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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Zumba® surgiu na sequência da ginástica aeróbica aliando ritmos 

latinos com movimentos da própria ginástica, envolvidos em uma mistura das 

palavras Samba e Rumba.Com a prática do exercício aeróbio há contribuição para a 

diminuição dos fatores relacionados às doenças ligadas as estilo de vida, 

decorrentes das alterações metabólicas, cardiorrespiratórias e do gasto calórico em 

que este proporciona em cada sessão do exercício, tendo uma grande melhora da 

aptidão física, composição corporal e da qualidade de vida como um todo. 

OBJETIVOS:Verificar as principais queixas musculoesqueléticas, bem como as 

regiões mais referidas pelos praticantes e os benefícios da prática da Zumba®. 

MÉTODOLOGIA: Os praticantes de Zumba® responderam um questionário criado 

pelas próprias autoras composto de 17 (dezessete) questões fechadas sobre 

possíveis lesões musculoesqueléticas e um questionário de prontidão para o esporte 

com foco nas lesões musculoesquelético já validadoRESULTADOS: Foram 

avaliados 52 praticantes de Zumba®com idade média de 34,9 anos, onde 49% 

apresentaram peso adequado. A maioria dos entrevistados relatou que nunca 

sofreram lesões em sua prática e poucos relataram alguma dor durante a atividade. 

Estes dados não interferem na realização desta prática. Ainda observou-se que os 

benefícios como redução do estresse, melhora da autoestima, depressão e 

qualidade do sono foram percebidos em quase toda sua totalidade de avaliados. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que os benefícios relatados pelos praticantes de Zumba® 

fitness são muito mais impactantespositivamente, visto que não foram encontrados 

lesões atribuídas a pratica da Zumba. 

Palavras chaves:Dor musculoesquelética; Zumba®; Lesões; Benefícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO  

 

A modalidade Zumba® fitness surgiu em 1991, na Colômbia, quando Alberto 

Perez (dançarino e coreógrafo) improvisou uma coreografia com músicas latinas de 

um CD em seu carro, pois havia esquecido o que habitualmenteutilizava em suas 

aulas aeróbicas. Portanto a designação Zumba® surgiu na sequência da ginástica 

aeróbica aliando ritmos latinos com movimentos da própria ginástica, envolvidos em 

uma mistura das palavras Samba e Rumba(ZUMBA, 2010; FERREIRA, 2014). 

Por ser uma modalidade que alinha a prática de exercícios físicos à 

movimentação livre, sem que sejam necessários desenvolvimentos técnicos ou 

mesmo coreografias sequenciadas, a Zumba® propõe algo diferente, buscando 

motivação aos praticantes e resultando na adesão a prática do exercício 

físico(ZUMBA, 2010). 

A Zumba® se distingue em quatro passos básicos que são: salsa, merengue, 

rumba e reggaeton com diferentes níveis de intensidade. A aula é realizada entre 45 

a 60 minutos, primeiramente aumentando a temperatura corporal com músicas de 

baixa intensidade e preparando o corpo para os próximos movimentos e se finaliza 

com um relaxamento, reduzindo os batimentos cardíacos e a temperatura corporal, 

realizando, assim, todo um trabalho cardiorrespiratório e aeróbio (ZUMBA, 2010). 

Com a prática do exercício aeróbio há contribuição para a diminuição dos 

fatores relacionados às doenças ligadas aos estilos de vida, decorrentes das 

alterações metabólicas, cardiorrespiratórias e do gasto calórico que este proporciona 

em cada sessão do exercício, tendo uma grande melhora da aptidão física, 

composição corporal e da qualidade de vida como um todo (DENEDAI; GRECO, 

2005). 

As adaptações que acontecem durante o treinamento aeróbio melhoram o 

rendimento em atividades nas quais o metabolismo aeróbio é predominante, ou seja, 

o indivíduo passa a exercitar-se por um maior tempo na mesma intensidade absoluta 

de esforço, ou em uma maior intensidade para uma dada duração de esforço, que 

se variam fundamentalmente da interação entre a carga de treinamento realizada 

(intensidade, volume e frequência semanal), do estado inicial do treinamento (nível 

de treinabilidade) e do tipo de exercício (especificidade do movimento) (SARTOR; 

BOM, 2015). 



 

Atividades aeróbicas de intensidade moderada devem ser praticadas cinco 

vezes por semana com duração mínima de 30 minutos, em adultos saudáveis (18 e 

65 anos). Já para atividades aeróbias de intensidade vigorosa, para o mesmo 

público, a prática deve ser de pelo menos 20 minutos três vezes por semana. 

(SARTOR; BOM, 2015). 

Com o intuito de atingir seus objetivos rápidos, muitos praticantes acabam 

realizando atividades sem conhecimento de como afetará suas estruturas corporais, 

até mesmo resultando em consequências negativas ao organismo. Apesar de 

proporcionar muitos benefícios aos praticantes, é necessário ter a consciência que 

exercícios realizados de maneira exagerada ou errada podem causar sérios 

problemas de saúde, como o aparecimento ou ressaltar as lesões já existentes. Para 

a prática de qualquer exercício, necessita de um breve conhecimento sobre a 

instabilidade associada no aparecimento das lesões, bem como a avaliação do 

resultado de forças repetitivas sobre uma articulação e sua habilidade em absorver 

tais forças, para se evitar excessos. Geralmente associadas ao excesso de 

treinamento, realização errônea de movimentos e uso incorreto dos equipamentos, 

as lesões resultantes da prática de exercício físico são nomeadas como lesões 

desportivas. Fatores intrínsecos como: idade, sexo, altura, nível de aptidão física, 

tempo de treinamento, informações nutricionais, psicológicas e sociais; e os 

extrínsecos como: intensidade da atividade, planejamento, periodicidade, condições 

atmosféricas e equipamentos (como calçados, roupas e acessórios) a serem usados 

durante a execução da atividade física; são classificações de aspectos resultantes 

de lesões (RAMOS et al., 2016). 

A dança, assim como o exercício físico, pode ser considerada uma forma de 

sobrecarga para o organismo. Quando se há um treinamento adequado, estimulam 

adaptações para o melhoramento funcional de todos os órgãos envolvidos. Em 

contrapartida, quando praticadas de forma excessiva, podem ocorrer lesões 

corporais, ou mesmo perca de função(RAMOS et al., 2016). 

 

Constata-se que, de uma forma geral, bailarinos apresentam lesões e dor 

principalmente em membros inferiores como pés, joelhos, quadris, e coluna vertebral 

lombar. As lesões comumente encontradas são as musculares, como distensões ou 

estiramentos acompanhados pelas articulares, geralmente provocadas por entorses, 



 

com surgimento de processos inflamatórios dos tendões e fraturas por estresseRolla 

et al(2004). 

Na Alemanha, se realizou um estudo com 42 mulheres e 35 homens, aonde 

se constatou maior desconforto na coluna lombar (88%), nos joelhos (80,5%) e nos 

tornozelos (74%). Inflamações musculares e distensão são as lesões mais 

frequentemente encontradas, principalmente nos membros inferiores (64%) e dorso 

(24%) (DORE, 2006). 

 

OBJETIVOS 

Verificar lesões musculoesqueléticas de pacientes submetidos ao treinamento 

de Zumba®,se a causa da lesão é atribuída a Zumba® e as regiões mais 

comprometidas. 

 

METODOLOGIA  

Foi realizada uma busca bibliográfica do tema Zumba® e possíveis lesões 

musculoesqueléticas pela sua prática, ou pela prática de atividade semelhante, nos 

principais sites: Scielo, PubMed, Lilacs, Bireme, Medline e Google Acadêmico.  

Foirealizada uma pesquisa de campo onde foram abordados praticantes 

regulares da Zumba®, e após a assinatura do TCLE, responderam um questionário 

criado pelas próprias autoras, composto de 17 (dezessete) questões fechadas com 

objetivo de delinear o perfil sociodemográfico e informações sobre possíveis lesões 

musculoesqueléticas nestas praticantes, antes ou após a adesão da prática da 

respectiva atividade. 

 

RESULTADOS 

De acordo com os resultados obtidos na avaliação do perfil dos praticantes, 

obtivemos os seguintes resultados descritos na tabela 01. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 01: Descrição do perfil dos praticantes de Zumba. 

SEXO (n= 52)                         nº de praticantes                       % de praticantes  

Masculino                                         02                                                   3,80 
Feminino                                           50                                                  96,20 

 
IDADE                                        anos  

Media                                          34,9 
Mediana                                    36,5 

 
PESO                                             kg 

Médio              68 
 
ALTURA                                           cm 

Média164 
 
IMC                               classificação               total     observados                  % 

Baixo peso                           1                                        2 
 Peso adequado         2549  
Sobrepeso18                                    35,3 
Obesidade                           7                                     13,7                                       

 

 

Quando a avaliação se direciona a informações especificas sobre a pratica da 

zumba observou-se as seguintes respostas sobre o período ou tempo de pratica e 

frequência semanal que estão descritos na tabela 02. 

 
 
Tabela 02: Período de pratica e frequência semana da Zumba. 
 

PERÍODO      total observados% 

Menos de 6 meses                                       24                                                 46,2 
Mais de 6 meses                                           7                                                  13,5 
Mais de 1 ano              3                                                    5,8 
Mais de 2 anos             18                                                  34,6 

 
FREQUENCIA                                        total observado% 

1 vez por semana                                       6                                                       11,5 

2 vezes por semana                                 30                                                        57,7 
3 vezes por semana                                 16                        30,8 

 

 



 

Buscando informações especificas sobre a história delesões 

muscularesanterior ou não relacionadas a pratica da zumba, encontramos as 

respostas descritas na tabela 03. 

 

Tabela 03: Descrição das lesões musculares gerais referidas/não especificas a zumba. 

TIPO DE LESAOtotal observados% 
 

Contusão                                                           9                                      17,3 
Entorse                                                              3                                        5,8 
Fratura                                3                                        5,8 
Luxação                              6                                       11,5 
Nunca se lesionou            35        67,3 

 
 
    Quando questionado sobre a queixa de dor em alguma região do corpo durante 

ou após a prática da Zumba, os resultados da tabela 04 descrevem os valores 

encontrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 04: Queixa de dor e região do corpo  

DOR DURANTE OU APÓStotal observados% 
APRATICADA ZUMBA 

Sim                                                              13                                                         25 
Não                                                              39                                                         75 

REGIÃO DE DOR DURANTE OU       total observados                              % 
APÓS A PRATICA DA ZUMBA 

Pés                                 2                                                      16,7 
Dor muscular                  3                         25,0 
Quadril/pernas                4                                                       33,3 
Joelhos                               4                                                       33,3 
Coluna lombar                1                                                         8,30 
Não especificado                            1                                                         8,30 

REGIÃO OU TIPO DA DOR                 total observados                              % 



 

A PRATICA DA ZUMBA                                                            

Pés                                2                                                        16,7 
Dor muscular                                            3                            25,0 
Quadril /pernas                                        4                        33,3 
Joelhos                          433,3 
Coluna lombar                                            1                           8,30 
Não especificado                     1                          8,30 

REGIÃO DO CORPO DOR         TOTAL OBSERVADOS                                         % 
A PRATICA DE ZUMBA  
ATRIBUÍDA             

Dor muscular                                           3                              50 
Lombar e joelhos                                     1                                16,7 
Quadril e pernas                                      116,7 
Pés                                                          1                   16,7 

 

 

Na tabela 4, quando observado a região que mais recebe queixas de dor, 

encontramos a dor muscular de forma geral, o que não corresponde com os achados 

de Rollaet al(2004) que citou o joelhocomo o segmento corporal mais 

frequentemente citado (41%), seguido porombro (30%) e coluna (20%). 

Na investigação do histórico de lesões daqueles que não praticam nenhuma 

outra atividade além da Zumba(n= 22 ou 42,3%), observou-se que 81,8% nunca 

sofreram nenhum tipo de lesão.Ao contrário doque relata Rollaet al(2004) que 

emseu estudo afirmou que Mais da metade dos alunos (58%)relataram a percepção 

de alguma lesão, sendo que 48%destes acreditavam que a lesão estava relacionada 

àsatividades realizadas na academia. 

Na avaliação sobre o desempenho da atividade da pratica de Zumba ou outra 

pratica desportiva, a maioria (n=48 ou 92,3%) relatou que não apresenta queda de 

rendimento esportivo, independente de terem ou não sofrido algum tipo de 

lesão.Eentão sobreas possíveis queixas de lesões prejudicando o rendimento 

esportivo a maioria também relata não apresentar queixas como descrito a seguir na 

tabela 05. 

 

 

 

 

 



 

Tabela 05: Situações que NÂO prejudicam o rendimento da pratica de Zumba ou outra atividade 

física, relatado pelo questionário de queixas musculo esqueléticas. 

CONDIÇÕES QUE NÂOtotal observados                              % 
PREJUDICAM O RENDIMENTO 

Dor                                                                46                                                      88,5 
Instabilidade articular     46                                                      88,5 
Lesões                                                          48                                                       92,3 
Desvio na coluna                     39                                                      75,0 
Outras alterações como 
Humor, sono infecções respiratórias        45                                                      86,5 

 

 

O uso de acessórios como vestimentas e tênis adequados a pratica de 

zumba, dos pacientes avaliados mostrou que 92,3% (n= 48) relatam utilizar roupas 

adequadas. 

 

Sobre a investigação dos benefícios percebidos pela pratica da zumba não 

observou-se nenhum resultado negativo como descrito na tabela 05. 

 

Tabela 05:Beneficios descritos pelos praticantes de zumba  

BENEFICIOS                                       total de observados                              % 

Melhora do estresse 51                             98,1 

Melhora da autoestima                     46                      88,1 

Melhora da ansiedade                           39                           75 

Melhora da depressão                           29                                   55,8 

Melhora do condicionamento  

físico49                           94,2 

Melhora do sono                                     32                              78,8 

Perda de peso                                        41                                                 78,8 

Diminuição d dor e cansaço físico       31                         59,6 

 

Sobre os resultados apresentados na tabela 5, onde afirma-se os benefícios 

da dança Zumba, Marbáet al (2016) concordam em seu trabalho que a dançaZumba 

é uma atividade física que melhora a saúde, podedesencadear vários benefícios e 

melhora o estilode vida do indivíduo, independentemente daidade, e é uma 

excelente promotora da qualidadede vida 



 

 

CONCLUSÃO 

Concluímos que a pratica da Zumbaneste público avaliado não mostrou 

incidência de lesões relacionadas a pratica da atividade e nem as queixas citadas 

implicaram no baixo rendimento da pratica desportiva.Conclui-se também que os 

benefícios relatados pelos praticantes de Zumba® fitness são muito mais 

impactantespositivamente do que as possíveis queixas investigadas.  
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