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RESUMO 
 
 
 

 
O processo de envelhecimento determina uma série de modificações funcionais e estruturais no 
organismo, dentre elas a perda da massa muscular, a diminuição do equilíbrio e dos reflexos 
posturais. Hoje, sabe-se que um dos principais fatores que limitam a vida do idoso é o 
desequilíbrio. Estima-se que a prevalência de queixas de equilíbrio nos idosos acima de 65 
anos chegue a 85%, podendo se manifestar como: desvio de marcha, instabilidade, náuseas e 
quedas freqüentes. Recentemente, uma modalidade biofísica de exercícios tem sido explorada 
como alternativa de intervenção para melhora da força muscular, mobilidade, marcha, 
equilíbrio em idosos e com resultados promissores: a plataforma vibratória, um equipamento 
eletrônico composto por uma base vibratória que oscila de acordo com amplitude e freqüência 
variáveis. Mostrar seus efeitos sobre o equilíbrio corporal ajudará a esclarecer as aplicações 
deste treinamento sobre prevenção de quedas e conseqüentemente na melhora da qualidade de 
vida dos idosos, visto que se acredita no efeito positivo deste tipo de treino sobre o 
desempenho muscular. Esta revisão bibliográfica tem como foco os artigos mais relevantes 
sobre o tema. Os resultados obtidos indicaram melhora do equilíbrio e controle postural nesta 
população quando comparada com exercícios, fisioterapia ou sedentarismo. Sendo assim, esta 
parece ser uma nova alternativa de exercício físico para esta população e mais um 
instrumento para auxiliar os profissionais da saúde na melhora da qualidade de vida dos idosos; 
porém são necessários mais estudos para determinar o protocolo de treinamento mais adequado 
para melhorar o equilíbrio. 
 
Palavras-chave: Vibração de corpo inteiro. Equilíbrio. Controle postural. Quedas. Idosos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento gera modificações funcionais e estruturais no 

organismo. Esse processo associado as doenças crônico degenerativas torna-se vulnerável à 

deteriorização físico-funcional (BASSEY (1997); MEULEMAN et al., (2000), FARIA et al., 

(2003).  

Entre as alterações fisiológicas que acompanham o envelhecimento, a degeneração do 

sistema músculo-esquelético tem grande influência no desempenho das atividades de vida 

diária (KERRIGAN et al., 1998). As diminuições da força muscular, flexibilidade, resistência 

cardiorrespiratória e equilíbrio podem acarretar inúmeros fatores responsáveis pela perda da 

autonomia e independência (BASSEY (1997); MEULEMAN et al., (2000), FARIA et al., 

(2003), HIRANO et al., (2007). 

O ACSM (1998) enfatiza que o declínio da força muscular relacionado ao 

envelhecimento produz significativas conseqüências sobre a capacidade funcional. Mesmo em 

atividades básicas da vida diária, como caminhar, subir escadas e sentar em uma cadeira, os 

idosos passam a apresentar limitações (GROSS et al., (1998), IZQUIERDO et al., (2001), 

SIPILA et al., (2004)). Gross et al.(1998) afirmam que o declínio da força muscular em 

idosos é a principal causa de quedas e fraturas de quadril.  

No Brasil, estima-se que cerca de 4,32 milhões de idosos sofrem quedas a cada ano e 

entre estes, 2.175 milhões sofrem com algum tipo de conseqüência da queda (ABREU E 

CALDAS, 2008).  

Court-Brown e Clement (2009) observaram que ao mesmo tempo em que há aumento 

da longevidade, está ocorrendo o aumento da incidência de fraturas em homens (30%) e 

mulheres (66%), o que indica uma relação direta destas com o envelhecimento. 

A prática regular de exercícios físicos para a população idosa é indicada como 

importante fator preventivo de quedas, atuando também no tratamento e recuperação de 

algumas doenças senis (WANDERLEY et al., 2011). 

Gillespie et al., em revisão recente, concluíram que os programas de exercício que 

contemplam força, equilíbrio, flexibilidade e resistência ou pelo menos duas dessas 

capacidades, reduzem a incidência de quedas.  

Recentemente, uma modalidade biofísica de exercícios tem sido explorada como 

alternativa de intervenção para melhora da força muscular, mobilidade, marcha, equilíbrio e 

com resultados promissores: a plataforma vibratória, um equipamento eletrônico composto 
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por uma base vibratória que oscila de acordo com amplitude e frequência variáveis 

(WANDERLEY et al., 2011). 

Os efeitos dos exercícios com vibração sobre o corpo humano têm sido amplamente 

estudados por profissionais da área da saúde.  

As plataformas passaram a ser mais comercializadas nos últimos cinco anos no 

Brasil, com isso a população idosa ganhou um novo instrumento para a melhora da saúde e 

do equilíbrio corporal. Todavia, ainda não há na literatura um consenso sobre os efeitos 

da vibração no equilíbrio corporal, pois os estudos não apresentam, em sua maioria, um 

grupo controle adequado (CHEUNG et al., 2007). 

Acredita-se que o treinamento na plataforma vibratória possa estar associado à 

melhora do equilíbrio e da força muscular, principalmente em idosos. Sendo assim, com a 

instrução e prescrição da carga de treinamento adequada, o exercício com vibração parece 

ser seguro para a maioria da população (RITTWEGER et al., 2010). 
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2 PROBLEMA 

 

A plataforma vibratória é eficaz na melhora do equilíbrio corporal dos idosos? 
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3 OBJETIVOS 

Objetivo geral 

 Fazer uma revisão bibliográfica dos efeitos do treinamento na plataforma vibratória no 

equilíbrio em idosos. 

 

Objetivos secundários: 

• Descrever as características da plataforma vibratória; 

• Descrever, por meio de revisão bibliográfica, os resultados dos estudos acerca 

dos efeitos da plataforma vibratória no equilíbrio em idosos. 
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4 JUSTIFICATIVA 

Segundo Rees et al. ( 2008) os treinos vibratórios proporcionam melhoras de força e 

potência nos membros inferiores e equilíbrio no s  idosos. Mostrar seus efeitos sobre a 

força muscular e o equilíbrio corporal ajudará a esclarecer as aplicações deste treinamento 

sobre prevenção de quedas e consequentemente na melhora da qualidade de vida dos idosos. 

Sendo assim, o treinamento na plataforma vibratória parece ser uma nova alternativa de 

exercício físico para a população idosa e mais um instrumento para auxiliar os profissionais 

da saúde na melhora da qualidade de vida dos idosos.  
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5 METODOLOGIA  

Através de uma revisão literária, foram utilizados para a confecção deste trabalho 

alguns bancos de dados disponíveis no Portal CAPES como Scielo, Sportdiscus, Science 

Direct, Springer Verlag, assim como o acervo da biblioteca da Universidade Federal de Minas 

Gerais e do Google Acadêmico. A pesquisa abrangeu as seguintes palavras-chave: whole body 

vibration, balance, postural control, falls, elderly. A pesquisa foi feita essencialmente na 

língua inglesa, pois as produções científicas de maior qualidade são publicadas nessa língua e 

por ainda existir escassa publicação na literatura clássica que aborda o presente assunto. 

Entretanto, essas também foram consultadas para definição de conceitos clássicos que 

permeiam o assunto abordado. 
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6 REVISÃO DE LITERATURA 

 

6.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

  

O envelhecimento populacional é um fenômeno observado mundialmente e ocorre 

devido à crescente expectativa de vida e à redução na taxa de fecundidade (BOWLING, 2009; 

NASRI, 2008). 

A melhoria nas condições de saúde foi promovida com o desenvolvimento de 

novos fármacos, vacinas e antibióticos que permitiram o controle das doenças infecto-

contagiosas; bem como as melhorias nas condições sociais, nos tratamentos hospitalares e 

de saneamento básico (RAMOS et al., 1987). Devido a esses fatores, pode-se observar uma 

redução na taxa de mortalidade com consequente aumento na expectativa de vida (RAMOS 

et al., 1987). 

  Segundo dados do IBGE (2008) no Brasil, na década de 40 do século passado, as 

pessoas com 60 anos ou mais representavam 4,1% da população brasileira, enquanto que em 

2000 elas já representavam 8,6%. De 1970 a 2000, o grupo etário composto por pessoas 

acima de 65 anos cresceu de 3,5% para 5,5% respectivamente. Em 2008, para cada grupo de 

100 crianças de 0 a 14 anos, existem 24,7 idosos de 65 anos ou mais. Em 2050, o quadro 

muda e para cada 100 crianças de 0 a 14 anos, existirão 172,7 idosos. Em 2050, esse grupo 

etário deverá responder por cerca de 20% da população brasileira. Esses fatos levarão a uma 

drástica mudança no padrão na pirâmide populacional brasileira (NASRI, 2008). 

Adicionalmente, é necessário observar o envelhecimento dentro da própria população idosa. 

Enquanto 17% dos idosos de ambos os gêneros tinham 80 anos ou mais de idade em 1970, 

esta mesma faixa etária em 2050 corresponderá a provavelmente 28% (NASRI, 2008; 

WONG; CARVALHO, 2006).  

 

6.1.1 ENVELHECIMENTO, FUNCIONALIDADE E INCAPACIDADE 

 

O envelhecimento é um processo biológico e universal, com declínio das capacidades 

físicas, psicológicas e comportamentais de maneira irreversível. É caracterizado por uma 

maior susceptibilidade tanto celular, tecidual, orgânica e sistêmica as agressões do meio 

interno e externo (ZASLAVSKY; GUS, 2002). 

O envelhecimento, enquanto parte do ciclo da vida, constitui-se como um processo na-
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tural que determina uma série de alterações fisiológicas (GREVE, 2007). Dentre elas, está a 

diminuição da elasticidade da pele, perda da massa óssea, aumento do tecido adiposo, 

diminuição do tecido muscular, aumento da rigidez arterial, alterações hormonais e 

imunológicas, atrofia cortical do cérebro, diminuição da visão, audição, dos reflexos 

posturais, do equilíbrio e da propriocepção (TIBO, 2007). Tais alterações quando 

concomitantes podem acarretar consequências ou sequelas clínicas, disfunção, incapacidade 

ou algum nível de dependência (GREVE, 2007).  

Enfoque especial deve ser dado as modificações no sistema músculo-esquelético, 

pois estas podem reduzir a mobilidade do indivíduo com consequente geração de 

incapacidade funcional (CONOLLY, 2006). 

Essas mudanças musculares relacionadas com o envelhecimento são observadas 

entre adultos saudáveis e ativos com uma taxa de perda muscular de 1-2% ao ano após os 50 

anos de idade. A sua prevalência é de 25% nos indivíduos com mais de 70 anos e 40% nos 

indivíduos com mais de 80 anos (ZHONG et al., 2007). Perdas da mobilidade resultantes de 

diminuição da função muscular predizem as principais disfunções físicas e são associadas 

com pior qualidade de vida, bem como a exclusão social. Portanto, o impacto econômico e 

social da diminuição da força muscular, nas mais diversas manifestações nos idosos é de 

grande magnitude (ZHONG et al., 2007). 

Ramos et al., em 1993, com 1602 idosos (60 anos ou mais), em dez subdistritos do 

município de São Paulo, revelou que 53% desses idosos eram totalmente independentes para 

suas atividades rotineiras e instrumentais de vida diária como preparar refeições, fazer a 

limpeza da casa, tomar remédios, pentear cabelos, andar no plano, comer, tomar banho, vestir-

se, deitar/levantar da cama, ir ao banheiro em tempo, cortar as unhas dos pés, subir um lance 

de escada, ir a um lugar necessitando de condução e ir andando a um lugar perto de casa. 

Enquanto 29% dos idosos necessitavam de ajuda parcial ou total para realizar até três dessas 

atividades, 10% precisavam de ajuda em mais de três e menos de sete e 8% necessitavam de 

ajuda parcial ou total para realizar pelo menos sete dessas atividades.  

A capacidade funcional, que é a habilidade de realizar atividades cotidianas de forma 

independente, surge, portanto, como um novo paradigma de saúde (VERAS et al., 1987).  
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6.1.2 EQUILÍBRIO CORPORAL 

 

Equilíbrio é um processo complexo que depende da integração da visão, da sensação 

vestibular e periférica, dos comandos centrais e respostas neuromusculares e 

particularmente, da força muscular e do tempo de reação. Para obter um melhor equilíbrio o 

indivíduo preza pela manutenção do centro de gravidade dentro de um limite que 

proporcione estabilidade em diversas posturas, sejam elas estáticas ou dinâmicas. 

(OVERSTALL, 2003). 

O equilíbrio estático ocorre quando o indivíduo se encontra na postura ereta, ou seja, 

quando consegue manter seu centro de gravidade sobre a sua base de suporte e o 

equilíbrio dinâmico ocorre durante a marcha. Quando o corpo está em equilíbrio estável e 

é deslocado por uma força externa pode reagir de três maneiras: retornar a sua posição 

original, ir para uma nova posição e mover-se para longe da posição original, denominados, 

respectivamente, de equilíbrio estável, neutro e instável. (PAIXÃO JÚNIOR e 

HECKMANN, 2006). 

Estima-se que a prevalência de queixas de equilíbrio nos idosos acima de 65 anos 

chegue a 85%, podendo se manifestar como: desvio de marcha, instabilidade, náuseas e 

quedas frequentes. (RUWER et al., 2005 apud DIAS et al., 2009, p. 215) (SIMOCELLI et 

al., 2003 apud DIAS et al., 2009, p. 215).  

Nordlund & Thorstensson (2007) estimaram que o déficit do equilíbrio aumenta em 

até três vezes a chance da ocorrência de quedas em idosos, sugerindo a necessidade de 

intervenções que possam contribuir na redução desse quadro. 

As quedas, apesar das inúmeras pesquisas realizadas nos últimos anos na população 

idosa, são ainda um importante e complexo problema de saúde neste grupo populacional 

(RUWER et al.,2005). Elas representam um evento frequente, limitante e um marcador de 

fragilidade, morte, institucionalização e de declínio na saúde de idosos (OVERSTALL, 2003). 

Estima-se que de 30% a 60% dos indivíduos acima de 65 anos apresentam ao menos uma 

queda por ano (PAIXÃO JÚNIOR e HECKMANN, 2006). No Brasil, cerca de 29% dos 

idosos sofrem queda ao menos uma vez ao ano e 13% de forma recorrente (CONOLLY, 

2006).  Quanto maior a idade maior a chance de queda, sendo que 32% estão entre os 65 e os 

74 anos, 35% entre os 75 e os 84 anos e 51% acima dos 85 anos (ABREU E CALDAS, 

2008). 

Estima-se que 5% a 10% dos idosos que sofrem queda e que vivem na comunidade, 

apresentam fraturas, traumatismo craniano e lacerações, podendo reduzir sua mobilidade e 
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independência e aumento das chances de morte prematura (RUWER et al., 2005). As 

consequências das quedas também resultam em alto índice de internação hospitalar e óbito, 

além de acarretar um gasto elevado de recursos financeiros e um importante custo social 

(BRUYERE, et al., 2005). 

Estas quedas ocorrem mais nas mulheres do que nos homens da mesma faixa etária. 

Os idosos dos 75 aos 84 anos que necessitam de ajuda para as atividades da sua vida diária 

(comer, tomar banho, higiene íntima, vestir-se, sair da cama, incontinência urinária e fecal) 

têm uma probabilidade de sofrer queda 14 vezes mais do que pessoas da mesma idade que 

são independentes (SILVA  et  al.,  2008).   

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (2003) afirma que de todas as 

quedas, 5% resultam em fraturas e 5 a 10% em ferimentos importantes que necessitam de 

cuidados médicos. 

As quedas estão relacionadas a fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores 

intrínsecos que aumentam o risco de quedas estão relacionados a doenças crônicas ou 

mudanças associadas à idade, como: diminuição dos sinais sensoriais (visão, propriocepção 

ou sistema vestibular), diminuição do processamento do sistema nervoso central ou 

diminuição da resposta motora. Outros fatores de risco variam com o tempo, ou podem 

estar presentes temporariamente como doença aguda, ou mudanças nas medicações. Os 

fatores extrínsecos que perturbam o equilíbrio incluem riscos ambientais, riscos nas 

atividades diárias e, em indivíduos mais frágeis, movimentos como se virar, inclinar-se ou 

se esticar para alcançar um objeto. A maior parte das quedas ocorre durante a realização de 

atividades rotineiras em casa, incluindo caminhar, subir ou descer escadas, pisos 

escorregadios, tapetes soltos, calçadas quebradas e iluminação insatisfatória (PAIXÃO 

JÚNIOR e HECKMANN, 2006). 

A literatura propõe uma série de intervenções para a redução do risco e da frequência 

das quedas, tanto relacionadas ao próprio indivíduo como do ambiente em que este vive. 

Dentre elas, mencionam-se programas de exercício, redução do número e dose de fármacos, 

correção do déficit visual e adequação domiciliar, como remoção de tapetes e colocação de 

barras no banheiro (DIAS et al., 2009).  

Gillespie et al., em revisão recente, concluíram que os programas de exercício que 

contemplam força, equilíbrio, flexibilidade e resistência ou pelo menos duas dessas 

capacidades, reduzem a incidência de quedas.  

Assim, tendo em vista o envelhecimento como um acontecimento inevitável, 

acompanhado de declínio funcional, com consequentes alterações posturais de equilíbrio, 
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episódios de queda, e o fato de mais idosos chegarem a idades mais avançadas, percebeu-

se a importância da prevenção das quedas e manutenção do equilíbrio corporal. 

 

6.1.3 VIBRAÇÃO 

 

Vibração é um estímulo mecânico caracterizado por movimento oscilatório, no qual a 

intensidade varia de acordo com a frequência, amplitude e magnitude do movimento gerado 

(RITTWEGER et al., 2010).  

A vibração produzida pela plataforma é entendida como movimento alternado de um 

corpo sólido em relação ao seu centro de equilíbrio; ou ainda, como um movimento 

oscilatório que se repete em torno de uma posição de referência (OVERSTALL, 2003).  

As vibrações mecânicas que englobam diversos segmentos corporais chamadas whole-

body vibration ou vibrações de corpo inteiro (VCI) são utilizadas atualmente na reabilitação, 

melhora do desempenho físico e estimulação do desenvolvimento ósseo (CHEUNG et al., 

2007). 

A plataforma vibratória produz oscilações em forma de onda sinusoidal em 

frequências entre 1 e 60 Hz, dependendo do fabricante e do modelo do aparelho (RESS et al., 

2008). 

A vibração produzida propaga-se para todo o corpo do indivíduo no sentido dos pés 

à cabeça (OVERSTALL, 2003). A maior propagação da vibração ocorre nos tecidos mais 

próximos à fonte de vibração, em razão de a mesma ser atenuada pelos músculos durante seu 

trajeto pelo corpo (ZHONG et al., 2007).  

Os efeitos do estímulo vibratório parecem ser mais intensos quando combinados às 

contrações musculares, sugerindo, portanto, que a intervenção na vibração de todo o corpo 

deva ser combinada com exercício ou atividade muscular vigorosa (BATISTA et al., 2007). 

 

6.1.4 PLATAFORMA VIBRATÓRIA 

 

A plataforma vibratória é um aparelho projetado para introduzir movimentos 

oscilatórios em forma de sino, que se repetem em intervalos regulares, transmitindo vibração 

mecânica por todo corpo e/ou parte dele, ativando reflexo miotático (GUSI et al., 2006). 

O uso de vibrações aparece em relatos da Grécia antiga, quando eram produzidas por 

estruturas metálicas para estimular partes específicas do corpo (RITTWEGER, 2009). 
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Desde a segunda metade dos anos 80 até hoje tem-se desenvolvido uma forma de 

treinamento baseada na utilização de estímulos vibratórios. Segundo Cochrane (2011), a 

plataforma vibratória foi desenvolvida há cerca de 30 anos, na antiga União Soviética para 

combater a perda de densidade óssea e atrofia muscular ocorrida durante a permanência dos 

astronautas no espaço.  

Os primeiros experimentos a respeito dos efeitos da vibração no músculo humano 

foram realizados por Rood (1860, cit. CARLSOO, 1982).  Ao aplicar frequências de vibração 

de 60 Hz com uma amplitude de 6mm na mão, ele observou que a vibração era acompanhada 

de fortes contrações involuntárias na mão e no braço. 

 

6.1.5 TIPOS DE PLATAFORMA 

  

 Existem dois tipos de plataforma vibratória no mercado fitness e de saúde 

(COCHRANE, 2011).   

 O primeiro tipo de plataforma é a Galileo® (Novotec Medical GmbH, Pforzheim, 

Alemanha)  em que a rotação produzida pelo motor elétrico é transmitida por um sistema de 

virabrequim posicionado em cada lado da plataforma, oscilando ao redor de um eixo central. 

Dessa forma, seus deslocamentos acontecem predominantemente no plano vertical, alternando 

cada um dos lados, semelhante a uma gangorra (COCHRANE, 2011). 

 As plataformas PowerPlate® (LLC, Culver City, Califórnia, EUA) e Fitvibe® 

(Gymna Uniphy, Bilzen, Bélgica) produzem uma vibração vertical sincronizada (VV) através 

de dois motores elétricos, que giram uma massa excêntrica em torno de um eixo. Isso resulta 

um movimento simultâneo e simétrico para os dois lados do corpo durante a exposição à 

vibração, predominantemente, no plano vertical, onde todo o corpo entra em contato com a 

vibração enquanto a plataforma move (COCHRANE, 2011). 
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  FIGURA 1 – Tipos de vibração 

 

 
  Fonte: Cochrane (2011) 

 

 

Carlsoo (1982) aponta que os efeitos da vibração no corpo humano dependem de 

vários fatores como amplitude, frequência, aceleração, duração do estímulo, direção da 

vibração e da área corporal em contato com a fonte vibratória.  

A amplitude é calculada como a metade da diferença entre o maior e o menor valor 

do deslocamento ocorrido durante a oscilação. No entanto, em alguns estudos reporta-se à 

amplitude total de deslocamento, ou seja, a diferença entre o menor e o maior valor do 

deslocamento. Em ambos os casos, a amplitude da vibração é referida em milímetros (mm). 

(BATISTA  et  al.,  2007; RITTWEGER, 2009). 

 A frequência de vibração refere-se à taxa de repetições dos deslocamentos, por isso 

ela é medida em Hertz (Hz), ou seja, em ciclos por segundo, como mostra a figura 2 

(BATISTA  et  al.,  2007; RITTWEGER, 2009).  

A aceleração imposta por um aparelho vibrando é determinada pela amplitude e 

pela frequência das oscilações. Sua magnitude é reportada em metros por segundo ao 

quadrado (m-s2) ou em relação ao número de vezes que supera a aceleração gravitacional 

(g). A forma mais confiável para se medir a aceleração produzida por um aparelho é por 

meio de um acelerômetro (BATISTA  et  al.,  2007; RITTWEGER, 2009).  

Alguns autores defendem que as alterações no desempenho neuromuscular, 

provocadas pelo método de vibração, são induzidas pela perturbação momentânea do campo 

gravitacional que o corpo experimenta durante a intervenção (ZHONG et al., 2007). 

Assim como a aceleração, a intensidade de vibração é determinada pela amplitude 

das ondas produzidas e pela frequência de vibração (CARLSOO, 1982). 
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FIGURA 2 – Deslocamento do movimento oscilatório 

 

 
 

 

Fonte: Cochrane (2011) 

 

 

6.1.6  EFEITOS FISIOLÓGICOS DO TREINAMENTO DE VIBRAÇÃO 

 

Durante a vibração, o centro de massa corporal é submetido a uma aceleração que 

pode superar em até 15 vezes a aceleração gravitacional, dependendo das frequências e 

amplitudes que são combinadas (RUWER et al.,2005).  Em outras palavras, isto significa 

que, durante a exposição à vibração nossos músculos podem ser exigidos a produzir uma 

força até 15 vezes superior àquela que produzem normalmente para se opor à ação da força 

gravitacional.  

Uma hipótese usada para explicar os efeitos do treinamento de vibração é a indução do 

reflexo tônico de vibração (RTV) (HAGBARTH et al., 2002). 

O sistema músculo-esquelético devido às suas propriedades elásticas e plásticas é 

capaz de absorver e amortecer vibrações mecânicas sem danos, desde que o nível de vibração 

esteja dentro de limites toleráveis. A resposta muscular à vibração é frequentemente 

expressada na forma de um reflexo tônico de vibração (RTV), que surge como resultado da 

estimulação dos fusos musculares e que se assemelha ao clássico reflexo miotático 

(CARLSOO, 1982). 
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As respostas tônicas da vibração (RTV) são obtidas através de vibrações aplicadas nos 

músculos ou nos tendões.  São transmitidas pela ativação dos motoneurônios aferentes Ia 

(HAGBARTH et al., 2002), que ativam via motoneurônios alfa à maioria das fibras tipo II.   

Os fusos musculares são sensíveis a mudanças no comprimento das fibras musculares. 

O estímulo vibratório induz repetidas alterações no comprimento das fibras musculares, o que 

aumenta a taxa de disparo das fibras aferentes do tipo Ia com consequente excitação dos 

neurônios motores α. Deste modo, ocorre a contração de unidades motoras homônimas, 

causando o fenômeno conhecido como reflexo tônico de vibração (PAIXÃO JÚNIOR e 

HECKMANN, 2006).  

Foi demonstrado que a ativação muscular prévia combinada com alta frequência de 

vibração produz maior RTV na exposição subsequente à vibração (NORDLUND & 

THORSTENSSON, 2007). Esse fenômeno tem sido usado para explicar o aumento da 

capacidade de produzir força do músculo agonista durante e alguns minutos após a exposição 

à vibração (NES et al., 2006). Além disso, tem sido defendido que a exposição à vibração 

induz alterações temporárias na excitabilidade de estruturas neurais centrais e periféricas, o 

que, supostamente, facilitaria a ativação de unidades motoras nos minutos subsequentes, e 

explicaria as melhoras no desempenho com treinamento de vibração (BONGIOVANNI et al., 

1990). 

A resposta tônica reflexa da vibração está relacionada a muitos fatores como a 

frequência de vibração, o nível de pré-contração muscular, a posição do segmento, além do 

tipo e do local de aplicação do estímulo vibratório (MARTIN e PARK, 1997). Assim, apesar 

dos efeitos da vibração sobre o músculo esquelético serem bastante documentados na 

literatura, o reflexo tônico de vibração não é necessariamente observado nos treinos com 

equipamentos vibratórios quando os fatores descritos acima não são adequadamente 

controlados. Além disso, se esses fusos musculares forem estimulados por um longo período 

de tempo, através de vibrações, eles chegarão ao estado de fadiga (MARTIN e PARK, 1997; 

BONGIOVANNI et al., 1990). 

 

 

6.1.7 INDICAÇÕES DO USO DA PLATAFORMA VIBRATÓRIA 

 

Recentemente, o treinamento de vibração tem sido recomendado como uma 

eficiente alternativa para o treinamento de força muscular (NORDLUND & 

THORSTENSSON, 2007) e propriocepção em indivíduos jovens e saudáveis (CHEUNG 
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et al.,  2007);   para   aumento   da  densidade   mineral   óssea   em   idosos   com   

osteoporose (VERSCHUEREN et al., 2004); para déficits de equilíbrio  corporal 

(BOGAERTS et al., 2007) e para indivíduos com sequelas de lesões do sistema nervoso 

central, como no caso do acidente vascular cerebral (NES et al., 2006). 

Juntamente a vibração utilizada como forma de exercício em baixas amplitudes e 

frequências tem mostrado efeitos positivos no treinamento e reabilitação das capacidades 

físicas de indivíduos de diversos níveis de condicionamento físico e faixa etária (MARTIN E 

PARK, 1997).  

Os benefícios da exposição à vibração de forma controlada e regular têm sido 

relatados em diversos estudos (BOGAERTS et al., 2007; BRUYERE et al., 2005; REES et 

al., 2008, MARTIN, 1998). 

O treinamento em plataforma vibratória parece ser especialmente atrativo para os 

indivíduos que apresentam limitações de movimentar-se mais vigorosamente.  

Van Nes et al., em 2006, demonstraram em modelos animais que o modo de vibração 

com amplitude baixa em combinação com vibração de alta frequência aumenta a atividade 

anabólica do osso, especialmente a densidade e a formação óssea.  

Segundo Martin (1997), estudos em humanos têm descrito efeitos positivos 

decorrentes dos protocolos de treinamento, que vão desde o aumento da massa óssea 

trabecular em mulheres pós-menopausa à melhora da mobilidade funcional e equilíbrio.  

Alguns modelos permitem ajustar a frequência de vibração entre 1 e 60 Hz, enquanto 

outros fornecem programas fixos que permitem selecionar duas ou três frequências 

específicas, geralmente entre 30 e 50 Hz. (REES et al., 2008).  

Em ensaios clínicos, Roelants et al., (2004) sugerem que para mostrar benefício, os 

protocolos de vibração avaliados em idosos devem apresentar frequência entre 12.6Hz a 60Hz 

com amplitudes variando entre 55 μm a 8mm e a duração da intervenção podendo variar de 

30 segundos a 10 minutos.  

Logo, não existe um treinamento padrão, principalmente por existir grande variação 

metodológica entre diversos estudos com os mesmos objetivos (OVERSTALL, 2003). Apesar 

do uso bastante difundido no treinamento e reabilitação, existe grande variabilidade nos 

protocolos de treinamento encontrados na literatura científica (BOGAERTS et al., 2007). 
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6.1.8 CONTRA-INDICAÇÕES DO USO DA PLATAFORMA VIBRATÓRIA 

 

As características dos protocolos de treinamento e intervenção com vibração podem 

variar em diversos aspectos como: as características da vibração (amplitude e frequência das 

ondas), o tipo de equipamento utilizado (plataformas, hastes vibratórias e vibradores locais), o 

tempo de exposição à vibração, o local de aplicação da vibração, o tempo e a frequência do 

treinamento. (WANDERLEY et al., 2011).  

Alguns trabalhos demonstraram que a vibração pode ocasionar alterações 

hemodinâmicas (BATISTA et al., 2007), além de relatos de mal estar e tonturas 

(HAGBARTH, 2002).  

Nem todo tipo de vibração tem o mesmo efeito; assim é importante avaliar o sentido 

da vibração, sua freqüência e intensidade. Com relação especialmente ao sentido, há 

possibilidade do movimento ser realizado nos três eixos, no entanto, só é recomendável o uso 

da vibração no sentido vertical.  

A amplitude normalmente encontrada varia de 6 a 12mm e o tempo de exposição seria 

apenas o tempo de duração do exercício. O tempo de exposição é um aspecto importante em 

termos de segurança, pois as vibrações têm a finalidade de aumentar a atividade nos músculos 

e exercícios específicos, portanto, o praticante só deverá ficar exposto à vibração durante o 

tempo e momento necessários. A exposição exagerada à vibração pode ter efeitos deletérios 

no organismo, conforme sugerido em estudos com trabalhadores submetidos à vibração em 

suas atividades laborais (BOWLING, 2009).  

Em estudo realizado por MAIKALA et al., (2006) foi mostrado que o grau de 

contração muscular e a posição do corpo durante a exposição à vibração podem afetar a 

resposta biológica. Martin e Park (1997) apontaram que o desencadeamento do reflexo tônico 

de vibração está diretamente relacionado com a frequência de vibração imposta ao tecido 

muscular. Em estudo realizado por Bongiovanni et al., (1990) sugeriu-se que a duração da 

exposição à vibração pode afetar positivamente a função muscular. Altas frequências e 

amplitudes de vibração associadas à exposição crônica por longos períodos de tempo causam 

danos importantes aos nervos periféricos, vasos sanguíneos e articulações (MAIKALA et al., 

2006). Deste modo, as evidências científicas apontam variações importantes que devem ser 

consideradas e controladas para uma maior viabilidade da intervenção com vibração 

(MARTIN E PARK, 1997). 
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Segundo BRUYERE et al., (2005) é importante ponderar os potenciais riscos dos 

efeitos adversos nos sistemas neurovasculares com os benefícios no que diz respeito ao 

protocolo de treinamento na plataforma vibratória. 

Além dos protocolos escolhidos, pode-se variar a forma de exercício realizado sobre a 

plataforma alterando o posicionamento do corpo (um ou dois apoios), o tipo de ação muscular 

realizada (estática ou dinâmica), e ainda, adicionando ou não sobrecarga externa ao exercício. 

A oscilação produzida por uma plataforma vibratória é transmitida por todo corpo do sujeito 

que sobre ela se posiciona, atingindo vários músculos e tecidos. Contudo, a vibração atinge 

com mais intensidade os tecidos próximos à plataforma (REES et al., 2008). 

 

6.1.9 EQUILÍBRIO E PLATAFORMA VIBRATÓRIA 

 

O treinamento físico pode retardar o declínio, aumentar tanto a força quanto a potência 

muscular e, consequentemente, a capacidade funcional do indivíduo ao longo do tempo. 

Uma das formas de treinamento que vem sendo utilizada para manter a funcionalidade de 

idosos é o treinamento realizado na plataforma vibratória (VICENT et al., 2002; 

ROELANTS et al., 2004). 

Em pessoas idosas, diversos estudos têm mostrado benefícios em resposta ao 

treinamento com vibração, dentre eles se destaca a melhora no equilíbrio corporal 

(BOGAERTS et al., 2007; BRUYERE et al., 2005; REES et al., 2008). 

Runge et al. (2000) foram um dos primeiros pesquisadores a demonstrar os efeitos da 

plataforma vibratória no equilíbrio em idosos. O objetivo do estudo foi avaliar a eficácia de 

um protocolo de treinamento na plataforma vibratória, utilizando um teste específico para 

idosos. Especificamente verificou-se o quão rápido o idoso alcançava a cadeira cinco vezes 

consecutiva com os braços cruzados sobre o peito. O grupo, composto por 34 indivíduos com 

média de idade de 67 anos, foi exposto à vibração três vezes por semana, durante 6 minutos 

na frequência de 27Hz durante dois meses e comparado entre si dois meses após o término do 

treinamento. O resultado da intervenção demonstrou uma melhora de 18% quando comparado 

com o período sem treinamento.  

Recentemente, Rees et al. (2008) indicaram benefícios no equilíbrio estático, em 

estudo que utilizou 43 participantes saudáveis, com média de idade de 73 anos, que foram 

randomizados em três grupos: plataforma vibratória, exercícios convencionais e grupo 

controle. Os grupos plataforma vibratória e exercícios convencionais receberam atividades 
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dinâmicas de suporte do peso três vezes por semana com duração de oito semanas, sendo que 

em cada sessão eram realizadas 4 séries de 45 a 80 segundos de estímulo (f= 26Hz, A= 5-8 

mm, SSV [Galileo]).  O equilíbrio estático foi avaliado pelo teste de permanência sobre um 

membro inferior, sendo este realizado antes de qualquer intervenção e imediatamente após o 

término do período de treino. Este teste mostrou uma melhora significativa nos indivíduos que 

receberam exercícios na plataforma quando comparados ao grupo submetido ao exercício 

convencional e ao grupo controle (p<0.05).  

Bogaerts et al. (2007) estudaram os efeitos de um programa de treinamento em 

plataforma vibratória durante doze meses, três vezes por semana, no controle postural em 

homens idosos saudáveis. Foram randomizados 97 indivíduos para o uso na plataforma 

vibratória, exercícios convencionais e grupo controle. A frequência utilizada na plataforma 

foi de 35-40Hz. O controle postural foi avaliado usando o Teste de Organização Sensória 

(SOT), Teste de Controle Motor (MCT) e Teste de Adaptação (ADT) por meio da 

posturografia computadorizada na seleção inicial, após seis e doze meses. O SOT mede a 

habilidade de tornar efetivo o uso das informações visuais, vestibular e proprioceptiva para 

manter o equilíbrio. Este teste resulta em escore de equilíbrio, onde demonstra a quantidade 

de deslocamento na direção ântero-posterior. Este escore melhorou de forma significativa no 

período de seis e doze meses (p<0.05). O MCT mede a habilidade de coordenar respostas 

automáticas após translações inesperadas para trás ou para frente. O estudo concluiu que o 

treinamento não mostrou efeito na latência em nenhuma das situações avaliadas. O ADT 

analisa a adaptação do sistema motor através do movimento nos dedos dos pés para cima ou 

para baixo após o movimento do aparelho. Foi demonstrado que ocorreu uma melhora 

significativa no grupo submetido à plataforma vibratória no período pré e pós-treino 

(p<0.001). Também houve uma melhora do controle postural entre o período do pré-treino e 

intermediário (p<0.032). Nos demais aspectos não foram observadas diferenças nos grupos 

exercício e controle.  

Cheung et al. (2007) com o objetivo de investigar a eficácia de um protocolo 

específico na melhora do equilíbrio, compararam 50 idosas sem hábito de praticar 

atividade física com 60 anos ou mais que recebiam treinamento na plataforma vibratória 

durante três meses, três vezes por semana na frequência de 20Hz por 3 minutos em relação 

ao grupo controle (n=25). Nesse estudo os idosos mostraram ganhos significativos na 

velocidade de movimento, movimento articular e controle corporal. Os autores concluíram 

que o uso do treinamento vibratório por 3 minutos diários para idosos mantém o equilíbrio e 

diminui o risco de quedas.  
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Bruyere et al. (2005) compararam o efeito da plataforma vibratória em idosos com 

média de idade de 82 anos, associada à fisioterapia (n=22) por um período de seis semanas 

em relação à fisioterapia isolada (n=20). O equilíbrio foi avaliado pelos testes de Tinetti, que 

avalia o equilíbrio e as anormalidades da marcha, e Timed Up & Go (TUG), usado para 

avaliar o risco de queda de um paciente e a capacidade de transferência relacionando com o 

equilíbrio dinâmico. O grupo da intervenção apresentou melhora do escore na escala de 

Tinetti e no TUG comparado ao grupo controle (p<0.001). Ambos os grupos realizaram 

fisioterapia três vezes por semana durante 10 minutos e o grupo submetido à vibração 

recebeu treinamento de 4 minutos (4 séries de 1 minuto, com pausa de 90 segundos em cada 

série) nas frequências de 10 e 26Hz, três vezes por semana durante as seis semanas do 

estudo. Concluiu-se que o treinamento melhorou o equilíbrio corporal e, conseqüentemente, 

reduz o risco de quedas. 

Bautmans et al. (2005) em um ensaio clínico randomizado envolvendo 24 idosos com 

média de idade de 77 anos investigaram os efeitos da plataforma vibratória no equilíbrio 

durante seis semanas em indivíduos institucionalizados. Os grupos foram alocados para 

receber seis semanas de treinamento na plataforma vibratória ou submetidos a exercícios 

estáticos (controle). Os desfechos foram averiguados por meio do TUG, teste de Tinetti e ca-

minhada até a cadeira. Ao final do treinamento, o teste de Tinetti e o TUG apresentaram 

melhores resultados no grupo da plataforma vibratória quando comparados com o controle 

(p<0.001, p<0.029 respectivamente).  

Kawanabe et al. (2007) conduziram um estudo com o objetivo de avaliar o efeito da 

plataforma vibratória no equilíbrio envolvendo 67 participantes com faixa etária média de 72 

anos, divididos em dois grupos. Um grupo recebeu exercícios e treino na plataforma 

vibratória, enquanto o grupo controle apenas exercícios. Os participantes do grupo que 

receberam exercícios e treino na plataforma vibratória foram treinados na plataforma com 

frequência de 12-20Hz durante 4 minutos, uma vez por semana durante oito semanas. Os 

parâmetros de velocidade de caminhada e tempo de permanência sobre um membro inferior 

foram avaliados para inferir o desempenho do equilíbrio. Após dois meses de treinamento, o 

tempo máximo de permanência sobre um membro inferior, tempo de caminhada de 10 metros 

e comprimento do passo melhoraram significativamente no grupo que sofreu intervenção com 

plataforma vibratória (p<0.05). No grupo controle (exercícios) não foi demonstrado uma 

melhora destes parâmetros. O estudo também não mostrou eventos adversos, sugerindo que o 

treino na plataforma é seguro e bem tolerado nesta população.  
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Van Nes et al. (2006) avaliaram um possível efeito sinérgico da plataforma vibratória 

com a reabilitação convencional no equilíbrio em pacientes com acidente vascular encefálico 

isquêmico na fase subaguda. Os autores estudaram 53 sujeitos com idade média de 61 anos, 

com incapacidade de moderada a grave, os quais foram randomizados para treino na 

plataforma ou para exercícios terapêuticos com música durante seis semanas. O grupo da 

plataforma recebeu 4 séries de 45 segundos com 1 minuto de intervalo entre as séries, a 30Hz 

de frequência e 3mm de amplitude por cinco dias semanais. Os instrumentos incluíram a 

Escala de Equilíbrio de Berg (usado na avaliação do equilíbrio dos pacientes idosos), teste de 

controle de tronco (avalia a capacidade do paciente de manter uma posição sentada, sua 

habilidade para a implantação de uma posição supina para um lado e, em seguida, o outro e a 

transferência da posição deitada para posição sentada), Índice de Mobilidade de Rivermead 

(analisa a mobilidade e é composta por três sessões: a primeira avalia as capacidades de 

membro inferior e tronco (dez itens), a segunda avalia as funções do membro superior (quinze 

itens), e a terceira é reproduzida em forma de questionário), Índice de Bartel (avalia o 

potencial funcional do indivíduo, medindo o nível de independência nas atividades de auto 

cuidado como alimentação, higiene pessoal, vestir-se, controle da bexiga, do intestino, 

deambulação, subir escadas, transferência da cadeira para cama), índice de motricidade 

(avaliar a eficiência motora) e limiar somatosensório no momento inicial, seis e doze semanas 

após. Ambos os grupos apresentaram melhora significativa (p<0.05) quando comparados com 

os valores iniciais na Escala de equilíbrio de Berg, porém não ocorreu diferença entre os 

demais parâmetros.  

Verschueren et al. (2004) investigaram o efeito de seis meses de treinamento na 

plataforma vibratória em mulheres pós menopausa. Foram incluídas 70 participantes com 

idade de 64 anos, divididas em treino na plataforma, exercícios de resistência e grupo 

controle. Os grupos da plataforma e do exercício treinaram três vezes por semana, na 

plataforma com freqüência de 35-40Hz, durante 24 semanas. O controle postural foi medido 

antes e após o período de treinamento utilizando-se um software específico. O controle 

postural foi submetido a quatro condições: equilíbrio estático com os olhos abertos, equilíbrio 

estático com os olhos fechados, equilíbrio estático após abdução voluntária breve dos braços 

na posição horizontal e após anteflexão dos braços na posição horizontal, sendo o controle 

postural avaliado no grupo da plataforma e no grupo controle. O controle postural estático, 

sem movimentos de membros superiores, não mudou com o treino na plataforma. O controle 

postural estático, após os movimentos de braços (ântero-posterior e médio-lateral), obteve 
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uma melhora significativa após o treinamento na plataforma (p<0.05). O grupo controle não 

apresentou nenhuma alteração nos parâmetros avaliados.  

Gusi et al. (2006) compararam os efeitos de um programa de exercícios na plataforma 

vibratória em relação a caminhadas. Os autores avaliaram 28 mulheres no período pós-

menopausa, que foram randomizadas para um treinamento efetuado três vezes por semana por 

um período de oito meses. Cada sessão na plataforma foi composta por 6 séries de 1 minuto 

na frequência de 12.6Hz e 30mm de amplitude. Já as caminhadas foram realizadas em sessões 

de 55 minutos. O equilíbrio postural foi verificado através do teste do flamingo, que consiste 

em ficar apoiado sobre um membro inferior enquanto o outro é fletido no joelho, sendo o 

tornozelo envolvido com a mão da perna pendente e os olhos fechados. Os participantes 

foram avaliados permanecendo na posição estática descrita durante 30 segundos e 

contabilizadas para fins de análise o número de tentativas efetuadas por cada sujeito. Este 

estudo mostrou uma melhora de 29% no equilíbrio no grupo usuário da plataforma em relação 

ao grupo da caminhada (p<0.023).  
 

 

TABELA 01  

                 Principais estudos envolvendo a plataforma vibratória 

Autor Participantes 
(número total e 
média etária) 

Duração 
(semana) 

Parâmetros 
da plataforma 
vibratória 
(PV) 

Desenho 
do estudo 

Principais 
desfechos 

Resultados 

Runge et al. 

(2000) 

 

Idosos, N=34, 

67anos 

8 27Hz, 3x/sem, 

1 sessão=6min 

Estudo 

cruzado 

Alcançar a 

cadeira 5 

vezes 

Melhora do 

tempo de 

alcance 

após treino 

na PV 

Verschueren 

et al. (2004) 

Mulheres pós 

menopausa 

N= 70 

64 anos 

24 35-40Hz 

3x/sem 

PV x exerc. 

resistência x 

grupo 

controle 

Avaliar o 

controle 

postural 

 

Melhora do 

controle 

postural no 

grupo PV. 

Bautmans et 

al. (2005) 

Institucionalizados 

N=24 

77 anos 

6 30 -50Hz 

3x/sem 

1 sessão= 2-

7min 

Exercícios 

estáticos x 

PV 

Teste de 

Tinetti e 

TUG; teste 

de alcançar 

a cadeira 

Melhora no 

grupo PV 

tanto com 

Tinetti 

quanto com 
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TUG. 

 

Bruyere et 

al. (2005) 

Institucionalizados 

N= 42 

82 anos 

6 10Hz e 26 Hz 

3x/sem 

1 sessão =4x 

1min 

Pausa de 90 

seg 

Fisioterapia 

x PV + 

fisioterapia  

Teste de 

Tinetti e 

TUG 

Melhora no 

grupo da 

intervenção 

do Tinetti e 

TUG 

Gusi et al. 

(2006) 

Idosas pós 

menopausa 

N= 28 

66 anos 

32 12.6 Hz, 

3x/sem 

1 sessão= 6x 

1min 

Caminhada 

(grupo 

controle) x 
PV 

Avaliar o 

equilíbrio 

corporal no 

teste do 

Flamingo 

cego 

Melhora do 

equilíbrio no 

grupo PV 

Van Nes et 

al. (2006) 

Pacientes na fase 

subaguda do AVE 

em reabilitação 

N= 53 

61 anos 

6 30 Hz 

5x/sem 

1 sessão= 4 x 

45 seg, com 1 

min de 

intervalo 

PV x 
exercícios  

terapéuticos 

+ música 

Escala de 

equilíbrio de 

Berg, 

Índices 

Bartel, 

motricidade, 

Rivermeadd

e 

mobilidade, 

limiar 

somatosens

orial 

Teste de 

controle de 

tronco 

Melhora na 

Escala de 

Berg para 

ambos os 

grupos, mas 

sem 

diferença 

entre os 

grupos nos 

demais 

desfechos 

Cheung et 

al. (2007) 

Idosas 

N= 75 

>60 anos 

12 20 Hz 

3 x/sem 

1 sessão=3min 

Sedentarism

o (grupo 

controle) x 
PV 

Sistema de 

equilíbrio 

básico; 

velocidade 

de 

movimento 

Melhora do 

grupo da PV 

na 

velocidade 

de 

movimento 

e controle 

corporal 

Kawanabe 

et al. (2007) 

Idosos 

N=67 

72 anos 

8 12-20Hz 

1x/sem 

1 sessão= 

Caminhada 

(grupo 

controle) x 

Velocidade 

de 

caminhada 

Melhora de 

todos os 

desfechos 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

6.2  DISCUSSÃO  

 

A literatura atual tem sido foco de vários estudos acerca da plataforma vibratória. No 

entanto, ainda não existe um consenso que fundamente um padrão considerado ideal para o 

treinamento na melhora do equilíbrio em idosos. O estudo mostrou que os autores citados 

apresentaram diferentes protocolos de treinamento utilizando a plataforma vibratória, que 

variam em relação à frequência, amplitude, duração da sessão e período de treinamento. 

Verificou-se resultados positivos na frequência entre 10 a 50Hz, bem como no período de 

duração de cada intervenção, que oscilou de 6 a 48 semanas.  

Outro ponto relevante é o fato de haver poucos estudos avaliando exclusivamente o 

equilíbrio. Dos trabalhos citados anteriormente, 50% apresentam como foco a avaliação do 

ganho de massa óssea, ganho de massa muscular e fortalecimento muscular, além da variável 

equilíbrio.  

Apesar de a maioria dos estudos terem mostrado melhoras significativas no equilíbrio, 

também apresentavam limitações metodológicas, que poderiam comprometer a qualidade do 

4min PV+ 

caminhada 

Compriment

o do passo 

Teste de 

equilíbrio 

sobre um 

membro 

inferior 

no grupo da 

intervenção 

Bogaerts et 

al. (2007) 

Homens idosos 

N=97 

68 anos 

48 35-40Hz 

3x/sem 

1sessão= 40 

seg 

PV x 

exercícios 

convenciona

is x grupo 

controle 

Avaliar o 

controle 

postural 

através dos 

testes SOT, 

MCT e ADT 

 

Melhora no 

SOT  e ADT 

nos grupos 

da PV 

Rees et al. 

(2008) 

Idosos 

N=43 

73 anos 

8 26Hz 

3x/sem 

1sessão=4x45- 

80seg 

PV x 
exercícios 

convenciona

is x grupo 

controle 

Equilibrio 

estático 

(teste sobre 

um membro 

inferior) 

Melhora do 

grupo PV 

em 

comparação 

aos demas 
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estudo. Runge et al. (2000) relataram uma melhora de 18% nos indivíduos submetidos ao 

teste de alcance da cadeira, mas não efetuaram uma comparação direta com um grupo con-

trole. Outro aspecto está relacionado à falta de evidências sobre a validade e a confiabilidade 

dos instrumentos empregados na medida dos desfechos, como, por exemplo, o teste do fla-

mingo usado por Gusi et al. (2006).  

Os estudos de Bruyere et al. (2005) ; Cheung et al. (2007); Gusi et al. (2006); 

Kawanabe et al. (2007); Van Nes et al. (2006); Verschueren et al. (2004) compararam a 

plataforma vibratória com exercícios ou fisioterapia. Estas intervenções foram frequentemente 

descritas como “padrão” sem, no entanto, especificar os procedimentos envolvidos, o que tor-

na pouco transparente a resposta ao tratamento. Assim, estudos com maior rigor metodológico 

poderiam comparar exercícios idênticos em grupos submetidos ou não à vibração.  

Também em relação à faixa etária, percebe-se uma média etária ampla, que varia de 61 

anos a 82 anos, sugerindo, inclusive, algum benefício do treinamento nestes grupos, onde, até 

o momento, não há uma contra-indicação absoluta ao uso da plataforma nestes grupos etários. 

Um único estudo (Van Nes et al., 2006), envolvendo idosos na fase subaguda pós acidente 

vascular encefálico, onde compara o uso da plataforma vibratória, exercícios com música e 

exercícios convencionais não demonstrou uma diferença significativa entre estes grupos 

(p<0.05). No entanto, o uso do equipamento foi bem tolerado pelos indivíduos, abrindo uma 

nova possibilidade terapêutica. 
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7 CONCLUSÃO  

 

Recentemente, tem crescido o interesse pelo uso da plataforma vibratória como um 

meio de treinamento para idosos. A maioria dos estudos apresentados demonstrou um efeito 

positivo na melhora do equilíbrio. Estes achados se mostram promissores na prevenção de 

quedas nos idosos, sendo um elemento fundamental na preservação da qualidade de vida.  

Neste momento, existem diversos protocolos de treinamento utilizados, o que pode 

ser um fator prejudicial na interpretação dos resultados e também na sua reprodutibilidade. 

Assim, outros estudos podem colaborar para clarear qual a relação adequada de dose-

resposta de vibração para melhorar o equilíbrio.  

Isso confirma a necessidade de pesquisas futuras que, preferencialmente, deveriam 

incorporar o desenho de um estudo controlado, randomizado, com tamanho amostral 

adequado e que inclua avaliações independentes e “cegas” da resposta da plataforma 

vibratória em relação ao equilíbrio e outras variáveis. 

Apesar destes questionamentos, os resultados envolvendo a plataforma vibratória são 

encorajadores, sendo uma alternativa viável de terapia para a melhora do equilíbrio e da 

mobilidade funcional em idosos. 
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