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Introdução: As aulas de balé clássico têm caráter intermitente, intercalando altas e
baixas demandas energéticas, que podem não ser suficientes para provocar melhoria da
capacidade aeróbica, que está positivamente associada tanto à saúde, quanto ao
rendimento.  Neste contexto, o volume de oxigênio máximo (VO2máx) consumido por
minuto é um excelente indicador da capacidade aeróbia dos indivíduos> Os testes
diretos exigem equipamentos caros que dificultam sua realização, contudo, existem
diversos protocolos para sua estimativa. Assim, investigações dos níveis de capacidade
aeróbia de bailarinas são viáveis e importantes, pois, podem indicar a necessidade de
treino complementar específico à esta capacidade física. Objetivo: Investigar se os
níveis de capacidade aeróbia de praticantes de balé clássico atendem aos padrões
propostos pela literatura e comparar protocolos com e sem exercícios utilizados para
estimativa da capacidade aeróbia. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal,
descritivo, com abordagem quantitativa e delineamento ex post facto, previamente
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Unileste (CAAE:
6274.5116.4.0000.5095). A população foi composta por mulheres adultas, praticantes
de balé clássico. O cálculo amostral indicou amostra mínima de 12 voluntárias. Todas
assinaram termo de consentimento livre e esclarecido, sendo realizados testes de massa
corporal (MC; kg), estatura, (m) e para estimativa do VO2máx o teste sem exercícios
da Universidade de Houston e o teste do Degrau do Queens College. Os dados foram
analisados por estatística descritiva e inferencial (SigmaPlot 11,0; p<0,05). 
Resultados: As praticantes de balé clássico que participaram da pesquisa apresentaram
média de idade: 26,92 ± 7,25 anos, de MC: 52,92 ± 5,78 kg, de estatura 1,6 ± 0,04 m e
de IMC: 20,66 ± 2,23 kg/m2. Observou-se que o IMC da maioria das praticantes
(83,3%), foi considerado como normal embora 16,7% estivesse abaixo do peso. A
estimativa do VO2 pelo Teste do Degrau: 35,8 ± 3,13 ml/kg/min foi inferior à
estimativa do VO2 pelo teste sem exercícios: 41,3 ± 3,11 ml/kg/min (p < 0,05; teste t
pareado). Comparando as classificações da capacidade aeróbia das voluntárias
conforme o teste sem exercício da Universidade de Houston e teste de degrau do
Queen College, nota-se que o teste sem exercícios superestimou o VO2max das
praticantes de balé, classificando 83,3% com uma capacidade cardiorrespiratória
excelente, 8,3% como boas e 8,3% regular, enquanto os resultados do teste do Degrau
classificam 25% da amostra como excelentes, 16,7% como boas e  58,3% como
regular. Conclusão: Comparado ao teste de degrau, o protocolo sem exercícios parece
superestimar o VO2máx das voluntárias, estando a capacidade cardiorrespiratória da
maioria das bailarinas abaixo dos padrões recomendados pela literatura. Assim,
recomenda-se a realização de treino complementar para melhoria desta capacidade
física. 
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