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RESUMO

A amputação do membro inferior leva à perda do mecanismo de controle neural dos órgãos efetores da marcha. Gerando a dificuldade na 
marcha devido à falta de sincronia da atividade muscular, em função de não receber a informação proprioceptiva adequada. Para que haja a 
manutenção do equilíbrio, faz-se necessário que estejam íntegros os elementos anatômicos e funcionais, por não receber as informações 
proprioceptivas adequadas ocorre à dificuldade na marcha e a falta de sincronia da atividade muscular. O equilíbrio é responsável por 
proporcionar movimentos funcionais com menor gasto energético.  Este estudo teve como objetivo verificar a influência da dança no equilíbrio 
estático e dinâmico do indivíduo protetizado, a reintegração deste indivíduo na sociedade e a busca por melhoria na qualidade de vida dos 
indivíduos. Este estudo foi realizado em academia situada em Petrópolis – RJ. Foi realizado o estudo em 02 indivíduos, sendo que os mesmos 
foram submetidos a avaliações no início do programa de dança e no final. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo, bem como seu professor 
orientador respeitou todas as normas da Resolução CNS 196/96. Este estudo foi aprovado pelo CEP.  Nº CAAE: 0122.0.000.308-10.  Fizeram parte 
deste estudo 02 indivíduos adaptados à prótese; apresentar marcha independente; estar protetizado e adaptado a prótese. Foi realizado um 
programa de dança durante 08 semanas, com 01 aula semanal de 60 minutos de duração. O estilo escolhido foi o Tango, por trabalhar de forma 
completa o equilíbrio, a transferência de peso e a coordenação motora. Foram realizados os Testes: Escala de equilíbrio e mobilidade de Tinetti, 
Escala de equilíbrio de Berg e o Questionário de Qualidade de Vida SF-36.  Os dados relativos às reações de equilíbrio observadas durante a 
realização da primeira e segunda avaliação foram tratados descritivamente. Foram comparados os dados coletados dentro de dois períodos de 
avaliação. O indivíduo A obteve melhora em seu equilíbrio de 3,6% no teste de Tinetti e 3,7% no teste de Berg, o indivíduo B obteve melhora em 
seu equilíbrio de 23,8% no teste de Tinetti e 3,9% no teste de Berg. Melhora na qualidade de vida, sem relato de dor durante as atividades da vida 
diária; relataram mais ânimo e mais motivação para a vida social; relato de paciente se achar mais saudáveis e menos cansados. Chegou-se a 
conclusão que  pacientes protetizados de membro inferior podem através da dança obter melhora em seu desempenho e equilíbrio,
proporcionando assim, uma melhora na qualidade de vida. Os resultados obtidos neste estudo sugerem que a dança pode melhorar o 
desempenho na motricidade e nas reações de equilíbrio, diminuindo o risco de queda ou até mesmo promover melhor ajuste postural na queda. 
Não houve relato de queda durante o período da realização do estudo. Entretanto, é importante ressaltar a necessidade de um estudo mais 
aumentando o número de indivíduos para que se possa generalizar os resultados, visto que dois indivíduos não representam a população de 
pessoas amputadas. O importante é compreender o ser humano para poder trabalhar com ele, e não para ele. A reabilitação física, psíquica e 
social, representa viver com o paciente na construção de uma sociedade cada vez mais humana e digna.

Saúde

Fisioterapia
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


