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RESUMO 

 

           O Ballet clássico é a modalidade de dança mais praticada, e apresenta uma 
longa trajetória, que foi marcada por vários eventos, onde foram essenciais para a 
formação das técnicas e tradição que tem o ballet hoje em dia. Pois exige dos seus 
bailarinos muita concentração e disciplina. Com o passar dos anos a dança passou 
por várias mudanças, onde fez que os praticantes se exigissem mais, para poder 
executar passos mais complexos. Para os profissionais de Ballet existe uma procura 
constante em ter um aperfeiçoamento físico e da técnica que acabam ultrapassando 
limites e causando lesões. Neste estudo iremos aborda fatores que geram lesões de 
Hálux valgo, em profissionais de ballet clássico e como a Fisioterapia ajuda a prevenir 
a lesões de Hálux Valgo. A técnica do Ballet além de ser definida por grandes 
exigências também é definida por amplitudes de movimentos e precisão, assim como 
movimentos com muitos giros em um pé e saltos. E isso faz com que o corpo seja 
exigido, tornando mais propicio a lesões, principalmente os pés, e o Hálux valgo é 
uma dessas lesões.  
 

Palavras-chave: Ballet 1; Fisioterapia 2; Lesões 3; Bailarinos 4; Dança 5. 
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ABSTRACT 

 
        The classical Ballet is the most practiced dance modality, and it has a long history, 
which was marked by several events, where they were essential for the formation of 
the techniques and tradition that the ballet has nowadays. Because it demands of its 
dancers much concentration and discipline. Over the years, the dance underwent 
several changes, where it made the practitioners more demanding, to be able to 
perform more complex steps. For Ballet professionals there is a constant search for a 
physical and technical improvement that ends up crossing limits and causing injuries. 
In this study, we will discuss factors that generate Hallux valgus injuries in classic ballet 
professionals and how Physiotherapy helps prevent Hallux Valgo injuries. The 
technique of Ballet besides being defined by great demands is also defined by 
amplitudes of movements and precision, as well as movements with many twists in 
one foot and jumps. And this causes the body to be required, making it more 
susceptible to injury, especially the feet, and Hallux valgus is one such injuries 
 
 
 

 

Key-words: Ballet 1; Physiotherapy 2; Injuries 3; Dancers 4; Dance 5. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Umas das danças mais praticadas no mundo é o Ballet Clássico, onde exibi 

uma grande trajetória na história da dança, que foi marcado por vários acontecimentos 

que tiveram suma importância para formação das técnicas, herança que se tem o 

Ballet hoje em dia. Diante disso seus bailarinos acabam tendo que ter muita 

concentração e disciplina. Com o passar dos anos o Ballet atravessou várias 

mudanças, que fez com que seus praticantes exigissem mais de si para executar os 

passos mais complexos com perfeição. Os profissionais de Ballet Clássico buscam o 

aperfeiçoamento constante da técnica e do físico, pois além de ser uma técnica 

determinada por grande exigência é definida por grandes amplitudes de movimentos 

e precisão, com movimentos de giros e saltos em um pé, e que o torna mais favorável 

a lesões, e o Hálux Valgo é uma delas. 

O estudo tem comprovado uma elevada prevalência de lesões em profissionais 

de Ballet Clássico, especialmente em membros inferiores. Segundo Figueiredo (2012) 

apud Oliveira, (2013 p.3) “ entre 17 a 95% de lesões ocorrida com os praticantes de 

Ballet, 34 a 54% destas lesões ocorrem nas regiões dos pés. ”  Esse trabalho tem 

relevância por contribuir com informações para poder diminuir com a carência de 

conteúdos e mostrar a importância que a fisioterapia tem, não só em tratar de lesões, 

mas em poder atuar na prevenção de lesões do profissional de Ballet Clássico. Essa 

pesquisa tem como o intuito, auxiliar os bailarinos clássicos, ou até mesmo os 

praticantes de Ballet como se prevenir de lesões, mas especificamente de lesões de 

Hálux Valgo. Assim, será possível ressaltar que a fisioterapia não atua só depois de 

uma lesão instalada, mas também na sua prevenção. 

Mas como a Fisioterapia pode atuar na prevenção de Hálux valgo em bailarinos 

clássicos? É que muitas das vezes a fisioterapia só atuam depois que a lesão já se 

instalou. E se no caso a fisioterapia atuasse antes da lesão se instalar? Poderia no 

caso prevenir a lesão de Hálux Valgo. No Hálux Valgo, além de tratamentos 

analgésicos há algumas formas de precauções, que os terapeutas podem orientar os 

profissionais de Ballet Clássico a efetuar e praticar escolhas, que assim podem evitar 

lesões. E ocorre que os bailarinos que tem muitos anos dessa pratica apresenta maior 

número de lesões e queixas dores. Por isso grandes academias adotam o auxílio de 

um fisioterapeuta para diminuir os riscos de lesões e o melhor desempenho do 

bailarino. 
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Neste estudo bibliográfico serão aborda fatores que geram lesões de Hálux 

Valgo em profissionais de Ballet Clássico e como prevenir. No Ballet clássico os pés 

são sobrecarregados, e quando essas estruturas são postas em posturas “não 

anatômicas” se causa um esforço e estresse articular, e a dança perde sua natureza 

benéfica e passa atuar como fator patológico levando a lesão. Para se ter o equilíbrio 

a bailarina precisa vencer a gravidade, e com isso se manter numa pequena base da 

sapatilha de ponta fornecida pelos pés. Muitas das vezes as sapatilhas apertam as 

articulações Metatarssofalangiana gerando o desvio da articulação junto com a 

instabilidade da pressão do próprio corpo no músculo adutor do Hálux durante a 

posição de ponta que atua na formação do Hálux valgo. 

Entende-se que a lesão de Hálux valgo é uma transferência lateral do hálux e 

desvio medial do primeiro metatarso. Esta lesão é mais decorrente em adultos, sendo 

menos frequente em homens e mais frequente em mulheres. Uns dos fatores que 

acaba gerando esta lesão é o uso de sapatos inadequados, que acaba comprimindo 

essa articulação. E no Ballet a sapatilha de ponta acaba sendo propícia para gerar 

esta lesão. A história do Ballet começou cerca de 500 anos atrás no século XV na 

corte italiana, pois nas grandes comemorações sempre existia o corpo de baile para 

celebra. Naquela época o Ballet não era como hoje em dia, as vestimentas eram 

pesadas e compridas e o Ballet só podia ser praticados por homens. No século XVI 

que ocorreram as mudanças quando Catarina Médici se casou com o rei francês 

Henrique II, daí em diante o Ballet passou por várias mudanças, desde de 

vestimentas, sapatilhas, passos e a incorporação das bailarinas na dança; até chegar 

a esse tradicional Ballet de hoje em dia. E atualmente as academias profissionais de 

Ballet buscam ter sempre um fisioterapeuta, pois como é uma modalidade que exige 

muito de seus profissionais os tornam muito suscetíveis a lesão de Hálux Valgo. E 

com a fisioterapia atuando na prevenção de Hálux Valgo, diminui os riscos de a 

bailarina (o) sofre com esta lesão e prejudicar o seu desempenho. 

Portanto este presente estudo trata-se de um trabalho de revisão bibliográfica, 

onde se tem como base descritiva. E que foi delimitado num período de trabalhos 

publicados nos últimos 20 anos. Foi utilizado algumas fontes de pesquisas como livros 

de Ortopedia e Traumatologia, alguns bancos de informações eletrônicas como 

Google Acadêmico, e Scielo. As palavras chaves utilizadas na pesquisa para busca 

foram Ballet Clássico, Dança, Lesões, Hálux Valgo, Fisioterapia e Prevenções. As 

buscas ocorreram nos meses de fevereiro a julho de 2018. 
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2. O QUE É HÁLUX VALGO E COMO ELE SE DESENVOLVE? 

 

Geralmente os pés necessitam ser um suporte para a manutenção da postura 

e também ser elástico e flexível, para poder absorver forças geradas pelo solo e gerar 

propulsão, e os pés também atuam no equilíbrio do corpo. E com o passar dos anos 

a biomecânica e a anatomia do pé pode sofrer alterações como o Hálux Valgo 

(CASTRO; REBELATTO; AURICHIO, 2008). 

O Hálux Valgo ou Joanete é caracterizado como desvio lateral em valgo, onde 

ocorre o desvio medial do primeiro metatarso (CAMPANACHO, 2012). A principal 

patologia de ante pé que acomete a primeira articulação metatarsofalangiana é o 

Hálux valgo. 

Figura 1: Pé com Hálux valgo e sem Hálux Valgo 

 

Fonte: https://pt.depositphotos.com/112578044/stock-illustration-human-foot-deformity-hallux-

valgus.html Acesso: 17 de setembro de 2018 

                    

Alguns fatores extrínsecos como os calçados inadequados como sapatilhas, 

sapatos de salto alto, de ponta fina e sapatilha de Ballet podem gerar o Hálux Valgo. 

E existem também os fatores intrínsecos que acabam sendo diversos, como gênero, 

idade, fatores genéticos, pé plano e valgo, flacidez ligamentar. E algumas doenças 

como artrite reumatoide podem contribuir para a ocorrência do Hálux Valgo (YURIKO 

et al., 2015). 
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Segundo Lisselot Diem (1885) apud Monteiro e Grego (2003 p. 63). 

 

 “O músculo abdutor do Hálux fica fraco e não atua no sentido de dirigir o 

dedo para a sua posição natural. Com isso ocorre um espessamento da 

cabeça do 1° metatarso.  Esta elevação pode ser acentuada pelo uso de 

sapatilhas de ponta; é antiestética e atrapalha toda a ação do pé. ” 

   

  O hálux valgo é uma lesão que gera deformidades e pode causar além de dores 

um abalo estético. Este agravo pode ser genético, por uso de calçados inadequados 

que acabam comprimindo essa articulação, frouxidão ligamentar, descontrole 

neuromuscular ou até mesmo por outras modalidades de dança, como o Ballet 

(SINZÍNEO, 2017). 

A deformidade do Hálux Valgo vem de aspectos constatados e obtidos. No 

entanto, uma maior ocorrência na família presume fatores hereditários, onde o traço 

genético está ligado ao cromossomo feminino, mas isso não indica; que não ocorra 

no gênero masculino, pois exibe amplitude diversificada (SINZÍNIO,2017). 

No quadro clínico as pessoas geralmente relatam dor localizada no primeiro 

metatarso e na região plantar, que pioram ao andar, ocorre compressão do segundo 

dedo que também acaba gerando dor e impossibilita a utilização de alguns calçados 

pois a compressão pode acabar machucando a pele gerando dor e um abalo estético 

(YURIKO et al.,2015).  

A lesão de Hálux valgo mostra alteração, que se torna melhor na identificação 

pelo exame radiográfico, onde temos uma boa visão da lesão. Porém a investigação 

fornece elementos auxiliares para o reconhecimento da patologia, que acaba sendo 

útil na escolha do método de tratamento, muitas das vezes o melhor tratamento é 

cirúrgico pois os pacientes só procuram o auxílio médico quando não toleram mais a 

dor (SINZÍNEO,2017). 
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Figura 2: exame radiográfico de um pé com Hálux valgo 

 

Fonte: http://juares69.blogspot.com/2013/09/espaco-de-saude-halux-valgo-joanete-tem.htm 

Acesso: 17 de setembro de 2018. 

                          

Os tratamentos dos Hálux Valgo sempre buscam a analgesia e a eliminação 

dos sintomas, o tratamento fisioterapêutico é sempre o conservador optando pela 

analgesia fortalecimento e a adequação da marcha, para ocorrer a melhora dos 

sintomas, para não chegar ao ponto cirúrgico, essa se tornando uma possibilidade só 

quando as outras já foram esgotadas (MARTINS,2016). 

O exame radiográfico pode ser de grande auxílio para a identificação do Hálux 

Valgo, pois eles podem mostrar os pontos da lesão e da alteração e ajudar a identificar 

o melhor tratamento. O Hálux valgo também é identificado e classificado de acordo 

com o grau de desvio. Deformidade leve: ângulo de Valgismo do Hálux menor que 

20°, deformidade moderada: ângulo entre 20° a 40°, deformidade intensa acima de 

40º (YURIKO et al., 2015). 

                            

Tabela 1: graus de deformidade de Hálux valgo. 

Características Graus de deformidades 

Deformidade leve Menor que 20° graus 

Deformidade moderada Ângulo entre 20° a 40° graus 

Deformidade intensa Ângulo acima de 40° graus 

 

Fonte:https://revistas.pucsp.br/index.php/RFCMS/article/view/19837/pdf 

Yuriko (2015, p 11). 
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Na maioria dos casos o tratamento mais eficaz, depois que a lesão já está 

instalada, é o tratamento cirúrgico. Existe várias formas e técnicas para corrigir o 

problema, já a técnica que vai ser escolhida é o médico ortopedista que escolhe qual 

a melhor de acordo com o diagnóstico do paciente (YURIKO et al., 2015)                                     

 

         Muitas das vezes nem todos os pacientes podem passar pelo tratamento 

cirúrgico pois é preciso identificar por que a pessoa desenvolveu Hálux Valgo, se no 

caso for uma frouxidão ligamentar, artrite reumatoide ou no caso o ballet clássico 

mesmo após a cirurgia a lesão poderá voltar. Pois no caso das bailarinas (o) a 

utilização da sapatilha de ponta e os movimentos executados irá fazer a compressão 

da articulação, gerando a fraqueza e impacto e assim aumentando a incidência da 

patologia voltar, pois como o ballet clássico é umas das modalidades do mundo da 

dança que exige muito da perfeição, acabam os tornando mais propício a lesões 

(MARTINS,2016). 
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3 A HISTÓRIA DO BALLET E PARTES IMPORTANTE DA SAPATILHA DE 

PONTA, E AS PRINCIPAIS POSTURAS ADOTADAS PELOS PÉS. 

             

3.1 O Ballet Clássico 

A vida é caracterizada pelo movimento e é através dele que expressamos as 

emoções e sentimentos. A dança é a mais antiga das manifestações artísticas, pois 

apareceu junto com os primeiros passos dos homens. Com o passar do tempo virou 

objeto de estudos e admiração, onde se deu início a uma técnica particular, onde os 

movimentos são caracterizados pela leveza e suavidade, dando início ao Ballet 

Clássico na corte Italiana (QUINONEZ, COSTA, 2013). 

 
Segundo Markondes (2001) apud Duarte e Peres (2010 p. 118). 
 

“A dança, uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade, tem 

o corpo como matéria-prima e o movimento como elemento estruturador. 

Como expressão estética que possibilita a sensibilização, ao organizar seus 

códigos nas suas diversas linguagens, ela produz e ocupa continuamente o 

espaço, transformando o estado do corpo em cada movimento que realiza. 

Para que isso ocorra, é necessária uma apurada integração dos sistemas 

corporais a fim de assegurarem a aquisição e a manutenção de domínios tão 

especializados e tão específicos”. 

 

Nas situações festivas e religiosas a dança sempre esteve presente, inclusive 

nas cortes Italianas, em 1489, século XV, o Ballet Clássico nasceu. Catarina de 

Médicis levou-o para a França, que transformou a localidade em um grande ponto do 

Ballet. Em 1830 a Rússia passou a ser referência da dança, onde a autoridade e poder 

estavam ligadas às artes (QUINONEZ, COSTA,2013). 

Bailarinos clássicos geralmente iniciando desde cedo na dança, com a faixa de 

idade de dez anos, ou até mais cedo, pois é uma dança que exige muito treinamento 

(EINARSDÓSTTIR; TRELL; WYKMAN, 1995). O ensino do ballet alia uma técnica 

rigorosa e também exige um padrão de estética; e este ensino é tradicional, em que 

os alunos possam se espelhar no professor e fazer exatamente aquilo que ele manda” 

(PAIVA e FURTADO, 2013). 

Com o passar dos anos o Ballet foi deixando de ser só um hobby pelos seus 

adoradores e praticantes, que viram a necessidade de torná-la uma profissão em todo 

o mundo. Hoje no Brasil a CBO (classificação brasileira de ocupações) define qualquer 
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profissional em dança principalmente os bailarinos clássicos como profissão, onde 

tem os seus diretos como outros profissionais de qualquer ramo (LUPI et al; 2010).    

No Ballet a postura é definida de modo a facilitar os movimentos, permitir 

deslocamento e ajuste rápidos do equilíbrio e o desenvolvimento dos músculos 

apropriados para uma maior amplitude de movimentos. A posição do corpo é 

trabalhada para evitar lesões e estimular os músculos para conseguir o máximo de 

eficácia com o mínimo de meios possíveis. Segundo Sparger (1970) apud LIMA (2011, 

p. 67). 

O equilíbrio no Ballet é muito importante, pois a estética da arte impõe 

movimentos suaves; e grandes saltos como se a gravidade não atuasse sobre os 

bailarinos, A consciência e a distribuição de peso na base de sustentação (pés), são 

fundamentais para que isso aconteça. (LIMA, 2011). 

3.2 A Sapatilha  

A sapatilha de ponta que existe hoje, passou por muitas mudanças até chegar 

neste modelo que é utilizado pelas bailarinas. Independente da marca as coisas mais 

importantes de uma sapatilha de ponta é a espinha da sapatilha, caixa, plataforma, 

sola e palmilha (Figura 3) (LIMA, 2011).   

 
Figura 3 Partes constituintes de uma sapatilha 

 
 Fonte:  https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_689783-MLB26326684472_112017-Q.jpg. Acesso 

em 23 de Abril de 2018. 
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Quando a bailarina escolhe a ponta, ela deve prestar atenção nas 

características do seu pé, pois sapatos mal escolhidos obrigam o pé a se posicionar 

de forma inadequada, e esse é uns dos grandes fatores que geram Hálux valgo 

(LIMA,2011). 

 
 
 
3.3 Técnicas e posturas dos pés 

Como foi dito nos outros capítulos o excesso de peso sobre o primeiro dedo, 

pode fazer que ocorra que a primeira articulação se desloque lateralmente, no sentido 

medial do pé. Esta deformidade é conhecida como Hálux Valgo ou joanetes. É 

considerada resposta do corpo a situação de pressão, que ocorre ao ser pressionado 

sobre a parede da sapatilha de ponta. Além disso as técnicas que as bailarinas 

utilizam como posturas e posições contribuem para isso (LIMA,2011). 

Segundo Barcelos e Imbiriba (2002,p.43) “a primeira posição em ponta do 

Ballet clássico consiste, principalmente, da manutenção do corpo ereto apoiado sobre 

o bordo anterior dos pés, o que representa uma grande redução na base de 

sustentação” (figura 4). 

Figura 4 Primeira Posição. 

 
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-

kdh4D4CL4rM/TdVfxaLDlhI/AAAAAAAAAi8/qGXSZF8S8lI/s1600/ballet.jpg. Acesso: 23 de abril 
de 2018. 

 
Na quarta posição a bailarina encontra-se com os pés cruzados e afastados, 

onde um pé fica na frente do outro servindo de base, imagina-se que há um pé em 

posição neutra entre eles. Nesta posição a uma sobrecarga maior no bordo medial do 

pé que serve de base (Figura 5) (HACKETT,2012). 
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          Figura 5 Quarta posição. 

 
            Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-

Krtftn8gkbg/UjCZdgeoh4I/AAAAAAAAADo/PvY2cV7UwiM/s1600/MHA_7500.jpg.                        
Acesso: 23 de abril de 2018. 

 
 

No Attitude umas das pernas ficará no ar levemente dobrada, e a outra perna 

fica como base de apoio. A perna que está dobrada deve ficar para fora, com o joelho 

em direção para o lado. Nesta posição a bailarina encontra-se com o corpo ereto, não 

tendo nenhum apoio a não ser o seu pé (Figura 6) (HACKETT,2012). 

     
 

        Figura 6 Attitude. 

 

Fonte: https://orig00.deviantart.net/1e6b/f/2008/048/e/a/attitude_croise_devant_by_dierdra.jpg. 
Acesso:23 de abril de 2018. 

 
Arabesque esta posição o peso do corpo também se encontra numa só perna, 

em quanto a outra se encontra no ar para trás, os ombros e quadril deve estar virado 

para frente. Nesta posição a bailarina também se encontra com o peso em um só pé 

(Figura 7) (HACKETT,2012). 
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           Figura 7 Arabesque. 

 
Fonte:  https://edgeschoolprograms.com/wp-content/uploads/2015/02/First-arabesque-on-

pointe.jpg. Acesso: 23 de abril de 2018. 

 
 

Pirueta pode ser feita em várias posições como estas descritas acima e a perna 

de apoio deve está firme no chão para que o giro saia perfeito. A bailarina gira em 

uma única perna (Figura 8) (HACKETT, 2012). 

 
 

Figura 8 Pirueta 

 
          Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_uhzLbMoj5-

0/TNJtMdVZYYI/AAAAAAAAAV8/QVVoNXzH1EM/s320/pirouette+mechanics.jpg. Acesso: 23 de 
abril de 2018. 
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4 Atuação da Fisioterapia na prevenção de Hálux valgo 

 

Muitas vezes a fisioterapia só atua após um tratamento cirúrgico de Hálux valgo 

onde o sucesso vai depender de alguns fatores, como qual método cirúrgico foi 

utilizado, se o pós-operatório foi correto. Pois se o paciente não for bem orientado 

poderá sofrer novamente com esta condição (SOUZA, et al,2001). 

    Figura 9 Pé sem Hálux Valgo e com Hálux Valgo. 

 
 Fonte https://hielspoorinfo.nl/images/stories/voetklachten/normale-voet-en-hallux-valgus.jpg. 

Acesso 27 de abril de 2018 

 
Como citado a dança exige muito de seus praticantes, com as pontas dos pés 

sustentando o peso do corpo em alguns movimentos realizados, e isso gera esforços 

maiores causando lesões como a de Hálux valgo (GERALDO, et al,1999). A 

fisioterapia pode atuar antes da lesão se instalar, atuando na prevenção e auxiliando, 

e a parti disso identificar e orientar esses profissionais qual a melhor intervenção 

(REBELO,2012).  

Uma das formas de prevenção é que os bailarinos escolham uma ponta 

confortável onde a caixa não aperte e nem estrangule os dedos, assim evitando que 

os dedos sofram pressão (LIMA,2011). 

Segundo Bertoni (1992) apud Duarte e Peres (2010, p. 127) 
 

“os pés não devem ser comprimidos na sapatilha, pelo contrário, ela deve 

preservar o posicionamento dos dedos entre si mantendo sua estruturação 

anatômica, possibilitando a elevação na ponta de modo a formar uma 

continuidade dos pés, pernas, tronco e cabeça, o que permitirá a estabilidade 

do arco plantar e, consequentemente, o equilíbrio”. (Figura 10) 
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     Figura 10 Sapatilha de ponta com a caixa adequada. 

 
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-

mri93oF3xb0/Vlnk46ia63I/AAAAAAAAF3U/gPRVPIlq_68/s1600/___Hist%25C3%25B3ria%2Bda%
2Bsapatilha%2Bde%2Bponta%2Bballet.jpg. Acesso em 27 de abril de 2018.  

 
A utilização de ponteiras pode ajudar também pois elas agem como protetores 

e ajudam a diminuir o impacto nos dedos, elas são feitas de pano, de esponjas ou de 

silicones (Figura 11) (LIMA,2011). 

         Figura 11 Ponteira de pano. 

 
 Fonte http://2.bp.blogspot.com/-

GLYd8dlJfQ8/U7XJOjifyYI/AAAAAAAAAJw/4Qk18hMpZsw/s1600/1022_PonteiraEspuma.jpg 
Acesso 27 de abril de 2018. 

 
Os alongamentos são importantes pois podem ajudar a diminuir os 

encurtamentos e, más posturas (Figura 12) (LIMA, 2011). 
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            Figura 12 Alongamento 

 
Fonte http://www.pessemdor.com.br/wp-content/uploads/2016/01/como-alongar-o-

p%C3%A9.jpg. Acesso 27 de abril de 2018 

 
Os corretores de Hálux valgo ou popularmente conhecido como joanetes 

podem ajudar na prevenção da lesão, e devem ser utilizados no período de repouso, 

onde o bailarino não precise pôr os pés no chão (Figura 13) (GUIMARÃES; SIMAS, 

2001).  

Figura 13 corretores de Hálux Valgo 

 
Fonte https://pt.aliexpress.com/item/Hot-selling-Toe-seperating-gel-bunion-shield-Gel-

Separators-Stretchers-Bunion-Protector-Straightener-Corrector-Alignment-
3pair/1771942929.ht.jpg Acesso 29/9/2018. 

 
 

Os fortalecimentos também são importantes pois iram preparar as 

musculaturas para que suporte a carga do peso do corpo, para diminuir a incidência 

de hálux valgo ou prevenir os bailarinos tem que buscar fortalecer, o adutor e abdutor 

do Hálux, e flexor curto do Hálux, pois os flexores do pé estão em permanente tensão 

(Figura 14) (LIMA, 2011). 
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Figura 14 fortalecimentos para Hálux 

 
 Fonte https://i.pinimg.com/originals/83/19/27/831927f1831b51e208c8a1ab9311d59a.jpg Acesso 

dia 27 de abril de 2018 

 
 
Os bailarinos com mais tempo de prática, apresentam maior números de lesões 

e também queixas de dores, por isso é importante que aja um fisioterapeuta em 

grandes academias de danças, pois assim poderá prevenir a lesão de Hálux Valgo 

como outras também (JACOBSEN,2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vida é caracterizada pelo movimento e é através dele que expressamos as 

emoções e sentimentos. A dança é a mais antiga das manifestações artísticas pois 

apareceu juntos com os primeiros passos dos homens. Com o passar do tempo virou 

objeto de estudo e admiração. O Ballet clássico é a modalidade de dança mais 

praticada, e apresenta uma longa trajetória, que foi marcada por vários eventos, onde 

foram essenciais para a formação das técnicas e tradição que tem o ballet hoje em 

dia. Pois exige dos seus bailarinos muita concentração e disciplina. 

Geralmente os pés necessitam ser um suporte para a manutenção da postura 

e também ser elástico e flexível para poder absorver forças geradas pelo solo. Os pés 

também atuam no equilíbrio do corpo e com o passar dos anos a biomecânica e 

anatomia do pé podem sofrer alterações como o Hálux Valgo.  A técnica do Ballet 

além de ser definida por grandes exigências também é definida por amplitudes de 

movimentos e precisão, assim como movimentos com muitos giros em um pé e saltos. 

E isso faz com que o corpo seja exigido, tornando mais propicio a lesões, 

principalmente os pés, e o Hálux valgo é uma dessas lesões. 

Neste trabalho busca-se colaborar com a prevenção de Hálux valgo com 

tratamento fisioterapêutico preventivo em profissionais de ballet clássico, pois a 

fisioterapia muitas das vezes só atua depois de uma lesão instalada, mas se a 

fisioterapia atuasse antes, poderia prevenir uma lesão.  No Hálux valgo além de 

tratamentos analgésicos há algumas formas de prevenção, que os profissionais de 

ballet clássico, podem ser orientados por um fisioterapeuta a realizar escolhas e assim 

identificar qual a melhor intervenção para evitar a lesão.    
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