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1. RESUMO 

Objetivo: Avaliar a qualidade de vida e a dor de mulheres com fibromialgia, antes e 

após terapia com dança do tipo jazz dance em ambiente aquático. Método: Foi 

realizado um estudo descritivo comparativo longitudinal com amostra 

semiprobabilística. Participaram 10 voluntárias, com idade média de 53 anos. 

Submetidas a 22 sessões, sendo 2x por semana e que contemplava 20 minutos inicias 

de alongamento, 30 minutos de dança e 10 minutos finais de relaxamento. Os dados 

foram coletados por meio da utilização das escalas: Questionário de impacto da 

Fibromialgia (QIF) e Teste de caminhada de 6 minutos (TC6) que foram aplicados no 

início e final das coletas, e escala análoga de dor (EVA), que foi aplicada no início e 

no final de cada intervenção. Os dados obtidos foram inicialmente submetidos ao teste 

de KS para a verificação da normalidade da amostra, em seguida analisados por 

testes estatísticos paramétricos e não-paramétricos com o nível de significância p ≤ 

0,05 (5%). Resultados: Houve diferença significativa importante quando foi 

relacionado o EVA inicial com o EVA final, com p=0,000. Em relação ao QIF não houve 

diferença significativa quando comparado o inicial e o final, com p=0,241. E sobre o 

TC6 nas variáveis pressão arterial sistólica (p=0,780), pressão arterial diastólica 

(p=0,257), escala de Borg (p=0,435) e distância total percorrida (p=0,765), também 

não houve diferença significativa quando comparado o inicial com o final. Conclusão: 

A dança como exercício aeróbico em meio hídrico proporcionou melhora na dor e na 

autoestima de mulheres com fibromialgia. 

2.INTRODUÇÃO 

A fibromialgia (FM) é uma das doenças reumatológicas mais frequentes e sua 

característica principal é a dor musculoesquelética difusa e crônica. A presença de 

Tender Points (pontos dolorosos) em locais específicos do corpo é um dos fatores 

determinantes para o diagnóstico da FM, sendo que o indivíduo deve sentir dor em 

pelo menos 11 dos 18 pontos referidos, diferenciando assim, qualquer outro 

diagnóstico como artrite reumatoide, por exemplo (SILVA et al., 2016). 

Essa síndrome afeta entre 0,6 e 4,4% da população mundial e 2,5% da 

população brasileira, com incidência maior em mulheres entre 20 e 55 anos. Além da 

dor, características como fadiga, distúrbios do sono e depressão estão relacionados 



a FM, o que ocasionalmente, leva a uma baixa qualidade de vida (MORETTI et al., 

2016). 

As principais teorias sobre a etiologia e fisiopatologia da FM compreendem a 

sensibilização central, disfunção do sistema neuroendócrino e inflamação fascial 

generalizada (DAILEY et al., 2016). 

O tratamento da FM requer uma abordagem multidisciplinar, associando 

medidas farmacológicas, com o exercício aeróbico, que atua na percepção dolorosa, 

através da liberação de endorfinas, e no aumento da resistência à fadiga, sendo um 

meio satisfatório para o tratamento da FM (MORETTI et al., 2016). 

De acordo com a literatura, a fisioterapia aquática vem sendo recomendada 

como tratamento de pacientes com FM, devido aos benefícios que os efeitos 

terapêuticos da água trazem ao indivíduo, como, redução da sensibilidade à dor, 

relaxamento muscular pela redução da tensão, diminuição dos espasmos musculares, 

entre outros (PEREIRA et al., 2014). 

Os exercícios aeróbicos entram no programa de fisioterapia aquática, sendo 

uma atividade planejada, estruturada, repetitiva e proposital. Deste modo, a dança 

pode ser considerada um tipo de exercício aeróbico (VALIMA et al., 2013). 

A dançaterapia/terapia da dança vem sendo muito pesquisada e utilizada 

atualmente, pois ela pode ser um complemento importante para outras formas de 

terapias e tratamento farmacêutico para pacientes com dor crônica. O jazz dance é 

uma dança que realiza a combinação de movimentos do corpo em vários ritmos 

usados ao mesmo tempo, desde o lento e sinuoso até o rápido e marcante 

(CARVALHO et al., 2012). 

Por meio das atividades ritmadas que são proporcionadas pela dança, é 

possível modular a contração e o relaxamento muscular quanto à velocidade, 

intensidade e duração dos movimentos, gerando um controle corporal de forma 

segmentada. No qual incluem dimensões que teoricamente possuem um potencial 

para aliviar as condições de tensão, estresse e dor em paciente com FM, melhorando 

assim a qualidade de vida também (HORWITZ et al., 2003). 



Quando falamos sobre a dança em meio aquático, nenhum estudo foi 

desenvolvido até hoje. Como falado anteriormente, os efeitos terapêuticos que a água 

proporciona ao indivíduo são múltiplos, como a diminuição do impacto nas 

articulações, da sobrecarga em MMII e melhora da circulação periférica. Comparando 

com a dança em solo, a dança aquática dará ao paciente um maior benefício 

musculoesquelético e de qualidade de vida (OLIVEIRA et al., 2015). 

Um estudo realizado por Baptista et al. (2012), mostrou a dança do ventre em 

pacientes com FM, no qual indicou que esse exercício reduziu a dor, melhorou a 

capacidade funcional, a qualidade de vida e autoimagem dessa população, ou seja, a 

dança contribuiu positivamente para o tratamento da FM. 

3. OBJETIVOS 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo é avaliar a qualidade de vida e a dor 

de mulheres com FM, antes e após terapia com dança do tipo jazz dance em ambiente 

aquático.  

4. METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo descritivo comparativo longitudinal com amostra 

semiprobabilística, após aprovação da comissão de ética da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, por meio da plataforma Brasil, CAAE: 

44371215.90000,0084. 

Foram convidadas a participar desse estudo 10 sujeitos do sexo feminino, do 

estado de São Paulo, submetidas a uma avaliação inicial para identificação dos 

critérios de inclusão e exclusão. Sendo os critérios de inclusão mulheres com 

fibromialgia e adaptadas parcialmente ou totalmente ao meio líquido (piscina) e os 

critérios de exclusão o medo do meio líquido e lesões dermatológicas. 

A instituição na qual foi realizada a coleta de dados, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, Campus Alphaville, foi informada por meio da carta de informação e 

consentimento enviada à instituição.  

Todos os sujeitos convidados a participar foram esclarecidos sobre a proposta 

do estudo, os manuseios realizados, o local da realização (Clínica de Fisioterapia da 



Universidade Presbiteriana Mackenzie Alphaville), o vestuário necessário (maiô e 

touca de natação), os critérios de inclusão e exclusão e o período de desenvolvimento. 

As participantes que preencheram os critérios de inclusão foi oferecido um 

encontro para as explicações e orientações sobre a fibromialgia e o tratamento de 

fisioterapia aquática associado a dança, além de sua importância na qualidade de 

vida, com o intuito de estimular a participação das participantes. 

As participantes, depois de esclarecidas, confirmaram sua participação 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a Carta de Informação ao 

Sujeito de Pesquisa.  

Os materiais utilizados para essa pesquisa foram: Consultório da Clínica de 

Fisioterapia da Universidade Presbiteriana Mackenzie Alphaville; Piscina aquecida a 

34°C (1,20 de profundidade) da Clínica de Fisioterapia da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie Alphaville; Flutuador (espaguete); Escalas FIQ e EVA e Teste de 

caminhada de 6 minutos. 

Os dados obtidos foram inicialmente submetidos ao teste de KS para a 

verificação da normalidade da amostra, em seguida analisados por testes estatísticos 

paramétricos e não-paramétricos com o nível de significância p ≤ 0,05 (5%). Os 

resultados foram apresentados em tabelas e gráficos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os dados foram coletados por meio da utilização das escalas: Questionário de 

impacto da Fibromialgia (QIF) e Teste de caminhada de 6 minutos (TC6) que foram 

aplicados no início e final das coletas, e escala análoga de dor (EVA), que foi aplicada 

no início e no final de cada intervenção.  

A intervenção teve duração de 2 meses e 15 dias de atendimento em grupo de 

pacientes com fibromialgia, que foi realizado 2 vezes por semana, totalizando 22 

atendimentos. O tratamento seguiu uma sequência de exercícios de 1 hora de 

duração, composta por 20 minutos iniciais de alongamento da cadeia muscular 

posterior e anterior, 30 minutos de dança aquática (exercício aeróbico) e 10 minutos 

finais de relaxamento. 

6. RESULTADOS 



Na tabela abaixo (figura 1) pode-se observar a mediana e o desvio interquartil 

referente a escala análoga de dor (EVA), relacionada a dor quantitativa que as 

participantes relataram no início e no final de cada intervenção. A análise foi realizada 

por meio do teste Wilcoxon.  

Figura 1: Tabela com os resultados da comparação do EVA inicial com o EVA final 

EVA Mediana 
Desvio 

Interquartil 
P - valor 

Antes 4 0 – 7  

   0,000*** 

Depois 3 0 – 6  

 

Ao analisar o valor de p entre o EVA de antes com o de depois, obteve-se um 

p=0,000, ou seja, < que 0,05 e de importante significância. Quando observado a 

mediana entre o antes e depois, houve uma diminuição de 4 para 3, isto é, houve uma 

melhora significativa no sintoma dor nas participantes.  

Através da figura 2 é possível verificar a comparação entre o antes e o depois 

do EVA, ilustrando por meio de gráficos, o mesmo resultado descrito acima.   

Figura 2: Gráfico com os resultados da comparação do EVA inicial com o EVA final  

 

 

 

 

 

 

 

A próxima tabela (figura 3) a ser apresentada é sobre o questionário QIF, 

aplicado antes e após o tratamento de 2 meses e 15 dias, relacionado com a qualidade 



de vida de portadores de fibromialgia. A análise foi realizada por meio do teste 

Wilcoxon.    

Figura 3: Tabela com os resultados da comparação do QIF antes e após 
intervenção 

EVA Mediana 
Desvio 

Interquartil 
P - valor 

Antes 73,52 56,70 – 85,70  

   0,241 

Depois 70,28 61,32 – 76,99  

 

Já na figura 3 nota-se que a mediana diminui de 73,52 no primeiro dia da 

intervenção para 70,28 no último dia da intervenção, porém quando realizado o teste 

não-paramétrico de Wilcoxon, estatisticamente não obteve diferença significativa pois 

o p valor foi de 0,241 ou seja > que 0,05.   

Para finalizar, nas figura 4 e 5 foram comparadas 4 variáveis (P.A sistólica e 

diastólica, Escala de Borg e Distância total percorrida) do Teste de Caminhada de 6 

minutos, com intuito de verificar se houve melhora na capacidade funcional. A análise 

foi realizada inicialmente aplicando o KS para ver se havia ou não distribuição normal, 

e então foram aplicados os testes: Wilcoxon (não paramétrico) e T student 

(paramétrico). 

Figura 5: Tabela com os resultados da comparação da P.A Sistólica e Distância 
Total Percorrida antes e após intervenção 

Variáveis 
Média ± Desvio 

Padrão Antes 

Média ± Desvio 

Padrão Depois 
P - valor 

P.A Sistólica 133 ± 11,60 132 ± 13,17 0,780 

Distância Total  483,5 ± 106,74 489 ± 88,45 0,765 

 

 

 



Figura 6: Tabela com os resultados da comparação da P.A Diastólica e Escala Borg 
antes e após intervenção 

Variáveis 
Mediana (Desvio 

Interquartil) Antes 

Mediana (Desvio 

Interquartil) 

Depois  

P - valor 

P.A Diastólica 90 (80 – 90) 80 (80 – 90) 0,257 

Escala Borg 5 (5 – 7,25) 6,5 (5 – 7,25) 0,435 

 

A partir dos dados apresentados acima, estatisticamente não houve uma 

diferença significativa, pois o p-valor foi muito acima de 0,05. Além de que o foco maior 

do estudo era em relação ao EVA e a qualidade de vida das participantes. 

Este é o primeiro estudo que avalia a dança no estilo jazz dance em meio 

aquático como modalidade terapêutica, como prática de atividade física e como 

intervenção em mulheres com FM. Sendo assim o objetivo do presente estudo foi 

avaliar a qualidade de vida e a dor de mulheres com FM, antes e após terapia com 

dança do tipo jazz dance em ambiente aquático.  

Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a dor tem como 

definição uma experiência sensorial e emocional desagradável, relacionada a uma 

lesão real ou potencial dos tecidos. O controle do quadro álgico é relatado como 

principal objetivo do tratamento da FM, voltado para reestruturação da capacidade 

funcional e melhora da qualidade de vida do paciente (CROFFORD, L.J.; et al, 2001). 

Quando falamos sobre a variável dor, descrita no estudo, foi a que mais obteve 

uma diferença significativa importante, avaliado através do EVA. A principal queixa 

das mulheres durante os movimentos de dança era de que a dor limitava a realização 

de todo o arco de movimento proposto. Porém isso não era uma objeção para a 

desistência da intervenção. Tanto é que as participantes sempre relatavam uma 

melhora ao final da terapia.  

Um estudo realizado por NASCIMENTO (2016), constatou melhora na dor de 

mulheres com FM a partir de uma técnica chamada de Distensionamento Miofascial 



Aquático (DMA), ou seja, o ambiente aquático associado a outras terapias resulta em 

uma melhora significativa dessa vertente.  

Além do sintoma dor, outro ponto importante para a discussão é sobre a 

qualidade de vida em pacientes fibromiálgicas. GOÉS (2008), descreveu em um 

estudo de mulheres com FM que 53,33% apresentavam depressão. Esse sintoma 

influencia diretamente no bem estar físico e psicológico dessas mulheres, sendo que 

a dor piora, o ânimo diminui e para elas tudo começa a tornar-se um empecilho. 

No atual estudo, estatisticamente o questionário QIF não obteve um resultado 

significativo, porém clinicamente/psicologicamente, as mulheres relataram uma 

grande melhora após as intervenções. Elas relatavam que a dança combinada com a 

música fazia com que elas esquecessem as limitações e as dores. E isso influenciava 

positivamente na auto estima, pois aquele era um momento delas extravasarem as 

preocupações, dores e aflições presentes no dia a dia das participantes. 

LORENA (2016) também discorre em seu artigo que a inatividade física de 

pacientes com FM favorece o surgimento de limitações funcionais, como um maior 

nível de dor, piorando gravemente a qualidade de vida das mulheres que sofrem com 

hipersensibilidade a dor e assim comprometendo, dessa forma, o bem estar das 

pacientes. Isto é, a intervenção com a dança no presente estudo só beneficiou 

fisicamente e psicologicamente as participantes.  

Quando avaliamos o antes e o depois do TC6 pode-se analisar um pior 

desempenho na avaliação funcional das participantes. Esse fato se assemelha a um 

estudo realizado por HOMMAN (2011), no qual também relata uma piora na 

capacidade funcional pelo TC6 em mulheres com FM quando relacionado a um grupo 

de mulheres saudáveis. Além de que no mesmo estudo, o grupo de mulheres com FM 

apresentaram um aumento da intensidade dolorosa após o teste, como também 

aconteceu no presente estudo.  

É importante ressaltar que a capacidade funcional das participantes não era o 

foco maior do estudo. Realizamos esse teste como um complemento para as 

informações, assim como para os outros testes, por isso pressupõe-se o porquê dos 

resultados não serem estatisticamente significativos. 



Uma das falhas que identificamos foi o número de faltas das participantes, que 

estava diretamente associado ao estado físico e psicológico que elas se encontravam 

nos dias da intervenção. Se o absenteísmo não tivesse sido tão alto, as variáveis 

qualidade de vida e capacidade funcional também poderiam ter obtido um resultado 

estatisticamente significativo.  

Em síntese, a dança associada ao meio hídrico é uma alternativa eficaz para a 

melhora do sintoma dor, qualidade de vida e capacidade funcional. Entretanto, são 

necessários mais estudos que evidenciam uma melhora significativa das três 

variáveis, além de ser necessário aumentar o número de participantes e também o de 

intervenções a serem realizadas, como por exemplo, para a partir de 3 meses.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dança como exercício aeróbico em meio hídrico proporcionou melhora na dor 

e na qualidade de vida de mulheres com fibromialgia, tanto estatisticamente quanto 

clinicamente. Porém são necessários mais estudos com um maior tempo de 

intervenção para que os resultados sejam mais fidedignos. 
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