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A DANÇA COMO POSSIBILIDADE DE APRIMORAMENTO NEUROMUSCULAR E QUALIDADE DE
VIDA NA PARALISIA CEREBRAL

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo propor a Dança como possibilidade de promoção de
independência funcional em pessoas com deficiência. Cinco participantes com diagnóstico clínico de
paralisia cerebral fizeram aulas de dança, duas vezes por semana, com duração de 60 minutos, num
período de dois meses. Para acompanhar as metas do estudo, escalas de avaliação validadas no
Brasil foram utilizadas em dois momentos – antes e depois do período do protocolo. Ademais, foi
realizada cronometragem na manutenção de uma variação da postura sentada, a fim de averiguar o
controle postural. Não houve alteração nas variáveis estudadas. Doravante, alguns participantes
fazem dança há muitos anos, o que pode ter influenciado os resultados. Na análise individual, parece
que a dança possibilita funcionalidade, participação social e qualidade de vida.

Palavras chaves: Dança. Paralisia Cerebral. Participação Social. Qualidade de Vida.

DANCE AS A POSSIBILITY OF NEUROMUSCULAR ENHANCEMENT AND QUALITY OF LIFE IN
CEREBRAL PARALYSIS

ABSTRACT

The present study had as objective to propose Dance as a possibility to promote functional
independence in people with disabilities. Five participants with clinical diagnosis of cerebral palsy did
dance classes twice a week, with duration 60 minutes, within a period of two months. To follow the
study goals, validated assessment scales in Brazil were used in two moments - before and after the
protocol period. In addition, timing was performed in the maintenance of a variation of the seated
posture, in order to ascertain the postural control. There was no change in the variables studied.
Hereafter, some participants have been dancing for many years, which may have influenced the
results. In the individual analysis, it seems that the dance allows functionality, social participation and
quality of life.

Keywords: Dance. Cerebral Palsy. Social Participation. Quality of life.

LA DANZA COMO POSIBILIDAD DE APRIMORAMIENTO NEUROMUSCULAR Y CALIDAD DE
VIDA EN LA PARALISIA CEREBRAL

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo proponer la Danza como posibilidad de promoción de
independencia funcional en personas con discapacidad. Cinco participantes con diagnóstico clínico de
parálisis cerebral realizaron clases de baile, dos veces por semana, con una duración de 60 minutos,
en un período de dos meses. Para acompañar las metas del estudio, escalas de evaluación validadas
en Brasil fueron utilizadas en dos momentos - antes y después del período del protocolo. Además, se
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realizó cronometraje en el mantenimiento de una variación de la postura sentada, a fin de averiguar el
control postural. No hubo alteración en las variables estudiadas. En adelante, algunos participantes
hacen danza desde hace muchos años, lo que puede haber influenciado los resultados. En el análisis
individual, parece que la danza posibilita funcionalidad, participación social y calidad de vida.

Palabras claves: Danza. Parálisis cerebral. Participación Social. Calidad de vida.

1.INTRODUÇÃO

A Paralisia Cerebral (PC), também denominada Encefalopatia Crônica Não Progressiva (ECNP), ou
ainda a Encefalopatia Crônica Infantil (ECI) é uma condição ocasionada pelo dano ou má-formação
do cérebro, que causa deficiências em grupos motores e, por sua vez, afetam o movimento e posturas
voluntárias. Essas limitações funcionais impactam não só as atividades motoras, como também as
intelectuais e comportamentais do indivíduo acometido (PARKES et al., 2009).

Os registros da literatura internacional revelam a prevalência dessa condição clínica, que acomete
cerca de 2 a 2,5 por 1.000 nascimentos, sendo que a expectativa de vida é de 20 anos (PARKES et
al., 2009; DOLK et al., 2006). A fim de promover melhorias na perspectiva e qualidade de vida desses
indivíduos, tem-se uma nova forma de promover saúde e bem-estar, que se dá através da Dança.

Diante do exposto, é sabido que os indivíduos com deficiências motoras, causadas por doenças
neurológicas, apresentam dificuldades de demonstrar e exprimir sua individualidade diante da
sociedade (RESENDE, 2008).

Uma forma de se potencializar e recrutar a percepção e o processamento do que se ocorre no meio
externo é por meio de estímulos teleceptivos, ou seja, ativação dos sentidos visuais e auditivos, além
do sistema vestibular (CARR; SHEPHERD, 2011; MOHAPATRA; ARUIN, 2013). Estes sistemas
ativam regiões no cérebro que são responsáveis por transmitir informações das vias sensoriais para
as vias motoras (DAPRATI; SIRIGU; NICO, 2010).

Mediante esses estímulos, busca-se o eixo da intervenção pela Dança. Esta arte abrange atividades
auditivas, motoras e de percepção corporal, contribuindo para que haja retroalimentação positiva para
o indivíduo. A criatividade, expressão corporal, ritmicidade, sensibilidade também estão diretamente
interligadas com os benefícios da Dança (MONTEZZUMA et al., 2011; Teixeira-Machado,
Azevedo-Santos e DeSantana 2016).

Todos estes benefícios promovem um autoconhecimento que instiga a ampliar as potencialidades do
indivíduo. Ademais, a Dança promove aumento da autoestima, além de proporcionar equilíbrio
estático e dinâmico corpóreo (TEIXEIRA-MACHADO, 2011).

Destarte, a Dança visa o bem-estar dos participantes sobremaneira para indivíduos com condição
clínica de PC, aliado aos benefícios supracitados, que proporcionam um aparato neuromotor mais
funcional.
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2.OBJETIVOS

Objetivo Geral

Investigar os efeitos da Dança no controle neuromuscular de pessoas com Paralisia Cerebral.

Objetivos específicos

Analisar os efeitos dança em PCD nos seguintes parâmetros: desempenho neuromuscular;
funcionalidade; ajustamento psicossocial e cognitivo; qualidade de vida.

3.MÉTODO

Este é um estudo de casos, o qual foi aplicado um protocolo de Dança em crianças e adolescentes
diagnosticados com Paralisia Cerebral. Os participantes, aqueles que eram maior de idade e que
respondem por si e/ou responsáveis, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), onde foi apresentado o plano de pesquisa, bem como responderam a uma ficha de avaliação
com dados gerais (anamnese). A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética e pesquisa da
Universidade Federal de Sergipe, com o número CAEE 06154012.4.0000.0058.

Aconteceram aulas de dança duas vezes por semana, com duração de sessenta minutos cada, em
jovens com idade entre 6 e 29 anos. As aulas foram realizadas na Universidade Federal de Sergipe
(UFS) Campus Lagarto e na Academia Sergipana de Ballet, em Aracaju, Sergipe.

A aplicação do protocolo foi composta por 16 sessões, que objetivou ser findada em um período de 2
meses. Os participantes foram avaliados em dois tempos, no início e após 16 aulas de Dança. Além
da classificação quanto ao grau de comprometimento motor através do Sistema de Classificação da
Função Motora Grossa (Gross Motor Function Classification System – GMFCS), os participantes
foram avaliados por instrumentos padrão ouro validados nacionalmente, a saber: Medida de
Independência (Funcional Functional Independence Measure – MIF; Escala de Avaliação de
Incapacidades da Organização Mundial de Saúde (World Health Organization Disability Assessment
Schedule – WHODAS versão 2.0); Medical Outcome Study 36-item Short-From Health Survey –
SF-36 e entrevista baseada no sistema de Inquérito CAP (Conceito, Atitude e Prática). Ademais,
houve a mensuração do tempo em uma posição para averiguar o equilíbrio dos participantes.

A anamnese foi realizada através da ficha de avaliação, a fim de obter os dados gerais dos
participantes. Estes, para avaliar a Classificação da Função Motora Grossa, foram submetidos ao
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Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (Gross Motor Function Classification System -
GMFCS) para Paralisia Cerebral.

O GMFCS classifica o comprometimento motor de crianças e jovens em 5 níveis, que vão de I a V. O
menor nível, nível I, corresponde ao baixo índice de limitações funcionais, enquanto o máximo, o nível
V, a criança não possui independência. Cada nível direciona às habilidades e limitações, sendo
observadas a limitação funcional e a utilização de dispositivos auxiliares (SILVA; DIAS; PFEIFER,
2016).

A Independência funcional foi avaliada pela Medida de Independência Funcional (MIF), uma escala
que mensura a funcionalidade em seis domínios (autocuidado, controle de esfíncteres, mobilidade,
locomoção, comunicação e cognição social) e tem como variável a independência funcional,
avaliando a incapacidade e restrições funcionais. A pontuação varia de 1 a 7, sendo que 1 indica que
o indivíduo é totalmente dependente e 7 independência total. Os valores desse instrumento variam
entre 18 a 126 sendo que, quanto menor o valor, maior a dependência funcional do paciente
(FERNANDES et al., 2012).

A Participação Social foi avaliada pela World Health Organization Disability Assessment Schedule –
WHODAS, versão 2.0 é um instrumento que avalia a participação social, cognição – saúde e os níveis
de funcionalidade. Esse instrumento possui 6 domínios de vida (cognição, mobilidade, autocuidado,
convivência social, atividades de vida e participação na sociedade). Doravante, foi utilizada a versão
WHODAS 2.0, sendo constituída por 36 itens com pontuações de 0 a 4, onde 0 é sem dificuldade e 4
extrema dificuldade ou não realiza a ação; ou seja, quanto maior a média, maiores as restrições do
avaliado (ORAGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2015).

A Qualidade de Vida foi avaliada pelo Medical Outcome Study 36-item Short-Form Health Survey –
SF-36. Este questionário é amplamente utilizado para analisar o estado de saúde sobre a qualidade
de vida. Ele se divide em 8 domínios, dotado, na sua versão resumida, de 36 questões, a saber:
capacidade funcional; aspectos físicos; dor; estado geral de saúde; vitalidade; aspectos sociais;
aspectos emocionais; saúde mental. A pontuação varia de 0 a 100, onde quão maior for o resultado,
melhor será o estado de saúde (SIEBRA; VASCONCELOS, 2017).

O Conhecimento, Atitude e Prática pelo Inquérito CAP, consiste de três perguntas, voltadas para o
paciente ou responsável a respeito da condição de saúde, bem como o que fizeram ao ter
conhecimento da condição clínica, e quais foram as estratégias utilizadas para melhorar a condição
de saúde. Este inquérito é um estudo avaliativo que visa medir o que o indivíduo pensa, fez e faz a
respeito de determinada situação (RIBEIRO et al., 2013). Para o presente estudo foram utilizados os
seguintes questionamentos:

Conhecimento: Para você, o que é Paralisia Cerebral (PC)

Atitude: O que você fez quando descobriu que tinha PC

Prática: O que você faz atualmente para melhorar a sua saúde

O protocolo Técnica Aplicada Lavínia Teixeira (TALT) foi baseado nos métodos Feldenkrais,
Bartenieff, Dalcroze, Laban, Kabat, Bobath, FNP (Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva), a fim de
cruzar os benefícios proporcionados pela dança e pela fisioterapia, utilizando-as associadas ao uso
de música. O protocolo TALT contém passos e sequências lógicas para compor uma aula de dança.
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A priori, a atividade começa em forma de círculo, com exercícios que visam, além do aquecimento do
corpo a interação do grupo; logo em seguida, treina-se o equilíbrio, tanto sentado quanto em pé, a
depender da limitação de cada participante. A posteriori, faz-se movimentações globais do corpo, a
fim de fomentar flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora. Vale ressaltar que todas as
movimentações executadas durante as aulas foram associadas ao uso de músicas. Estes são os
princípios básicos e fundamentais de uma aula de dança.

Por conseguinte, dentre os passos a serem seguidos, é sabido que cada participante tem facilidade
em uns exercícios e dificuldade ou incapacidade em realizar outros. Ademais, vale destacar que para
cada atividade estabelecida, o participante poderia fazer de forma ativa (o indivíduo realiza sozinho,
sem auxílio), ativo-assistida (o indivíduo faz, porém recebe uma ajuda) ou de forma totalmente
assistida (ajuda total para realizar a tarefa). Desta forma, o protocolo consiste em atividades no chão,
na barra paralela e no centro, que possibilita a evolução nas posições e posturas corporais, atividades
funcionais e desenvolvimento musculoesquelético.

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES

Participaram do projeto cinco jovens entre 6 e 29 anos de idade, sendo dois do sexo feminino e três
do sexo masculino.

Com o intuito de preservar a identidade dos participantes, eles foram numerados para identificação, e
classificados no GMFCS:

Participante 1: sexo masculino, 16 anos, classificado no GMFCS como nível 2;

Participante 2: sexo feminino, 23 anos, classificada no GMFCS como nível 3;

Participante 3: sexo masculino, 6 anos, classificado no GMFCS como nível 5;

Participante 4: sexo feminino, 27 anos, classificado no GMFCS como nível 5;

Participante 5: sexo masculino, 29 anos, classificado no GMFCS como nível 5.

A aplicação do protocolo TALT iniciava-se com as atividades em círculo, associado ao uso de
músicas, dividindo a atividade em sequência de oito tempos. Por conseguinte, dava-se início às
sequências estabelecidas, partindo de atividades no chão, e evoluindo para barra e centro, caso
possível.

As atividades no chão englobam exercícios de mobilização de quadril, joelho e tornozelo, estimulação
da musculatura dos membros inferiores (MMII), bem como estimulação dos receptores articulares,
tanto das articulações dos membros superiores (MMSS), como nos MMII. Ademais, a execução de
atividades que exigem movimentos globais, como rolar no chão, sair da posição de decúbito dorsal
para sentada, e permanecer nesta posição, entre outros.

Diante dos exercícios supracitados, é sabido que eles proporcionam, também, alongamento de
grandes grupos musculares, que é de suma importância para indivíduos com PC que possuem
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primordialmente hipertonia. Como forma de progressão, progride-se para a posição de joelhos,
envolvendo mais exercícios com os mesmos objetivos supracitados. Nesta posição, há maior
recrutamento das fibras musculares, bem como exige mais equilíbrio e coordenação motora, pois
realiza movimentos alternados de MMSS e cabeça.

As atividades feitas na barra são para proporcionar e/ou melhorar o desempenho dos músculos que
dão sustentação ao corpo em posição ortostática, assim como em posições corporais necessárias
para as transferências corporais. Estas atividades visam o desenvolvimento da marcha, como:
simulações para se manter na posição bípede, sentar e levantar da cadeira com auxílio da barra, e
movimentos dos MMII para diversas direções (frente, lado, trás).

Estas atividades na barrar proporcionam retroalimentação tátil (estimulações no calcâneo para
posição adequada do pé para andar), intrínseca (sensações que o corpo experimenta, devido às
novas posições do corpo) e extrínseca (no final da atividade, ao perceber as respostas do ambiente,
do reforço positivo do professor de dança e, a depender do grau de dificuldade e compreensão do
indivíduo, é dita a forma correta de realização da atividade, e solicita-se a repetição do movimento
para que se acione a rede neuronal de observação da ação – os neurônios espelhos), com o intuito
de aprimorar padrões de movimento mais funcionais no participante.

As atividades no centro utilizam treinos realizados no início do protocolo (atividades no chão e na
barra), e dão continuidade para o aprimoramento do equilíbrio e destreza das tarefas propostas.
Desta forma, há evolução das atividades na marcha, como sentar e levantar da cadeira sem apoio,
decomposição dos passos da marcha, utilização do contratempo para transferência de peso (muito
utilizado em passos de dança), apoio unipodal, e também movimentos de reverence[1], utilizado no
final de cada apresentação cultural, realizados ao decorrer do ano. Vale relembrar que todas as
atividades foram realizadas concomitante ao uso de música, em que os participantes tinha que
executar os movimentos de acordo com o o ritmo das músicas utilizadas em sequências de oito
tempos.

O participante 1 realizou apenas a avaliação, não comparecendo aos protocolos, apresentações em
eventos por motivos pessoais. A participante 2 realizou a avaliação, e compareceu apenas aos
momentos iniciais da aplicação do protocolo, posteriormente ela não pôde comparecer ao estudo
devido a motivos pessoais. Neste ínterim, apenas três participantes completaram o cronograma da
pesquisa, comparecendo então à avaliação, protocolo e reavaliação, estando presentes também em
algumas apresentações culturais. Vale salientar que o local de aplicação do protocolo foi alterado
para o participante 3, visto que havia dificuldades de locomoção até o local preestabelecido.

Em relação à independência funcional, os valores dos participantes foram em dois momentos: antes
de iniciar o protocolo e depois das 16 aulas de dança. Pode-se notar que houve melhora na
independência funcional, visto que os valores totais foram de 65 (6,67) para 66,33 (6,07) pontos.
Doravante, a melhora não obteve um nível favorável, devido ao fato que um dos participantes teve
uma frequência de doenças no período da pesquisa.

Neste ínterim, foi possível notar que, ou a pessoa responsável pelo participante respondeu o
questionário da forma que o observa no momento, ou estava tomando consciência da condição clínica
do participante. Este foi um fator relevante para os resultados obtidos. Os demais participantes
obtiveram os mesmo resultados na avaliação e reavaliação. Vale ressaltar, que os outros dois
participantes frequentam o projeto de dança há mais de 10 anos, e que não houve piora na
funcionalidade, e sim um platô dos resultados. Isto induz que a dança deve ser mantida como forma
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de prevenção de comorbidades associadas à PC.

Em relação à participação Social, os envolvidos no estudo obtiveram uma redução dos valores totais
de 2,22 (0,39) para 2,19 (0,41) pontos. Este dado não demonstrou relevância, pelo fato de
realizarmos a média ± desvio padrão média dos participantes envolvidos no estudo, e por causa dos
valores negativos de apenas um participante, o mesmo que adoeceu sistematicamente durante o
projeto, repercutiu nos valores da participação social. Indubitavelmente se nota a interação e a alegria
dos participantes no momento da aplicação do protocolo, bem como nas apresentações, onde os
participantes ouvem muitos aplausos. Estes podem ser considerados como formas muito eficazes de
comunicação, visto que é entendido por quem está no palco que a apresentação foi muito boa, e que
os aplausos são formas de reconhecimento e gratidão da plateia.

Segundo Park e Kim (2015), o nível de acometimento da PC está intimamente correlacionado com as
limitações na participação social, bem como a dificuldade em realizar atividades funcionais, que é
possível induzir que quanto maior o nível do GMFCS, pior é a qualidade de vida. Neste ínterim, o
estudo mostrou o mesmo resultado encontrado pelos autores supracitados, obtendo média geral de
qualidade de vida de 56,02 (3,43) para 48,91% (1,43). Vale salientar que os dados foram induzidos
devido a um participante está doente no dia da reavaliação.

Em relação ao Inquérito CAP é possível notar que há um desconhecimento quanto ao que e a PC.
Isso foi percebido pelos relatos dos pais e/ou cuidadores, em que destacavam apenas o que seriam
suas consequências, ou apenas expressar o sentimento, não respondendo ao que se pede na
pergunta: “falta de oxigênio no cérebro”, “é a pior doença do mundo”. As respostas foram similares
quanto a atitude sentimental “fiquei triste, mas aceitei”, “infelizmente aconteceu”, e a atitude em
procurar assistência médica foi relatada por todos. Dentre as ações praticadas estão a Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Equoterapia e Dança.

Destarte, foi acrescido ao estudo a cronometragem de uma das posições, do protocolo apenas no
participante 3. A posição utilizada é denominada “borboletinha”[2] que permite ao participante
experimentar a nova postura e ficar sentado no chão com os MMII em rotação externa, flexão de
quadril e de joelhos, região plantar dos dois pés em contato um com o outro. Foram feitas três
avaliações de dois tempos cada, e obteve-se uma média de 5 minutos e 33 segundos, visto que no
início ele ficava 2 minutos e 15 segundos na posição, passando para 3 minutos e 30 segundos na
reavaliação.

Vale salientar que foi necessário um estímulo visual, auditivo e tátil para que o participante ficasse
concentrado e permanecesse na posição, e, quando ele cansava dos estímulos ofertados,
recolocava-o na posição, fazendo estímulos nos pontos de gatilho da musculatura paravertebral,
assim, cronometrava-se outra vez, para obter dois dados no mesmo dia.

A Dança, neste estudo, foi aplicada nas posições deitada, sentada e em quatro apoios realizando
movimentos em MMSS, MMII, tronco e cabeça, os quais auxiliaram os aspectos de mobilidade e
locomoção.

O ato de dançar proporciona ao indivíduo experimentar novos movimentos, desenvolvendo novas
possibilidades no corpo humano, que infere diretamente na autopercepção da necessidade de
autocuidado (STRASSEL et al., 2011), fator que contribuiu para a independência funcional. Ademais,
a Dança possibilitou maior interação entre os indivíduos, bem como o despertar da comunicação não
verbal (TEIXEIRA-MACHADO; DeSANTANA, 2013), ao permiti-los a liberdade proporcionada pela
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dança para que expressassem suas emoções.

Neste ínterim, a dança favoreceu o desenvolvimento do raciocínio lógico (MONTEZZUMA et al.,
2011), que, indubitavelmente, foi fundamental para o processo de comunicação verbal e não verbal.
Além disso, há uma melhoranão só para que o indivíduo consiga expressar suas emoções, mas
também para que consiga expressar a percepção e o reconhecimento das tarefas as quais ele possa
realizar, que vão além de suas limitações. Diante da Dança, os indivíduos são estimulados pelas
palavras que são expressas pelo corpo, pelas músicas,e formas (VIRIATO et al., 2014), que agem em
conjunto promovendo qualidade de vida.

5.CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste estudo revelaram que a Dança não favoreceu o aumento das variáveis
estudadas dos participantes, como no estudo de Teixeira-Machado, Azevedo-Santos e DeSantana
(2016), em que a dança contribuiu para melhora da funcionalidade e cognição social de jovens com
PC. Ainda assim, vale ressaltar que dois participantes do estudo praticam a Dança há mais de dez
anos, e que houve um platô dos resultados da avaliação e reavaliação, o que sustenta que dança
evita o desenvolvimento de contraturas, deformidades, mantendo funcionalidade, participação social e
qualidade de vida.

A dança, além de arte, é uma forma de expressão corporal educacional, que busca estimular a
aquisição motora de forma prazerosa e lúdica, auxiliando a pessoa com deficiência a ter
independência funcional, participação social e qualidade de vida. Ademais, a dança promove
bem-estar e aprimoramento em aspectos de comunicação, cognição, mobilidade, locomoção,
autocuidado. Tendo em vista seus benefícios, faz-se necessários mais estudos com maior quantidade
de participantes.

6.PERSPECTIVAS

Diante do estudo de Teixeira-Machado, Azevedo-Santos e DeSantana (2016), que comprova a
eficácia da Dança em relação a atividades motoras, rítmicas, expressivas, sensoriais, sensitivas, que
proporciona a longevidade, faz-se necessário mais estudos com populações mais robustas para
verificarmos o papel da dança no contexto das pessoas com deficiência, em especial na PC. Desta
forma, é imprescindível que haja agregação de mais iniciativas como esta para proporcionar melhora
na funcionalidade, interação social e qualidade de vida, como previsto nesta pesquisa.

1Passo da dança clássica que significa reverência, agradecimento utilizado no final de aula ou de
uma apresentação artística. Esse movimento, além do teor psicoemocional que reverbera, estimula
movimentos funcionais que inibem padrões patológicos instalados na PC.
[2] Postura muito utilizada na dança. Postura sentada, com os MMII posicionados da seguinte
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maneira: articulação coxofemoral em rotação externa, flexão e abdução, joelhos fletidos e dorsos dos
pés um em contato com o outro.
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[1] Passo da dança clássica que significa reverência, agradecimento utilizado no final de aula ou de
uma apresentação artística. Esse movimento, além do teor psicoemocional que reverbera, estimula
movimentos funcionais que inibem padrões patológicos instalados na PC.

[2] Postura muito utilizada na dança. Postura sentada, com os MMII posicionados da seguinte
maneira: articulação coxofemoral em rotação externa, flexão e abdução, joelhos fletidos e dorsos dos
pés um em contato com o outro.
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