
Resumo 
 

O presente trabalho consiste na elaboração de um corpo de conhecimento actualizado 

sobre a experiência psicológica de lesão músculo-esquelética em bailarinos 

profissionais, que se pretende útil para a planificação de um programa de 

intervenção psicológica na reabilitação. 

 

Expõem-se diferentes modelos teóricos de resposta psicológica pós-lesão e abordam-se os 

aspectos psicológicos na interface com o plano físico.  

 

Discutem-se potenciais especificidades do contexto da dança face ao desportivo.  

   

Constata-se que as intervenções comportamentais e cognitivas são as que melhor têm 

comprovado ser úteis na reabilitação de atletas lesionados, embora sejam insuficientes os 

dados que suportam tais êxitos no contexto da dança. 

 

Desenha-se um projecto de investigação que visa a recolha de dados específicos a esta 

população que permitam alicerçar uso de intervenções psicológicas para a optimização dos 

processos de reabilitação pós-lesão em bailarinos lesionados. 

 

Com base no exposto, planifica-se ainda um programa de intervenção psicológica 

cuja finalidade é promover a recuperação psicológica de bailarinos profissionais em situação 

de lesão musculo-esquelética e contribuir para a reabilitação física. 

 

A terminar reflecte-se sobre o conjunto do trabalho elaborado. 
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Abstract 
 

The aim of the present dissertation is building an updated body of knowledge on professional 

dancer’s psychological experience of physical injury, which can be useful to design 

rehabilitation psychological intervention programmes. 

  

Several theoretical models of psychological post-injury response and the interface to physical 

domain are explored. 

 

Potential differences between dance and sport context are discussed. 

 

It is argued that behavioural and cognitive interventions are the most effective and useful for 

the rehabilitation of injured athletes, but that is still to be agreed upon dance context because a 

lack of research data.  

 

A research project is designed targeting the gathering of eventual specific data on dancer’s 

injury experience to support the use of psychological interventions to optimize post-injury 

rehabilitation processes. 

 

A psychological intervention program is developed relying on bibliographical revision. Its 

purpose is to promote psychological recovery from injury in professional dancers and also to 

assist a more effective physical rehabilitation.   

 

To conclude, the dissertation is discussed and steps forward are recommended. 
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