
Introdução 

Resultados

O EVCI mostra-se seguro e confortável, apresenta intervenção

breve e foi percebido como sendo de esforço leve. Pode ser

realizado em posição sentado, o que amplia sua indicação entre

populações com condições clínico-funcionais limitantes, favorece

maior adesão e agrega qualidade de vida. Como recurso terapêutico

para mulheres de meia idade, pode ser indicado tanto como

atividade física quanto reabilitação motora ou funcional de forma

promissora.

Conclusão

Estudo analítico transversal, sendo incluídas 30

mulheres com idade entre 45 e 70 anos (CAE nº

19826413.8.0000.5259 (HUPE/UERJ). Foram excluídas

aquelas que apresentassem manifestações clínicas

impeditivas para realização de exercícios ou dos

posicionamentos necessários, presença de marca-passo

cardíaco, cirurgias ortopédicas há menos de um ano em

membros inferiores, presença de próteses metálicas²,4.

Dados sociodemográficos e clínicos foram obtidos por

meio de entrevistas semiestruturadas e exames físicos.

As variáveis idade, cor da pele, situação profissional,

atividade física, tabagismo, comorbidades, IMC,

funcionalidade, uso de medicação regular e cirurgias ou

fraturas foram coletadas.

Durante a intervenção em PV (Figura 1), foram

mensuradas a aceleração nos pontos anatômicos

selecionados e a percepção de esforço (quatro

acelerômetros monoaxiais e BORG).

A medida de aceleração (RMS) foi computada para

cada sinal, e a transmissibilidade RMS (Trms) calculada

usando relação simples Trms(%)=(RMSo/RMSi)x100,

(RMSo=RMS do acelerômetro do corpo e RMSi=da PV) e

também o Digrama de atenuação das acelerações

(Figura 2).

Método
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Avaliar a transmissibilidade vertical da vibração

mecânica nos joelhos, coluna lombar, esterno e cabeça,

de mulheres, em três posições distintas: de pé, sentado

em cadeira com tornozelos em angulação livre e

perpendicular à PV..

Tabela 1. Diferença de Transmissibilidade Posição & Ponto versus Plataforma 
(100%) - Teste t de Amostras PareadasObjetivo 

Exercícios de vibração de corpo inteiro(EVCI)

realizados em plataforma vibratória(PV) mostram efeitos

benéficos quanto ao uso clínico em diversas

populações1. O posicionamento comumente adotado é

de pé com pernas fletidas, entretanto, condições

limitantes podem requerer adaptações1,2, 3,4..

**DP: desvio padrão ***Média da diferença do valor da TRMS com 100%

Figura 1. Parâmetros do Protocolo de Estudo (A); Sequencia de aplicação (B)

Quanto a acelerometria (tabela 1), os joelhos apresentaram a

maior vibração em todas as posições, enquanto o esterno foi o

ponto anatômico de menor Trms. A postura de menor vibração para a

cabeça foi sentada com pés perpendiculares à PV (PLAT), sendo a

posição mais protetiva para esta.

A maior TRMS(%) foi registrada na posição SQUAT quando

comparada as suas correspondentes SIT e PLAT, em todos

os pontos (Tabela 1).

O EVCI foi percebido como baixo esforço/fadiga (96,7%) e

64% não referiram qualquer insegurança ou desconforto

durante a exposição à vibração.

Na análise da magnitude da transmissão vibratória (Figura 2),

observa-se o efeito da dissipação da vibração ao longo do corpo –

entre os pontos analisados – e entre as três posições distintas.

Posição Diferença TRMS TRMS% (DP)** Média*** IC 95% p valor 

 
SQUAT 

 Joelho - Plataforma 110,91* (21,81) 10,91 2,77 ~ 19,06 0,010 

 Lombar - Plataforma 36,07 (24,86) -63,92 -73,21 ~ -54,64 0,000 

Esterno - Plataforma 12,46 (3,94) -87,53 -89,00 ~ -86,05 0,000 

 Cabeça - Plataforma 14,86 (4,03) -85,13 -86,64 ~ -83,62 0,000 

 
SIT 

 Joelho - Plataforma 92,47 (16,08) -7,52 -13,52 ~ -1,51 0,016 

 Lombar - Plataforma 13,17 (1,48) -86,82 -87,38 ~ -86,27 0,000 

Esterno - Plataforma 8,12 (3,24) -91,78 -93,08 ~ -90,66 0,000 

 Cabeça - Plataforma 11,23 (3,78) -88,76 -90,18 ~ -87,35 0,000 

 
PLAT 

 Joelho - Plataforma 113,59* (22,03) 13,59 5,36 ~ 21,82 0,020 

 Lombar - Plataforma 12,57 (1,08) -87,43 -87,83 ~ -87,02 0,000 

Esterno - Plataforma 7,20 (2,22) -92,13 -93,63 ~ -91,96 0,000 

 Cabeça - Plataforma 8,86 (2,31) -91,13 -92,00 ~ -90,27 0,000 

 

Figura 2. Diagrama de atenuação das acelerações


