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Introdução: Um dos problemas descritos em bailarinas clássicas é o hálux valgo, uma deformidade causada pelo desvio 

valgo do hálux, ocorrendo desvio medial da cabeça do primeiro osso metatarsal e lateral das falanges, como também 

subluxação lateral dos sesamóides e musculatura intrínseca, causando pronação. O método Therapy Taping® vem 

sendo muito difundido nas atividades esportivas do mundo, é um método relativamente novo no tratamento de lesões 

musculoesqueléticas, e consiste na aplicação de bandagens funcionais elásticas para melhora de função e alívio da dor.

Objetivo: Avaliar a efetividade da aplicação do método Therapy Taping®, no tratamento de hálux valgo de bailarinas 

clássicas.

Metodologia: O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Universidade do 

Sul de Santa Catarina (UNISUL), sob o número do parecer: 1.992.466 e CAAE: 62972316.1.0000.5369.A amostra foi 

composta por 26 bailarinas do Studio de Dança Voga de Tubarão-SC, todas foram avaliadas de acordo com uma ficha 

de avaliação, foi mensurada a goniometria e a dor. Em seguida foi aplicada a bandagem durante 4 semanas. Quinze 

dias após a última aplicação foi realizada a reavaliação. 

Resultados: A idade média das bailarinas com hálux valgo foi de 15,35 ± 3,4 anos, com peso de 49,85 ± 11,25 Kg e 

altura média de 157,3 ± 11,26 cm. Em relação ao tempo de pratica de ballet clássico, 75% das bailarinas praticam a 

atividade há mais de 4,11 ± 1,58 anos, sendo que 100% dessas ensaiam mais de 4 horas semanais.As bailarinas 

avaliadas graduaram sua dor através de uma escala analógica interpretada em valores de 0 (sem dor) a 10 (dor 

intensa). As 26 bailarinas avaliadas apresentavam no início da intervenção, dor leve à moderada 5,36 ± 2,11. A escala 

de dor, mensurada após a intervenção mostra que o nível de dor caiu consideravelmente 1,4 ± 11,25 apresentando 

p<0,0001. Em relação à goniômetria obteve-se resultado estatisticamente significativo, sendo (p< 0,0001), tanto do pé 

direito antes 13,55 ± 3,80 e depois 4,5 ± 1,4, como do esquerdo antes 14,21 ± 3,0 e depois 4,9 ± 1,9. O nível de 

significância adotado foi de 95%.

Conclusão: O método Therapy Taping® apresenta bons resultados clínico para as deformidades do hálux valgo, pois 

em nosso estudo houve uma resposta significativa em todos os casos apresentados. Ocorreu também uma maior 

amplitude articular, redução da dor, correção no grau de desvio do hálux de forma efetiva e melhorando a aparência 

estética.



Descritores: Dança; Hálux Valgo; Fita Atlética.


