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RESUMO
A  Zumba®,  como qualquer atividade de dança associada à prática de atividade física necessita de constância e é
caracterizada  pela  assiduidade,  frequência  e  especificidade,  proporcionando  aos  participantes,  movimentos  de
fortalecimento baseado em coreografias pré-determinadas, os quais aprimoram a coordenação, força e equilíbrio, além
do ganho cardiovascular. Por outro lado, todo exercício físico esta potencialmente ligado à ocorrência de lesões que são
decorrentes de elementos extrínsecos que estão ligados diretamente ou indiretamente ao período ou a execução e os
intrínsecos pela estrutura física, histórico de lesões e anatomia e biomecânica dos membros inferiores. O estudo terá
uma amostra de 150 participantes do sexo feminino na faixa etária de 18 a 50 anos de idade, praticantes de Zumba®
das  academias  de  Campo  Mourão-PR.  A  amostra  preencherá  um  questionário  contendo  dados  pessoas,
antropométricos, frequência e tempo de Zumba®, histórico de saúde especialmente sobre lesões musculoesqueléticas
em membros inferiores. O objetivo é verificar a relação com idade, IMC, frequência, patologias já existentes ou pratica
concomitante com outra atividade na ocorrência de lesões nos membros inferiores. 

PALAVRAS-CHAVE: Dança; sedentarismo; alto impacto; diferença de biomecânica entre gêneros; lesões intrínsecas e
extrínsecas. 

1 INTRODUÇÃO

A história da humanidade e a dança se confundem na construção do elemento humano e de
seus costumes, sendo uma das mais fortes representações culturais de um determinado grupo ou
povo. Mais do que simbolizar atos, compõe com relevância a manifestação de acontecimentos de
um  grupo  (SCHWEICH  et  al.,  2014).  Fundada  em  2001  a  Zumba® tornou-se  uma  marca
reconhecida  mundialmente,  especialmente  por  associar  a  sua  marca  com  um  estilo  de
comportamento. Inspirado na dança latina, introduziu-se rapidamente ao mundo fitness (INOUYE et
al., 2013), atingindo atualmente cerca de 15 milhões de participantes, totalizando a introdução em
180 países,  com mais  de  200  mil  locais  trabalhando  especificamente  com a atividade  (Zumba
Fitness, 2017).

Alteração dos hábitos de vida, tendendo ao crescimento do sedentarismo e sua intrínseca
associação  a  elevação  das  chances  de  desenvolvimento  de  doenças,  como  por  exemplo,  a
hipertensão e obesidade, tidas como um problema de saúde pública, tornou fundamental a adesão à
práticas mais saudáveis, nos quais as atividades aeróbicas ganharam importante espaço. O conceito
exercício aeróbico integra as atividades as quais exigem oxigênio por um extenso intervalo de tempo
e diante de sua concepção, originaram-se uma série de modalidades e programas de atividades
físicas (FERREIRA et al., 2014), incluindo neste grupo o Programa Zumba® Fitness.

O crescimento deste segmento foi fortemente influenciado pela apresentação de ferramentas,
como a utilização de  videoclips, nos quais a distância entre o idealizador e o consumidor final foi
reduzida, tendo especial demanda quando apresentado por celebridades (FERREIRA et al., 2014).
Analisando-se  o  ponto  de  vista  econômico  e  empresarial  a  Zumba® compõe  atualmente  uma
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considerável parcela da indústria  fitness com jogos, vestuário e acessórios temáticos, além dos já
conhecidos Zumba® DVDs (INOUYE et al., 2013). 

A prática fitness decorre do acompanhamento de ritmos musicais, constituída por elementos
de alto e baixo impacto caracterizado pela permanência de um dos membros inferiores ao solo
(FERREIRA et al.,  2014). A  Zumba®,  como qualquer atividade de dança associada a prática de
atividade  física  necessita  de  constância  e  é  caracterizada  pela  assiduidade,  frequência  e
especificidade, demandando por seus agentes, atos precisos e coordenados, tendo na disciplina e
na expressão do corpo sua fundamentação (SCHWEICH et al., 2014). 

As  variações  dos  movimentos  próprios  dos  exercícios  aeróbicos  somados  ao  esforço
musculoesquelético característicos do programa Zumba® Fitness, proporcionam aos participantes,
movimentos de fortalecimento baseado em coreografia pré-determinadas (FERREIRA et al., 2014),
os quais aprimoram a coordenação, força e equilíbrio, além do ganho cardiovascular (INOUYE et al.,
2013). 

Por outro lado, todo exercício físico está potencialmente ligado à ocorrência de lesões. Desta
forma  quem  conduz  a  atividade  além  do  próprio  praticante  precisa  assegurar-se  de  que  as
precauções inerentes aos fatores de risco sejam monitoradas. É comum ao grupo de lesões ocorrida
em  múltiplos  esportes  a  origem  decorrente  da  somatória  de  elementos,  podendo  estes  serem
extrínsecos, quando estão direta ou indiretamente ligados ao período preparatório ou mesmo da
execução,  normalmente  envolvidos  com  a  periodicidade,  aquecimento,  intensidade,  duração,
alongamento, ambiente (temperatura e superfície),  dieta e combinação com a sobreposição com
outra  atividade  física  à  rotina.  No  caso  dos  intrínsecos,  que  potencialmente  estão  ligados  a
ocorrência de alguma lesão, dizem respeito aos fatores relacionados a estrutura física, incluindo as
lesões adquiridas (histórico), flexibilidade, densidade óssea, composição corpórea, condicionamento
e desequilíbrios da anatomia e biomecânica dos membros inferiores (PILEGGI et al., 2010).

Quando se analisa a diferença biomecânica entre gêneros, as mulheres possuem algumas
peculiaridades, como: anatomicamente e morfologicamente a pelve feminina é mais larga assumindo
uma  postura  diferente  da  masculina,  levando  à  utilização  incorreta  dos  músculos  do  quadril,
prejudicando a distribuição da energia gerada pela atividade física. O valgo fisiológico dos joelhos
mais acentuado também tem relação com a pelve maior e a disfunção do glúteo médio, prejudicando
no momento de apoio do pé durante o salto. Na aterrissagem apresentam uma flexão de quadril
igual aos homens, mas menor ângulo de flexão de joelho e maior de plantiflexão no tornozelo, maior
absorção de energia nos joelhos e tornozelos comparado com o quadril, ou seja, aterrissam com
uma posição mais ereta incapacitando a distribuição da energia equilibrada nas articulações dos
membros inferiores, sobrecarregando-as (JORGE et al., 2016).

Mesmo  com  a  popularização  do  programa  Zumba®  Fitness existem  poucos  trabalhos
relacionados ao levantamento dos tipos de lesões de membros inferiores comuns em praticantes
desta atividade. O entendimento dessa interação capacitaria o instrutor na prevenção, auxiliando-o a
identificar  o  aparecimento  e  agravamentos  das  lesões,  além  de  servir  como  referência  para
intervenções.  Em  termos  práticos  os  profissionais  responsáveis  pela  instrução  do  programa
poderiam aprimorar  a prática de maneira adequada ao seu público alvo,  no que diz  respeito  à
prevenção de lesões em membros inferiores, incentivando a construção do entendimento de lesões
frequentes aos praticantes de Zumba® Fitness (INOUYE et al., 2013).

A finalidade desse estudo é identificar a presença e o perfil de lesões em membros inferiores
entre os praticantes do programa Zumba® Fitness, em um grupo do gênero feminino, na faixa etária
dos 18 aos 50 anos.

2 MATERIAL E MÉTODOS
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Este estudo será com uma amostra de 150 adultos, do sexo feminino, na faixa etária de 18 a
50 anos de idade, participantes do Programa Zumba® Fitness, das Academias New Body, Tutech
Coliseu e Fitness Center na cidade de Campo Mourão-PR. Serão excluídos participantes que já
realizaram cirurgias ortopédicas, gestantes e com histórico de câncer (tumores) ou diabetes. 

A amostra assinará o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e preencherá um
Questionário contendo Dados Pessoais e Antropométricos, histórico de saúde especialmente sobre
lesões musculoesqueléticas  em membros inferiores,  bem como informações sobre  frequência  e
tempo de prática da Zumba® Fitness.

Os questionários serão analisados com o objetivo de identificar as lesões mais prevalentes
nos membros inferiores, e verificar se há relação com a idade, IMC (Índice de massa corporal),
frequência com que pratica a atividade, com alguma patologia já existente ou a prática concomitante
de outra atividade física. 

Os resultados obtidos serão analisados estatisticamente e apresentados através de gráficos e
tabelas.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Devido aos estudos já realizados, os resultados tendem a sinalizar que ocorrência de lesões
nos membros inferiores em praticantes do Zumba® Fitness, decorrem mais nas mulheres devido as
alterações biomecânicas, tendo relação a sua incidência com o aumento da idade, IMC elevado,
lesões  musculoesqueléticas  anteriores  em  membros  inferiores,  maior  duração  e  frequência  de
prática da dança.
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