
Introdução  Resultados 

.  Conclusão 

       Estratégia de Busca 

 A estratégia de busca incluiu as bases de dados eletrônicas SciELO, 

PubMed e PEDro (PhysiotherapyEvidenceDatabase). Para a busca dos 

estudos científicos, utilizou-se a combinação dos termos e seus descritores: 

Exercício de Vibração de Corpo Inteiro, Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica, Equilíbrio, Controle Motor, Força muscular, Queda, Prevenção, 

Idoso, Coordenação Motora, Postura e Capacidade Funcional. 

             Período de busca 

A busca pelos estudos científicos foi realizada entre janeiro e fevereiro de 

2019 por 2 pesquisadores de forma independente.  

           Critérios de Inclusão 

Ensaios clínicos randomizados que aplicaram Exercício de Vibração de 

Corpo Inteiro como intervenção com foco na melhora dos fatores intrínsecos 

do risco de quedas, com predomínio de idade igual ou acima de 60 anos e 

com diagnostico DPOC foram selecionados para elegibilidade. Além de 

apresentarem pelo menos um dos seguintes desfechos: Escala Equilíbrio de 

Berg (EEB), Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6’), Escala de Eficiência 

de Quedas (EEQ), SPPB (Short Physical Performance Batery), Força 

muscular, Sentar e Levantar 5 repetições, Sentar e levantar em 1 minuto, 

sentar e Questionário de Saint George e CAT (DPOC Assessment Test). 

          Critérios de Exclusão 

Foram excluídas deste estudo revisões sistemáticas, metanálises, relato ou 

estudo de casos, publicações em resumo, estudos que não apresentaram 

grupo controle e que utilizaram como amostra crianças e adolescentes e 

adultos jovens. 

  Seleção de estudo 

Dois autores selecionaram de forma independente os estudos para inclusão, 

examinando os ensaios clínicos controlados e randomizados encontrados 

por meio da análise dos títulos e resumos. Todos os estudos considerados 

relevantes tiveram seu texto obtido na íntegra e, com base nas informações 

contidas, foram selecionados aqueles que estavam de acordo com os 

critérios de inclusão. Discordâncias entre os autores foram resolvidas pela 

análise de um terceiro autor. 

 Avaliação Metodológica 

Escala de JADAD 

Escala de qualidade descrita por JADAD et al. (1996) 21   foi desenvolvida 

através da técnica de consenso de grupo nominal. Tendo uma relação de 

itens constantes em várias escalas e lista de critérios para a avaliação de 

ensaios clínicos aleatórios, constituída por um painel multidisciplinar, 

elaborado por seis especialistas, que a resumiram em três itens, 

diretamente relacionado com a redução de tendenciosidades (validade 

interna). Este instrumento de avaliação da qualidade tem duas opções de 

resposta: sim ou não. 
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Um total de 2431 artigos foram identificados na pesquisa, 

destes, 2168 foram excluídos pelo título por não terem 

relação com o tema em estudo e 263 foram selecionados 

para a leitura do resumo. Com base nos resumos, 16 

estudos foram considerados potencialmente relevantes e 

elegíveis para uma revisão completa. No entanto, 12 

estudos foram excluídos por não possuírem o desfecho de 

interesse ou por não apresentarem grupo controle, restando 

apenas 4 artigos para revisão sistemática, totalizando 210 

pacientes, os estudos são apresentadas na Tabela 1 

  

Analisar os protocolos utilizados em estudos envolvendo EVCI 

em indivíduos com DPOC, na prevenção das fraturas através do 

exercício físico com a diminuição da susceptibilidade de quedas, 

através da modificação dos fatores intrínsecos..  

 

Tabela 1.Resultados estaticamente significativos dos estudos 
selecionados 

Objetivo  

 A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada 

por uma limitação irreversível do fluxo de ar geralmente 

progressiva e por uma resposta inflamatória desencadeada por 

partículas ou gases nocivos. 

A limitação ao exercício, com desenvolvimento precoce de 

dispneia e fadiga, é comum entres os pacientes com DPOC. 

Nesse contexto surge o exercício de vibração de corpo inteiro 

(EVCI) onde o indivíduo fica em contato direto com as vibrações 

geradas por uma plataforma vibratória (PV). O tratamento na PV 

tem gerado alguns benefícios nos fatores intrínsecos 

modificáveis do risco de queda como: fraqueza muscular, falta 

de equilíbrio, sedentarismo, distúrbio de marcha, limitação 

funcional e na densidade mineral óssea, sem causar 

exarcebação.  

 
   Autor/Ano Desfecho Analisado Resultados 

Spielmanns et al, 

2017  

TC6”, TSL5, FM, EEB P<0,05 

Gloeckl et al,. 2012  TC6” e Chronic Respiratory 

Questionnaire (CRQ) 

 

P<0,05 

Greulich et al., 2014  COPD Assessment Test (CAT) 

 

P<0,05 

 

Neves CDC et 

al.,2017  

TC6” P<0,05 

Pleguezuelos et al., 

2013 

TC6” P<0,05 

Avaliação da Qualidade Metodológica 

Pela qualidade metodológica da maioria dos estudos selecionados e  

os resultados estatisticamente significativos , podemos sugerir como 

conduta a EVCI parapacientes com DPOC, no processo de 

reabilitação Pulmonar. 

Autor/                  

Ano 

Gloeckl et al, 

2012               

Pleguezuelos 

et al 2013                  

Greulich  et 

al,  2014                            

Spielmanns 

MD 2017 

Neves 

CDC   et 

al 2018 

1° 1 1 1   1  0 

2º 1 1 1   0  0 

3º 1 1 1   1  1 

4º 1 1 1   1  1 

5º 1 1 1   1  0 

Pontos 5 5 5   4  2 
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