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“Gostaria que você soubesse 

Que existe dentro de si 

Uma força capaz de mudar sua vida, 

Basta que lute e 

Aguarde um novo amanhecer.” 

(Margaret Thatcher) 
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RESUMO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) designa Práticas Integrativas e 

Complementares (PICS) como um amplo conjunto de práticas de cuidado, saberes e 

produtos de uso terapêutico que não pertencem à medicina convencional ou alopática. O 

objeto de estudo é a dança como prática política e de saúde biopsicossocial das mulheres. É 

necessário ter um olhar para o corpo em seu desenvolvimento motor e perceber que a 

dança faz parte desse movimento e que é a parte essencial da vida. A maioria da 

população brasileira é composta pelo sexo feminino e também são as principais usuárias 

do Sistema Único de Saúde (SUS). A situação de saúde envolve diversos aspectos da 

vida, como a relação com o meio ambiente, o lazer, a alimentação e as condições de 

trabalho, moradia e renda. No caso das mulheres, os problemas são agravados pela 

discriminação nas relações de trabalho, a sobrecarga com as responsabilidades com o 

trabalho doméstico e violência. Outras variáveis como raça, etnia e situação de pobreza 

realçam ainda mais as desigualdades. A metodologia desta monografia foi 

fundamentada em levantamentos bibliográficos, através de pesquisa do tipo revisão 

integrativa junto a arquivos das bases de dados científicos. Analisando os artigos 

publicados foi percebido que a dança em sua maior parte do tempo é usada como 

método alternativo de tratamento para doenças físicas, como Parkinson, por exemplo. 

Poucos estudos levantaram a questão biopsicossocial da dança, principalmente no 

universo feminino. A linha de pensamento feminista relacionada à saúde física e mental 

da mulher apoia a livre expressão do corpo e da forma que cada mulher entende suas 

questões pessoais, porém não existem muitos estudos que abordam essa linha de 

raciocínio levando em consideração toda comunidade feminina que pratica dança ou 

profissionalmente ou por hobby. 

 

Palavras Chaves: Feminismo; Dança; Empoderamento da Mulher; Empoderamento da 

Saúde; Saúde da Mulher; Práticas Integrativas, Prática Complementar em Saúde; 

Assistência em Enfermagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) designa Práticas Integrativas e 

Complementares (PICS) como um amplo conjunto de práticas de cuidado, saberes e 

produtos de uso terapêutico que não pertencem à medicina convencional ou alopática. 

Podem ser distribuídas em dois grandes grupos: Racionalidades médicas (naturopatia, 

homeopatia, Ayurveda, Medicina Tradicional Chinesa, Antroposófica e Tibetana) e 

Práticas Terapêuticas, as quais incluem as intervenções mente/corpo, terapias de 

manipulação corporal, naturais e energéticas. Nesse campo de atuação, os 

profissionais/terapeutas são incentivados a estabelecer uma visão ampliada do processo 

saúde-doença e a promoção integral do cuidado humano, especialmente do autocuidado 

(MINITÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Para começar a entender o universo da dança e como ele entra nas práticas 

complementares é necessário, nesse primeiro momento, ter um olhar para o corpo em 

seu desenvolvimento motor e perceber que a dança faz parte desse movimento e que é a 

parte essencial da vida. Uma vez que movê-lo é uma necessidade básica fisiológica. O 

ritmo pulsante do corpo é constante e se dá através de estímulos corporais internos, 

naturais e cotidianos (MILLER e NEVES, 2003). As danças primitivas começaram nas 

Eras Paleolítica e Mesolítica (9000 e 8000 A.C), sendo registradas em desenhos 

rupestres. Essa foi à expressão do homem através da linguagem gestual, estabelecendo 

posteriormente todo um código de gestos, sinais e expressões fisionômicas ao qual 

gerou vários ritmos. A dança então foi à primeira manifestação de comunicação do ser 

humano (LANGENDONCK, 2008). 

A dança como prática complementar de saúde apresenta inúmeros benefícios e 

temos muitos relatos, mas os que mais aparecem são a percepção do Eu, do Outro e dos 

Grupos ao qual se está inserida e melhora física como um todo, como por exemplo, 

qualidade do sono, equilíbrio mental, concentração, agilidade emocional e corporal, 

controle de peso, melhora na alimentação entre outros (ROCHA, 2009). 

Como pano de fundo, vive-se em uma sociedade com pensamentos enraizados 

no patriarcado, ao qual se caracteriza o respeito e a honra pelo sistema social 

patriarcal, cujo comando é feito pelo homem (no papel de marido ou de pai), o qual é 

tido como a figura ou autoridade máxima. Portanto, nesta organização social, o homem 
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é o ator fundamental, exercendo a autoridade sobre as mulheres, os filhos, assim como 

os bens materiais e culturais (PINTO, 2010). 

Conceituadamente, o patriarcado tradicional aborda uma rígida divisão sexual do 

trabalho e uma enorme segregação social: as mulheres ficam voltada para o mundo 

doméstico; o sistema se movimenta produzindo um monopólio dos homens no mundo 

público; os homens controlam a propriedade e a renda familiar, o trabalho e a 

mobilidade da mulher, bem como o destino dos seus filhos.Não se prioriza a autonomia 

feminina – não se preza pelo empoderamento da mulher quando se trata de um contexto 

de sistema patriarcal. No caso do domínio por parte da mulher, em termo oposto ao 

patriarcal, encontra-se a palavra “matriarcal” (AGUIAR, 2000). 

A vivência e o pensamento matriarcais influenciam diretamente na forma de 

cuidado das mulheres, tanto da sociedade para elas como delas para si mesmas. Com o 

passar do tempo, os movimentos feministas têm ganhado cada vez mais voz. Porém essa 

questão das lutas das mulheres é observada historicamente onde ao longo da história 

ocidental sempre houve mulheres que se contestavam sua condição, que lutaram por 

liberdade e muitas vezes pagaram com suas próprias vidas (PINTO, 2010). 

Assim, o feminismo, nos seus aspectos basilares, caracteriza-se através de um 

processo constante de ações coletivas que se referem à emancipação política e conquista de 

direitos que refletem no empoderamento1 das mulheres. Além de elaborar continuadamente 

uma crítica e denúncia das injustiças da sociedade patriarcal, é um movimento plural que 

confronta o sistema de dominação, propondo a transformação social (SILVA e 

CAMURÇA, 2010). 

A maioria da população brasileira é composta pelo sexo feminino, 

aproximadamente 50,77%, e também são as principais usuárias do Sistema Único de 

Saúde (SUS). A situação de saúde envolve diversos aspectos da vida, como a relação 

com o meio ambiente, o lazer, a alimentação e as condições de trabalho, moradia e 

renda. No caso das mulheres, os problemas são agravados pela discriminação nas 

relações de trabalho e a sobrecarga com as responsabilidades com o trabalho doméstico. 

Outras variáveis como raça, etnia e situação de pobreza realçam ainda mais as 

desigualdades. As mulheres vivem mais do que os homens, porém, adoecem mais 

frequentemente. A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte 

está mais relacionada com a situação de discriminação na sociedade do que com fatores 

biológicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 
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De acordo com o Ministério da Saúde, as mulheres frequentam os serviços de 

saúde para o seu próprio atendimento, mas, sobretudo, acompanhando crianças e outros 

familiares, pessoas idosas, com deficiência, vizinhos, amigos. São também cuidadoras, 

não só das crianças ou outros membros da família, mas também de pessoas da 

vizinhança e da comunidade. Os indicadores epidemiológicos do Brasil mostram uma 

realidade onde encontram-se níveis altos de doenças típicas dos países desenvolvidos 

(cardiovasculares e crônico-degenerativas) e do mundo subdesenvolvido (mortalidade 

materna e desnutrição). Os padrões de morbimortalidade encontrados nas mulheres 

revelam a interligação dessas doenças, que são acompanhadas pelas diferenças de 

desenvolvimento regional e de classe social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

Primeiramente o que impulsionou a realização deste trabalho, foi o fato de que 

desde o meu primeiro contato com o mundo da dança, aos meus 11 anos, nunca mais 

parei. Estabeleci vínculos emocionais profundos com esse universo e com a minha 

professora de Jazz, que faleceu recentemente. Desde esse ocorrido, passei a buscar um 

conforto através das minhas atividades e a procurar um motivo para me cuidar e ser 

feliz sem a presença dela. 

 

1.3 OBJETO DE ESTUDO 

 O objeto de estudo é a dança como prática política e de saúde biopsicossocial das 

mulheres dentro da assistência de enfermagem. 

 

1.4 QUESTÃO NORTEADORA 

Como as publicações científicas atuais abordam a relação entre a prática da 

dança e da saúde biopsicossocial no âmbito da saúde da mulher e do pensamento 

feminista? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 Para responder à questão norteadora supracitada, foram traçados os objetivos a 

seguir. 

Objetivo geral: 
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- Verificar como a literatura científica tem estabelecido a relação entre a 

atividade da dança com a liberdade de expressão, o enfrentamento dos padrões 

patriarcais e com a saúde biopsicossocial da mulher. 

Objetivos específicos: 

- Compreender a prática de saúde complementar da dança no contexto 

biopsicossocial da comunidade feminina descrita em publicações acadêmicas atuais; 

- Investigar a linha de pensamento feminista relacionada à saúde física e mental 

da mulher; 

- Estudar o atual pensamento patriarcal da sociedade e seus impactos na saúde da 

mulher com base em dados científicos. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

A temática é pouco estudada, e esses baixos níveis de discussão podem ser 

observados nos descritores relacionados à “dança”, “saúde da mulher" e 

“empoderamento da saúde feminina", onde se encontram poucas publicações sobre 

(tanto nacional como internacionalmente). De acordo com o estudo “Participação social 

na conquista das políticas de saúde para mulheres no Brasil” a autora ressalta a 

necessidade de disseminação do debate sobre o tema da saúde das mulheres em todos os 

espaços de interlocução entre governo e sociedade civil, repolitizando este debate e 

fortalecendo as demandas das mulheres. 

No âmbito da Saúde Pública esse trabalho se torna importante porque analisa a 

sociedade patriarcal e como esse pensamento afeta a saúde das mulheres, além de 

levantar a discussão sobre práticas complementares de saúde, como a dança, e como 

essa prática tem ligação com o universo feminino e entender como processo de 

empoderamento ajuda a mulher ter uma melhor prática de autocuidado. A discussão 

dessas informações enriquece a disseminação do conhecimento e ajuda no 

desenvolvimento de novas pesquisas na área de estudo e de práticas de saúde da mulher. 

O enfermeiro faz parte da equipe multiprofissional tanto da saúde da família 

como a rede de apoio à mulheres que sofrem qualquer tipo de violência ou que tenha 

algum tipo de déficit no seu cuidado, desde o autocuidado ao cuidado sociocultural para 

com elas. Portanto é importante ter um profissional apto e capacitado para lidar com as 

mais situações adversas em que as mulheres se encontram. 
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2 REFERENCIAL TEMÁTICO 

2.1 A DANÇA COMO PRÁTICA COMPLEMENTAR EM SAÚDE 

As PICS são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em 

conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças como depressão e 

hipertensão. Em alguns casos, também podem ser usadas como tratamentos paliativos 

em algumas doenças crônicas. Trata-se do incentivo a um novo paradigma em saúde 

denominado Paradigma Vitalista, cujo enfoque está na saúde e na busca de equilíbrio do 

indivíduo com seu meio natural e social, valorizando as singularidades do cuidado, a 

prevenção e a promoção da saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Essas práticas são contempladas pelo SUS desde a década de 1980, 

principalmente em virtude do relatório da VIII Conferência Nacional de Saúde em 

1986, o qual apoiou a inserção das práticas complementares na assistência1. Contudo, 

sua ampliação no SUS ocorreu por meio da Portaria nº 971 de 2006, em que foi 

estabelecida a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). 

Além de essa portaria ter legitimado a oferta pública de diferentes terapias, também 

possibilitou que profissionais não médicos exercessem a medicina complementar 

mediante credenciamento e remuneração pelo SUS. Atualmente, o SUS oferece, de 

forma integral e gratuita, 29 procedimentos de PICS à população. Os atendimentos 

começam na Atenção Básica, principal porta de entrada para o SUS (PENNAFORT et 

al, 2008). 

Evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado 

entre a medicina convencional e as PICS. Além disso, há crescente número de 

profissionais capacitados e habilitados e maior valorização dos conhecimentos 

tradicionais de onde se originam grande parte dessas práticas (AZEVEDO et al, 2019). 

O efeito benéfico da dança é retratado em diversos estudos e a pesquisa “Dança 

como terapia na promoção da saúde do idoso assistido pela Equipe de Saúde da Família 

Centro, município de Pompéu, Minas Gerais” da autora Cássia Aparecida Martins da 

Silva, ressalta isso através da citação: 

 

Atualmente, observa-se número considerável da incidência de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis e os riscos da prevalência de agravos à saúde. 

Alguns fatores podem contribuir para o agravo das doenças, como a alimentação 

inadequada, o tabagismo, uso do álcool, o sedentarismo, entre outros. 

Considerando o envelhecimento da população, e o fato destas doenças serem 

fator complicador à saúde, verifica-se a necessidade de uma maior atenção às 

ofertas de condições para obter melhor qualidade de vida para o grupo da 
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terceira idade. Portanto, para suprir o tempo ocioso desta população com 

atividades prazerosas que proporcionem a interação sociocultural, pensou-se na 

aplicação de atividades de dança. A dança é uma atividade realizada em grupo 

que pode facilitar a integração e fortalecimento das amizades, superar limites 

físicos, e diminuir os quadros de depressão e ansiedade (SILVA, 2017). 

 

O homem tem a atitude intuitiva de mover o corpo e é visto nitidamente com a 

relação do humano com ritos, ritmos, folclore, atividades populares que compartilham a 

ação de dançar dentro da sociedade como um todo. Algumas atitudes humanas básicas, 

como por exemplo, andar, se levantar, girar, gesticular, sentir emoções associadas aos 

olhar, ouvir e cheirar fazem parte do mover o corpo e aparecem em diversas 

manifestações humanas e em diferentes concepções coreográficas na dança (INFANTE, 

2011). 

A maioria dos pensadores contemporâneos, que trazem a discussão sobre as 

questões em torno do desenvolvimento consciente das capacidades motoras e mentais 

para desenvolver as habilidades coordenativas para o ato de dançar, afirmam que não 

conhecemos nada sobre o movimento do corpo, embora saibamos tudo sobre ele. A 

citação de Angel Vianna por Juliana Pólo ressalta: 

 

O fundamental é que dança é uma linguagem corporal, é uma arte espaço 

temporal. Antes de qualquer possibilidade, a dança só é arte se ela for feita 

com consciência. É uma linguagem que toca algo essencial que é a 

sensibilidade humana (VIANNA apud POLO, 2005, p. 424).  

 

Através de relatos de casos, os profissionais de saúde que entendem o processo 

de saúde-doença com um olhar mais holístico e com um contexto psicossocial, ao 

implementar um plano de assistência fisco-mental com a dança, obtém como resultados 

clientes com mazelas emocionais se percebendo como próprio autor da sua vida, 

resolvendo conflitos internos e com as pessoas a sua volta ou um cliente com 

dificuldades motoras conseguindo superar a sua situação ou adquirindo confiança o 

suficiente para voltar a se equilibrar de forma correta, tirando o pé do chão com 

segurança, reestruturando o alinhamento do seu corpo verticalmente e horizontalmente, 

sem se apoiar no próximo, finalmente absorvendo a confiança no próprio equilíbrio, 

através dessa prática (SANTOS, 2016). 

 

2.2 A SOCIEDADE PATRIALCAL E O FEMINISMO 

Para entender a sociedade dos dias atuais, precisamos olhar desde a pré história. 

A evolução histórica é muito importante, pois nos mostra da onde e como surgiu o 
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pensamento machista. Em placas gravadas no III milênio A.C nos sugere a 

representação do corpo feminino como representação do sagrado e associado a 

representações da “Deusa Mãe”, enquanto os homens eram associados a atividades mais 

perigosas e a uma figura de proteção das pequenas tribos nômades (VALE, 2015). 

Com o passar do tempo, essas tribos que viajavam muito, passaram a construir 

aldeias em locais fixos. Esse fato começou a dar origem a ideia de propriedade privada e 

herança. Inicialmente, a mulher e seus filhos foram associados a essa ideia de 

pertencimento do homem, como uma forma de provar que os fetos que elas carregavam 

em seus ventres eram de fato, filhos legítimos de seus maridos. Consequentemente, 

herdeiros verdadeiros de suas terras (SOARES, 2011). 

Ao longo do tempo, esse modo de pensar causou o que chamamos de sociedade 

patriarcal e machismo.  Esse ponto fica extremamente claro no surgimento da sociedade 

Grega e suas leis, onde as mulheres não eram consideradas cidadãs e tinham seus 

direitos vetados na participação política (SNELL, 2012). 

Chegando a idade média muitas mulheres ficaram conhecidas por ter habilidades 

de cura através de ervas medicinais e elementos vindos da natureza. A igreja católica 

considerou essas práticas ilícitas e denominou de bruxaria, então qualquer mulher que 

fosse denunciada como bruxa era torturada até confessar ou era assassinada queimada 

em fogueiras, jogadas de penhascos ou em rios com pedras amarradas ao seu corpo. 

Além dessas “curandeiras”, parteiras, mulheres com má formação, com filhos 

deficientes ou mulheres consideradas feias demais dentro daquela sociedade poderiam 

ser consideradas bruxas (NEDER, 2018). 

As mais diversas formas de tortura foram utilizadas contra essas mulheres, como 

por exemplo: empalamento, berço de Judas, caixão da tortura, estripador de seios, pera 

da angustia entre outros. Esse período de captura de bruxas foi chamado de Santa 

Inquisição, liderado pela Igreja Católica (GONÇALVEZ, 2017). 

Além dessa brutalidade com que essas mulheres eram tratadas, existiu o Cinto de 

Castidade, objeto de ferro que envolvia a região genital. O uso do objeto pelas mulheres 

não era consensual e tinha um viés religioso, pois elas deveriam se manter fiéis aos 

maridos, a chave ficava exclusivamente com os homens. O ferro utilizado na confecção 

desses cintos enferrujava o que ocasionava diversas doenças a essas mulheres. Esse é 

mais um fato que pontua como a mulher foi construída na sociedade com objeto do 

homem (CABRAL, 2015). 
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Mais adiante na linha temporal, o Iluminismo pregava igualdade, fraternidade, 

liberdade e propriedade. Então começou a existir, mesmo que com muita dificuldade, 

uma participação das mulheres tanto na política como na ciência, porém a maioria das 

mulheres foram excluídas da sociedade científica e profissões eruditas.  Um preço pago 

pela exclusão de mulheres na carreira científica é que muitas pesquisas independentes 

deixaram de ser feitas ou reconhecidas e legitimadas, embora muitas delas também 

tivesse tido grande impacto na história da ciência (OLINTO, 2011). 

Mediante a grande exploração e opressão que as mulheres eram submetidas, ao 

longo do desenvolvimento da sociedade moderna, elas foram levadas à subversão. 

Tendo como consequência o avanço nas suas lutas políticas e conquistas de direitos. No 

final do século XVIII a consciência de aversão à inferioridade feminina emergiu, 

começando os primeiros movimentos feministas. A partir do século XIX os movimentos 

ganharam forma com ajuda do processo de trabalho de produção fabril, onde a família 

perdeu seu caráter reprodutivo e as mulheres ganham espaços de mão de obras nas 

fábricas (GREGORI, 2017). 

Através das lutas coletivas das mulheres, o movimento feminista nasceu contra o 

sexismo, inferiorização do feminino, violência contra mulher, desigualdades entre os 

sexos e práticas de subordinação imposta pela sociedade. Com o objetivo de lutar pela 

autonomia, horizontalidade, cidadania e desconstrução da estrutura patriarcal. As 

feministas lutaram pela vida de muitas mulheres passando por pautas variadas e 

atravessando diferentes repertórios. Dentre elas:  

 

Direito a existir com dignidade, direito de propriedade, direito à educação e ao 

trabalho, direito de votar e ser eleita, direito a participar de espaços de poder e 

decisão, direito a seu próprio corpo, direito a viver livre de violências, direito de 

viver em igualdade de condições com os homens 

(BANDEIRA e MELO, 2010, p. 9). 
 

Em 1984, foi criado o Conselho Nacional da Condição da Mulher (CNDM), o 

qual foi uma das mais significativas vitórias do movimento feminista brasileiro. Em 

conjunto com importantes grupos, como o Centro Feminista de Estudos e Assessoria 

(CFEMEA), foi promovida a campanha nacional para inclusão dos direitos das 

mulheres na nova carta constitucional. Esse episódio foi um dos starts para alavancar e 

garantir os direitos para as mulheres do mundo, não só no Brasil, apesar de alguns 

países ainda serem resistentes quanto a essa questão (MINISTÉRIO DA MULHER, DA 

FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 2019). 
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Porém nos governos de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique 

Cardoso, o CNDM perdeu completamente a importância, mas esse cenário se modificou 

quando foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, no primeiro 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com status de ministério, e foi recriado o 

Conselho, com características mais próximas do que ele havia sido originalmente 

(SILVA e CAMURÇA, 2010). 

Possibilidades e oportunidades para que as mulheres em suas múltiplas vivências 

pudessem exercer seu direito de participação política e social, foi possível pelas portas 

que os movimentos feministas abriram. Sempre buscando reconhecimento, igualdade e 

transformação social. As questões relativas aos direitos das mulheres adentraram ao 

cenário político e agenda publica mediante as situações favoráveis provocadas pelo 

ativismo e contestações, como também através da interação com o Estado (CAMPOS, 

2017). 

Ações coletivas que percorreram diferentes lógicas impulsionaram a organização 

de manifestações e protestos, como também a atuação em instâncias institucionais, 

buscando a construção de políticas públicas que garantissem o direito da mulher e toda 

sua demanda social. As lutas por direitos e mudanças demonstram a importância da 

emancipação da sociedade junto ao Estado e a busca de igualdade em situações de 

preconceito e radicalismo contra um grupo (LATIF e CASSAB, 2014). 

O Plano Nacional de Políticas Para as Mulheres (PNPPM) é um dos principais 

documentos orientadores das políticas públicas para as mulheres.Refere-se à construção 

da condição de sujeito das mulheres brasileiras, cujas consequências se evidenciam 

tanto nas relações individuais quanto nas coletivas. Nos processos de socialização que 

marcam a produção de homens e mulheres, são gerados efeitos na constituição dos 

modos de ser masculino e feminino interferindo nas diretrizes das políticas (BRASIL, 

2013). 

De acordo com a Secretaria de Políticas para Mulheres as políticas públicas de 

gênero como políticas de Estado se justificam uma vez que “[...] homens e mulheres não 

possuem os mesmos problemas e necessidades, mas possuem os mesmos direitos” 

(BRASIL, 2011, p. 6). Porém a sociedade segue carregada de machismo, onde esse 

pensamento está impregnado até mesmo na forma como algumas mulheres pensam. 

Esse fato influencia diretamente na saúde física e emocional da mulher (MENEGHEL e 

MARGARITES, 2017). 
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A Agência Énois Inteligência Jovem realizou uma pesquisa baseada em relatos 

de casos com jovens de 14 a 24 anos, na qual os números revelam um cenário machista 

muito forte, mesmo entre as mulheres mais jovens, e principalmente dentro de casa 

(AGÊNCIA, 2015). Em outro estudo realizado por Juliana Bezerra constatou na fala de 

profissionais de saúde que atendem pacientes vítimas de violência que esses 

acontecimentos se dão por preconceitos não superados na cultura contemporânea, 

principalmente quando se vincula a violência sexual ao caso de polícia. As causas da 

violência sexual foram apontadas como sendo a cultura machista e a falta de informação 

das mulheres sobre os seus direitos e as questões sociais (BEZERRA, et al  2015). 

Esses padrões de comportamento acabam por naturalizar atos de violência, como 

o assédio no espaço público e o abuso dentro de relacionamentos afetivos. Além disso, 

essa desigualdade impede que meninas tenham certas experiências e explorem seu 

potencial, seja para brincar, estudar ou explorar sua sexualidade. E, claro, o machismo 

também traz consequências para os meninos, obrigando-os subjetivamente a terem um 

comportamento mais agressivo e sexual. Podemos perceber uma evolução, entretanto, 

no que diz respeito à percepção do machismo (RIBEIRO, 2015). 

Para essas mulheres, a violência vai muito além de uma agressão física. Ela se 

encontra nos atos mais sutis de preconceito, da impossibilidade de executar certas 

tarefas e do medo de sair sozinha. Essa percepção é extremamente importante, porque 

mostra que situações antes tidas como normais estão sendo questionadas e criticadas 

justamente por quem sofre com elas. Esse é o ponto principal para emersão de novas 

discussões sobre essa realidade e novas lutas contra esse ciclo vicioso de abusos de 

todos os tipos (BEZERRA, et al 2015). 

Se o machismo ainda sobrevive nessa geração de homens jovens, ele se refugia 

preferencialmente no campo da sexualidade e se manifesta na maioria das vezes de 

forma silenciosa, como resistência ao compromisso, o que necessariamente leva à 

superficialidade das relações. Tendo se tornado um sinônimo de aprisionamento aos 

ideais conservadores e à mentalidade retrógrada (AGÊNCIA, 2015). 

A violência contra as mulheres é um fenômeno mundial, que afeta mulheres e 

suas famílias. De acordo com a Política Nacional de Enfrentamento a Violência contra 

as Mulheres, é considerada violência: simbólica, expressa através da força da ordem 

masculina, naturalizada na cultura e sociedade, são as formas de dominação não 

questionadas, mas que se encontram subliminarmente nas atividades de caráter desigual 

atribuídas a cada sexo; física, qualquer ação ou omissão que atinja a integridade física; 
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moral, qualquer ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a reputação ou honra da 

mulher; psicológica, qualquer ação ou omissão com o objetivo de controlar ações, 

comportamentos, crenças e decisões por meio da intimidação, manipulação, ameaça, 

humilhação, isolamento, entre outras condutas quaisquer que provoquem prejuízo à 

saúde psicológica; patrimonial, qualquer conduta que implique retenção, subtração, 

destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, 

bens, valores e direitos ou recursos econômicos; e sexual, qualquer ação que force 

contato sexual com uso da força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, 

manipulação e ameaça, como a tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, 

sequestro, assédio sexual, abuso sexual, violência institucional cometida pelo Estado e 

seus agentes (BRASIL, 2007). 

Uma das consequências de ações machistas são os feminicídios, que são atos de 

violência extrema, reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um 

assassinato em razão do gênero. Inúmeras mulheres são vítimas de seus companheiros, 

ex-companheiros e de até mesmo de desconhecidos, essa violência está atrelada a 

emancipação feminina com inserção do mercado de trabalho e controle sobre a 

reprodução sexual. Alguns homens não sabem respeitar a liberdade de escolha das 

mulheres, gerando em seu extremo, o feminicídio (MEIRA, et al 2019). 

Essa é uma questão estrutural da sociedade, a qual deve ser intervida com 

políticas públicas, pois a saúde e segurança da população é responsabilidade do 

Governo. Por conta disso, foi aprovada em 2015 no Brasil o Projeto de Lei (PL) nº 

292/20131 (e respectiva Emenda nº 1 – CCJ) que caracteriza feminicídio como “sendo o 

assassinato de uma mulher por razões de gênero, sendo caracterizado em quatro 

circunstâncias: quando há violência doméstica e familiar; violência sexual; mutilação ou 

desfiguração da vítima; emprego de tortura ou qualquer meio cruel ou degradante antes 

ou depois do assassinato” (SENADO, 2019). 

A Convenção Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) em conjunto com a 

Convenção da ONU sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a 

Mulher (CEDAW) tem como objetivos prevenir, punir e erradicar a violência contra a 

mulher. A CDIH interviu em, uma decisão inédita, em um caso de violência onde a 

vítima sofreu graves lesões e o condenado passou mais de 15 anos em liberdade, mesmo 

depois da sentença, pois ele tinha proteção por ser Deputado Estadual (COSTA e 

PORTO, 2014). 
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Mediante a impunidade e a inefetividade do sistema judicial diante da violência 

doméstica contra as mulheres no Brasil e após a condenação do Estado Brasileiro por 

negligência e omissão em relação à violência doméstica, foi exigido ao Brasil uma série 

de providências no sentido de fazer cumprir o estabelecido entre as Convenções. A 

partir disto surgiram novas políticas públicas em prol da coibição e prevenção da 

violência contra a mulher e seus filhos. Como por exemplo, a Lei 11.340 de 2006, 

conhecida como Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência contra a 

mulher, e a Lei 13.104 de 2015, que qualifica o feminicídio como crime hediondo, 

prevendo penas mais severas (COSTA e PORTO, 2014).  

Mesmo com todas essas medidas aprovadas os coeficientes mais altos de 

feminicídio da América Latina são observados em primeiro no Brasil e em segundo na 

Colômbia. No período de 2001 a 2011, verificou-se tendência ascendente no Brasil e 

México, este aumento correspondeu a 3,4% ao ano. Em relação ao mundo a América 

Latina representa a região com as maiores taxas de feminicídios, sendo inferiores 

apenas dos números da África Subsaariana (MEIRA et al, 2019). 

Embora exista o aparato legal para reprimir esse tipo de violência, há algumas 

lacunas entre a legislação e a prática, desde a invisibilidade que atravessa a violência 

contra mulheres até a dificuldade de articular uma rede de cuidados resolutiva no 

combate a esta violência. Em um estudo realizado por Karina Cardoso Meira em 

conjunto com outros autores, que comparou a mortalidade por homicídio em mulheres 

com e sem notificação prévia de violência, foi evidenciado que 15,0% das mulheres que 

morreram por feminicídio no Brasil, no período de 2011 a 2015, tinham notificado a 

violência doméstica, sinalizando limitações e fragilidades da rede de assistência e 

atenção às mulheres (MEIRA et al, 2019). 

Essa rede de atenção à mulher envolve ações do Estado, equipe multiprofissional 

de saúde da família, envolve a questão cultural de apoio à violência a mulher, falta de 

informação e até mesmo dependência econômica em algumas situações. É um universo 

complexo, com diversas variáveis e possibilidades de violência física e mental. Por isso 

a discussão sobre feminismo é de extrema importância, pois ainda existe repúdio a esse 

nome, devido a informações deturpadas (MEINHARDT e MAIA, 2015). 

É importante entender que o feminismo foi o ponto libertador em diversas áreas, 

uma delas foi à inserção das mulheres em atividades físicas e esportivas. Essas 

atividades eram admiradas por ambos os sexos, porém em certo período histórico, o 

foco esportivo era masculino. Existia um discurso, onde julgava o corpo da mulher que 
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praticasse esporte, no qual a sociedade definia a mulher como masculinizada ou então 

alegava que as mulheres não tinham condições físico-fisiológicas para tal prática 

(GARCIA, 2018). 

Esse discurso afastava a participação das mulheres e fazia com que as aparições 

em competições fossem raras e muito poucas. No inicio do século XX, algumas figuras 

femininas foram de extrema importância para mudar esse cenário, como por exemplo, a 

francesa Alice Melliat, que reivindicou junto ao Comitê Olímpico Internacional através 

da Federação Esportiva Feminina Internacional a entrada efetiva das mulheres nas 

competições de atletismo e de outras modalidades nos Jogos Olímpicos (OLIVEIRA, et 

al 2008).  

O processo histórico de sua inserção olímpica foi marcado por muita luta, pois 

não existia a divisão desse espaço democrático com os homens. Gerou grandes 

episódios de reivindicações por direitos iguais e elegeu em um processo natural grandes 

líderes para a história, tanto no campo olímpico e esportivo como também na luta 

feminina. No Brasil esse processo foi muito intenso, seguindo a linha do tempo de 

preconceito e conquistas, nos deixou grandes ícones femininos que lutaram e ainda 

lutam pelo esporte e pela vida (BERTOLLO e SCHWENGBER, 2017). 

A partir do momento que se impede ou se dificulta o acesso da mulher no âmbito 

esportivo, impõe-se uma posição de inferioridade em relação ao homem. Ainda mais 

que praticar esportes traz benefícios para o desenvolvimento integral do ser humano, 

entre os quais se destacam os aspectos físicos, psicológicos e sociais, como transmissão 

de valores, trabalho em equipe, respeito, autoestima, autoconceito etc. (BRASIL, 2015). 

Como dito anteriormente, o julgamento sobre o corpo da mulher a priva de 

situações como a prática intensa de exercícios físicos. Esse padrão corporal, onde a 

mulher tem que ser magra, branca, nariz fino e empinado, delicada, cabelo liso, tendo 

que estar sempre bem maquiada e cuidada, usando roupas “de respeito” segue por anos, 

onde qualquer uma que fuja desses requisitos não é levada a sério pela sociedade. A 

carga de julgamento é enorme e muitas mulheres acarretam problemas psicológicos pela 

luta diária de tentar se encaixar em algo que não é para elas e que não são elas de fato 

(ANDRADE, 2018). 

Grupos como LGBTQ+ também sofrem dessa violência por não se encaixarem 

dentro da “normalidade”, segundo o padrão social imposto pelo patriarcado, onde 

homens são criados desde a infância a agirem como “machos”. A sociedade quer que a 

masculinidade dos homens seja sempre reforçada e isso leva diretamente a ideia que as 
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mulheres têm que estar sempre prontas para receber os homens, isso vai desde a 

obrigação da mulher estar linda o tempo todo e a sensação de culpa imposta pelos outros 

quando essa mulher (até mesmo o homem) faz parte de grupos LGBTQ+ (PARENTE, 

2018). 

Reconhecemos que há uma ideia de sacralidade no corpo humano na vida e 

aspectos morais, religiosos e dogmáticos que explicam a contínua e insistente forma de 

tentar controlar o corpo feminino, fruto do patriarcado balizador de uma suposta postura 

que o ser feminino deve exercer. Onde explicita ou implicitamente há um controle do 

corpo físico, do comportamento e das escolhas de cada mulher. O tratamento 

dispensado às mulheres nas decisões do Poder Judiciário como legal e constitucional 

deveria primar pelo princípio da igualdade. Entretanto não é assim que acontece, e a 

ausência de liberdade de dispor sobre o próprio corpo é a mais nociva (PAIXÃO e 

LOPES, 2014). 

Numa perspectiva sociológica e antropológica, define-se que a realidade é 

construída a partir do próprio corpo, ignorando a ideia de que este corpo seja construído 

da identidade da pessoa, mas por reflexos da cultura associada. A sociologia aplicada ao 

corpo distancia-se das asserções médicas que desconhecem as dimensões pessoal, social 

e cultural de suas percepções sobre o corpo (ANDRADE, 2018). 

A prática complementar da dança, além de ser um exercício físico que ajuda a 

melhorar o metabolismo, correção de postura, fortalecimento muscular, ajuda o 

individuo a conhecer o seu corpo, suas limitações, suas superações, sua força de vontade 

entre outros benefícios, é uma prática caricata do corpo perfeito.  Porém a pressão social 

para manutenção de determinados padrões corporais é maior entre mulheres, jovens, 

praticantes de esportes, atividades artísticas e algumas atividades profissionais. As 

bailarinas podem ser consideradas um grupo de risco para o desenvolvimento de 

distúrbios alimentares como anorexia ou bulimia nervosa (CASTRO et al, 2017). 

Essa imposição sobre o tipo de corpo “correto” para a dança que o indivíduo 

deve ter, nesse contexto, as mulheres, afeta diretamente no acolhimento da aluna, seu 

aprendizado e na forma como ela irá se relacionar com as outras pessoas ao seu redor 

(GUIMARÃES et al, 2014). 

A dança em si (além das técnicas) é liberdade de expressão e movimentação, é 

sentimento, seja ele raiva, amor, tristeza ou qualquer outro que o bailarino deseja 

expressar. É nesse momento que entra em contradição com a forma que alguns 

profissionais de dança lidam com as diferenças de cada mulher. Desde a mulher com 
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mais busto, a mulher mais alta, a mulher com cabelo cacheado “Black Power”, a mulher 

com mais peso (ALVARENGA, 2009). 

A mulher entender que ela tem liberdade para ser o que ela quiser e lidar com o 

corpo dela da forma que é melhor para ela, ainda mais nesse contexto do mundo da 

dança, é importantíssimo.  Pois o isolamento social e afetivo cresce, juntamente com 

a angústia, a depressão e a sensação de abandono quando essas alunas não se sentem 

aceitas pelos professores de dança e pela sociedade como um todo (GUIMARÃES et al, 

2014). 
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3 METODOLOGIA  

A metodologia desta monografia foi fundamentada em levantamentos 

bibliográficos, com a abordagem qualitativa e sendo um estudo exploratório através da 

revisão integrativa junto a arquivos das bases de dados científicos. Os dados foram 

discutidos à luz da literatura especializada na temática em questão. 

 

A revisão integrativa é um método que proporciona a síntese de 

conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos 

significativos na prática (SOUZA et al, 2010,  p. 102). 

 

 

Neste trabalho sumarizamos a revisão da diretriz PRISMA (Principais Itens para 

Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises), que foi atualizada para atender a vários 

avanços conceituais e práticos na ciência das revisões sistemáticas. Foi utilizado o 

checklist, incluindo as recomendações que se aplicam ao estudo de revisão integrativa. 

 

O objetivo do PRISMA é ajudar os autores a melhorarem o relato de 

revisões sistemáticas e meta-análises. O foco foi em ensaios clínicos 

randomizados, mas o PRISMA também pode ser usado como uma base para 

relatos de revisões sistemáticas de outros tipos de pesquisa (MOHER et al, 2015, 

p. 366). 

 

Para realizar a busca das publicações, a pergunta a ser feita à literatura na base 

de dados científicos foi: “Como a temática da dança referente à saúde da mulher vem 

sendo abordada na literatura científica no que se refere à liberdade e padronização do 

corpo?”. 

A pesquisa foi baseada na estratégia PICO (Paciente, Intervenção, Comparação e 

"Outcomes"), respectivamente:  

P: mulheres;  

I: dança; 

C: tipos de temáticas do universo da dança; 

O: a dança a serviço da liberdade do corpo e da saúde biopsicossocial da mulher 

ou a serviço de um olhar patriarcal? 

 Dentro da Prática Baseada em Evidências (PBE), esses quatro componentes 

foram os elementos fundamentais da questão de pesquisa e da construção da pergunta 

para a busca bibliográfica de evidências. 

 



27 
 

A estratégia PICO pode ser utilizada para construir questões de pesquisa 

de naturezas diversas, oriundas da clínica, do gerenciamento de recursos 

humanos e materiais, da busca de instrumentos para avaliação de sintomas entre 

outras (SANTOS et al, 2007,  p. 01). 

 

Para o levantamento dos artigos na literatura, foi realizada uma busca nas 

seguintes bases de dados e portais: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Periódicos 

CAPES, CINAHAL e Bireme.  

O descritor (Decs) utilizado foi: Terapia com dança. Não será empregado 

juntamente com outro descritor para não restringir o alcance das publicações, visto que 

é um tema pouco estudado na área da saúde. 

Após a busca com o descritor, foram aplicados os critérios de inclusão e 

exclusão do estudo, visando responder à questão da pesquisa e aos itens PICO.  

Nesta perspectiva, os critérios de inclusão das publicações na revisão integrativa 

foram os seguintes: artigos científicos, dissertações e teses sobre esta temática e, 

principalmente, busca de artigos científicos publicados em revistas indexadas no 

período de 2014 – 2020; textos disponíveis por completo; idiomas em português, inglês 

e espanhol; textos que tenham mulheres como participantes da pesquisa. Foram 

excluídos artigos repetidos e que não respondam à pergunta da pesquisa. 

 Foram utilizados alguns itens do cheklist do método PRISMA da meta-análise, 

incluindo os que se aplicam ao presente estudo. São eles: 

 

Quadro 1: Itens do checklist a serem incluídos no relato dessa revisão integrativa. 

TÓPICO N. DO ITEM 

Título  Identifique o artigo como uma revisão sistemática, meta-análise, ou ambos. 

Resumo Apresente um resumo estruturado incluindo: referencial teórico; objetivos; fonte de 

dados; critérios de elegibilidade; participantes e intervenções; avaliação do estudo e 

síntese dos métodos; resultados; limitações; conclusões e implicações dos achados 

principais; número de registro da revisão sistemática. 

Intro Racional Descreva a justificativa da revisão no contexto do que já é conhecido 

Objetivos Apresente uma afirmação explícita sobre as questões abordadas com referência a 

participantes, intervenções, comparações e resultados (PICO). 

Critérios de 

Elegibilidade 

Especifique características do estudo (ex.: PICO, extensão do seguimento) e 

características dos relatos (ex. anos considerados, idioma, a situação da publicação) 

usadas como critérios de elegibilidade, apresentando justificativa. 
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Fontes de 

Informação 

Descreva todas as fontes de informação na busca (ex.: base de dados com datas de 

cobertura) e data da última busca. 

Busca Apresente a estratégia completa de busca eletrônica para pelo menos uma base de 

dados, incluindo os limites utilizados, de forma que possa ser repetida. 

Seleção de 

Estudo 

Apresente o processo de seleção dos estudos (isto é, rastreados, elegíveis, incluídos 

na revisão sistemática, e, se aplicável, incluídos na meta-análise). 

Processo de 

Coleta de 

Dados 

Descreva o método de extração de dados dos artigos (ex.: formulários piloto) e 

todos os processos para obtenção e confirmação de dados dos pesquisadores. 

Lista de 

Dados 

Liste e defina todas as variáveis obtidas dos dados (ex.: PICOS, fontes de 

financiamento) e quaisquer suposições ou simplificações realizadas. 

Seleção de 

Estudos 

Apresente números dos estudos rastreados, avaliados para elegibilidade e incluídos 

na revisão, razões para exclusão em cada estágio, preferencialmente por meio de 

gráfico de fluxo. 

Características 

dos Estudos 

Para cada estudo, apresente características para extração dos dados (ex.: tamanho do 

estudo, PICOS, período de acompanhamento). 

Síntese de 

Resultados 

Apresente resultados para cada meta-análise feita, incluindo intervalos de confiança 

e medidas de consistência. 

Análises 

Adicionais 

Apresente resultados de análises adicionais, se realizadas (ex.: análise de 

sensibilidade ou subgrupos, metarregressão), avaliação do nível de evidência (NE) 

de cada estudo.  

Sumário da 

Evidência 

Sumarize os resultados principais, incluindo a força de evidência para cada 

resultado; considere sua relevância para grupos-chave (ex.: profissionais da saúde, 

usuários e formuladores de políticas). 

Limitações Discuta limitações no nível dos estudos e dos desfechos (ex.: risco de viés) e no 

nível da revisão (ex.: obtenção incompleta de pesquisas identificadas, viés de 

relato). 

Conclusões Apresente a interpretação geral dos resultados no contexto de outras evidências e 

implicações para futuras pesquisas. 

Financiamento Descreva fontes de financiamento para a revisão sistemática e outros suportes (ex.: 

suprimento de dados); papel dos financiadores na revisão sistemática. 

 

3.1 COLETA DE DADOS E CATEGORIAS DE ANÁLISE 
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Para a coleta dos dados, foi feita a exploração do conteúdo dos textos científicos 

incluídos na pesquisa com o emprego de tabelas para sistematizar as diferentes 

categorias de análise de conteúdo. 

A figura a seguir explica um dos instrumentos usados. Com ele, foi feita a 

caracterização das publicações com relação ao Nível de Evidência (NE). Foi produzida 

uma tabela demonstrando qual é o NE de cada publicação que pertença a esta revisão 

integrativa (tabela 2 de caracterização do NE). 

 

 

Fonte: Almeida et AL (2015) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, seguem os quadros elaboradas pela autora do presente estudo que 

emergiriam da análise dos dados quanto ao perfil das publicações. 

 

Quadro 2: Caracterização por procedência, autor, título, revista/editora, tipo de 

texto e nível de evidência (seguindo a descrição da figura 1). 

PROCEDÊNCIA AUTOR TÍTULO PERIÓDICO TIPO NÍVEL DE 

EVIDÊNCIA 

BVS Noopud P, 

Suputtitada A, 

Khongprasert S, 

Kanungsukkase V. 

Effects Of Thai 

Traditional Dance 

On Balance 

Performance In 

Daily Life Among 

Older Women. 

Aging Clin Exp 

Res, 31(7):961-

967, Jul 2019 

2A 6 

LILACS Cerdeira DQ, 

Varela DSS, 

 Aranha VLOM. 

Terapia com 

música em idosos 

do Sertão Central 

do Ceará / Music 

therapy for the 

elderly of the 

Sertão Central of 

Ceará. 

Fisioter. Bra ; 

18(1): f: 19-I: 28, 

2017. 

2A 6 

SCIELO Barboza NM, 

Floriano EN, 

Motter BL, 

Silva FC, 

Santos SMS. 

Efetividade da 

fisioterapia 

associada à dança 

em idosos 

saudáveis: ensaio 

clínico aleatório / 

Effectiveness of 

physical therapy 

in association 

with dance in 

healthy elderly: a 

randomized 

clinical Trial. 

Rev. Bras. 

Geriatr. 

Gerontol., Rio de 

Janeiro, 2014; 

17(1):87-98 

1A 8 

BVS Krishnan S, 

Tokar TN, 

Boylan MM, 

Griffin LK. 

Zumba® dance 

improves health 

in 

overweight/obese 

or type 2 diabetic 

women. 

American journal 

of health 

behavior, 

39(1) · February 

2015. 

2A 6 

 

 

 

 

 

PUBMED Pacheco E, 

Hoyos DP, 

Watt WJ, 

Lema L, 

Arango CM. 

Feasibility Study: 

Colombian 

Caribbean Folk 

Dances To 

Increase Physical 

Fitness And 

Health-Related 

Quality Of Life In 

Older Women. 

J Aging Phys 

Act: 24(2):284-9, 

Apr 2016. 

2A 6 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Fisioter.%20Bras
https://www.researchgate.net/profile/Sridevi_Krishnan
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2008931634_Theresa_N_Tokar
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2097920259_Mallory_M_Boylan
https://www.researchgate.net/profile/L_Griffin
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LILACS Hoyer BPB, 

Teodoro VJR, 

Borges, SM. 

A Influência da 

Dança do Ventre 

nos sintomas 

depressivos em 

idosas da 

comunidade / The 

influence of Belly 

Dance in 

symptoms 

depressive in 

community-

dwelling elderly 

women. 

Rev. Kairós ; 

18(1): 277-288, 

mar. 2015. ilus, 

tab. 

1B 8 

LILACS Gonzáles A, 

Braga H, 

Mar L, 

Carvalho G, 

Souza A, 

Netto A, 

Carvalho T; 

Sties S, 

Guimarães A, 

Britto R. 

Função sexual e 

aptidão 

cardiorrespiratória 

de coronariopatas 

e hipertensos 

praticantes de 

dança / Sexual 

function and 

cardiopulmonary 

capacity in 

coronary and 

hipertensive 

practitioners of 

dance. 

Rev. bras. ativ. 

fís. saúde ; 20(4): 

366-375, jul. 

2015. tab 

2C 5 

PUBMED Solla P, 

Cugusi L, 

Bertoli M, 

Cereatti A, 

Croce UD, 

Pani D, 

Fadda L, 

Cannas A, 

Marrosu F, 

Defazio G, 

Mercuro G. 

Sardinian Folk 

Dance for 

Individuals with 

Parkinson's 

Disease: A 

Randomized 

Controlled Pilot 

Trial. 

J Altern 

Complement 

Med;25(3):305-

316, Mar 2019. 

1B 8 

PUBMED Rodrigues EV, 

Gallo LH, 

Guimarães ATB, 

Filho JM, 

Luna BC, 

Gomes ARS. 

Effects of Dance 

Exergaming on 

Depressive 

Symptoms, Fear 

of Falling, and 

Musculoskeletal 

Function in 

Fallers and 

Nonfallers 

Community-

Dwelling Older 

Women 

Rejuvenation 

Res: 21(6):518-

526, Dec 2018. 

2A 6 

PUBMED Júnior JCA, 

Silva HJA, 

Zumba dancing 

can improve the 

pain and 

functional 

J Bodyw Mov 

Ther;22(2):455-

459, Apr 2018. 

2A 6 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Kair%C3%B3s
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20bras.%20ativ.%20f%C3%ADs.%20sa%C3%BAde
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20bras.%20ativ.%20f%C3%ADs.%20sa%C3%BAde
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Silva JFC, 

Cruz RS, 

Lins CAA, 

Souza MC. 

capacity in 

women with 

fibromyalgia. 

BVS Tafiadis D, 

Kosma E, 

Chronopoulos SK, 

Papadopoulos A, 

Toki EI, 

Vassiliki S, 

Ziavra N. 

Acoustic and 

Perceived 

Measurements 

Certifying Tango 

as Voice 

Treatment 

Method 

Journal of Voice 

Vol32, Issue 2, 

Pag 256.e13-

256.e24, Mar 

2018. 

 

2A 6 

PUBMED Rocha PA, 

Slade SC, 

McClelland J, 

Morris ME. 

Dance is more 

than therapy: 

Qualitative 

analysis on 

therapeutic 

dancing classes 

for Parkinson's. 

Complement 

Ther Med;34:1-9, 

Oct 2017. 

5 2 

BVS Marín-Mejía F, 

Colina-Gallo E, 

Duque-Vera IL. 

Danza terapéutica 

y ejercicio físico. 

efecto sobre la 

fibromialgia / 

Therapeutic dance 

and physical 

exercise. effect on 

fibromyalgia / 

Dança terapéutica 

e exercício físico. 

e feito sobre a 

fibromialgia 

Hacia promoc. 

salud ; 24(1): 17-

27, ene.-jun. 

2019. tab 

2A 6 

BVS Montero R 

 

Efectos Del 

Psico-Ballet 

Reforzado A 

Través De Las 

Danzas 

Afrocubanas 

Como Terapia 

Para La 

Fibromialgia / 

Effects Of 

Psycho-Ballet 

Strengthened 

Using Afro-

Cuban Dances As 

Therapy Against 

Fibromyalgia 

Rev. medica 

electron ; 41(1): 

196-202, ene.-

feb. 2019. 

2A 6 

SCIELO Venancio RCP, 

Carmo EG, 

Paula LV, 

Schwartz GM, 

Costa JLR 

Efeitos Da Prática 

De Dança 

Sênior® Nos 

Aspectos 

Funcionais De 

Adultos E Idosos / 

Effects Of Senior 

Dance® Practice 

On The 

Cad. Bras. Ter. 

Ocup. vol.26 no.

3 São 

Carlos July/Sept. 

2018. 

1A 9 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892199717300292#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892199717300292#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892199717300292#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892199717300292#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892199717300292#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892199717300292#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892199717300292#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08921997
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08921997/32/2
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Hacia%20promoc.%20salud
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Hacia%20promoc.%20salud
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20medica%20electron
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20medica%20electron
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Functional 

Aspects Of Adults 

And The Elderly. 

PUBMED Castrillon T, 

Hanney WJ, 

Rothschild CE, 

Kolber MJ, 

Liu X, 

Masaracchio M. 

The effects of a 

standardized belly 

dance program on 

perceived pain, 

disability, and 

function in 

women with 

chronic low back 

pain. 

J Back 

Musculoskelet 

Rehabil;30(3):47

7-496, 2017. 

2A 5 

BSV López JC, 

Martos IC, 

Valenza MC, 

Pelegrina AC. 

Effects of a 

dance-based 

aquatic exercise 

program in obese 

postmenopausal 

women with knee 

osteoarthritis: a 

randomized 

controlled trial. 

Menopause (New 

York, 

N.Y.) 24(7) · Jan

uary 2017. 

1C 8 

PUBMED Rainbow T H Ho, 

Ted C T F, 

Irene K M C, 

Paul S F Y, 

Mai-Yee L. 

Effects of a Short-

Term Dance 

Movement 

Therapy Program 

on Symptoms and 

Stress in Patients 

With Breast 

Cancer 

Undergoing 

Radiotherapy: A 

Randomized, 

Controlled, 

Single-Blind 

Trial. 

J Pain Symptom 

Manage; 

51(5):824-31, 

May 2016. 

2A 6 

BVS Freire MAB ,  

SilvaI L B, 

Schmidt PC, 

Cortella ME, 

Terribile IPF 

Da dimensão 

terapêutica à 

forma de 

resistência: relatos 

sobre uma oficina 

de hip hop no 

CAPS ad 

Renascer da Fênix 

31o Congresso 

de Secretários 

Municipais de 

Saúde do Estado 

de São Paulo, 

pag 31-35, Mar 

2018. 

2C 5 

PUBMED Kunkel D, 

Fitton C, 

Roberts L, 

Pickering RM, 

Roberts HC , 

Wiles R, 

Hulbert S, 

Robison J, 

Ashburn A. 

A Randomized 

Controlled 

Feasibility Trial 

Exploring 

Partnered 

Ballroom Dancing 

For People With 

Parkinson's 

Disease. 

Clin 

Rehabil;31(10):1

340-1350, Oct 

2017. 

1B 8 

PUBMED Levine B, 

Land HM. 

A Meta-Synthesis 

of Qualitative 

Findings About 

Dance/Movement 

Qual Health 

Res;26(3):330-

44, Feb 2016. 

1A 9 

https://www.researchgate.net/journal/1530-0374_Menopause_New_York_NY
https://www.researchgate.net/journal/1530-0374_Menopause_New_York_NY
https://www.researchgate.net/journal/1530-0374_Menopause_New_York_NY
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Therapy for 

Individuals With 

Trauma. 

BVS Reis BCAA, 

Azzalis LA, 

Junqueira VBC, 

Feder D, 

Fonseca FLA. 

O uso da 

Medicina 

Alternativa e 

Complementar 

(MAC) em 

pacientes com 

câncer de mama. 

Cad. naturol. 

terap. complem. 

Universidade do 

Sul de Santa 

Catarina, SC, 

2316-915. vol 3, 

n. 4 (2014). 

1A 9 

PUBMED Neilson J, 

Snyder T, 

Pugh J, 

Wheatley M, 

Tang-Wai R. 

Gelastic Seizures 

With Dancing 

Arising From the 

Anterior 

Prefrontal Cortex. 

 

Epileptic 

Disord;16(2):233

-7, Jun 2014. 

4 4 

PUBMED Kunke D, 

Robison J, 

Fitton C, 

Hulbert S, 

Roberts L, 

Wiles R, 

Pickering R, 

Roberts H, 

Ashburn A. 

It Takes Two: The 

Influence of 

Dance Partners on 

the Perceived 

Enjoyment and 

Benefits During 

Participation in 

Partnered 

Ballroom Dance 

Classes for People 

With Parkinson's. 

 

Disabil 

Rehabil;40(16):1

933-1942, Aug 

2018. 

1A 9 

BVS Pretty MEI, 

Zuñiga MIG, 

Urrutia SHS, 

Solis VDG, 

Osorio LAG, 

González MEC. 

Biodanza en 

adultos mayores 

con enfermedades 

crónicas pa ra la 

promoción de la 

salud / Biodance 

in elderly adults 

with chronic 

diseases for the 

promotion of 

health. 

Arch. med ; 

19(1): 66-73, 

20190330. 

1A 9 

PUBMED Woolf  S, 

Fisher P 

The role of dance 

movement 

psychotherapy for 

expression and 

integration of the 

self in palliative 

care. 

Int J Palliat 

Nurs;21(7):340-

8, Jul 2015. 

4 4 

BVS Pereira APS,  

Marinho V,  

Gupta D,  

Magalhães F,  

Ayres C, 

Teixeira S. 

Music Therapy 

And Dance As 

Gait 

Rehabilitation In 

Patients With 

Parkinson 

Disease: A 

Review Of 

Evidence. 

J Geriatr 

Psychiatry 

Neurol ; 32(1): 

49-56, 2019 01. 

1A 9 

PUBMED López-Ortiz C, Dance and 

rehabilitation in 

Dev Med Child 

Neurol;61(4):393

1A 9 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Arch.%20med
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Geriatr%20Psychiatry%20Neurol
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Geriatr%20Psychiatry%20Neurol
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Geriatr%20Psychiatry%20Neurol
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Mckeeman SN, 

Mcnish RN, 

Green D. 

cerebral palsy: a 

systematic search 

and review. 

-398, Apr 2019. 
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Effects of dance 
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functional 

mobility, motor 

symptoms and 

quality of life in 

people with 

Parkinson's 

disease: a 
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with meta-

analysis 

Aging Clin Exp 

Res;30(7):727-

735, Jul 2018. 

1A 9 

PUBMED Allen JL,  

McKay JL,  

Sawers A, 

Hackney ME, 
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Increased 

neuromuscular 

consistency in 

gait and balance 

after partnered, 

dance-based 

rehabilitation in 
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disease. 

J Neurophysiol 

1;118(1):363-

373, Jul 2017. 
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Morris ME, 
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Volpe D, 

Lynch T, 
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Dancing for 

Parkinson 

Disease: A 

Randomized Trial 
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Compared With 
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Arch Phys Med 

Rehabil; 

98(9):1744-1751, 

Sep 2017. 
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Project: a protocol 

for a randomized 

controlled trial of 

a native cultural 

dance program for 

cardiovascular 

disease prevention 

in Native 

Hawaiians 

BMC Public 

Health; Vol 17: 

321. Published 

online Apr 2017. 
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Hackney ME. 

Balance, Body 

Motion, and 

Muscle Activity 

After High-
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Based 
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Parkinson 

J Neurol Phys 
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1C 8 

https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
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disease--a 
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A seguir, segue o quadro elaborado apresentando a análise dos resultados 

quando aos temas da dança e contribuições para a enfermagem presentes nas fontes 

estudadas na coleta de dados. 

 

Quadro 3: Caracterização pela situação geral do texto, abordagem do universo 

da dança e aspecto para a enfermagem. 
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de atenção básica. 

Effects of dance 

practice on 

functional 

mobility, motor 

symptoms and 

quality of life in 

people with 

Parkinson's 

disease: a 

systematic review 

with meta-

analysis 
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de Vida. 

Os autores não abordaram 

especificidades do 
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portadoras de Parkinson. 

Comparação entre práticas 

de dança e intervenções 
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therapy for the 
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Sertão Central of 

Ceará. 
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influência na qualidade de 
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especificidade do feminino 
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na manutenção da 
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fisioterapia 

Estudo aborda a 
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Associação da fisioterapia 

e dançaterapia como 
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equilíbrio, flexibilidade 
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sua relação com equilíbrio, 

flexibilidade e agilidade 

nos idosos submetidos à 

intervenção. 

Os autores não abordaram 

especificidade do feminino 

no estudo da fisioterapia 

com dança. 

opções terapêuticas 

preventivas e 

reabilitadoras. 

e agilidade nos idosos, 

diminuindo risco de 

queda, aumentando 

autoestima e 

independência.  

Zumba® dance 

improves health 

in 

overweight/obese 

or type 2 diabetic 

women. 

Estudo avalia a mudança 

na saúde de mulheres com 

sobrepeso e diabetes que 

começaram a praticar 

Zumba dance. Usando os 

parâmetros: resistência 

cardiorrespiratória, 

resistência muscular e 

flexibilidade, sem impor o 

emagrecimento. Usando a 

dança por si só como 

produtora de saúde. 

Zumba Dance. Observação de melhora 

na aptidão física das 

mulheres e aumento da 

motivação para manter a 

prática. Recurso que 

pode ser utilizado pela 

enfermagem. 

Feasibility Study: 

Colombian 

Caribbean Folk 

Dances To 

Increase Physical 

Fitness And 

Health-Related 

Quality Of Life In 

Older Women. 

O estudo analisou a 

viabilização da dança 

folclórica em mulheres 

idosas no Caribe 

colombiano na aptidão 

física e melhor qualidade 

de vida relacionada à 

saúde. 

Dança Folclórica do 

Caribe. 

Concluiu que houve uma 

melhora significativa na 

aptidão físicas dessas 

mulheres. O uso dessa 

prática no plano de 

cuidados oferecido pelos 

profissionais de saúde 

apresenta uma riqueza 

enorme. Podendo 

explorar a técnica e a 

promoção cultural da 

região. 

A Influência da 

Dança do Ventre 

nos sintomas 

depressivos em 

idosas da 

comunidade / The 

influence of Belly 

Dance in 

symptoms 

depressive in 

community-

dwelling elderly 

women. 

Estudo aborda a dança do 

ventre como forma 

terapêutica em idosas com 

sintomas de depressão, 

comparando dois grupos, 

um grupo controle e um 

grupo de intervenção. 

Dança do Ventre. Uso da Escala Geriátrica 

de Depressão de 

Yesavage, para 

comprovar a melhora 

significativa do grupo 

que foi realizado a 

intervenção. O que 

comprova que essa 

técnica pode ser um 

recurso utilizado pela 

equipe de saúde. 

Função sexual e 

aptidão 

cardiorrespiratória 

de coronariopatas 

e hipertensos 

praticantes de 

dança / Sexual 

function and 

cardiopulmonary 

capacity in 

coronary and 

hipertensive 

practitioners of 

dance. 

Estudo aborda a relação da 

dança de salão com os 

efeitos cardiovasculares 

positivos semelhantes aos 

exercícios convencionais, 

sendo também plausível a 

hipótese beneficiar a 

função sexual. 

Os autores não abordaram 

especificidades do 

feminino nesse estudo. 

Dança de Salão. Os praticantes de dança 

de salão possuem maior 

capacidade 

cardiorrespiratória e 

menor chance de 

disfunção sexual. Onde 

o profissional de saúde 

pode trabalhar esse 

ponto para melhorar a 

autoestima e 

prevenção/manutenção 

de doenças cardíacas de 

seus pacientes. 

Sardinian Folk O estudo avalia a relação Dança Folclórica da Concluiu que é uma 
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funcional e nos sintomas 
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Sardenha. atividade agradável, que 

provou ser superior 

apenas aos cuidados 

usuais na indução de 

alterações nos diferentes 

sintomas motores e não 

motores associados ao 

Parkisson, se mostrando 

uma ferramenta segura. 

 

Effects of Dance 

Exergaming on 

Depressive 

Symptoms, Fear 

of Falling, and 

Musculoskeletal 

Function in 

Fallers and 

Nonfallers 

Community-

Dwelling Older 

Women 

O estudo observa os 

efeitos de um protocolo de 

exergame de dança pop 

em mulheres idosas que 

apresentam quedas 

acidentais e que não 

apresentam, avaliando 

fatores de risco de queda, 

sintomas depressivos, 

medo de cair e função 

músculo-esquelética. 

Exergame de dança pop. Pode ser utilizado como 

recurso para amenizar 

sintomas depressivos em 

mulheres que 

apresentam risco de 

queda elevado. 

Zumba dancing 

can improve the 

pain and 

functional 

capacity in 

women with 

fibromyalgia. 

Avalia o impacto e a 

eficácia da zumba dance 

na vida das mulheres com 

fibromialgia, reafirmando 

que a melhora na 

qualidade de vida dessas 

mulheres é fundamental. 

Zumba Dance. Um prática a ser 

estimulada por provomer 

melhora da dor, da 

capacidade funcional e 

da qualidade de vida das 

mulheres. 

 

Acoustic and 

Perceived 

Measurements 

Certifying Tango 

as Voice 

Treatment 

Method. 

Estudo inicial que avalia 

os efeitos do tango nos 

parâmetros da voz acústica 

de adultos, sem ter foco na 

especificidade do feminino 

e seu universo. Afirma ser 

de suma importância que 

mais pesquisas sejam 

feitas para uma melhor 

comprovação. 

Tango. Concluiu que as 

características acústicas 

das vozes eram 

diferentes entre os 

dançarinos de tango e o 

grupo controle, 

indicando que a dança 

do tango pode servir 

como terapia vocal sem 

a necessidade de 

hidratação.  

Dance is more 

than therapy: 

Qualitative 

analysis on 

therapeutic 

dancing classes 

for Parkinson's. 

Ostudo com o obejtivo de 

entender a melhor forma 

de implementar e projetar 

as aulas de dança para 

pessoas com Parkisson. Os 

autores não abordaram as 

especificidades do 

feminino no âmbito da 

terapêutica com dança. 

Dança terapêutica livre. Esses temas dão origem 

à teoria de que as aulas 

de dança podem fornecer 

mais do que benefícios 

terapêuticos. A dança 

proporciona expressão 

criativa e permite que as 

pessoas mergulhem na 

forma de arte, em vez de 

se concentrarem na 

doença. Terapia que 

pode ser utilizada pela 

equipe de saúde. 

Danza terapéutica 

y ejercicio físico. 

efecto sobre la 

fibromialgia / 

Therapeutic dance 

and physical 

Estudo focado em 

mulheres com 

fibromialgia, buscando 

observar os efeitos da 

dança terapêutica e prática 

de exercícios físicos nos 

Associação da dança 

terapêutica e exercícios 

físicos como opções 

preventivas e 

reabilitadoras da dor. 

Observou efeito 

benéfico equivalente na 

diminuição do índice da 

dor generalizado, a 

depressão, os sintomas 

cognitivos e os 
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exercise. effect on 

fibromyalgia / 

Dança terapéutica 

e exercício físico. 

e feito sobre a 

fibromialgia 

sintomas de dor dessas 

mulheres. 

transtornos do sono em 

mulheres com 

fibromialgia. Pontos 

positivos que podem 

ajudar a enfermagem a 

trabalhar a auto estima 

desses pacientes. 

Efectos Del 

Psico-Ballet 

Reforzado A 

Través De Las 

Danzas 

Afrocubanas 

Como Terapia 

Para La 

Fibromialgia  

Estudo busca relacionar os 

efeitos positivos do psico 

ballet, no qual se trabalha 

com o corpo, com o 

movimento e com a 

expressão, em mulheres 

com fibromialgia. 

 

Psico ballet Concluiu que esse tipo 

de prática melhora a 

qualidade de vida dessas 

pacientes, melhorando 

sua habilidade de 

comunicação, auto 

estima, vigor, reduzindo 

fadiga e percepção da 

dor. 

Efeitos Da Prática 

De Dança 

Sênior® Nos 

Aspectos 

Funcionais De 

Adultos E Idosos  

Foco em adultos e idosos, 

sem abordar 

especificamente o 

feminino. Busca sabe 

quais os efeitos da dança 

sênior nos aspectos 

funcionais do corpo. 

Dança Sênior Apesar de não encontrar 

alterações significativas 

relevantes, sugerem 

investigação dos 

aspectos subjetivos e 

afetivo-emocionais, 

permitindo ampliar as 

reflexões na área da 

saúde e suas aplicações 

para diferentes contextos 

e populações. Estudo 

que pode ser como ponta 

pé inicial para outros 

estudos que vão 

colaborar com a área. 

The effects of a 

standardized belly 

dance program on 

perceived pain, 

disability, and 

function in 

women with 

chronic low back 

pain. 

Aborda a terapia com 

dança do ventre em 

mulheres com dor lombar 

crônica, dor percebida e 

incapacidade motora. 

Dança do Ventre. Observou mudanças 

significativas na 

percepção dessas 

mulheres em relação ao 

sentimento de medo no 

trabalho e na atividade 

física. Confirmando que 

pode ser uma prática 

utilizada. 

Effects of a 

dance-based 

aquatic exercise 

program in obese 

postmenopausal 

women with knee 

osteoarthritis: a 

randomized 

controlled trial. 

Estudo com foco em 

mulheres obesas na pós 

menopausa com 

osteoartrite no joelho, 

buscando avaliar os efeitos 

de um programa com 

exercícios aquáticos 

baseados na dança livre e 

seu impacto na 

funcionalidade, 

capacidade 

cardiorrespiratória, 

frequência cardíaca pós 

exercício e fadiga. 

Dança livre. Conclui que obteve 

melhora nos aspectos 

que foram avaliados e 

essas melhorias se 

mantiveram ao longo de 

três meses na fase do 

acompanhamento. 

Afirmando a 

importância desse 

programa em mulheres 

obesas. 

Effects of a Short-

Term Dance 

Movement 

Therapy Program 

on Symptoms and 

Stress in Patients 

Avalia os efeitos no nível 

do estresse e sintomas em 

mulheres com câncer de 

mama em tratamento com 

radioterapia, com um 

programa de movimentos 

Dança livre. O estudo concluiu que o 

programa em curto prazo 

com dança influenciou 

positivamente. No qual 

pode combater o 

agravamento de estresse 
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With Breast 

Cancer 

Undergoing 

Radiotherapy: A 

Randomized, 

Controlled, 

Single-Blind 

Trial. 

de dança. e dor nessas mulheres, 

melhorando a qualidade 

de vida. 

Da dimensão 

terapêutica à 

forma de 

resistência: 

relatos sobre uma 

oficina de hip hop 

no CAPS ad 

Renascer da 

Fênix. 

Parceria com coletivos de 

hip hop, que estimulavam 

as (os) usuárias (os) do 

CAPS AD a 

desenvolverem tanto suas 

habilidades artísticas 

quanto a capacidade de 

externalizar angústias, 

opiniões e alegrias. 

O público em sua maioria 

eram mulheres, porém não 

abordou a especificidade 

do feminino no estudo. 

Hip Hop (mesclando 

dança, rima, desenho e 

música). 

As oficinas 

proporcionaram o 

fortalecimento do 

vínculo de muitas (os) 

usuárias (os) no serviço, 

proporcionando 

momentos de prazer, 

dando voz às suas 

demandas e promovendo 

cidadania. Encontrando 

uma maneira muito rica 

de elaboração e de 

ressignificação da vida, 

assim como de 

construção de novas 

formas de viver. 
A Randomized 

Controlled 

Feasibility Trial 

Exploring 

Partnered 

Ballroom 

Dancing For 

People With 

Parkinson's 

Disease. 

Estudo busca a viabilidade 

de um Centro de Dança 

entregar um programa de 

danças mistas para pessoas 

com Parkinson e 

identificar resultados 

adequados para um ensaio 

definitivo futuro. 

Os autores não abordaram 

a especificidade do 

feminino nesta estudo. 

Dança de Salão Foi comprovado que a 

dança era extremamente 

agradável e os 

instrutores promoviam a 

confiança e motivação. 

Porém precisa de uma 

estrutura adequada para 

o Centro de Dança e 

melhores condições para 

os participantes. Para 

equipes de saúde que 

desejam promover essas 

atividades no local de 

trabalho, esse ponto 

deve ser analisado. 

A Meta-Synthesis 

of Qualitative 

Findings About 

Dance/Movement 

Therapy for 

Individuals With 

Trauma. 

Os autores não abordaram 

a especificidade do 

feminino no estudo. 

Entendem que o 

envolvimento do corpo no 

tratamento do trauma pode 

reduzir a duração do 

tratamento, abordando as 

conexões entre 

pensamentos, sentimentos, 

neurobiologia e respostas 

somáticas no sobrevivente.  

Dança livre / movimento 

corporal. 

Uma descoberta que 

contribuirá para o 

desenvolvimento de uma 

intervenção orientada ao 

corpo para os 

profissionais de saúde 

mental usarem para 

tratamento dotrauma. 

O uso da 

Medicina 

Alternativa e 

Complementar 

(MAC) em 

pacientes com 

câncer de mama. 

Público alvo são mulheres 

com câncer de mama. O 

artigo busca entender o 

impacto da medicina 

alternativa nessas 

pacientes. 

Conjunto de práticas 

complementares, sem focar 

diretamente em algum tipo 

de dança. 

Apesar de não serem 

capaz de substituir a 

medicina tradicional, a 

MAC impacta 

diretamente na qualidade 

de vida dos pacientes. 

Ponto chave que os 

profissionais de saúdem 

devem trabalhar. 
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Gelastic Seizures 

With Dancing 

Arising From the 

Anterior 

Prefrontal Cortex. 

 

Relato de caso de um 

paciente que apresentou 

crises convulsivas com 

demonstração de alegria 

com o riso, associada a 

uma variedade de padrões 

diferentes de 

comportamento motor 

complexo, que incluíam a 

execução de movimentos 

comemorativos 

específicos e a 

representação de um 

movimento de dança de 

Michael Jackson. 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

Movimentos de dança 

associado a crises 

convulsivas. 

Foi observado que essa 

via neural parece estar 

envolvida na ativação de 

memórias processuais 

previamente formadas, 

criando uma experiência 

emocional intensamente 

positiva. O que ajuda os 

profissionais de saúde a 

entender melhor o 

processo motor 

relacionado à memórias 

neurais, sendo útil para 

esse tipo de paciente. 

It Takes Two: 

The Influence of 

Dance Partners on 

the Perceived 

Enjoyment and 

Benefits During 

Participation in 

Partnered 

Ballroom Dance 

Classes for 

People With 

Parkinson's. 

O estudo busca 

compreender os pontos de 

vista das pessoas com 

Parkinson e seus parceiros 

de dança sobre a 

influência e as questões 

relacionadas à dança com 

um parceiro de dança 

saudável durante as aulas 

de dança em salão de 

baile. Sem abordar a 

especificidade do 

feminino. 

Dança de Salão. O estudo observou que 

as parcerias de dança 

podem ter impacto no 

recrutamento, diversão, 

resultado e participação 

contínua. Os 

profissionais de saúde 

devem considerar essa 

questao,  pois isso pode 

melhorar o 

recrutamento, a adesão, 

o prazer e o resultado 

geral das aulas de dança. 

Buscar aqueles que já 

têm boa capacidade de 

dançar, transmita amor 

pela dança e tem a 

sensibilidade e as 

habilidades sociais para 

interagir positivamente 

com a pessoa com 

Parkinson. 
The role of dance 

movement 

psychotherapy for 

expression and 

integration of the 

self in palliative 

care. 

Explora as experiências 

dos clientes em 

psicoterapia de 

movimentos de dança em 

um ambiente de hospício, 

sem abordar a 

especifidado feminino. 

Psicoterapia com 

movimentos de dança. 

A prática mais ampla da 

psicoterapia de 

movimentos de dança 

pode aliviar a dor 

holística, permitindo que 

as pessoas com doenças 

terminais expressem um 

completo senso de quem 

são como seres 

humanos. Abordando 

esse cuidado 

humanizado, o qual deve 

ser utilizado não só pela 

enfermagem mas por 

todos os profissionais. 

Music Therapy 

And Dance As 

Gait 

Rehabilitation In 

Patients With 

Demonstra a eficiência da 

música e da dança para 

melhorar a marcha e 

aliviar os sintomas na 

doença de Parkinson, sem 

Musicoterapia associado à 

dança livre. 
Essa prática de 
estímulos sonoros e 

dança oferecem efeitos 

satisfatórios para a 

marcha, melhorando 
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Parkinson 

Disease: A 

Review Of 

Evidence. 

especificar o feminino. habilidades cognitivas 

como controle e ajuste 

motor e memória 

espacial. Além disso, 

essas novas modalidades 

de tratamento estimulam 

a população idosa a 

praticar exercício físico, 

gerando bem-estar e 

ajudando a auto-estima. 

Melhorando a qualidade 

de vida desses pacientes. 
Dance and 

rehabilitation in 

cerebral palsy: a 

systematic search 

and review. 

O estudo trás uma 

pesquisa sobre o uso da 

dança e do movimento 

com a estimulação 

auditiva rítmica na neuro-

reabilitação de crianças e 

adultos com paralisia 

cerebral. 

Os autores não abordam a 

especificiade do feminino. 

Dança livre associada à 

música e estimulação 

auditiva. 

O potencial dos efeitos 

positivos dessa terapia 

em relação à marcha e 

equilíbrio foi 

comprovado, mas as 

funções do corpo, 

expressão emocional, 

participação social e 

mudança de atitude 
devem ser consideradas 

em um próximo estudo. 

Iniciativa que deve ser 

tomada pelos 

profissionais de saúde a 

fim de enriquecer o 

conhecimento e ajudar a 

melhorar a qualidade de 

vida dos pacientes. 
Increased 

neuromuscular 

consistency in 

gait and balance 

after partnered, 

dance-based 

rehabilitation in 

Parkinson's 

disease. 

O estudo examina as 

mudanças na coordenação 

muscular associadas à 

melhora do desempenho 

motor após a reabilitação 

baseada em dança em 

indivíduos com doença de 

Parkinson idiopática de 

leve a moderada, sem 

abordar a especifidade do 

feminino. 

Dança Livre. O estudo demonstrou 

alterações no controle 

neuromuscular da 

marcha e do equilíbrio 

em indivíduos com 

doença de Parkinson 

após reabilitação de 

dança a curto prazo. 

Recurso hábil a ser 

utilizado pela 

enfermagem, 

principalmente me 

criação de programas 

para a assistência básica. 

Dancing for 

Parkinson 

Disease: A 

Randomized Trial 

of Irish Set 

Dancing 

Compared With 

Usual Care. 

O estudo procura explorar 
os benefícios de uma 

intervenção de dança de 

salão em comparação com 

os cuidados usuais, sem 

abordar a especificidade 

do feminino. 

Dança de Salão. Concluiu que a dança de 

cenário é viável e 

agradável e pode 

melhorar a qualidade de 

vida desses pacientes. 

Um ponto importante 

para a equipe de saúde é 

a adesão desses 

pacientes, tornar essa 

adessão viável.  
Ka-HOLO 

Project: a 

protocol for a 

randomized 

controlled trial of 

a native cultural 

O artigo faz o estudo de 

um projeto para testar a 

eficácia de uma 

intervenção que usa a 

dança tradicional 

havaiana, para aumentar a 

Dança Cultural Nativa 

Hawaiana - HULA. 

Os resultados dessa 

intervenção cultural 

terão implicações para 

outras populações 

indígenas em todo o 

mundo e oferecerão um 

https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-28381488
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dance program 

for cardiovascular 

disease 

prevention in 

Native Hawaiians 

atividade física e reduzir o 

risco de doenças 

cardiovasculares (DCV). 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

meio sustentável e 

culturalmente relevante 

de abordar as 

disparidades de DCV. 

Ressaltando a 

importância que a 

equiepe de saúde deve 

ter a essa população. 

Balance, Body 

Motion, and 

Muscle Activity 

After High-

Volume Short-

Term Dance-

Based 

Rehabilitation in 

Persons With 

Parkinson 

Disease: A Pilot 

Study. 

O estudo avalia  a 

viabilidade e investiga a 

eficácia de uma 

intervenção de Tango 

adaptada em 3 semanas e 

alto volume para 

indivíduos com doença de 

Parkinson leve a 

moderada. 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

Tango. Observou que a adesão 

foi de 77% e que esse 

público apresentou 

melhoras na Escala de 

Equilíbrio de Berg e 

Índice de Marcha 

Dinâmica, redução na 

magnitude de 

modificação da atividade 

eletromiográfica. Então 

é uma prática promissora 

que deve ter atenção da 

equipe de saúde. 
Dance for PD: a 

preliminary 

investigation of 

effects on motor 

function and 

quality of life 

among persons 

with Parkinson's 

disease (PD). 

O artigo investigou os 

efeitos de uma intervenção 

de dança em vários 

aspectos motores e de 

qualidade de vida da 

Doença de Parkinson. 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

Dança Livre. Os participantes 

relataram benefícios 

físicos, emocionais e 

sociais. Foi constatado 

que grande parte do 

grupo de estudo 

continuou com a prática 

mesmo após 4 anos do 

estudo, mostrando 

resultados clínicos 

significativos. Podendo 

ser usado como uma 

terapia a longo prazo. 

Argentine tango 

in Parkinson 

disease--a 

systematic review 

and meta-

analysis. 

Estudo bibliográfico que 

avalia os resultados de 

outros artigos sobre a 

eficácia do Tango 

Argentino como 

tratamento complementar 

a pessoas com Doença de 

Parkinson. 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

Tango Argentino. Além da terapia por 

exercício convencional e 

do tratamento 

medicamentoso, o Tango 

Argentino é discutido 

como uma intervenção 

apropriada para os 

pacientes melhorarem o 

funcionamento físico e a 

qualidade de vida 

relacionada à saúde. 

Dance for people 

with Parkinson 

disease: what is 

the evidence 

telling us? 

O estudo busca avaliar e 

sintetizar a literatura sobre 

intervenções de dança para 

indivíduos com doença de 

Parkinson e informar o 

desenvolvimento de 

futuros estudos avaliando 

intervenções de dança 

nessa população. 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

Levantamento 

bibliográfico que busca 

descrever a duração e tipo 

de dança usada nesses 

programas. 
 

O artigo fornece 

informações 

preliminares para 

auxiliar a equipe de 

saúde na implementação 

de programas de dança 

para pessoas com 

Doença de Parkinson. 

Multimodal 

Exercise Benefits 

O artigo busca 

recomendações baseadas 
Comparação do Tango vs 

um programa de 

As reações de equilíbrio 

dos participantes nos 
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Mobility in Older 

Adults With 

Visual 

Impairment: A 

Preliminary 

Study. 

em evidências para 

intervenções para reduzir 

o risco de queda em idosos 

com deficiência visual 

comparando o tango e o 

Fallproof. 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

equilíbrio e mobilidade 

(Fallproof). 
 

dois grupos melhoraram. 

Ambos os programas 

podem ser opções 

eficazes para 

reabilitação motora de 

idosos com deficiência 

visual, pois podem 

melhorar a mobilidade e 

reduzir o risco de queda.  
Effect of dance on 

cancer-related 

fatigue and 

quality of life.  

O estudo avalia o efeito da 

dança como atividade 

esportiva holística em 

pacientes com câncer em 

tratamento antineoplásico 

ativo com fadiga como 

desfecho final. 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

Dança Livre. O estudo encontrou 

melhorias significativas 

para a fadiga relacionada 

ao câncer no grupo. A 

dança pode ser uma 

abordagem apropriada e 

eficaz para o tratamento 

da fadiga relacionada ao 

câncer. 

Group fitness 

activities for the 

elderly: an 

innovative 

approach to 

reduce falls and 

injuries. 

O artigo busca examinar a 

oportunidade de adotar, 

para idosos, testes de 

capacidade funcional já 

validados para entender 

melhor como prevenir 

quedas e lesões e planejar 

melhor atividades de 

condicionamento físico em 

grupo, como aulas de 

dança de salão. 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

Dança de Salão. A Escala de Equilibrio 

de Berg parece ser uma 

ferramenta válida e 

confiável, capaz de ser 

adotada também por 

profissionais do setor de 

dança de salão. O que 

reforça a importância do 

atendimento 

multiprofissional. 

Os benefícios do 

psychoballet 

cubano no 

tratamento de 

pacientes com 

doença de 

Alzheimer. 

Validação 

psicométrica  

O artigo busca analisar as 

possíveis diferenças nos 

escores dos participantes 

antes e após as sessões de 

psicobalética por meio do 

Profile of Mood States. 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

Psychoballet Cubano. Observado que os 

fatores de estresse, 

depressão 

e confusão foram 

reduzidos, enquanto o 

vigor aumentou 

significativamente . 

Indicando que o 

psychoballet pode ser 

uma terapia não 

farmacológica benéfica 

para pessoas com 

Alzheimer ou outras 

demências. 

Pacientes com dor 

orofacial: grau de 

cinesiofobia 

relacionada à 

prática da dança 

de salão. 

O estudo busca determinar 

se a participação de 

indivíduos com distúrbio 

temporomandibular em 

terapia de dança está 

relacionada ao medo de 

praticar atividades físicas. 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

Dança livre. Foi observado que não 

houve diferença 

significativa em termos 

do grau de cinesiofobia 

entre indivíduos que 

concordaram e se 

recusaram a participar da 

atividade proposta 

(dança). Fazendo com 

que a equipe de saúde 

use esse recurso com 

outra finalidade. 

"Move Your Arm O estudo viabiliza a Dança Livre. Outros estudos já 
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Like a Swan": 

Dance for PD 

Demedicalizes 

Parkinson 

Disease. 

criação de um programa 

que usa dançarinos 

profissionais em estúdios 

de dança para trabalhar 

com pacientes com 

Doenças de Parkinson 

para desenvolver 

estratégias para navegar 

no mundo através do uso 

criativo e expressivo de 

seus corpos. 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

mostraram como a dança 

impacta positivamente 

nos pacientes com 

Parkinson e esse em 

específico se atenta a 

viabilizar um caminho 

seguro para os 

profissionais de dança 

trabalhar com esses 

pacientes. Relembrando 

a importância do 

atendimento 

multiprofissional. 

Um olhar 

psicanalítico 

sobre o uso das 

danças circulares 

como instrumento 

de trabalho com 

grupos. 

O estudo propõe que as 

Danças Circulares 

mobilizam especialmente 

a dimensão da 

sociabilidade sincrética e 

que o sistema dança-

música-explicações seja 

compreendido como 

objeto de mediação.  

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

Dança Circular. Concluiu algumas 

recomendações para o 

uso deste instrumento 

por analistas. Podendo 

ser utilizado como 

práticas em grupo por 

esses profissionais. 

O benefício da 

dança sênior em 

relação ao 

equilíbrio e às 

atividades de vida 

diárias no idoso. 

O estudo avalia o 

benefício da dança sênior 

em relação ao equilíbrio e 

às atividades de vida diária 

no idoso. 

Os autores não abordam a 

especificidade do feminino 

nesses idosos. 

Dança Livre Sênior. Foi constatado melhora 

significativa no 

equilíbrio e risco de 

queda, avaliado pela 

Escala de Berg. Mais um 

recurso a ser utilizado 

pela enfermagem. 

Protocolo de 

samba brasileiro 

para reabilitação 

cardíaca / The 

brasilian samba 

protocol for 

cardiac 

rehabilitation . 

Desenvolver e avaliar um 

protocolo de samba 

brasileiro visando o 

treinamento físico na 

reabilitação cardíaca. 

Os autores não abordam a 

especificidade do feminino 

e sim um grupo com 

doença arterial 

coronariana. 

Samba. O estudo concluiu que 

os pacientes 

demonstraram boa 

adaptação ao protocolo 

de samba, que se 

mostrou em condições 

de ser adotado como 

proposta de treinamento 

na reabilitação cardíaca. 

Autonomia em 

idosos com 

doença de 

alzheimer: 

contribuições do 

projeto estratégias 

de diagnóstico e 

reabilitação social 

de idosos 

dependentes e 

apoio psicossocial 

de cuidador 

domiciliar. 

O estudo buscou analisar 

as contribuições de 

atividades terapêuticas 

psicossociais e funcionais 

na autonomia e na aptidão 

física de 

seis idosos com doença de 

Alzheimer, sem abordar a 

especificidade do 

feminino. 

Comparação entre práticas 

de dança e intervenções 

físicas tradicionais. 

Foi possível concluir que 

um programa de 

atividades físicas 

para idosos com 

Alzheimer e muito 

importante, no entanto 

deve haver maior 

regularidade de sessões 

para que os resultados 

possam ser mais 

relevantes. 

Consequentemente mais 

disseminado como 

prática entre a equipe de 

saúde. 

Self-Reported O estudo examina Comparação entre tipos Observado que mais 
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Exercise Trends 

in Parkinson's 

Disease Patients. 

tendências em tipo, 

frequência e eficácia de 

diferentes modos de 

exercício em pacientes 

com Doença de Parkinso. 

Sem abordar a 

especificidade do feminino 

dentro dessa comparação. 

diferentes de atividades 

físicas, uma delas sendo 

dança. 

pacientes que 

participaram de 

exercícios em grupo 

relataram melhora 

sintomática em 

comparação com aqueles 

que se exercitaram 

estritamente sozinhos. 

Isso sugere que o 

componente psicossocial 

e cognitivo da terapia de 

grupo, como a dança, 

pode conferir benefícios 

adicionais. 

Hip Hop como 

atividade física 

para crianças e 

adolescentes 

obesos: Uma 

revisão 

sistemática. 

O estudo verifica quais 

os benefícios que a 

prática sistemática de danç

a hip hop, pode promover 

em crianças e adolescentes

 obesos, sem abordar a 

especificidade do 

feminino. 

Hip hop O hip hop foi visto como 

uma importante 

modalidade que pode ser 

associada 

no monitoramento e   

redução do risco de 

comorbidades associadas 

à obesidade.  

The effects of 

exercise 

interventions on 

Parkinson's 

disease: A 

Bayesian network 

meta-analysis. 

Busca avaliar os efeitos de 

diferentes intervenções no 

exercício sobre o 

tratamento da doença de 

Parkinson (DP). 
Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

Comparação entre tipos 

diferentes de atividades 

físicas, uma delas sendo o 

Tango. 

O tango foi uma opção 

ótima e eficaz para 

melhorar a mobilidade 

funcional dos pacientes 

com DP. 

Contribuições da 

dança terapia no 

aspecto 

emocional de 

pessoas com 

deficiência física 

durante programa 

de reabilitação. 

Analisar a contribuição da 

dança terapia no aspecto 

emocional 

dos pacientes em  

reabilitação, a partir 

da percepção deles 

mesmos. 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

Dança Livre. A dança terapia estimula 

a descoberta de 

movimentos, 

a percepção das emoções

 e o reconhecimento de 

possibilidades que 

favorecem a inclusão 

social. Permitindo 

melhora na percepção de 

suas possibilidades, 

melhora na autoestima, e 

maior socialização; 

favoreceu o contato com 

próprio corpo, 

colaborando para uma 

nova percepção de si 

mesmos. 

Impacts of dance 

on cognition, 

psychological 

symptoms and 

quality of life in 

Parkinson's 

disease. 

O artigo busca determinar 

se as aulas de dança 

baseadas no Dance for PD 

melhoram a cognição, os 

sintomas psicológicos e a 

qualidade de vida na 

Doença de Parkinson. 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

Dança Livre. As aulas de dança 

tiveram um benefício 

claro sobre sintomas 

psicológicos, qualdiade 

de vida e um benefício 

cognitivo limitado. O 

que exige 

acompanhamento da 

equipe de saúde a 

duração desses 

resultados. 

Effects of dance 

therapy on 

Investigar se a terapia de 

dança foi mais benéfica do 

Comparação entre práticas 

de dança e intervenções 

O estudo observou que a 

terapia da dança é 
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cognitive and 

mood symptoms 

in people with 

Parkinson's 

disease: A 

systematic review 

and meta-

analysis. 

que a não-dança em 

sintomas cognitivos e de 

humor em pacientes com 

doença de Parkinson , sem 

abordar a especificidade 

do feminino. 

físicas tradicionais. benéfica para melhorar a 

função executiva desses 

adultos. No entanto, não 

foram encontrados 

efeitos positivos na 

função cognitiva global, 

depressão e apatia. O 

que instiga a equipe de 

saúde a encontrar outros 

métodos. 

Feasibility of 

home exercises to 

enhance the 

benefits of tango 

dancing in people 

with Parkinson's 

disease. 

O arigo entende que 

existem algumas 

limitações organizacionais 

para as pessoas que 

participam de aulas de 

dança, incluindo a 

formação de professores 

de tango, um espaço 

apropriado para dançar e 

horários que permitem 

participantes com 

deficiências motoras e 

entende como isso afeta os 

benefícios dessa prática. 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

Tango. O estudo propos um 

protocolo de exercícios 

derivados da dança do 

tango e que pode ser 

realizado na casa de um 

paciente. O que pode ser 

discutido com uma 

equipe multiprofissional. 

 

Turo (Qi Dance) 

Program for 

Parkinson's 

Disease Patients: 

Randomized, 

Assessor Blind, 

Waiting-List 

Control, Partial 

Crossover Study. 

Determinar se Turo, um 

programa híbrido de dança 

pode oferecer benefícios 

no tratamento dos 

sintomas de pacientes com 

Doença de Parkinson. 

Os autores não abordam a 

especificidade do 

feminino. 

Programa Turo de Qi 

Dance. 

O estudo mostra que o 

grupo Turo apresentou 

melhorias 

estatisticamente 

significativas. 

"Dance Therapy" 

as a 

psychotherapeutic 

movement 

intervention in 

Parkinson's 

disease. 

O artigo explora a 

segurança e a viabilidade 

do uso psicoterapêutico do 

movimento para melhorar 

a integração e o bem-estar 

físico, emocional, 

cognitivo e social em 

pacientes com Doença de 

Parkinson. 

Sem abordar a 

especificidade do 

feminino. 

Programa Dance Therapy. Foi observado melhora 

nas medidas motoras e 

bem estar do grupo que 

teve contato com o 

Programa. 

Feasibility and 

preliminary 

efficacy of a 

telerehabilitation 

approach to group 

adapted tango 

instruction for 

people with 

Parkinson 

disease. 

Em outrros estudos foi 

relatado que longas 

viagens é uma barreira à 

participação. Para 

aumentar o acesso, esse 

artigo investiga uma 

abordagem de 

telereabilitação com tango. 

Sem abordar a 

especificidade do feminino 

desses participantes. 

Comparação de Tango 

presencial e Tango por 

telereabilitação. 

O equilíbrio e a 

gravidade do sinal motor 

melhoraram 

significativamente ao 

longo do tempo nos dois 

grupos, indicando que a 

telereabilitação é uma 

opção em casos de 

pacientes com algum 

tipo de barreira no 

acesso as aulas 

presenciais. 
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Biomechanical 

Analysis of 

Dance for 

Parkinson's 

Disease: A 

Paradoxical Case 

Study of Balance 

and Gait Effects? 

O artigo busca medir os 

efeitos de um programa de 

treinamento de dança no 

equilíbrio subjetivo e 

objetivo e nas medidas de 

marcha em uma pessoa 

com doença de Parkinson. 

Os autores não abordaram 

a especificidade do 

feminino nesse estudo. 

Dança Livre. Houve melhora 

significativa nas escalas 

utilizadas para medir a 

evolução da marcha, 

porém indicou um 

prejuízo nos efeitos do 

equilíbrio biomecânico. 

Exigindo atenção dos 

profissionais em relação 

a finalidade desse 

recurso. 
Cultural Dance 

Program 

Improves 

Hypertension 

Management for 

Native Hawaiians 

and Pacific 

Islanders: a Pilot 

Randomized 

Trial. 

A Hula é uma forma 

culturalmente significativa 

de atividade física 

moderada-vigorosa para os 

nativos, então o estudo 

propros testar uma 

intervenção baseada em 

hula, juntamente com 

educação de autocuidado, 

sobre o gerenciamento da 

pressão arterial em 

pacientes hipertensos. 

Os autores não abordaram 

a especificidade do 

feminino. 

Dança Tradicional do 

Havaí – Hula. 

A intervenção resultou 

em uma redução na 

PAS, impactando 

diretamente em 

melhorias nas medidas 

de dor corporal e 

funcionamento social. 

Dance therapy 

improves motor 

and cognitive 

functions in 

patients with 

Parkinson's 

disease. 

Os autores exploram os 

efeitos da Dance Therapy 

e da Reabilitação 

Tradicional nos domínios 

motor e cognitivo em 

pacientes com Doença de 

Parkinson com 

instabilidade postural, sem 

abordar a especificidade 

do feminino. 

Comparação entre práticas 

de dança e intervenções 

físicas tradicionais. 

A terapia com dança é 

uma fisioterapia não 

convencional para 

pacientes com Doença 

de Parkinson que afeta 

efetivamente as funções 

motoras (resistência e 

risco de quedas) e não-

motoras (funções 

executivas). 

More than just 

dancing: 

experiences of 

people with 

Parkinson's 

disease in a 

therapeutic dance 

program. 

O estudo busca entender o 

por que pacientes com 

Doença de Parkinson 

participam de um 

programa de dança 

terapêutica com base na 

comunidade e explorar sua 

influência na percepção do 

bem-estar físico, social e 

emocional dos 

participantes. 

Progama Dancing with 

Parkinson. 

 O estudo observou que 

os programas com dança 

permitem o re-

desenvolvimento do eu 

social, o que pode 

aumentar a sensação de 

prazer na vida. Os 

programas de dança 

oferecem oportunidades 

para interação social, 

comunicação não verbal 

e auto-aperfeiçoamento, 

restabelecendo a 

identidade própria e um 

senso de utilidade. 
Dance for 

Parkinson's-The 

effects on whole 

body co-

ordination during 

turning around. 

Esse estudo investiga os 

efeitos das aulas de dança 

de salão e latino-

americanas na participação 

de pessoas com Parkinson. 

Os autores não abordaram 

a especificidade do 

feminino. 

Dança de Salão e Danças 

Latino Americana. 

Concluiu que aqueles 

que dançaram foram 

mais capazes de 

coordenar seus 

segmentos axial e 

perpendicular e 

surpreendentemente se 

tornaram mais "em 

bloco" em seu 
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comportamento de virar, 

sugerindo que essa pode 

ser uma adaptação 

benéfica. 

Adapted Tango 

improves aspects 

of participation in 

older adults 

versus individuals 

with Parkinson's 

disease. 

O estudo busca determinar 

o impacto do 

envelhecimento versus 

envelhecimento em 

pacientes com Parkinson e 

comparar com a 

participação antes e após 

uma intervenção de dança 

de Tango Adaptado em 

idosos com e sem Doença 

de Parkinson (DP). 

Os autores não abordaram 

a especificidade do 

feminino. 

Tango Adaptado. O Tango adaptado 

melhorou os aspectos de 

participação dos idosos 

com e sem DP. O que 

trabalha a interação 

social, auto estima e 

diminuição de sintomas 

da depressão. 

The potential 

benefits of Zumba 

Gold(®) in people 

with mild-to-

moderate 

Parkinson's: 

Feasibility and 

effects of dance 

styles and number 

of sessions. 

Esse estudo avalia a 

viabilidade do Zumba 

Gold (®) em pessoas com 

DP e investiga os efeitos 

dos estilos de dança e 

número de sessões nos 

níveis de atividade e carga 

fisiológica. 

Os autores não abordaram 

a especificidade do 

feminino. 

Zumba Gold. Observou que o Zumba 

Gold (®) é seguro e 

agradável para pessoas 

com DP. A excelente 

conformidade e o 

feedback positivo dos 

participantes sugerem a 

necessidade de um 

estudo em larga escala. 

Mood changes 

following social 

dance sessions in 

people with 

Parkinson's 

disease. 

O estudou avaliou os 

benefícios psicológicos da 

dança. 

Os autores não abordaram 

a especificidade do 

feminino. 

Dança Livre. O estudo sugere que a 

dança pode proporcionar 

benefícios psicológicos 

tanto para as pessoas 

com doença de 

Parkinson quanto para os 

idosos, com resultados 

sugerindo que essa é 

uma avenida a ser 

explorada mais adiante. 

A Pilot Study to 

Evaluate Multi-

Dimensional 

Effects of Dance 

for People With 

Parkinson's 

Disease 

Tem como finalidade 

realizar um estudo piloto 

do Dance for Parkinson - 

um programa comunitário 

- para comparar tamanhos 

de efeito em vários 

resultados e informar a 

seleção de resultados 

primários e secundários 

para um estudo maior. 

Os autores não abordaram 

a especificidade do 

feminino. 

Programa Dance for 

Parkinson. 

Os resultados sugerem 

que a dança tem 

potencial para melhorar 

vários resultados em 

pessoas com DP.  

Effects of aerobic 

dance training on 

blood pressure in 

individuals with 

uncontrolled 

hypertension on 

two 

antihypertensive 

Este estudo investigou o 

efeito aditivo redutor da 

PA do exercício aeróbico 

na PA em indivíduos com 

hipertensão não 

controlada. 

Os autores não abordaram 

a especificidade do 

Associação de dança 

aeróbica com 

medicamento para 

hipertensos. 

A combinação de dança 

aeróbica e drogas anti-

hipertensivas reduz o 

número de drogas anti-

hipertensivas necessárias 

para alcançar o controle 

da pressão arterial e 

melhora o controle da 
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drugs: a 

randomized 

clinical trial. 

feminino. pressão arterial em 

indivíduos com 

hipertensão em dois 

medicamentos anti-

hipertensivos. 

Tango for 

treatment of 

motor and non-

motor 

manifestations in 

Parkinson's 

disease: a 

randomized 

control study. 

O estudo busca determinar 

os efeitos do tango 

argentino nas 

manifestações motoras e 

não motoras da doença de 

Parkinson. 

Os autores não abordaram 

a especificidade do 

feminino. 

Tango Argentino. Conclui que o tango 

argentino pode melhorar 

o equilíbrio e a 

mobilidade funcional, e 

pode ter benefícios 

modestos na cognição e 

fadiga na doença de 

Parkinson. 

Community-

based adapted 

tango dancing for 

individuals with 

Parkinson's 

disease and older 

adults. 

O estudo descreve uma 

metodologia para 

disseminar os métodos de 

ensino de tango adaptados 

para estagiários de 

instrutor de dança e 

implementar o tango 

adaptado pelos estagiários 

da comunidade para 

adultos mais velhos e 

indivíduos com Doença de 

Parkinson (DP). 

Os autores não abordaram 

a especificidade do 

feminino. 

Tango Adaptado. Entende-se que a 

segurança e a fidelidade 

do programa são 

maximizadas por meio 

de instrutor direcionado, 

treinamento voluntário e 

um plano de aula 

detalhado e estruturado, 

com práticas e 

progressão. Um trabalho 

que deve ser feito em 

conjunto e avaliado para 

obter uma máxima em 

relação a adesão dos 

pacientes. 

Applying anodal 

tDCS during 

tango dancing in a 

patient with 

Parkinson's 

disease. 

Para avaliar o efeito no 

movimento e equilíbrio do 

tronco, foi aplicado uma 

estimulação transcraniana 

por corrente contínua 

(ETCC) em um paciente 

de 79 anos com Doença de 

Parkinson moderada 

durante a dança do tango. 

Os autores não abordaram 

a especificidade do 

feminino. 

Tango. O estudo sugere que a 

ETCC pode ser um 

complemento útil para a 

reabilitação da marcha 

em pacientes com DP, 

embora sejam 

necessários estudos em 

um grupo maior de 

pacientes para avaliar o 

uso terapêutico da 

estimulação cerebral não 

invasiva durante a 

terapia de dança. 

A randomized 

controlled trial of 

the effects of 

aerobic dance 

training on blood 

lipids among 

individuals with 

hypertension on a 

thiazide. 

O estudo busca 

informações sobre os 

benefícios do treinamento 

com exercícios aeróbicos 

sobre os níveis séricos de 

lipídios em indivíduos que 

usam tiazidas. 

Os autores não abordaram 

a especificidade do 

feminino. 

Dança Aeróbica. Os resultados foram 

semelhantes comparados 

no início e no final do 

estudo, sem mudanças 

significativas. Trazendo 

a atenção da equipe de 

saúde para utilizar essa 

prática com outra 

finalidade. 

Dance as an 

intervention for 

people with 

Parkinson's 

disease: a 

systematic review 

and meta-

analysis. 

Esse estudo descreve a 

eficácia da dança em 

comparação com nenhuma 

intervenção e outras 

intervenções de exercício 

em pacientes com Doença 

de Parkinson. 

Os autores não abordaram 

Comparação entre práticas 

de dança, nenhuma prática 

e intervenções físicas 

tradicionais. 

A dança demonstra 

benefícios clinicamente 

significativos a curto 

prazo na doença de 

Parkinson, além de 

proporcionar uma 

melhor qualidade de 

vida a esses pacientes. 
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a especificidade do 

feminino. 

 

 O quadro 2 foi analisado o tipo e a relevância dos estudos, onde 32,4% eram 

estudos do tipo 1A e 29,6% eram de relevância nível 8. Essas publicações oferecem 

uma base sólida para a análise das temáticas que foram buscadas. O próximo quadro (3) 

proporciona uma visão mais aprofundada dessas publicações (MOHER et al, 2015). 

A análise do quadro 3 no qual foi avaliado a visão geral dos estudos buscando 

entender se eles relatavam a saúde da mulher na visão patriarcal ou de produção de 

liberdade para o corpo feminino, foi concluído que a maioria dos artigos não abordavam 

essas questões de forma explícita. De modo geral, os autores estudaram grupos mistos, 

sem relacionar a especificidade da saúde da mulher em relação a temática central do 

artigo. Alguns estudos abordaram grupos de mulheres, porém visava a saúde física 

desses grupos. Ao longo dos estudos foi percebido que a saúde física e mental estavam 

relacionadas intimamente, mas sem ligar essas discussões a sociedade patriarcal e o 

impacto que isso tem na saúde das mulheres (KALYANI et al, 2019). 

 Outra questão analisada foi a esfera da dança abordada nas publicações, nas 

quais foram usadas a biodança; dança de salão em quase todos os estudos; danças 

folclóricas; dança livre; tango; comparação entre exercícios físicos gerais e dança livre e 

apenas um estudo abordou o hip-hop. Isso nos mostra que em relação ao processo 

terapêutico, foi escolhido em sua maioria danças em grupos que carregavam um 

contexto cultural ou danças que precisavam de parceiros para serem feitas. A conclusão 

dessas publicações foram que essa interação direta entre as pessoas melhoravam a saúde 

mental e social desses grupos analisados (BIANCO et al, 2014). 

 Fazendo uma análise geral dos aspectos que podem ser apropriados pela 

enfermagem foi constatado que a enfermagem é um papel importante nesse processo de 

entendimento do Eu de cada paciente. A saúde dessa população é construída de forma 

coletiva, onde o enfermeiro atuante naquele momento interliga as relações, tanto com os 

pacientes quanto com a equipe multiprofissional que os acompanha (SILVA et al, 

2015).  

 Essa avaliação insere diretamente a importância de discutir e disseminar esse 

assunto e chamar a atenção para o universo da dança, mundo pouco explorado e que tem 

muito a oferecer (HOYER et al, 2015). 
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5. CONCLUSÃO 

O estudo conclui que a literatura científica não tem estabelecido a relação entre a 

atividade da dança com a liberdade de expressão, o enfrentamento dos padrões 

patriarcais e com a saúde biopsicossocial da mulher. Analisando os artigos publicados 

foi percebido que a dança em sua maior parte do tempo é usada como método 

alternativo de tratamento para doenças físicas, como Parkinson, por exemplo. Poucos 

estudos levantaram a questão biopsicossocial da dança, principalmente no universo 

feminino.  

A prática de saúde complementar da dança no contexto biopsicossocial da 

comunidade feminina descrita em publicações acadêmicas atuais se dá com um foco 

muito grande na saúde física, principalmente em doenças neurodegenerativas. 

Ocorrendo melhoras no equilíbrio, psicomotricidade, memória corporal, bem estar, 

resposta neuromuscular, entre outros. 

A linha de pensamento feminista relacionada à saúde física e mental da mulher 

apoia a livre expressão do corpo e da forma que cada mulher entende suas questões 

pessoais, porém não existem muitos estudos que abordam essa linha de raciocínio 

levando em consideração toda comunidade feminina que pratica dança ou 

profissionalmente ou por hobby. Sendo que esse é o universo mais atingido por padrões 

da sociedade, impactando todas as esferas do feminino. Pode ser exemplificado com a 

busca pela magreza perfeita do ballet, o julgamento de dançarinas de pole dance, a 

criminalização de movimentos vindo da cultura do hip hop/funk, entre outras questões 

que são disseminadas pela própria comunidade da dança, como a rivalidade não 

saudável entre grupos de dança, abuso de medicamentos para dor, pressão psicológica 

para emagrecer. 

Durante a última década as mulheres conquistaram posições importantes na 

sociedade, tanto em termos legais como profissionais, alcançaram a educação superior, 

entraram para o mundo dos negócios e das profissões liberais e derrubaram crenças 

antigas e respeitadas quanto ao seu papel social. Paralelamente a essa escalada de poder, 

porém, aumentaram os distúrbios ligados à alimentação, as cirurgias plásticas, a 

pornografia e a necessidade artificialmente provocada de corresponder a um modelo 

idealizado de mulher, em que a velhice e a obesidade são motivos para a estigmatização. 

No livro O Mito da Beleza, Wolf revela que pesquisas indicaram que em meio à 

maioria das mulheres que trabalham, têm sucesso, são atraentes e controladas no mundo 

ocidental, existe uma subvida secreta que envenena a liberdade esperada, baseada em 
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conceitos de beleza, sendo um escuro filão de ódio a nós mesmas, obsessões com o 

físico, pânico de envelhecer e pavor de perder o controle. Essa questão com a 

autoaceitação e a capacidade de autopreservação, que muitas vezes as mulheres não 

possuem por conta de um histórico de machismo enraizado e competitividade da 

sociedade, nos leva a refletir a importância das discussões sobre esse tema e a buscar 

uma melhor abordagem em relação às pacientes. Isso pode ser relacionado diretamente 

com o atendimento do enfermeiro, da relação da mulher com a dança e 

consequentemente com sua saúde biopsicossocial. 

O atual pensamento patriarcal da sociedade gera impactos importantíssimos na 

saúde da mulher. O enfermeiro que dissemina a prática da dança como uma atividade 

complementar para promover a saúde da mulher, precisa entender que envolve um 

universo muito mais complexo, onde as discussões desses temas são de extrema 

importância. Está tudo relacionado, a forma que os professores vão tratar essas alunas, 

como essas alunas enxergam seu próprio corpo, como as colegas de turma vão respeitar 

a individualidade de cada uma, como essas relações vão impactar a saúde dessa mulher. 

A partir do momento que não existem muitos estudos relacionando esses temas, pode 

impactar diretamente na forma como os profissionais da saúde vão lidar com o uso 

terapêutico da dança e na aceitação dessa prática por parte da paciente. 

Os poucos estudos que abordaram o tema de saúde mental de pacientes que 

começaram a praticar dança concluiu que essa prática foi boa para melhorar a memória, 

estresse, depressão, insônia, ansiedade, entre outros benefícios mentais. Houve um 

único estudo sobre a inserção de aula de hip hop em uma comunidade, como projeto 

social e teve a confirmação que a vida dos jovens que participaram do projeto melhorou 

muito no âmbito mental e social. 

Portanto essa prática deve ser levada em consideração no atendimento de 

enfermagem, mesmo com todas essas questões envolvidas, a dança continua sendo uma 

das práticas milenares mais benéficas ao corpo e a mente de seus praticantes e 

simpatizantes. 
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