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Introducao: A independência funcional é um critério considerado na avaliação e intervenção em neuropediatra. Estudar o
desenvolvimento de crianças típicas é o primeiro passo para a compreensão das influências do ambiente e da tarefa nas habilidades
motoras de base para a reabilitação neurofuncional.

Objetivos: Comparar o desempenho funcional de crianças e adolescentes típicos praticantes e não praticantes de Ballet clássico e
verificar se existem diferenças de acordo com a exigência da tarefa motora praticada.

Método: Estudo transversal, com amostra de 111 participantes do sexo feminino, de 10 a 15 anos de idade, distribuídas em dois grupos:
Grupo 1 (n=55) formado por meninas de uma escola pública e que não praticam atividade física fora do horário escolar; Grupo 2 (n=56)
formado por meninas praticantes de Ballet clássico em uma escola pública de dança, ambos da cidade de Goiânia (GO). O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE 65387717.4.0000.8113. Foi realizado exame antropométrico e na avaliação
funcional utilizou-se o tempo para a execução do Timed Up and Go (TUG), que consiste na tarefa de levantar-se e andar em linha reta
uma distância de 3 metros, circundar um cone e retornar em direção a uma cadeira, onde deve parar e sentar-se. A análise de dados foi
realizada usando o Teste T Student para amostras independentes no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 23.0.

Resultados: As participantes dos dois grupos não tiveram diferenças quanto a idade (média de 12 anos) e altura (média de 1,55 metros),
diferindo apenas quanto a média do peso corporal (46,98 e 41,97 Kg) e índice de massa corporal (19,63 e 17,02 kg/m2, respectivamente.
A média do tempo de dança foi de 6,98 (± 1,92) anos. Ao comparar-se o tempo do teste do grupo 1 (média de 6,95 segundos ±1,27) e do
grupo 2 (média de 5,96 segundos ±0,87) verificou-se que as praticantes de Ballet tiveram desempenho melhor com menor tempo de
execução da tarefa (p< 0,001).

Conclusão: Conclui-se que a prática do Ballet influenciou no desempenho funcional de crianças e adolescentes no que diz respeito a
mobilidade e equilíbrio na execução do TUG, indicando que exigências impostas pela tarefa motora aperfeiçoam a aptidão física e o
desenvolvimento na infância na realização de atividades de vida diária. Apoio financeiro da Universidade Estadual de Goiás, por meio do
Programa de Auxílio Eventos (Pró-Eventos)"
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