was found. Nowadays, mostly the 

existing studies show the investigation of therapeutic effects of dance in patients with 

Parkinson’s Disease, cancer, depression, rheumatic disease, and cognitive or psychiatric 

disorders. Thus, the finds of this study were compared in terms of effects caused by dance 

therapy in the different studied populations. 

Only six studies investigated, specially, the effect of dance therapy in joint 

mobility: in individuals with Parkinson’s Disease
5
, in elderly

18
, in rheumatoid arthritis

10,17
, 

and in treatment of breast and lung cancer
1,14

. Thus, we highlight the relevance and 

contribution of this study in objective measurement passive ROM in upper and lower limbs 

and segments of spine in subjects with functional impairment caused by brain injury.  

Similarly to our findings, several researchers have elucidated the effects of dance 

therapy in ROM in various disorders
1,5,10,12,14,16,17,18

. The dance therapy involves intentional 

movements of upper and lower limbs, which supports the findings of four studies in 

increasing ROM of both upper and lower limbs, as well as its influence on the results of the 

movements of spine, cervical and lumbar levels.  

Dance as therapy can help the rehabilitation process through the movement 

control, scape or distraction from pain and stress, through change in emotion, state of 

consciousness, and/or physical ability. According to Hanna
6
, dance therapy can promote 

health and vigor by restoring the immune system through muscular action and psychological 

processes, in addition condicionate the individual to moderate, eliminate or avoid stress, 

chronic fadigue, and other conditions that result in deleterious effects of stress. 

Chronic non-progressive disorders of movement and posture are characterized by a 

lack of control over the movements that cause muscular weakness and selective loss of motor 

control. The muscular shortenings dishevel the corporal biomechanic because of ROM 



limitation, and are a major musculoskeletal and neuromotor problem in individuals with 

neuromotor disorders.  

Lack of comparative studies of conventional techniques of physical therapy and 

dance techniques prompted a search for data to elucidate the practice of dance therapy 

promotes motor action for inciting favorable levels of ROM and muscle strength in 

neurological dysfunction. The findings of this study contribute to a new perspective on 

therapeutic management using the dance as na effective option to assist the recovery of 

neuromotor functions. 

 

CONCLUSION 

 

The dance as therapy favored an increase in ROM in subjects with muscular 

hypertonia in short period of intervention.  

 

CONCLUDING REMARKS 

The dance therapy can help to reduce joint, tendon and muscle stress in individuals 

with neuromotor disorders, and it represents an effective therapeutic option in kinetic 

disturbances rehabilitation. The data from this study suggest future research covering a longer 

intervention to check the applicability and the continuity of this type of intervention alters or 

maintains the effects achieved with the dance therapy in this population.  

The incommunicable dimensions of human are resound with dance practice as a 

quiet and overwhelming force by individual to the world. The body movement by dance 

enables non verbal communication, whose bridge of feeling and meaning underlines the range 

of benefits that therapy by dance provides. This state of consciousness of the act proposed by 

dance therapy triggers a series effects on different levels of human body.  



The human body has been the axis of interdisciplinary research, and the dance as a 

means of experiencing the movement using the body, always was and will be a means of 

nonverbal communication that provides to individual ways of feeling, thinking, and acting. 

Thus, individuals with neurological and motor disabilities that present difficulties in evidence 

and express their individuality in the face of society are benefited through dance practice, 

because it instigates self-esteem, self confidence, and well being, factors that are essential to 

the good psychomotor performance.  
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Artigo 3 

DANCE THERAPY IMPROVES STATIC AND DYNAMIC MOTOR FUNCTION IN 

SUBJECTS WITH NEUROMOTOR DISABILITIES 

Teixeira-Machado, L.A.; DeSantana, J.M. 

ABSTRACT 

BACKGROUND: The dance is a possibility of non-verbal communication. It is supposed 

that, like therapy, the dance can embrace and interconnect cerebral areas are responsable for 

cognition, emotion and motor action. OBJECTIVE: To investigate the effect of the Dance 

Therapy in the functionality of subjects with neuromotor disabilities. METHODS: This 

controlled and randomized clinical trial was composed by two groups: Dance Therapy and 

Kinesiotherapy. Both of them were undergone to an 1-hour treatment, twice a week, along 

two months. The Protocol for Evaluating Motor and Functional Performance of Durigon was 

used before and after treatments. The applied procedures in the groups Dance therapy and 

Kinesiotherapy were conducted in suitable locations for their conducts.  Twenty-six subjects 

were proportionally allocated into two groups of study. RESULTS: A significant 

enhancement was observed in all of static and dynamic functional activities (p≤.04), except to 

anterior (p=.083) and posterior gaits (p=.157) for the Dance Therapy group. In the 

Kinesiotherapy group, there was a significant improvement only for sitting (p=.016) and 

kneeling postures (p=.025). CONCLUSION: The Dance Therapy promoted enhancement on 

the static and dynamic functions in patients with brain-related neuromotor disabilities.  

Key words: dance therapy, rehabilitation, brain diseases, muscle hypertonia, disability 

evaluation 



The human body needs a system that controls and coordinates the scheming of 

actions for that the movement occurs effectively
7,16

. For this, the human body ranges 

adjustment of movement that is conquested to neuromotor patterns of laterality and space-

temporal orientation
23

.  

In persons with neuromotor disabilities this adjustment happens in a disordered or 

unsuitable way. Neuromotor activities that promote functional interactions in the circuits of 

connectivity and association in cerebral areas can produce automatic modulation in the 

movement that changes the motor pattern subtly
3
.  

Interferences that propose a generation of fixed motor patterns (sensorial 

engrams), that arise of the repetition and memory of fixed sequences of ordinary and dynamic 

movement, foment perception and space-temporal adjustment, that established the 

understanding of the neuromotor complexity. Sequences of coordinate movements in constant 

and repeat forms engender the development of functional activity in subjects with neuromotor 

derangement
1,9

.  

When one activity is adjusted in a fixed time (rhythm), it returns easy to perform. 

Furthermore, the rhythm perception moreover understanding and interpretation of gestural 

movement is human exclusiveness
5,20

. To arise from this, the dance like therapy, could be 

supply aids for gradual enhanced of motor function in kinetic-functional derangements 

through of symbolic understanding gestural carried of sensorial, perceptive and emotional 

reports, those foment a fixed aim that motivates desired perform even difficult could be 

appear. 

The efficacy of Dance Therapy into body-mind paradigm is spread enough
5,8,11,24

. 

This excited the interest to investigate the neurophysiological agents, using teorical and 

empirical evidence of the Dance Therapy in neuromotor derangements. It supposed that 

practice of coordinate rhythmic activities using the dance like possibility for neuromuscular 



control enhance in subjects with brain diseases can be improve the neuromotor responses and 

possible muscle tension reduction. This study intended to investigate the effects of the Dance 

Therapy in the neuromuscular control in subjects with neuromotor derangements of central 

origins. 

METHODS 

First of all, written informed consent, approved by the Ethics Committee in 

Research from the Federal University of Sergipe, was obtained from all patients before their 

participation. 

 

Study Design 

This study was a controlled and randomized clinical trial. After signing the 

informed consent, the subjects were randomly enrolled into two groups according to a 

computer-generated randomization sequence: (1) Dance Therapy (DT) or (2) Kinesiotherapy 

(KT). Randomization occurred in the order in which patients were enrolled in the study 

according to the computer-generated randomization system prepared before the start of the 

study. A blocking randomization was performed to generate a sequence of allocation to 

ensure that there was a close balance of the numbers in each group at any time during the 

study. After every block, the number of participants in each group would be equal, in a 1:1 

ratio.  

Subjects 

The inclusion criteria were as follows: subjects with brain-related neuromotor 

disabilities; both genders; aging between 15 and 29 years-old; muscle hypertonia at the 

passive movement examination; no parallel physical activity parallelly research protocol; do 



not exhibit cardiopathy or neoplasy. Excluding criterions were cognitive or psychiatric 

disturbances and refusal of continuing participating in study.   

The subjects were randomly allocated in one of the following groups: Dance 

Therapy Group which was composed of subjects with neuromotor disabilities and undergone 

to Dance Therapy sessions; and the Kinesiotherapy Group served as a control group and was 

likely composed of subjects with neuromotor disabilities who were undergone to 

Kinesiotherapy sessions.  

An estimative of intended size sample bias to study groups was fixed using the 

demographics data of the twelve first involved subjects in the study. An α = 0.05 and a power 

of 75% indicated a size sample bias of twelve subjects for group. 

Experimental Protocols 

Dance Therapy 

The Dance Therapy Group received dance sessions based on the concepts of 

Feldenkrais, Horton, Graham and Laban/Bartenieff. An hour-sessions were performed twice a 

week, along two months. Four sets with eight repetitions for each procedure  were performed 

as follows: (a) global range of motion (ROM): coordinated and rhythmic dynamic activities in 

the ROM through floor exercises according to Feldenkrais and Graham methods; (b) motor 

coordination: coordinated movements of upper and lower limbs emphasizing opposite 

directions and the proposed diagonals through Feldenkrais and Laban/Bartenieff methods; (c) 

body image: interaction between executer and environment (space-temporal orientation); 

linkage of simultaneous components of the movement (temporal coordination); 

proprioception (inside knowing/perception of the movement) suggested by Feldenkrais, 

Horton and Graham methods; (d) skill and agility: linkage of sequential components of the 



movement (anticipatory adjustments in the course of the movement); movements of torso and 

head those aid spatial orientation and stimulate equilibrium notions proposed by Graham and 

Laban/Bartenieff. 

Kinesiotherapy 

The Kinesiotherapy group received traditional therapeutic exercises, including 

Bobath and Kabat methods and Frenkel and proprioception exercises, during one hour, twice 

a week, along two months. Four sets with eight repetitions for each procedure were likely 

performed: (a) global ROM with passive and active stretching exercises; (b) motor 

coordination: coordinated movements of upper and lower limbs emphasizing opposite 

directions and the proposed diagonals through Kabat method; (c) body image: space-temporal 

orientation, dynamic activities following the neuroevolutive scale suggested by Bobath 

method; (d) skill and agility: proprioception activities; association of more than one 

movement to instigate flowing movement with Frenkel and proprioception exercises.  

Assessment Instruments 

Social Demographic Data 

An entrance form was used in baseline to collect demographic data (name, age, 

weight, job, marital status, general characters, and history of disease, preceding familiar, 

physiologic and social histories) and recording of related information about functional 

activities of subjects of the study.  

Functional Assessment 

The function was assessed and reassessed through Protocol for Evaluating Motor 

and Functional Performance of Durigon 
10

. This protocol of functional and motor performance 



is composed for three parts: (1) muscle tonus evaluation; (2) postural static acquisition and 

maintenance: sedestation, quadrupedia, kneeling, semi-kneeling, bipedalism; and (3) 

functional activity perform: crawl and gait. The protocol was applied in two moments: before 

and after to apply the treatment protocols. 

Protocol Procedure 

The procedure applied in the Dance Therapy group was realized in dance class 

with parallel bars, mirror and sound equipment. The procedure applied in the Kinesiotherapy 

group was realized in ambulatory for physical therapy in the Ninota Garcia Rehabilitation 

Center of Tiradentes University in Sergipe.State. 

 

Figure 1: Timeline of the study protocol. 

 

Statistical Analyses 

The collected data were carried to data worksheet Excel for Windows 2007, and then 

to SPSS program, version 16.0, for the following analyses: (a) descriptive analyses: frequency 

table confection, position measures (mean, minimum, maximum) and dispersion (standard 

error mean); (b) comparison: Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test to paired test. The 

data with p≤ .05 were considered statistically significant. 

 



RESULTS 

Thirty two subjects were eligible to be included in the study. Two subjects were 

excluded of the study because they were under thirteen years-old. Thus, thirty subjects started 

in the research. During the treatment, two participants concluded physiotherapy sessions and 

other two gave up participating in the study. Twenty six subjects were randomly allocated in 

the two groups of the study. Thirteen subjects, five women and eight men, were allocated in 

the Kinesiotherapy group. Thirteen subjects, seven women and six men, were allocated in the 

Dance Therapy group (Figure 2). The relative data of age and weight were statistically similar 

for both groups (Table 1). 

 

Figure 2: Flow of patients through the trial. 

The Dance Therapy group obtained improvement for all of static positioning: 

sedestation (p=.004), quadrupedia (p=.003), kneeling (p=.002), semi-kneeling (p=.006), and 

bipedalism (p=.041) (Figures 3A, 3C, 3E, 3G, 3I). The results showed significant 



improvement for the dynamic functional activities: crawl (p=.025) and lateral gait (p=.045) 

(Figures 4A and 4E).  

 

Table 1: Age (years) e weight (Kg) of the subjects included in the groups Dance Therapy and 

Kinesiotherapy.  

Demographics 

Characteristics 

Dance Therapy Kinesiotherapy P 

           Age (years) 20.46±2.19 20.61±2.31 0.88 

           Weight (Kg) 58.77±3.83 59.54±3.86 0.79 

         Mean±SEM and P-value. Teste-t Student. 



 

Figure 3: Frequency distribution for each score of sedestation, quadrupedia, kneeling, semi kneeling and 

bipedalism according to the Assessment Protocol of Durigon in the the groups Dance Therapy (A, C, E, G, I) and 

Kinesiotherapy (B, D, F, H, J) before and after intervention.* p < .05. Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks 

Test for paired variables. 



 

 

 

Figure 4: Frequency distribution for each score of crawl and anterior, lateral and posterior gaits according to the 

Assessment Protocol of Durigon in the groups Dance Therapy (A) and Kinesiotherapy (B) before and after 

intervention.* p < .05. Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test for paired variables. 

 



The Kinesiotherapy Group showed significant improvement for static posture 

maintenance to sedestation (p=.016) and kneeling (p=.025) only (Figures 3B e 5B). 

The Dance Therapy Group presented no significant improvement for anterior 

(p=.083) and posterior (p=.157) gaits (Figures 4C and 4G).  

The Kinesiotherapy Group did not showed significant improvement for the scores 

of quadrupedia (p=.083), semi kneeling (p=.317), bipedalism (p=.317), crawl (p=1), anterior, 

lateral and posterior gait (p=1) (Figures 3D, 3H, 3J and 4B, 4D, 4F, 4H). 

 

DISCUSSION 

The dance therapy contributed for the functional improvement in subjects with 

neuromotor disabilities, in both static and dynamic postures, with exception of anterior and 

posterior gaits. The Kinesiotherapy also contributed for the neuromotor improvement in those 

patients, although no significant, therefore the dance therapy showed better results in short-

term intervention than rehabilitation protocol proposed. 

Supporting the findings of this study, Couper
8
 investigated the effects of the dance 

therapy in children with motor learning deficits in two different groups, experimental group 

with five participants who received dance therapy sessions, and a control group with other 

five participants that received sensorial integrated therapy along four weeks of intervention. 

The results indicated that dance could stimulate the vestibular system
8
.  

The enhanced static postural control observed in this present study confirms the 

effects of dance as an aerobic exercise on an inappropriate behavior that mirrors an 

experimental study by Bachman and Sluyter
4
 where two adults with impaired neuromotor 

development were treated based on dance sessions and they were compared with seven 

individuals with no apparent deficit, three times a week. The findings showed that exercises 



based on dance therapy reduced inappropriated behaviors, repetitive movements and 

appropriate motor response in both of them
4
. 

In a case study with the use of dance therapy for the treatment of subjects with 

severe brain damage is based on theorical and practical perspectives of sensoriomotor 

rehabilitation interventional strategy used as a selection of key principles that contribute to the 

development of purposeful movement
5
. Research by Berrol

5 
and Hübener

14
 elucidated 

satisfactory neuroanatomical and neurophysiological responses by the peculiarity of dance 

infer basic points in common in the body and motion, citing the concept of complex 

multimodal psychotherapy. 

Intervention made by Boswell
6
 over a period of eight weeks showed that dance 

provides alternatives to holding the body in space-time, especially in the maintenance of static 

posture. The present study also had an intervention period of eight weeks, and it was found to 

improve static postures with either dance therapy or kinesiotherapy. These findings may be 

due to a short-term intervention, motor response to more complex movements takes time 

motor response to more complex movements demands time, as gait, and static positions 

requiring greater motor control, evident in the semi kneeling and bipedalism positioning, as 

observed in Kinesiotherapy Group. 

A study by Lewis and Scannell
17

 examined scores through multidimensional 

questionnaire relations of the body, including balance and dexterity, in 112 women aging 

between 18 and 69 years who were active in dance therapy sessions for a period that ranged 

two weeks to sixteen years. Participants with more than five years of work in dance therapy 

showed improved physical fitness
17

, which stresses that rehabilitation based on Dance 

Therapy as well as by Kinesiotherapy in individuals with motor impairment needs a long-term 

clinical follow up. Another study in deaf
18

 also emphasized that the effectiveness of the dance 



increases gradually the longer is the practice of therapy (3 years 70%, 2 years 20%, 1 year 

10%). 

Similarly, Dault and Dugas
9
 conducted a survey to examine the effectiveness of 

aerobic dance training designed to reduce postural imbalance and coordination deficits in 

subjects who have suffered brain trauma. There was significant improvement on static and 

dynamic balance and reducing deficits of equilibrium in the group that received dance 

therapy. In another study five subjects with moderate Alzheimer ’s disease were treated with 

12 sessions of dance therapy, which caused positive effects on balance and dexterity. 

Additionaly, Rösler et al
20

 suggested potential therapeutic implications in functional 

improvement and postural adjustment with the intervention of the dance therapy in individual 

with Alzheimer’s Disease. 

Song et al
21

 compared changes in functional status using the traditional Korean 

Dance in 73 subjects in four weekly sessions, lasting 50 minutes, for six months. The findings 

showed that participants significantly improved their physical dimensions and elucidated the 

improvement of motivation as contributing factor in the gain of the functional state body
21

. 

The effects of dance therapy have been showed even in different populations of 

patients. In patients with cancer, Aktas and Ogce
2
 demonstrated the dance therapy as a means 

of expanding integration of physical, emotional, cognitive and social integration also. The 

research revealed that the aid of dance therapy may be due to increased neurotransmitter 

substances (endorphins) in the brain, which creates a state of wellness
2
. This state of well 

being can significantly enhance the quality of the movement to foster enjoyment in the 

execution of choreographed sequences, and thus it allows the neuromotor improvement. 

Federeci
11

 and Jeon et al
15

 used dance therapy to improve balance in seniors, 

obtaining satisfactory results as static and dynamic balance were increased. In individuals 

with neuromotor disorders the issue is more peculiar: these individuals are afraid to explore 



the environment, a factor that enhances the functional limitations of this population. 

Terapeutic intervention in a dynamic way for the acquisition of functional movements is 

particularly special trait of the applicability of dance as therapy. 

Hackney et al
13

 performed a study with Parkinson Disease (PD) patients showing 

significant improvement in body balance for those who received dance therapy when 

compared with control exercises. The group that participated in tango sessions showed 

significant improvement in body balance
14

. Another study with PD patients, performed by 

Steffen and Seney
22

 selected 37 subjects with mean age of 71, also showed significant 

improvement over the balance in the group dance. Reinforcing the results of this present study 

about the balance in both groups, Dance Therapy and Kinesiotherapy, there was that dance as 

therapy contributes more effective than traditional physical therapy intervention. 

Zhang at al
24

 in their studies confirm the benefits of social dancing on postural 

stability and physical performance of dancers with over 50 years old. The results showed that 

individuals over 60 years old who dance have better postural stability and faster response 

reaction, while dancers aged between 50 and 59 years old showed only better flexibility when 

compared to the control group
24

. Another study in women over 68 years old to investigate the 

impact of jazz dance on balance resulted in significant improvement in scores on sensory 

organization and balance
3
. 

As well as in the present study, Hackney and Earhart
12

 assessed balance, 

functional mobility, anterior and posterior gaits before and after the intervention. The 

authors
12

 concluded that tango and waltz improved motor control, increased the static and 

dynamic balance and that both dance styles are good for balance and locomotion in the same 

way as the findings of this present study showed significant improvement in these 

components of body motion. 



The results show that both Dance Therapy and Kinesiotherapy groups lead to the 

development and/or restoration of motor function lost or never won. Shares of balance, as 

well as less complex neuromuscular actions were re-established in short-term intervention in 

both study groups. The complexity of the movement takes time for the systems responsible 

for planning and motor action to rescue and create circuits that promote the desired body 

movement. 

CONCLUSION 

 

The dance, as a therapy strategy, promoted improvement in both static and 

dynamic function of patients with neuromotor disorders of brain origin. Thus, dance therapy 

can be recommended as an efficacious option for the motor rehabilitation in patients with 

neuromotor disabilities. 

Clinical implication refers to the need for a longer period of intervention to check 

the effects of dance therapy in subjects with neurological disorders.  
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

Na humanidade, há uma grande diversidade de indivíduos na aparência, no 

comportamento motor, na linguagem e na intelectualidade. São os modos ímpares da vida de 

cada grupo, caracterizados por peculiaridades biológicas, psicológicas e culturais, que os 

definem como distintos. Mas estas diferenças não significam uma distinção hierárquica de 

grupos – a capacidade de subjetivar é universal em todo homem, independentemente da 

diversidade das características biológicas, em particular indivíduos com transtornos 

neuromotores. 

A conquista da subjetividade como processo de autoconstrução, de libertação e 

independência favorecem a construção e demarcação de uma identidade perante a sociedade, 

que é elaborada mediante experiências sócio-culturais, vivências e interações interpretadas. 

As relações do indivíduo com a comunidade formam um amálgama de axiomas de 

semelhança que propõe a repetição de padrões regulatórios que viabilizam a ação altiva. 

Sujeitos circunscritos num histórico cultural de que não têm capacidade de escolhas 

apresentam contexto biopsicossocial fragilizado acerca das possibilidades potenciais de agir e 

interagir no meio em que vivem.  

Talvez por limitações corporais, talvez por falta de motivação, o corpo com 

alterações cinético-posturais acomoda-se num espaço restrito, com escassas possibilidades de 

explorar o mundo ao seu redor. Promover uma intervenção terapêutica que fomente a quebra 

de paradigmas culturais existentes fornece altivez da própria noção que o indivíduo tem em 

relação aos contextos sócio-culturais e as prioridades peculiares próprias de que necessita e 

deseja. 



As implicações étnicas, políticas, epistemológicas e metodológicas são o teor deste 

tipo de reflexão. A perspectiva do conceito de cultura é utilizada para criticar amplamente as 

teorias globais do comportamento humano. Ou seja, as diferentes características anatômicas e 

biológicas dos grupos humanos não determinam a sua exclusão em nenhum lugar. A inserção 

nos contextos sociais do indivíduo com alterações neuromotoras viabiliza a concepção de “ser 

parte de um todo”, mas não no sentido discriminativo ou estigmático, e sim numa situação 

que permita a auto-estima a partir do espaço social que lhe é conferido ou obtido.  

É neste patamar de percepção que a Dançaterapia infere papel transformador no 

indivíduo com transtornos neuromotores e permite que ele desempenhe funções que 

permitirão a concepção de um corpo com limitações, mas que tem uma identidade ímpar, 

respeitada e gratificante. Buscar o entendimento dos fenômenos sociais, como perceber 

música, ou reunir-se por música, ou até dançar uma música, viabiliza comunicação não-verbal 

que proporciona a “abertura” do ser no mundo. A tendência à expansão individual, do ponto 

de vista da alteridade propõe o fortalecimento das diferenças entre os homens e também 

permite a solidificação da individualidade que compõe todos os níveis de percepção humana, 

o que confere ao indivíduo sentido de se sentir partícipe de um ambiente composto pela 

diversidade biológica, cultural e social humana.
 

Nós, humanos, somos uma espécie musical e rítmica, além da lingüística. Com 

pouquíssimas exceções, somos capazes de perceber música, timbre, tons, intervalos entre 

notas, contornos melódicos, harmonia e, no nível mais fundamental, ritmo. As alterações 

advindas de lesões que comprometem os sistemas que controlam o movimento são 

paulatinamente modificadas através da integração de circuitos de conectividade e associação 

sensorial e perceptiva cerebrais com a prática da dança. 



Então, podemos afirmar que a Dançaterapia viabiliza aprimoramento estático e 

dinâmico nos distúrbios neuromusculares. Sobremaneira, a função estática e dinâmica, assim 

como a mobilidade articular de indivíduos com transtornos neuromotores de origem central, 

apresentou melhora significativa superior com a aplicação da dança como terapia em relação à 

intervenção pela cinesioterapia tradicional. Os resultados do grupo Dançaterapia foram 

superiores ao grupo Cinesioterapia devido ao fato de sua aplicabilidade inferir estímulos de 

cunho emocional que fomentam o movimento desejado, assim como a motivação e o prazer 

oferecidos nas sessões de Dançaterapia contribuíram para os efeitos vislumbrados neste 

estudo.  

Ademais, a Dançaterapia pode contribuir para a redução de tensão neuromuscular 

em indivíduos com transtornos neuromotores, além de representar uma opção terapêutica 

eficaz no processo de reabilitação de sujeitos com distúrbios cinético-funcionais. Isto porque 

este tipo de intervenção interfere nos processos cognitivos para a elaboração do movimento 

por inquirir estímulos sensoriais que favorecem ampliação da capacidade funcional destes 

indivíduos.  

Em relação aos aspectos sociais, a dançaterapia viabiliza a inserção nos contextos 

sociais do indivíduo com limitações físicas por proporcionar a participação em atividades 

sócio-culturais. Utilizar a dança como possibilidade para aprimorar o aparato neuromuscular 

de indivíduos com transtornos neuromotores mostrou-se de significante importância nos 

aspectos emocionais, por embutir significado e motivação em fazer uma atividade ou 

participar de um programa de reabilitação que promove bem-estar físico e emocional. 

Sem nossa subjetividade, ou seja, sem nossa consciência, não seríamos capazes de 

transpor as leis que regem a matéria nervosa. Não se pode nem mesmo supor que a percepção 

do exterior, a sua representação mental e a ação escolhida, enquanto apenas reproduzem 

certos processos cerebrais, façam, apesar disso, nascer um novo estado que permite 



transformações, talvez, até, permanentes. Mudar é produzir efeitos, mesmo o móvel mais 

passível não deixa de participar ativamente do movimento que recebe.  

Se alguma causa tende a se modificar, as modificações encontrarão menor 

resistência e se produzirão mais facilmente. Se uma parte do corpo se recusa ou está 

impossibilitada de se transformar, outras poderão fornecer o ponto de apoio necessário à nova 

disposição, e assim se reajustam. 

Diversas regiões cerebrais podem se substituir como uma mesma instituição social 

que pode cumprir as mais variadas finalidades. Nosso sistema nervoso tem uma capacidade 

plástica indescritível; os avanços das ciências têm demonstrado este fato. A plasticidade 

viabiliza a construção de uma identidade mediante um projeto de vida diferente e, mesmo 

tendo como base uma identidade oprimida, ela se expande no sentido de se transformar junto 

com a sociedade, como prolongamento desse projeto de identidade, resultando na liberação de 

suas possibilidades de comunicação relacionadas ao contexto específico. 

Sendo a dança uma importante geradora de emoções e sentimentos, os estados 

emocionais são disparadores da ação e do contexto interno. Perceber um ritmo e acompanhá-

lo, não é apenas algo emocional, mas também motor. A extraordinária tenacidade da memória 

corporal no homem pode ficar gravada no cérebro pelo resto da sua existência. O sistema 

nervoso é primorosamente sintonizado para o movimento emocional e intencional, é o que 

compõe a corporeidade: seus complexos padrões corporais tecidos no tempo, sua lógica, seu 

ímpeto, suas ressonâncias especiais, suas seqüências indecomponíveis, seus insistentes ritmos 

e repetições, sincronizações, oscilações.  

A corporeidade estabelece emoção e “vontade” num complexo conjunto de 

circuitos neuronais multinivelados no sistema nervoso central, que viabilizam a percepção e a 

reprodução corporal, de maneira cognitiva e motora. Isto porque o cérebro compreende o 



mundo ao seu redor, seja real ou abstrato, através de manipulações do mundo externo, do 

nosso movimento e a partir da experiência sensorial derivada dele. Mediante uma 

representação neuronal intrínseca do mundo externo, nossa corporeidade é capaz de 

representar, em tempo real, e interatuar significativamente com o exterior.  

Esta propriedade é produto da excitabilidade intrínseca, de sua conectividade 

sináptica e da arquitetura das redes neuronais que interagem. Os seres animados têm uma 

estratégia sólida para encarar as conseqüências e fazer a seleção natural. Tal validação ou 

compreensão do mundo externo se realiza por intermédio da justaposição funcional das 

imagens sensório-motoras geradas internamente com as propriedades sensorialmente referidas 

do exterior. Pois a atividade cerebral não é paralela à realidade, no sentido de que o cérebro 

processa a informação de maneira descontínua.  

Os comandos centrais representados pela corporeidade permitem que o 

movimento aconteça de maneira intencional, já que é dependente de um sistema 

neuromuscular integrado a múltiplos estímulos intrínsecos e extrínsecos. Assim, os aspectos 

funcionais e comportamentais influenciam a postura e o movimento, e abrangem um conjunto 

de comandos com ações motoras complexas de integração do sistema nervoso central e 

periférico, durante a execução de planos motores que proporcionam interação efetiva na 

produção do movimento funcional. 

Indivíduos que apresentam distúrbio motor evidente possuem problemas motores 

que são freqüentemente descritos de maneira global, compreendendo a precariedade das 

funções de equilíbrio e a coordenação imperfeita entre os membros e/ou o corpo inteiro. A 

falta de equilíbrio é um problema típico que se encontra neste grupo de pacientes, e isso pode 

levar a dificuldades que são acompanhadas, às vezes, por falta de atenção às informações 

relevantes fornecidas pelos órgãos dos sentidos. 



A terapia pela dança utiliza o movimento de forma funcional e contribui para a 

associação da ação psicomotora, viabilizando percepção e cognição e, assim, atribui o 

ajustamento postural e funcional e, conseqüentemente, o controle postural numa forma de 

capacitar a regulação ou orientação dos mecanismos essenciais para o movimento. As 

estratégias terapêuticas propostas pela dança servem para promover uma qualidade nas 

posturas e movimentos essenciais para o bom funcionamento corporal. A motivação tem 

fundamental importância no sucesso da aprendizagem motora. Contudo, o indivíduo precisa 

ser capaz de prestar atenção e processar as informações a serem aprendidas, e isto ocorre 

mediante a inferência de atributos sensoriais e emotivos oferecidos pela Dançaterapia.
 

Esta terapia parte do princípio de associar movimentos corporais a sensações 

naturais para assimilar o movimento e aplicar o conceito de aprendizagem. Desta forma, o 

corpo integra áreas especializadas de recepção e memorização, o que fomenta uma fluência 

seqüencial de atividades sensoriais devido ao empenho da solidificação da corporeidade que 

soma informações sobre classes diferentes de aprendizagem e funções envolvidas. Além 

disso, o uso de variados sistemas sensoriais como visual, auditivo e cinestésico, admite uma 

atenção especial, facilitando a compreensão e capacitando a execução da tarefa.
 

A atenção e a motivação podem ser exploradas e intensificadas com a utilização 

de músicas que realçam a função de ajustamento por promover a percepção temporal, que 

permite a consciência e interiorização dos ritmos motores corporais e a percepção de ritmos 

exteriores (palmas, batuques) e, assim, proporciona a organização dos movimentos intrínsecos 

a partir da representação mental. Além do mais, a Dançaterapia oferece a oportunidade destes 

indivíduos demonstrarem para outros, mediante apresentações artísticas, o que aprendem e o 

que podem fazer e melhorar.  



As mostras de dança executadas por indivíduos com transtornos neuromotores 

causam impacto na sociedade como um todo também, porque estas apresentações públicas 

despertam o ser humano para a superação e suplantação de dificuldades e limites. Este choque 

percebido pelos indivíduos com limitações neuromotoras potencializa os efeitos que a dança 

proporciona, por ser uma atividade neuromotora que fomenta o controle neuromotor mediante 

a associação de sistemas sensoriais/perceptivos, cognitivos/comportamentais e ativo/motores. 

“Estímulos sociais” têm um papel muito importante na maturação e modificação de padrões 

neuromotores, assim como suas possibilidades funcionais.  

Então, a intervenção pela Dançaterapia dispõe de subsídios para plasticidade e 

maturação do sistema nervoso central como contribuinte exemplar na aquisição de padrões 

funcionais e ajustamento corporal, pois cria novos esquemas corporais de coordenação 

neuromuscular, equilíbrio e flexibilidade, um objetivo funcional essencial para o 

desenvolvimento ou restabelecimento neuropsicomotor.
 

A solicitação advinda da corporeidade aciona a plasticidade neuronal pelo 

processo de aprendizagem que fornece a adaptação mediante conceitos de memorização 

explícita e implícita, pois a repetição fomenta a memória corporal, favorecendo a atuação de 

sistemas. A práxis, então, determina um movimento intencional coordenado com uma 

finalidade específica por intermédio da intenção que precede a execução do movimento. A 

Dançaterapia, por atuar pela corporeidade, é uma operação psicológica através da qual 

conhecemos a presença atual de um objetivo exterior a partir das modificações que este objeto 

imprime em nossos órgãos sensoriais.
 

Devido a todas as dificuldades encontradas no presente estudo, houve a 

necessidade de um instrumento específico para avaliar a qualidade de vida em indivíduos com 

transtornos neuromotores. O SF-36 é um instrumento genérico padrão-ouro, por isso foi 



utilizado nesta pesquisa. Entretanto, os resultados obtidos sugerem apropriação ou adaptação 

de um protocolo para avaliar a qualidade de vida de sujeitos nas diversas graduações de 

funcionalidade, para não excluir fatores essenciais em indivíduos com alto grau de 

dependência para executar suas tarefas e, assim, não ser um fator limitante para se obter 

índices satisfatórios em todos os itens de qualidade de vida, e não restringir apenas aos 

parâmetros que abrangem os aspectos funcionais, emocionais e sociais. 

A utilização de uma técnica delimitada e padronizada, embasada em padrões que 

contribuem para uma melhor colocação postural, inquire resposta funcional organizada. 

Partindo do princípio da habilidade motora individual sem excessos de intervenção, a 

Dançaterapia faz com que o corpo libere vias que promovem a ação motriz funcional, 

tornando o corpo com transtornos neuromotores apto para cumprir funções específicas de 

controle. Ainda assim, os dados deste estudo sugerem pesquisas futuras englobando maior 

tempo de intervenção para verificar a aplicabilidade e, se a continuidade deste tipo de 

intervenção altera ou mantém os efeitos atingidos com a Dançaterapia nesta população. 
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APÊNDICE 1 

 

Ficha de Avaliação 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME  

DATA DO NASCIMENTO:         APGAR:          SEXO: 

NOME DA MÃE 

NOME DO PAI 

NATURALIDADE     ESTADO CIVIL 

PROFISSÃO      LOCAL 

ENDEREÇO 

TELEFONE 

E-MAIL 

DATA DA AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico médico 

Diagnóstico fisioterapêutico 

Médico responsável 

ANAMNESE 

1. Queixa Principal: 

2. História da Doença Atual: 

3. História da Doença Pregressa: 

4. História Fisiológica: 

5. Antecedentes Familiares: 

6. História Social: 



AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

1. SINAIS VITAIS 

FC  FR  PA  TEMP 

2. ALTURA    PESO 

 

3. ÚLCERAS DE DECÚBITO 

Grau      Localização 

4. CONTRATURAS E DEFORMIDADES 

5. CICATRIZES 

6. TROFISMO MUSCULAR 

7. TONUS MUSCULAR 

8. FORÇA MUSCULAR 

9. PADRÃO PATOLÓGICO: 

10. ESPASTICIDADE (  ) RIGIDEZ (  ) 

(avaliada nos movimentos passivos, nas grandes articulações com paciente sentado e 

relaxado)  

0 = Ausente; 1= Leve ou visível apenas quando ativada pelo espelho ou outros 

movimentos 2 = Leve ou moderada; 3 = Intensa, mas em média a maioria dos movimentos é 

possível. = Intensa; maioria dos movimentos é difícil. 

11. ESCALA NEUROEVOLUTIVA: 

 Realiza Não realiza  Realiza Não realiza 

Rolar    Semi Puppy   

Puppy     Sedestação   

Buda     Side sitting   

Borboleta         Gato   

Índio   Bipedestação   

Marcha    Marcha lateral   

 

1. SENSIBILIDADE (P) presente (A) ausente (AL) área de localização 



TÁTIL (   ) DOLOROSA (   ) CINESTÉSICA (   ) 

2. REFLEXOS PATOLÓGICOS 

a. CLONUS 

b. BABINSKI 

c. AUTOMATISMO MEDULAR 

 

3. REFLEXOS TENDINOSOS 

a. BICIPITAL 

b. TRICIPITAL 

c. PATELAR 

d. CALCANEAR 

e. CALCÂNEO-PLANTAR 

 

4. MANOBRAS DEFICITÁRIAS 

a. BRAÇOS ESTENDIDOS 

b. BARRÉ 

c. MINGAZZINNI 

5. COORDENAÇÃO MOTORA 

a. ROMBERG SIMPLES 

b. ROMBERG SENSIBILIZADO 

c. DEDO-DEDO 

d. DEDO-NARIZ 

e. CALCANHAR-JOELHO 

f. MOVIMENTOS ALTERNADOS 

g. MOVIMENTOS COM AS MÃOS (abrir e fechar as mãos 

rapidamente e sucessivamente, com a maior amplitude possível, cada mão em 

separado)  

0 = Normal; 1 = Ligeiramente devagar e/ou redução da amplitude; 2 = Moderadamente 

afetado, limitado e cansativo, pode descansar durante movimento; 3 = Intensamente afetado; 

hesitação freqüente ao iniciar o movimento ou descansa aos movimentos seguidos; 4 = 

Dificilmente podem fazer o requerido. 

h. MOVIMENTOS RÁPIDOS ALTERNANDO COM AS MÃOS 

(movimentos de supinação e pronação com as mãos, verticalmente ou 



horizontalmente; com a máxima amplitude possível, com as duas mãos 

simultaneamente.)  

0 = Normal; 1 = Levemente devagar e/ou redução da amplitude; 2 = Moderadamente 

afetada; limitado e cansativo pode interromper o movimento; 3 = Intensamente afetado; hesita 

freqüentemente em iniciar os movimentos ou pode deter os movimentos em andamento; 4 = 

Dificilmente pode fazer o requerido. 

i. AGILIDADE COM OS MEMBROS INFERIORES (o paciente 

levanta MI do chão em sucessões rápidas, elevando o máximo)  

0 = Normal; 1 = Levemente devagar e/ou redução da amplitude; 2 = Moderadamente 

afetada; limitado e cansativo pode interromper durante o movimento; 3 = Intensamente afetado; 

hesita freqüentemente ao iniciar o movimento ou descansa aos movimentos seguidos; 4 = 

Dificilmente pode fazer o requerido  

j. LEVANTANDO DA CADEIRA (com os braços cruzados no 

tórax).  

0 = Normal; 1 = Devagar, ou precisa de mais uma tentativa para conseguir; 2 = Puxa a si 

próprio pelos braços da cadeira; 3 = Tende a cair de costas e tem que tentar mais de uma vez para 

conseguir, mas consegue sem ajuda; 4= Incapacitado de conseguir sem ajuda. 

k. POSTURA  

0 = Ereta normal; 1 = Não totalmente ereta, ligeiramente inclinada; pode ser normal para 

pessoa idosa; 2 = Postura ligeiramente inclinada, anormal; pode tender para um lado; 3 = 

Intensamente inclinada com cifose; pode tender moderadamente para um dos lados; 4 = Flexão 

marcante, com extrema anormalidade postura.  

l. MARCHA  

0 = Normal; 1 = Anda devagar; pode arrastar os pés, com pequenos passos, mas sem 

propulsão e sem pressa; 2 = Anda com dificuldade, mas necessita pouca ou nenhuma ajuda; 3 = 

Atáxica; 4 = base alargada; 5 = alterações de tônus; 6 = alterações intensas no passo, necessita de 

ajuda; 7 = Não consegue andar de maneira alguma, mesmo com ajuda.  

m. ESTABILIDADE POSTURAL (resposta para súbito deslocamento 

produzido com puxão nos ombros enquanto o paciente está (a) sentado (b) ereto, 

com os olhos abertos e MMII ligeiramente separados, o paciente é preparado)  

0 = Normal; 1 = Retropulsão, mas recupera sem ajuda; 2 = Ausência de resposta 

postural; pode cair se não amparado pelo examinador; 3 = Muito instável; tende a perder o 

equilíbrio espontaneamente; 4 = Impossibilitado se manter de pé sem ajuda 

6. DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO 

a. DISFASIA 



b. DISARTRIA 

c. DISFONIA 

 

7. ESTADO MENTAL 

a. ORIENTAÇÃO 

b. COOPERAÇÃO 

c. MEMÓRIA 

d. LINGUAGEM 

 

8. ALIMENTAÇÃO 

a. ORAL 

b. ENTERAL 

c. PARENTERAL 

 

9. CONTROLE ESFINCTERIANO 

a. VESICAL 

b. FECAL 

EXAMES COMPLEMENTARES 

 

 

 



APÊNDICE 2 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO MOTORA E FUNCIONAL 

NOME:_______________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO:________________________________________ 

DIAGNÓSTICO FISIOTERAPÊUTICO:  ______________________________ 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO MOTOR E FUNCIONAL EM CRIANÇAS COM ECNPI (DURIGON, O.F.S.; SÁ, 

C.S.C.; SITA, L.V.) 

Avaliação 

        INICIAL(      )          MÉDIA(      )        FINAL (         ) 

 GRUPO 

MUSCULAR 

     

D        

     

E 

     

D 

     

E 

 

    D 

     

E 

Ombro Flexor                                                                                       

Extensor       

Adutor       

Abdutor       

Rotador 

medial 

      

 Rotador 

lateral 

      

COTOVELO Flexor                              

Extensor       

PUNHO   Flexor                              

Extensor       

DEDOS    Flexor                              

Extensor       

QUADRIL      Flexor                                                                                          

Extensor       



Adutor       

Abdutor       

Rotador 

medial 

      

Rotador 

lateral 

      

JOELHO      Flexor                              

Extensor       

TORNOZELO Flexor                                

Extensor       

 

POSIÇÃO Avaliação Inicial Avaliação Média Avaliação Final 

Sedestação    

Quadrupedia    

Ajoelhado    

Semi-ajoelhado    

Bipedestação    

 

ATIVIDADE Avaliação Inicial Avaliação Média Avaliação Final 

Engatinhar    

Marcha    

 



APÊNDICE 3 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Termo de autorização para submissão de sessões de Dançaterapia 

NOME DO PROJETO: Efeito da Dançaterapia na Função Neuromuscular e Qualidade de 

Vida de Pessoas com Deficiência Física 

RESPONSÁVEL: Fisioterapeuta Lavinia Teixeira de Aguiar Machado 

ORIENTADORA:Professora Doutora Josimari Melo de Santana 

 

Você está sendo convidado (a) para participar de um estudo que será desenvolvido como 

Pesquisa em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Sergipe – UFS, cujos detalhes 

seguem abaixo. 

  

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA PESQUISA  

 

Transtornos como ineficiência neuromuscular afligem pessoas, principalmente aquelas com 

deficiência, prejudicando sua inserção no convívio social. A prática de atividades rítmicas 

pode atuar como um instrumento de auxilio para o aprimoramento das capacidades motoras. 

Assim, objetivamos investigar os efeitos da dançaterapia em pessoas com deficiência física. 

Analisar o efeito da música e da dança no aparato neuromotor, como também, o relaxamento 

muscular e o ganho da amplitude de movimento com a prática da atividade rítmica. Investigar 

as ações da atividade rítmica no aprimoramento neuromotor de pessoas com deficiência física. 

 

PROCEDIMENTO A QUE VOCÊ SERÁ SUBMETIDO  

 

Você será submetido a um estudo que possui dois grupos diferentes. No primeiro grupo 

estarão as pessoas que receberão sessões de atividades rítmicas (dança); no segundo grupo, 

estarão as pessoas que participarão das sessões de cinesioterapia. Você será sorteado e poderá 

participar em um destes grupos. O critério para você participar de algum grupo será a 

presença de deficiência física.  

Os procedimentos alternativos, que você será submetido, serão: avaliação neurofuncional, 

avaliação da qualidade de vida,; antes e depois das sessões de reabilitação em dança (atividade 

rítmica) e em cinesioterapia.  



 

BENEFÍCIOS ESPERADOS, RISCOS E PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS  

 

Pela sua participação no estudo, benefícios que você poderá ter será redução da hipertonia 

(espasticidade ou rigidez muscular), melhora nas atividades diárias, maior independência. Os 

resultados deste estudo poderão trazer informações importantes para se aprimorar o 

tratamento de outras pessoas com casos iguais ao seu, no futuro.  

 

OUTRAS INFORMAÇÕES  

1 – Você tem a garantia de receber qualquer informação adicional ou esclarecimentos que julgar 

necessário, a qualquer tempo do estudo;  

2 – Você estará livre para deixar o estudo a qualquer momento, mesmo que você tenha consentido 

em participar do mesmo inicialmente.  

3 – As informações obtidas pelo estudo serão estritamente confidenciais, estando garantidos o seu 

anonimato e privacidade na apresentação ou divulgação dos resultados.  

4 – Não haverá compensações financeiras, nem também qualquer tipo de custo adicional para 

você, sendo sua participação neste estudo absolutamente livre e voluntária.  

 

Tendo lido, compreendido e estando suficientemente esclarecido sobre os propósitos do estudo a 

que fui convidado a participar, Eu, ______________________ 

_______________________________________________________, idade____ anos RG 

________________, endereço __________________________________________, HC 

___________, concordo com o presente termo de consentimento pós-informação, datando e 

assinando abaixo.  

 

Aracaju, ___de _________ de 2009.  

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do participante ou responsável 

 



APÊNDICE 4 

 



ANEXO 1 

 

QUESTIONÁRIO SF-36 

 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão 

informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas atividades de vida 

diária. Responda cada questão marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro 

em como responder, favor responder o melhor que puder. 

 

1. Em geral, você diria que sua saúde é:   (circule uma) 

Excelente 1 

Muito boa 2 

Boa 3 

Ruim 4 

Muito Ruim 5 

 

2. Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora? 

     (circule uma) 

Muito melhor agora do que um ano atrás 1 

Um pouco melhor agora do que um ano atrás 2 

Quase a mesma coisa de um ano atrás  3 

Um pouco pior agora do que um ano atrás 4 

Muito pior agora do que um ano atrás  5 

 

 

 

 

 

 

 



3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um 

dia comum. Devido a sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas atividades? Neste 

caso, quanto?       (circule um número em cada linha) 

 

Atividades Sim. 

Dificulta 

muito 

Sim. 

Dificulta um 

pouco 

Não. 

Não dificulta de 

modo algum 

a. Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, tais 

como correr, levantar objetos pesados, participar em esportes 

árduos. 

1 2 3 

b. Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, passar 

aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa. 
1 2 3 

c. Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d. Subir vários lances de escada 1 2 3 

e. Subir um lance de escada 1 2 3 

f. Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g. Andar mais de um quilômetro 1 2 3 

h. Andar vários quarteirões 1 2 3 

i. Andar um quarteirão 1 2 3 

j. Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu 

trabalho ou com alguma atividade diária regular, como consequência da sua saúde física? 

(circule uma em cada linha) 

 

 Sim Não 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 

outras atividades? 
1 2 

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c. Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades? 1 2 

d. Teve dificuldades de fazer seu trabalho ou outras atividades 

(p.ex.: necessitou de um esforço extra)? 

1 2 

 



5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu 

trabalho ou com alguma atividade diária regular, como consequência de algum problema 

emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso)? (circule uma em cada linha) 

 

 Sim Não 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao 

seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto 

cuidado como geralmente faz? 

1 2 

 

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira a sua saúde física ou os problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, vizinhos, 

amigos ou em grupo? (circule uma) 

De forma nenhuma 1 

Ligeiramente 2 

Moderadamente 3 

Bastante 4 

Extremamente 5 

 

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? (circule uma) 

Nenhuma 1 

Muito leve 2 

Leve 3 

Moderada 4 

Grave 5 

Muito grave 6 

 

 

 

 

 



8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal 

(incluindo tanto o trabalho, fora de casa e dentro de casa)? (circule uma) 

De forma nenhuma 1 

Ligeiramente 2 

Moderadamente 3 

Bastante 4 

Extremamente 5 

 9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta que mais se 

aproxima da maneira como você se sente. Em relação as últimas 4 semanas:  

 Todo 

tempo 

A 

maior 

parte 
do 

tempo 

Uma 

boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte 

do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

 

a. Quanto tempo você tem se sentido cheio de 

vontade, cheio de força? 
1 2 3 4 5 6 

b. Quanto tempo você tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa? 

6 5 4 3 2 1 

c. Quanto tempo você tem se sentido tão 

deprimido que nada pode animá-lo? 

6 5 4 3 2 1 

d. Quanto tempo você tem se sentido calmo 

ou tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e. Quanto tempo você tem se sentido com 

muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f. Quanto tempo você tem se sentido 

desanimado e abatido? 

6 5 4 3 2 1 

g. Quanto tempo você tem se sentido 

esgotado? 

6 5 4 3 2 1 

h. Quanto tempo você tem se sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i. Quanto tempo você tem se sentido 

cansado? 

6 5 4 3 2 1 

 



10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)? 

(circule uma) 

Todo o tempo 1 

A maior parte do tempo 2 

Alguma parte do tempo 3 

Uma pequena parte do tempo 4 

Nenhuma parte do tempo 5 

 

 

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? (circule um número 

em cada linha) 

 Definitivamente 

Verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A 

maioria 

das 

vezes 

falsa 

Definitivamente 

falsa 

a. Eu costumo adoecer um pouco mais 

facilmente que as outras pessoas 
5 4 3 2 1 

b. Eu sou tão saudável quanto qualquer 

pessoa que eu conheço 
1 2 3 4 5 

c. Eu acho que minha saúde vai piorar 5 4 3 2 1 

d. Minha saúde é excelente 1 2 3 4 5 

 



ANEXO 2 

 

 

GONIÔMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO MOTOR E 

FUNCIONAL EM ECNPI* 

*Encefalopatia Crônica Não-Progressiva da Infância. 

DURIGON, O.F.S.; SÁ, C.S.C.; SITA, L.V. 

 

AVALIAÇÃO DO TONO MUSCULAR E ATIVIDADES FUNCIONAIS 

GRAU Reação ao alongamento passivo 

1 Reação ao alongamento diminuída à mobilização 

2 Reação ao alongamento normal à mobilização 

3 Reação ao alongamento perceptível apenas no terço inicial do arco do 

movimento, manifestando-se exclusivamente à mobilização rápida 

4 Reação ao alongamento perceptível apenas no terço final do arco do 

movimento, manifestando-se exclusivamente à mobilização rápida 

5 Reação ao alongamento perceptível apenas no terço inicial do arco do 

movimento, manifestando-se mesmo à mobilização lenta 

6 Reação ao alongamento perceptível apenas no terço final do arco do 

movimento, manifestando-se mesmo à mobilização lenta 

7 Reação ao alongamento perceptível durante todo o arco de movimento, 

manifestando-se exclusivamente à mobilização rápida e súbita 

8 Reação ao alongamento perceptível durante todo o arco de movimento, 

manifestando-se mesmo à mobilização lenta 

9 Reação ao alongamento perceptível durante todo o arco de movimento, 

limitando a amplitude de movimento, manifestando-se apenas à mobilização 

rápida e súbita 

10 Reação ao alongamento perceptível durante todo o arco de movimento, 

limitando a amplitude de movimento, manifestando-se mesmo à mobilização 

lenta 

 

 



GRAU Adoção e manutenção da postura (sedestação, quadrupedia, ajoelhado, 

semi-ajoelhado, bipedestação) 

0 Não realiza a atividade funcional 

1 Adota a postura com auxílio, mantém com apoio e sem alinhamento 

2 Adota a postura com auxílio, mantém com apoio e com alinhamento 

3 Adota a postura com auxílio, mantém sem apoio e sem alinhamento 

4 Adota a postura com auxílio, mantém sem apoio e com alinhamento 

5 Adota a postura sem auxílio, mantém com apoio e sem alinhamento 

6 Adota a postura sem auxílio, mantém com apoio e com alinhamento 

7 Adota a postura sem auxílio, mantém sem apoio e sem alinhamento 

8 Adota a postura sem auxílio, mantém sem apoio e com alinhamento 

9 Adota a postura sem auxílio, mantém sem apoio e realiza atividades na 

postura mantendo o alinhamento 

 

GRAU Realização da atividade funcional (engatinhar e marcha) 

0 Não realiza a atividade funcional 

1 Realiza a atividade em “padrão anormal” 

2 Realiza a atividade em padrão normal e coordenado, porém com alterações 

qualitativas 

 

GRUPOS MUSCULARES MMSS            

1. flexores do ombro 

2. extensores do ombro 

3. adutores do ombro 

4. abdutores do ombro 

5. rotadores mediais do ombro 

6. rotadores laterais do ombro 

7. flexores do cotovelo 

8. extensores do cotovelo 

9. pronadores 

10. supinadores 



11. flexores do punho 

12. extensores do punho 

13. flexores dos dedos 

14. extensores dos dedos 

GRUPOS MUSCULARES MMII 

1. flexores do quadril 

2. extensores do quadril 

3. adutores do quadril 

4. abdutores do quadril 

5. rotadores mediais do quadril 

6. rotadores laterais do quadril 

7. flexores do joelho 

8. extensores do joelho 

9. flexores de tornozelo 

10. extensores do tornozelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


