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Resumo 

Bailarinos podem ser acometidos por diversas alterações de ordem ergonômicas, devido aos 

movimentos, esforço físico demasiado e quantidade de repetições de células coreográficas 

solicitadas pela arte da dança. Embora reconheça-se que a o ballet classic seja uma 

modalidade séria de dança, com rigorosidade estética e que possui técnicas específicas, sabe-

se que em alguns casos, quando bailarinos o fazem sem consciência corporal ou imaturidade 

física, conseqüentemente acarretam algumas patologias, as quais extrapolam os limites físicos 

do corpo, à exemplo as lesões obtidas devido ao uso incorreto e precoce das sapatilhas de 

ponta (na qual deveria envolver uma avaliação muscular prévia individual de cada 

profissional da dança). Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica 

identificando as principais alterações ergonômicas encontradas em bailarinas clássicas e suas 

possíveis lesões relacionadas ao uso das sapatilhas de ponta. Os aspectos metodológicos por 

conseguinte embasam-se em pesquisa bibliográfica que teve como instrumentos as bases de 

dados do PubMed, SciELO, Lilacs, Science Direct, Google Acadêmico e obras físicas de 

cunho científico. Os critérios para inserção contou com estudos publicados entre 1992 a 2016. 

Como resultados principais averigou-se que a sapatilha de ponta precisa ser revista 

ergonomicamente e que parâmetros de conforto sejam acrescentados como uma das 

prioridades, porém a pesquisa fica limitada à pequena quantidade de artigos encontrados. 

Sugere-se assim mais estudos relacionados ao uso da sapatilha de ponta em bailarinas 

clássicas. 
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1.Introdução 

A dança é uma das artes mais antigas e, como forma de arte e expressão humana, vem se 

desenvolvendo dentro da sociedade durante o transcurso de sua história. Com o passar dos 

tempos essa arte se torna complexa, surgindo diferentes formas de dançá-la e executá-la, tanto 

em grupos, como individualmente. Entre essas formas, estão o ballet clássico, a dança 

contemporânea, a dança jazz, a dança de rua, a dança de salão, entre outras.1 

A bailarina clássica apresenta um nível elevado de demandas físicas relacionadas ao 

movimento e ao impacto no solo, o que pode levar a uma alta prevalência de lesões nesta 

população. Além disso, a repetitividade característica da dança clássica pode estar associada a 

desequilíbrios entre grupos musculares. Assim, a biomecânica do sistema musculoesquelético 

pode ser alterada de forma a comprometer a estrutura e a função do corpo, e, 

consequentemente, aumentar a predisposição a lesões. Dessa forma, a execução, quantidade e 

especificidade dos movimentos do balé podem atuar como fatores de sobrecarga sobre o 

aparelho locomotor. 2 

Como base da investigação nos campos virtuais citados o referencial teórico foi ordenado nos 

seguintes itens: Ballet Clássic na contemporaneidade, Possíveis lesões decorrentes da prática 

do ballet, Técnica de pontas e características da sapatilha.  

E as principais considerações deste trabalho demonstram até o momento que a sapatilha de 

ponta necessita de mais estudos ergonômicos, a fim de diminuir a prevalência de lesões 

osteoarticulares associado ao seu uso durante a prática do ballet clássico, não descartando a 

associação de um fortalecimento de musculatura estabilizadora e músculos acessórios.  

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Ballet Clássic na contemporaneidade 

O balé clássico é uma arte que teve origem na Idade Moderna, na França, refletindo 

inicialmente gestos, movimentos e padrões típicos da época. A atividade do balé caracteriza-

se por posturas sustentadas e movimentos repetidos de grande amplitude articular de tronco e 

quadril, nos quais se trabalha exaustivamente a região lombar. Para sua realização, o balé 

necessita de força e resistência adequada dos músculos abdominais e dorsais, de forma a 

garantir equilíbrio corporal e postura correta. A maioria dos movimentos do balé é realizado 

em rotação lateral e de quadril, joelho e pé (postura de en dehors), necessitando de maior 

estabilidade das articulações para a excelência do desempenho da bailarina.2 
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A dança era o meio de expressar e registrar as experiências que se sucediam. O homem 

observava as ações, os movimentos da natureza, que lhe fugiam à compreensão. Depois 

dançava-os numa manifestação onde procurava sua harmonia com o desconhecido, e nesta 

atuação, fortalecia sua capacidade de reproduzir experiências, marcando com isto o primeiro 

passo para compreendê-las e depois controlá-las.3 

O Ballet Clássico vem se desenvolvendo ao longo do tempo e sendo considerado como a base 

precursora para muitas das modalidades em dança, que se utilizaram de sua base técnica e 

estrutural, e mesmo aquelas surgidas em sua contestação ideológica.4 

O ballet clássico trabalha o corpo bilateralmente, porém durante os treinamentos, os 

praticantes repetem os gestos motores com maior intensidade, no lado de sua preferência, 

caracterizando uma prática unilateral, pois os músculos desenvolvem-se desarmonicamente, 

possibilitando o aparecimento de dores musculares e alterações posturais.5 

No âmbito da dança, os praticantes buscam constantemente a perfeição técnica e a melhora do 

desempenho artístico, onde o corpo é empregado dentro do conceito de perfeccionismo. Além 

disso, há uma exigência corporal intensa distante da realidade anatômica e fisiológica de 

alguns bailarinos.6 

Ainda hoje, o balé clássico segue um código de normas que, seja ele francês, italiano ou 

russo, não perde a rigidez, chegando ao ponto de haver correções na angulação do rosto dos/as 

bailarinos/ as. Esses, pela hierarquia que aprenderam a obedecer desde muito cedo, permitem 

que modelem até mesmo seus rostos, expressões e olhares, ressaltando assim o processo de 

homogeinização social. Escolas de dança clássica só aceitam crianças menores de dez anos e 

que tenham um biótipo adequado, adotando como critérios de seleção os testes de 

flexibilidade e a aferição da estatura, do peso etc. O enredo e os temas de coreografias 

continuam sendo descontextualizados, e muitas vezes são apenas remontagens de peças 

apresentadas no início do século XX, os já comentados clássicos de repertório. Assim os/as 

bailarinos/as, inseridos/as em seus mundos encantados, com fadas, anjos e duendes, encantam 

e alienam pessoas, deixando-as desligadas de seus reais papéis sociais e insatisfeitas com suas 

vidas “humanas”.7  

Para Prati e Prati (2006), na dança visa-se trabalhar o corpo bilateralmente, porém, na prática, 

o dançarino tende a exercitar gestos específicos com seu lado de dominância, caracterizando 

uma prática unilateral em que os músculos se desenvolvem desarmonicamente, possibilitando 

o aparecimento de dores musculares e até mesmo desvios posturais.6 



4 
 

 
 

No balé clássico nos deparamos com a busca pela apropriação da técnica institucionalizada 

cujos significados e códigos refletem uma sociedade hierarquizada e autoritária. Sua proposta 

de trabalho é pautada na reprodução e repetição a fim de chegar a um movimento 

tecnicamente perfeito. Desvencilhar-se das antigas concepções reafirmadas pelo balé clássico 

sobre o ensino da dança é bastante árduo, porém muito necessário para que tenhamos uma 

nova proposta, pautada na liberdade e no respeito pela individualidade do ser humano. 

Acreditamos que também a possibilidade de criação, intervenção e questionamentos no 

espaço de ensino venha a ser fundamental para a formação de um ser humano que se entenda 

como sujeito de suas ações na sociedade em que está inserido.7 

 

2.2 Possíveis lesões decorrentes da prática do ballet 

Existe a exigência de uma performance perfeita para que a bailarina seja considerada perfeita, 

ou quase, já que chegar à perfeição dentro do Ballet é humanamente impossível. Para que 

possa chegar o mais perto possível desta perfeição existe uma dedicação da bailarina, fazendo 

com que ela ultrapasse, muitas vezes, o seu limite, acarretando lesões, causadas, algumas 

vezes, por quedas, erros de execução devido ao treinamento intenso, aumento da adrenalina 

na hora de uma apresentação, dentre outros fatores.8 

A instalação de lesões é comum a quaisquer modalidades desportivas e, quanto maior 

o número dos fatores de risco, de naturezas intrínseca e/ou extrínseca, mais provável é a 

ocorrência de uma lesão musculoesquelética.9 

Segundo Howley e Franks (2000, apud OLIVEIRA et al, 2004) qualquer tipo de atividade 

física está associada a lesões; assim deve-se estar atento a certos riscos e tomar providências 

para controlar os fatores que possam aumentá-los. Durante as práticas da dança, dependendo 

do professor ou da aula, são exigidas horas de treinamento exaustivo e, durante as aulas, os 

bailarinos desenvolvem força, flexibilidade, coordenação, equilíbrio, velocidade, resistência 

muscular e agilidade. Assim, com todas essas exigências e a fim de ter um corpo perfeito, os 

bailarinos podem provocar resultados de uma ou mais lesões, ocasionadas, muitas vezes, por 

não terem uma musculatura trabalhada adequadamente ou por falta de conhecimento do 

professor, o que poderá lhe prejudicar na continuidade de sua formação e de sua carreira 

artística.1  

No aspecto físico, a prática de dança requer continuidade, especificidade, individualidade, 

precisão, coordenação psicomotora elevada, flexibilidade, lateralidade, noção espacial, 

condicionamento físico e expressão corporal. Neste sentido, o ballet clássico é uma atividade 
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que implica em importantes solicitações físico-motoras, integrando exigências gestuais e 

posicionais consideradas antianatômicas e repercutindo, com frequência, em sobrecargas 

articulares e posturais. Em geral, as exigências do ballet decorrem dos exercícios de 

aquecimento, alongamento e flexibilidade, das quedas, dos saltos, do equilíbrio, das 

amplitudes extremas de movimento, das forças dinâmica, estática e explosiva, dos giros, do 

trabalho sobre a sapatilha de ponta, das resistências aeróbica e anaeróbica, entre outros, na 

busca pelo melhor sincronismo e gestual técnico apurado.9 

A noção de postura imposta pelas leis da Física é a mesma imposta por aqueles que 

classificam um padrão social em correto e errado, tendo como ponto de referência uma atitude 

mecanizada e generalizada do ato de andar, falar, expressar-se e sentar-se. As pessoas são 

diferentes, possuem hábitos e biótipos diferentes. Então, não se podem classificar as posturas 

como corretas ou incorretas, caso não se levem em consideração as sensações e o momento de 

cada indivíduo, pois a boa postura é adaptada individualmente e em cada evolução mecânica e 

sensorial de cada um.10    

A hiperlordose com suas consequências são comumente encontradas nos esportes que tenham 

movimentos com tendência a forçar uma posição de arqueamento da coluna lombar, como no 

ballet. É de grande importância a análise das alterações posturais, pois a percepção da postura 

auxilia na prevenção de possíveis lesões secundárias a estas alterações.5 

PICON et al. (2002) citando CAILLET (1989) WERNER e BAYLEY (1991) relatam que 

existe um índice alarmante de lesões típicas, decorrentes do treinamento do Ballet, utilizando 

sapatilhas de ponta, pois já se encontra bem documentado em literatura médica: pés, 

tornozelos, joelhos e coluna vertebral são alvos constantes de males crônicos e agudos.8 

Paralelamente, praticantes de balé e de dança moderna apresentam alta ocorrência de lesões 

(67% a 95% e 17% a 24%, respectivamente), das quais a extremidade inferior responde por 

75% dos agravos 1,7. Bronner et al. acrescentam que o excesso de uso é responsável pela 

maioria das lesões (60%-76%). Embora a literatura aponte elevadas frequências de lesões 

entre bailarinas que dançam na ponta, são escassas as informações sobre os efeitos crônicos 

permanentes desses agravos.11 

Picon et al (2002) desenvolveram pesquisas no campo da biomecânica, demonstrando como 

os movimentos do Ballet são antianatômicos, causando problemas, especialmente aos pés e 

tornozelos, mencionando a necessidade de modificação das estruturas destes calçados para a 

minimização dos riscos que provocam, uma vez que as mudanças estéticas não seriam bem 

recebidas, devido à tradição do Ballet.12 
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Para que haja um elevado grau de rendimento em performances de dança, com reduzidos 

riscos de lesões e alterações morfo-estruturais, primordialmente nos pés, o método 

antropométrico faz-se necessário, dimensionando as causas e conseqüências destas 

modificações estruturais dos pés, buscando o entendimento das sobrecargas atuantes no 

aparelho locomotor das bailarinas, com relação ao tempo de exposição a estas sobrecargas, 

bem como um melhor aproveitamento dos movimentos utilizados no Ballet Clássico.4 

Em alguns bailarinos a incidência de lesão é gerada com mais freqüência e gravidade do que 

em outros e a maioria dessas incidências se deve a erros de técnica e de treinamento tendo 

como conseqüência dor, incapacidade de articular movimentos, desconforto. Por isso, a lesão 

deverá ser diagnosticada precocemente e tratada por um fisioterapeuta, para auxiliar na sua 

recuperação e para não haver um agravo maior ou também ficar semanas ou meses em 

repouso.1 

Estudos em biomecânica apontam as injúrias que podem ser causadas às articulações dos pés, 

joelhos e à coluna pelo uso de sapatilhas de ponta, intensificado pela postura avaliada 

incorreta sobre as mesmas, comprovados pelos relatos de bailarinas profissionais e amadoras. 

Nota-se que é um produto que poderia utilizar materiais altamente tecnológicos e, 

possivelmente, já apresentar algumas soluções aos problemas de ordem estrutural, após tantos 

anos de sua utilização.12 

Vários são os fatores que contribuem para o surgimento de lesões em bailarinos(as) 

clássicos(as). Eles podem ser divididos em fatores extrínsecos, como calçados, piso e 

temperatura inadequados; e fatores intrínsecos, como encurtamento muscular, 

hipermobilidade, fraqueza muscular, dietas inadequadas, entre outros. 13 No entanto, quando 

se mergulha no interior de uma Companhia de Balé e se procura conhecer sua realidade, é 

possível encontrar dados surpreendentes. Solomon et al (1995), investigando o Boston Ballet, 

observaram que em um único ano ocorreram 137 lesões em 70 bailarinos do corpo de baile, 

dentre as quais, 73% se concentram nos membros inferiores. O tratamento destes agravos 

resultou num gasto de aproximadamente 250 mil dólares. As luxações, tendinites e contusões 

corresponderam a 75% dos diagnósticos. 14 A combinação de fatores extrínsecos e intrínsecos 

pode acarretar os mais diversos comprometimentos. Como principais lesões em bailarinos 

clássicos destacam-se o calo macio, calo duro, bolha, hálux valgus (joanete), hálux rígido, 

entorses no tornozelo, fratura de estresse no tornozelo, sesamoidite, bursite no tornozelo e 

joelhos, neuroma de Morton, tendinites (região do pé, tornozelo, joelhos e quadril), laceração 

do menisco, luxação e subluxação do tornozelo e da patela, contusões, lesão ligamentar, 
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abrasão, quadril estalante, artrite degenerativa no quadril, lombalgia, espondilolistese 

degenerativa, espondilólise e radiculopatia lombar (dor no ciático). 13  Na prática diária, o que 

temos visto são determinadas ‘‘preferências” por alguns tendões, dependendo do tipo de 

esporte praticado. Assim, a maior freqüência da patologia crônica ou da rotura aguda do 

tendão de Aquiles é evidenciada nos futebolistas e com menor freqüência nos tenistas e 

bailarinas.15 Cabe ressaltar que o uso contínuo da sapatilha de ponta consiste em um potencial 

fator de risco extrínseco para o desenvolvimento de lesões e prejuízos no desempenho.16 

 

2.3 Técnica de pontas e características da sapatilha 

Os calçados (ou sapatos) são complementos essenciais no modo de vida humano, uma vez que 

têm por princípio a proteção da Extremidade dos Membros Inferiores (EMI). Além desse 

aspecto funcional, esses produtos tornaram-se fundamentais no que refere à moda. Por esses 

motivos, os calçados femininos são atualmente disponibilizados numa grande diversidade de 

formas e modelos e produzidos numa grande variedade de materiais, técnicas de confecção, 

acabamentos e cores, entre outros.17  

Para sua prática, as bailarinas clássicas utilizam em seus treinos e apresentações calçados 

específicos denominados sapatilhas, que podem ser de ponta e meia-ponta. Estas são 

confeccionadas em couro, lona, cetim, papéis especiais, palmilhas flexíveis e cola.4  

A sapatilha de ponta é um calçado utilizado no Ballet como meio de sustentação das 

bailarinas, quando as mesmas executam movimentos sobre as pontas dos pés. Logo, este 

artefato deve suportar o peso, a força exigida para movimentos e ainda se adequar à anatomia 

da usuária.12  

É importante que a sapatilha de ponta mantenha proporções perfeitamente adaptáveis à 

conformação anatômica dos pés da bailarina e coerentes com o objetivo da sua 

funcionalidade. Isto é, a escolha da sapatilha deve ter em vista a utilização e não a duração.3   

Este instrumento possui uma palmilha rígida e uma gáspea (estrutura da sapatilha que 

acomoda os artelhos), que promove desconforto para os pés, uma vez que os dedos se 

acomodam neste local e então devem alcançar a flexão plantar máxima, o que caracteriza a 

posição em “pontas”. Por isso as bailarinas sobrecarregam os músculos intrínsecos dos pés e 

os que circundam o tornozelo, já que o peso inteiro do corpo é suportado na articulação do 

tornozelo, juntamente com as pontas do hálux e do segundo dedo.18  

A sapatilha de ponta torna-se para a bailarina o osso a mais, que lhe permitirá estabilidade e 

sustentação em um novo eixo de equilíbrio; mas por sua vez, este novo apêndice deverá ser 



8 
 

 
 

uma luva flexível, um facilitador do equilíbrio e não um obstáculo opressor entre o contato 

íntimo dos pés e dedos com o chão.3  

Nota-se que a técnica e estes calçados caminharam juntos até determinado ponto da história, 

onde a técnica evoluiu e as sapatilhas não acompanharam essa evolução, apresentando 

mudanças pouco significativas. Porém, para acompanhar a técnica do Ballet, este calçado 

necessita ser extremamente resistente e flexível, ao mesmo tempo, para fornecer, 

simultaneamente, suporte e conforto às usuárias.12 

Estudos biomecânicos estão sendo realizados de modo a fomentar ampla interação calçado-

esporte, entendendo suas implicações e agregando conceitos e conhecimentos para uma 

melhor abordagem e construção destes calçados. Cavanagh, 1989 (apud AMADIO; 

DUARTE, 1996), descreve que o calçado ideal é aquele construído a fim de respeitar as 

características da modalidade esportiva ao qual se destina.4 

Daí a necessidade de adaptar as sapatilhas personalmente, da melhor forma possível, pois ela 

será o complemento vital no trabalho de elevação, na técnica do Ballet Clássico. Para que o 

trabalho possa desenvolver-se produtivamente, a sapatilha deve ser adaptada como uma luva, 

de tal forma que contribua com a mobilidade do pé, sem causar dor excessiva e tensão para 

que o movimento não seja amarrado, artificial, mecânico.3  

Segundo Périgo & Bugliani (2007), de acordo com suas pesquisas junto às usuárias, os 

calçados apresentaram-se ineficientes, apesar de serem muito utilizados. O produto exibe uma  

estrutura defasada de uso diante das possíveis soluções tecnológicas atuais, causando graves  

infortúnios, notando-se que grandes quantidades de pares de sapatilhas são utilizadas para  

satisfazerem as necessidades das bailarinas.11 

 

3. Metodologia 

A pesquisa consiste em uma busca por artigos científicos, em bases eletrônicas como 

Pudmed, LILACS, SciELO e Google Acadêmico, de publicações entre 1992 a 2016. Também 

estão sendo usados livros e outros artigos científicos de autores relevantes na área, para a 

elaboração deste artigo. A procura foi baseada nas palavras chaves de pesquisa, ergonomia, 

lesões e dança. A presente revisão incluiu artigos científicos de revisão e estudos de casos 

referentes às alterações ergonômicas em bailarinas clássicas e suas possíveis lesões. Critérios 

de inclusão foram artigos que foram publicados nos anos de 1992 a 2016, os quais 

abordassem estudos coerentes em relação ao tema e resultados significativos sobre as 

alterações ergonômicas em bailarinas clássicas e suas possíveis lesões.  
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4. Resultados e Discussão  

O Ballet Clássico vem se desenvolvendo ao longo do tempo e sendo considerado como a base 

precursora para muitas das modalidades em dança, que se utilizaram de sua base técnica e 

estrutural, e mesmo aquelas surgidas em sua contestação ideológica.4 

A revisão foi realizada a fim de reunir embasamento cientifico ergonômico que demonstre a 

relevância de uma boa sapatilha de ponta, onde este calçado precisa ser revisto 

ergonomicamente, não tendo somente como prioridades o suporte de peso, a sustentação, 

estabilidade e a força, mais que além desses parâmetros haja um conforto e segurança, que são 

os pilares da ergonomia, e que seja adaptável para cada tipo de pé e biótipo de bailarino, e só 

então escolher a sapatilha que melhor corresponde a essas características para cada tipo de 

bailarina, não descartando também a relevância de outros fatores não menos importantes 

associados. Tendo em vista que este calçado seja um facilitador do movimento, que ele se 

encaixe como se fosse parte de seu corpo e que não seja um dos principais mediadores de 

lesões osteoarticulares. Os dados foram obtidos e transcritos de forma clara e com uma 

seqüência lógica de pensamentos. A descrição de Perigo e Burgliane12, sobre a importância de 

estudos para que se possa evoluir ergonomicamente a sapatilha de ponta serviu de norte para a 

elaboração deste artigo.  

Perigo e Bugliane12 colocam o seguinte questionamento em pauta: porque em um tênis de 

corrida existe muito mais tecnologia que em uma sapatilha de ponta, onde o desempenho dos 

bailarinos fica reduzido a uma pequena plataforma, recheada de tecido rústico, cola de farinha 

de trigo e papel ? 12 

A sapatilha de ponta torna-se para a bailarina o osso a mais, que lhe permitirá estabilidade e 

sustentação em um novo eixo de equilíbrio; mas por sua vez, este novo apêndice deverá ser 

uma luva flexível, um facilitador do equilíbrio e não um obstáculo opressor entre o contato 

íntimo dos pés e dedos com o chão.3 

Dessa forma, muitas bailarinas podem ser acometidas por uma série de lesões, devido aos 

movimentos e posições exigidas pela dança nas suas diferentes manifestações. Havendo, 

inclusive, influência de erros de treinamento e sobrecarga principalmente em períodos de 

espetáculos.1 
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5. Conclusão  

Conclui-se que a sapatilha de ponta precisa ser revista ergonomicamente e que parâmetros de 

segurança e conforto sejam acrescentados como uma das prioridades.  

Bailarinas sofrem com uma série de lesões de membros superiores e inferiores (coluna, 

joelho, tornozelo, pé e etc) devido aos movimentos exigidos pela dança, em alguns casos 

mesmo com lesão continuam desempenhando seu trabalho, sua performance no palco, sem o 

tempo necessário de recuperação, de repouso. O índice de lesão poderá ser minimizado se 

fatores de grande importância forem estudados e praticados ergonomicamente, como evoluir a 

sapatilha de ponta. Outro fator importante está relacionado ao fortalecimento da musculatura 

estabilizadora do movimento e os músculos acessórios responsáveis em seu conjunto pelo um 

lindo ballet classic.  

A dança, mais especificamente o ballet clássico, mexe com corpo inteiro e com a mente, é 

uma atividade física completa, com o passar dos anos foi exigindo movimentos cada vez mais 

complexos dos bailarinos, ou seja, exigindo a ´´perfeição´´. Com isso foi-se observando 

fatores que possam contribuir positivamente para que seu trabalho seja executado com 

segurança, conforto e êxito, ou seja, as melhorias para que a bailarina possa ter um bom 

tempo na profissão escolhida. A ergonomia tem uma importância significativa para que o 

homem e o meio possam caminhar juntos, de forma confortável, segura e produtiva. Previne a 

ocorrência de acidentes, lesões físicas e doenças relacionadas ao trabalho. Inúmeros sapatos 

evoluíram ergonomicamente com o passar dos anos com finalidades e objetivos diversos, 

tanto no âmbito desportivo como na utilização por necessidade diária, trazendo conforto e 

bem estar, esperamos e almejamos um avanço da sapatilha de ponta, a fim de proporcionar 

um controle no índice de lesões em bailarinas decorrentes deste instrumento primordial para o 

desempenho do seu trabalho.  

Portanto a escassez de trabalhos científicos que analisem aspectos ergonômicos da sapatilha 

de ponta e conseqüentes lesões em decorrência da mesma parece justificar o desenvolvimento 

de trabalhos de pesquisa que descreva e desenvolva uma sapatilha de ponta priorizando 

aspectos como segurança e conforto, a fim de melhorar ergonomicamente as condições de 

trabalho destes sujeitos, a pesquisa fica limitada à pequena quantidade de artigos encontrados. 

Sugerem-se assim mais estudos relacionados ao uso da sapatilha de ponta em bailarinas 

clássicas e as possíveis lesões orteoarticulares encontradas.  
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