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RESUMO 

 

Na busca por um método eficiente, que possa acelerar e otimizar os ganhos de força 
muscular em atletas e não atletas, a adição de vibrações mecânicas ao treinamento 
de força tem ganho, atualmente, destaque no treinamento esportivo e nas ciências 
do esporte.A possível justificativa para esse aumento de força baseia-se na 
produção do reflexo tônico de vibração (RTV). Visando a redução de dissipação de 
energia ocorrida na VCI durante a transmissão através de tecidos corporais, e 
considerando que o objetivo final da aplicação de vibração mecânica é gerar 
alongamentos no músculo que realiza o treinamento de força, alguns autores 
investigaram os efeitos da aplicação localizada de vibração, onde encontraram um 
aumento significativo da força muscular. O objetivo do presente estudo foi verificar 
os efeitos crônicos da aplicação de vibração mecânica localizada sobre a força 
máxima dos músculos flexores do cotovelo durante um treinamento dinâmico de 
força. A amostra consistiu de 20 voluntários do sexo masculino. Para avaliar a força 
dos músculos flexores do cotovelo foram realizados os testes de uma repetição 
máxima (1RM) e de contração voluntária máxima (CVM) no mesmo equipamento de 
treinamento. Ambos os grupos, GSV e GCV realizaram quatro semanas de 
treinamento de força, dinâmico, unilateral, dos músculos flexores do cotovelo, sem 
aplicação de vibração. Após quatro semanas de treinamento foram realizados novos 
testes de 1RM e CVM. Em cada sessão de treinamento foram realizadas quatro 
séries de oito a dez repetições máximas, no exercício de flexão de cotovelo.  A 
hipótese gerada foi de que o treinamento com aplicação de vibração resultaria em 
um aumento na força muscular dos músculos flexores do cotovelo quando 
comparado ao treinamento convencional. Os resultados deste estudo sugerem que a 
aplicação da vibração localizada no treinamento dinâmico não influencia de maneira 
significativa nos ganhos de força muscular obtidos após quatro semanas, pois os 
resultados apontam aumento significativo em ambos os grupos sem diferença entre 
os mesmos. Diante dos dados analisados foi possível concluir que a aplicação de 
vibração na direção da resultante das forças musculares não altera os efeitos de 
quatro semanas de treinamento dinâmico de força. 
 

Palavras-chave: Treinamento de força. Vibração localizada. Reflexo tônico de 

vibração.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Na busca por um método eficiente, que possa acelerar e otimizar os 

ganhos de força muscular em atletas e não atletas, a adição de vibrações mecânicas 

ao treinamento de força tem ganho, atualmente, destaque no treinamento esportivo 

e nas ciências do esporte (YUE et al., 2006). Esse método de treinamento de força, 

determinado pela adição de vibração mecânica aos componentes da carga, é 

denominado Treinamento Vibratório (LUO et al., 2005). Apesar das diferentes 

aplicabilidades, a utilização deste método nas rotinas de treinamento, principalmente 

de atletas de alto nível, se justifica pelo fato de que a capacidade de gerar força 

pode ser desenvolvida a partir de breves períodos de aplicação de vibrações 

mecânicas (REHN et al., 2007).  

Diversos estudos apontam aumentos significativos da força muscular, 

quando o treinamento convencional de força está associado ao uso de vibração 

mecânica, sendo esses aumentos agudos (SILVA et al., 2008; BEDIENT et al., 2009; 

ARMSTRONG et al., 2010; MARÍN & RHEA, 2010) e crônicos (WILCOCK, 2009; 

CARSON et al., 2010;  MACHADO et al., 2010, MARÍN & RHEA, 2010; COUTO et 

al., 2011). Entretanto, estes estudos utilizaram do treinamento de força isométrico, 

não sendo encontrados estudos que utilizaram de contrações dinâmicas com adição 

de vibração mecânica no treinamento. Assim, fica clara a necessidade de estudos 

específicos com adição de vibração mecânica neste tipo de contração muscular, que 

possivelmente é mais específica para atividades diárias e esportivas. 

A possível justificativa para esse aumento de força baseia-se na produção 

do reflexo tônico de vibração (RTV). Segundo Chen et al. (2003), o fuso muscular é 

um tipo de proprioceptor que detecta as alterações no comprimento das fibras 

musculares e a velocidade de mudança de comprimento dessas fibras. O sistema 

músculo-esquelético, quando exposto a vibração, permite a ocorrência de súbitas 

alterações em seu comprimento, apresentando uma resposta que é expressa na 

forma do RTV que surge como resultado da estimulação dos fusos musculares e 

que se assemelha ao clássico reflexo miotático (CARLSOO, 1982; CHEN et al., 

2003; WILCOCK, 2009). 

As vibrações aplicadas durante o treinamento geralmente possuem 

pequenas amplitudes e freqüências elevadas, fato que repercute em pequenas 



 
 

amplitudes de estiramento muscular e em elevadas velocidades de estiramento 

(COUTO et al., 2011). O RTV pode ser entendido como um segmento do reflexo do 

estiramento que resulta principalmente da atividade de vibração induzida nas fibras 

Ia dos fusos musculares (DE GAIL et al., 1966; ROLL et al., 1989; TAKATA et al., 

1996) e é mediado por vias monossinápticas e polissinápticas (ROMAIGUERE et al., 

1991; MATTHEWS, 1996). 

A Vibração de Corpo Inteiro (VCI) é um método de aplicação indireta de 

vibrações mecânicas, que são transmitidas aos músculos pelos tecidos corporais, 

especialmente para os mais distantes do ponto de aplicação da vibração (LUO, 

MCNAMARA, MORAN, 2005). O estímulo é geralmente transmitido pelos pés em 

contato com uma plataforma vibratória, sendo essa a maneira mais comum de 

realizar exercícios com adição de vibrações mecânicas (MARÍN & RHEA, 2010). A 

plataforma gera estímulos com direção, amplitude, velocidade e freqüência 

manipuláveis (MAHIEU et al., 2006).  

De acordo com Rittweger (2010), o corpo humano não é um corpo rígido, 

onde músculos e tendões atuam como elementos que armazenam e liberaram 

energia mecânica. Portanto, a energia durante a VCI pode ser reduzida quando 

transmitidas através de tecidos do corpo, assim os músculos mais distantes da fonte 

de vibração podem não sofrer os efeitos do treinamento (LUO et al., 2007). Com a 

vibração localizada, a amplitude e freqüência não diferem dos valores determinados 

na origem da vibração (LUO et al., 2005). No entanto a VCI pode ser capaz de 

estimular mais grupos musculares ao mesmo tempo, ao contrário da vibração 

localizada, na qual é possível ativar um maior número de unidades motoras 

adicionais (ISSURIN, 2005). Visando a redução de dissipação de energia das 

vibrações durante a transmissão através de tecidos corporais (LUO et al., 2005), e 

considerando que o objetivo final da aplicação de vibração mecânica é gerar 

alongamentos no músculo que realiza o treinamento de força, alguns autores como 

Carson et al. (2010), Couto et al. (2011), Luo (2005) e Silva et al. (2008) 

investigaram os efeitos da aplicação localizada de vibração, onde encontraram um 

aumento significativo da força muscular. . 

A partir da aplicação da vibração localizada é possível gerar 

alongamentos rápidos e consecutivos, especificamente nos músculos que realizam 

esta contração, neste caso, os músculos alvo (LUO, MCNAMARA, MORAN, 2007). 



 
 

A Vibração Localizada (VL) é um método onde a vibração é aplicada no 

ventre muscular (MARTIN & PARK, 1997), no tendão do músculo alvo (LUO, 

MCNAMARA, MORAN, 2007), ou na direção das resultantes da força muscular 

(COUTO et al., 2011). Neste último mecanismo, a vibração é aplicada em um cabo 

de aço que passa por uma roldana com um eixo excêntrico acoplado a um motor, 

que empurra esse cabo de aço, gerando oscilações no cabo na direção do vetor da 

resultante das forças musculares. 

Entretanto não foram encontrados estudos que investigassem os efeitos 

crônicos da aplicação de vibração localizada durante um treinamento dinâmico de 

força. Diante disso o objetivo do presente estudo foi verificar os efeitos crônicos da 

aplicação de vibração mecânica localizada sobre a força máxima dos músculos 

flexores do cotovelo durante um treinamento dinâmico de força. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 MÉTODOS 

 

 

2.1 Amostra 

 

 

A amostra consistiu de 20 voluntários do sexo masculino (22,12 ± 2,72 

anos, 1,74 ± 0,07 m, 72,06 ± 11,37 Kg), que não foram submetidos a algum tipo de 

treinamento de força há um período mínimo de 12 meses anteriores ao estudo. 

Estes voluntários não possuíam histórico de lesão nos membros superiores. 

Os indivíduos foram informados sobre a natureza do estudo e assinaram 

um termo de consentimento livre e esclarecido. Todos os procedimentos foram 

aprovados pelo Comitê da Universidade Federal de Minas Gerais. Número do 

parecer: ETIC 0159.0.203.000-11. 

 

 

2.2 Desenho Experimental 

 

 

Para avaliar a força dos músculos flexores do cotovelo foram realizados 

os testes de uma repetição máxima (1RM) e de contração voluntária máxima (CVM) 

no mesmo equipamento de treinamento. Após a realização dos testes de força, os 

indivíduos foram distribuídos de forma aleatória e balanceados em função dos 

resultados do teste de 1 RM, em dois grupos: grupo sem vibração (GSV) e grupo 

com vibração (GCV). Ambos os grupos foram compostos por 10 indivíduos. O GSV 

realizou quatro semanas de treinamento de força, dinâmico, unilateral, dos músculos 

flexores do cotovelo, sem aplicação de vibração. O GCV realizou o mesmo 

treinamento, mas com adição de vibração mecânica na direção da resultante das 

forças musculares. Em ambos os grupos o membro treinado foi o direito, sendo este 

o dominante de toda a amostra. 

Após quatro semanas de treinamento foram realizados novos testes de 

1RM e CVM. O período de quatro semanas foi determinado pelo fato de que alguns 

pesquisadores têm apontado que essa duração é suficiente para alcançar efeitos 



 
 

significativos durante o treinamento com vibrações localizadas (COUTO et al., 2011, 

SILVA et al., 2008; ISSURIN et al., 1994). 

 

 

2.3 Protocolo de Treinamento 

 

 

Treinamento sem vibração 

 

Em cada sessão de treinamento foram realizadas quatro séries de oito a 

dez repetições máximas, no exercício de flexão de cotovelo no equipamento do tipo 

banco Scott. O sistema de carga consistiu de uma coluna de pesos, conectada à 

empunhadura específica do exercício por meio de um cabo de aço, o que permitiu 

que os indivíduos realizassem a amplitude completa do movimento. Não foi 

permitida a realização de pausas em qualquer ângulo articular, durante a contração. 

Para cada uma das séries, o peso foi ajustado para que o indivíduo pudesse cumprir 

a faixa de repetições estabelecida. Foi respeitado um intervalo de dois minutos entre 

as séries. Cada voluntário realizou três sessões semanais, com um intervalo mínimo 

de recuperação de 48 horas entre as sessões de treinamento, durante quatro 

semanas. 

 

Treinamento com vibração 

 

O grupo com vibração localizada realizou o mesmo protocolo de 

treinamento do grupo sem vibração. No entanto, foram adicionadas vibrações 

mecânicas na direção da resultante das forças musculares envolvidas no exercício. 

As vibrações aplicadas possuíram uma freqüência de 30 hertz e uma amplitude de 

seis milímetros, pois essa configuração permite que o reflexo tônico de vibração seja 

alcançado, assim como afirmam Wilcock et al. (2009), Marín & Rhea (2010) e 

Bedient et al. (2009). O cabo de aço, que une a coluna de anilhas à empunhadura, 

foi conectado a um motor acoplado a um eixo excêntrico, que permite empurrar este 

cabo de aço. A ativação do equipamento produzia uma oscilação no cabo na direção 

do vetor da resultante das forças musculares. 

 



 
 

2.4 Protocolo de Testes 

 

 

O teste de uma repetição máxima (1RM) foi constituído por no máximo 

cinco tentativas, com pausa de cinco minutos entre elas. A progressão do peso a 

cada série foi gradual, sendo realizada em função da percepção subjetiva dos 

indivíduos e dos avaliadores. Cada voluntário foi instruído a realizar apenas uma 

repetição por tentativa. Quando, após o intervalo de recuperação, a execução 

completa do movimento não fosse realizada foi considerado como o peso máximo o 

valor deslocado na tentativa anterior. Após um período de 48 horas, uma nova 

sessão de testes de 1RM foi realizada, com o objetivo de garantir a reprodutibilidade 

deste teste de força, conforme achados de McCurdy et al. (2008).  

Após um intervalo de quarenta e oito horas, contadas a partir do término 

do teste de 1RM, foram realizados os testes da CVM. O protocolo do teste de 

Contração Voluntária Máxima (CVM) foi constituído por três ações isométricas 

máximas, com duração de seis segundos e um intervalo de cinco minutos entre cada 

ação. O maior valor de força encontrado foi considerado como a força máxima do 

voluntário. A posição de teste foi padronizada em flexão do cotovelo em 90 graus, 

verificada por meio de goniômetro manual. Os mesmos procedimentos foram 

repetidos após quatro semanas de treinamento. 

 

2.5 Instrumentação 

 

O treinamento foi realizado em um banco do tipo Scott assim como no 

estudo de Silva (2008). O sistema de carga consistiu de uma coluna guia para 

deslocamento do peso utilizado, que foi acoplada ao banco Scott. A movimentação 

do peso ocorreu a partir de um cabo de aço preso à empunhadura específica do 

exercício proposto. A seleção por um sistema ajustável de anilhas, e não de placas, 

foi adotado para possibilitar ajustes mais precisos no peso utilizado. 

O equipamento gerador da vibração mecânica foi composto por um motor 

da marca Siemens, trifásico de indução, modelo WEG W22 PLUS, 2cv, 3600 rpm, 

220-380 V, acoplado a um eixo excêntrico com uma roldana na extremidade, que 

permite empurrar o cabo de aço que une a coluna de anilhas à empunhadura. A 



 
 

frequência da vibração foi controlada por um inversor de frequência da marca Weg, 

modelo Easy Drive CFW 10, 200-240 VAC, 50/60 Hz. 

Os valores da força foram obtidos utilizando uma célula de força da marca 

JBA, ZbStaniak, Polônia, capacidade 10000N, calibrada, conectada a um 

amplificador e decodificador de sinais (WTM 005–2T/2P, Jaroslaw Doliriski Systemy 

Mikroprocesorowe, Polônia). O amplificador, por sua vez, foi conectado ao 

computador, em interface com o programa MAX (versão 5.1, JBA, ZbStaniak, 

Polônia), que permite a análise da curva força em função do tempo. Foi utilizada a 

freqüência de amostragem de 1000 Hz. 

 

 

2.6 Análise Estatística 

 

A normalidade dos dados foi verificada a partir do teste de Kolmogorov-

Smirnov. A comparação das médias dos dois grupos nas etapas de pré e pós-teste 

foi realizada a partir da ANOVA two-way com Medidas Repetidas. Para comparação 

entre os resultados de 1RM obtidos nas sessões de pré-teste foi realizado o Teste T 

Pareado. Foram utilizados testes de Coeficiente de Correlação Intraclasse e Erro 

Padrão de Medida para verificar a confiabilidade da medida. O nível de significância 

adotado foi de 0,05. Além da estatística inferencial, foi realizada a análise descritiva 

dos dados. Para a análise estatísticas dos dados será utilizado o software Sigma 

Plot versão 10.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 RESULTADOS 

 

 

Os valores médios dos testes de 1RM apresentaram aumentos 

significativos do pré para o pós-teste, tanto no grupo sem vibração (GSV), quanto no 

grupo com vibração (GCV). Os resultados estão demonstrados na tabela 1.  

 

 
TABELA 1 – Valores do pré e do pós-teste obtidos no teste de 1RM 

Resultados dos testes de 1RM  
Grupo Pré-teste (kg) Pós-teste (kg) 

Sem vibração 15,3±3,8 17,4±4,8* 

Com vibração 13,7±2,4 15,2±3,1* 
*Aumento significativo entre pré e pós-testes (p < 0,05). 

 
 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os resultados dos 

testes das duas sessões de 1RM (p < 0,05). 

Os resultados dos testes de CVM também apresentaram aumentos 

significativos em ambos os grupos, na comparação entre valores de pré-testes e 

pós-testes (tabela 2). 

 

 
TABELA 2 – Valores do pré e do pós-teste obtidos no teste de CVM 

Resultados dos testes de CVM (N) 
Grupo Pré-teste Pós-teste 

Sem vibração 215,9±40,7 275,2±105,1* 

Com vibração 209,6±32,5 240,8±29,5* 
*Aumento significativo entre pré e pós-testes (p < 0,05). 

 

 

O GSV apresentou um aumento médio de 10,6 ± 10,4% nos valores 

obtidos no pós-teste de 1RM, em comparação aos valores obtidos no pré-teste, 

enquanto o grupo GCV apresentou um aumento médio de 8,7 ± 11,4% na mesma 



 
 

comparação. Os aumentos nos valores 1RM obtidos no GSV e GCV foram 

estatisticamente semelhantes. Nos testes de CVM, o grupo GSV apresentou um 

aumento percentual médio de 15,9 ± 18,5%, enquanto GCV apresentou o aumento 

médio de 11,9 ± 10,3%. Igualmente, não foram encontradas diferenças significativas 

entre os grupos (p < 0,05).  

Os valores estão representados na figura abaixo. 

 

FIGURA 1 – Variação do aumento dos resultados obtidos no pós-teste sobre a força 
máxima através dos testes de 1RM e CVM 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 DISCUSSÃO 

 

 

O treinamento de força dinâmico com adição de vibração localizada é 

uma investigação pouco encontrada na literatura. A hipótese gerada foi de que o 

treinamento com aplicação de vibração resultaria em um aumento na força muscular 

dos músculos flexores do cotovelo quando comparado ao treinamento convencional. 

Os resultados deste estudo sugerem que a aplicação da vibração localizada no 

treinamento dinâmico não influencia de maneira significativa nos ganhos de força 

muscular obtidos após quatro semanas de treinamento convencional.  

As modificações na força muscular durante curtos períodos de 

treinamento de força parecem ser resultado da melhoria do ajuste neural intra e 

intermuscular durante a execução do movimento. Acredita-se que tais adaptações 

estejam atreladas ao aumento do número de unidades motoras recrutadas, a 

melhoria da sincronização e freqüência de disparos das unidades motoras e a menor 

co-ativação dos músculos antagonistas, desencadeando maior produção de força 

durante as fases iniciais do treinamento (KOMI, 1986). 

De acordo com o posicionamento do ACSM (2002), os ganhos de força 

são mais relevantes durante as fases iniciais do que nas fases intermediárias e 

avançadas do treinamento de força, pelo fato da ocorrência das adaptações neurais, 

na qual um indivíduo destreinado pode aumentar em 40% seus ganhos de força, 

enquanto um indivíduo bem treinado apenas 2%. 

O’Bryant  et al. (1988) e Hickson et al. (1994)  relatam que os ganhos de 

força ocorrem dentro de um prazo de 4 a 8 semanas de treinamento de força que 

demonstraram repetidamente ocorrência de aumentos na força resultantes das 

adaptações neurais significativas, e não apresentando resultados do tamanho 

aumentado do músculo (hipertrofia) durante o treinamento de força. 

Barroso et al. (2005) afirmam que quando a musculatura sofre uma 

tensão que atinge níveis que podem causar danos ao sistema muscular, os OTGs 

aumentam suas atividades elétricas inibindo a descarga neural dos motoneurônios 

para os músculos ativos, fazendo com que o músculo diminua a força produzida 

e/ou impedindo o aumento dela. A existência de mecanismos que inibem a inibição 

dos OTGs, adquiridos com o treinamento pode favorecer os ganhos de força. 



 
 

Um outro mecanismo que representa a adaptação neural é o aumento da 

estimulação de unidades motoras durante o treinamento de força (graduação de 

força). Este mecanismo define-se, pelo fato de quanto maior o estímulo perto da 

tensão máxima, maior será o número de fibras recrutadas para gerar força (FLECK 

et al., 1996). Maior e Alves (2003) reiteram que o treinamento de força pode também 

contribuir com outros fatores neurais, como a co-ativação dos músculos agonista e 

antagonista. Esses têm por resultado a eficiência melhorada de ambos os grupos 

(agonistas e antagonistas) que combinam junto para contrair-se e relaxar durante 

todo o movimento. 

Muitos estudos apontam melhora significativa da força quando o 

treinamento convencional está associado ao uso de vibração mecânica. A possível 

justificativa para esse aumento de força baseia-se na produção do reflexo tônico de 

vibração (RTV). Esse reflexo é gerado pelas vias Ia aferentes como resposta ao 

aumento brusco e rápido do comprimento do fuso muscular gerado pela vibração. 

Muito semelhante a esse reflexo temos o clássico reflexo miotático (BOSCO et al., 

1999, 2000; RITTWEGER et al., 2000, 2003; CARDINALE, 2003; TORVINEN et al., 

2002; SILVA, 2004). Outro estudo sugere que o RTV facilita a ativação das unidades 

motoras, interferindo no padrão de ativação e na quantidade de fibras motoras de 

contração rápida ativadas, o que tem papel importante na produção de força e 

potência muscular (RITTWEGER, BELLER, FELSENBERG, 2000). 

De acordo com Rittweger (2010) exercícios com aplicação de vibração 

são caracterizados por cíclicas transições entre a fase excêntrica e concêntrica.  

Logo este tipo de aplicação de vibrações mecânica poderia ter ultrapassado o limite 

voluntário da produção de força e contribuir para a ativação dos componentes 

involuntários de produção de força muscular, características neste caso pela ação 

excêntrica. Além disso, Silva et al. (2008) sugeriram que a aplicação de vibrações 

locais na direção da força muscular resultante pode ser mais eficiente, por causa da 

tração que se forma na direção oposta a contração do músculo e que pode 

aumentar a estimulação dos fusos. Além disso, de acordo com Issurin (2005), um 

treinamento regular e sistemático com a aplicação de vibrações pode gerar uma 

forte diminuição na ação inibitória do órgão tendinoso de Golgi (OTG). Como 

resultado, durante o desempenho de contração máxima é possível gerar mais força 

devido a uma ação inibitória inferior do OTG. 



 
 

Possivelmente o fato de não serem encontradas diferenças significativas 

entre os resultados do GSV e do GCV se deve à elevada treinabilidade da amostra, 

uma vez que todos os indivíduos participantes não estavam envolvidos com nenhum 

treinamento de força e obtiveram uma elevada resposta ao treinamento, 

independente da aplicação de vibração. Outro aspecto importante é o fato da 

vibração ter sido aplicada na direção da resultante das forças musculares. Este tipo 

de vibração já se mostrou eficiente em potencializar os efeitos crônicos do 

treinamento de força (COUTO et al., 2011; SILVA et al., 2008). Entretanto, nestes 

trabalhos foi utilizado treinamento isométrico. Como no presente estudo foi utilizado 

treinamento dinâmico de força, pode ser que este tipo de vibração não contribua 

para aumentar os efeitos do treinamento dinâmico. Além disso, nos estudos de 

Couto et al. (2011) e Silva et al. (2008) foram utilizadas contrações voluntárias 

máximas. Já no presente trabalho foram utilizadas entre oito e dez repetições com 

ajuste da carga. Assim, é possível que a aplicação de vibração contribua de maneira 

significativa para os aumentos de força apenas em intensidades próximas do 

máximo. Além disso, o tempo do treinamento (quatro semanas) pode ter sido 

insuficiente para aumentar significativamente a diferença entre os dois grupos. Um 

fator relevante é a baixa especificidade dos testes (testes máximos) utilizados como 

parâmetro para controle das adaptações do treinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 CONCLUSÃO 

 

 

 Diante dos dados analisados foi possível concluir que a aplicação de vibração 

na direção da resultante das forças musculares não altera os efeitos de quatro 

semanas de treinamento dinâmico de força. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
 
AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE – ACSM. Progression Models in 
Resistance Training for Healthy Adults. Medicine and Science in Sports and 
Exercise, v.34, n.2, p.364-380, 2002. 
 
 
BARROSO, R; TRICOLI, V; UGRINOWITSCH, C. Adaptações neurais e 
morfológicas ao treinamento de força com ações excêntricas. Revista Brasileira de 
Ciência e Movimento, n.13, v.2, p.111-122, 2005. 
 
 
CARDINALE, M.; BOSCO, C. The use of vibration as an exercise intervention. 
Exercise and Sport Sciences Reviews, v.31, p.3-7, 2003. 
 
 
CARLSOO, S. The effect of vibration on the skeleton, joints and muscles: a review of 
literature. Applied Ergonomics, v.13, n.4, p.251-258, 1982. 
 
 
CARSON, R. G.; POPPLE, A. E.; VERSHUERENSMP, R. I. E. K. Superimposed 
Vibration Confers no additional benefit compared with resistance training alone. 
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, v.20, p.827-833, 2010. 
 
 
CHEN, H. H.; HIPPENMEYER, S.; ARBER, S.; FRANK, E. Development of the 
monosynaptic stretch reflex circuit. Current Opinion in Neurobiology, v.13, p.96-
102, 2003. 
 
 
CRONIN, J.; NASH, M.; WHATMAN, C. The acute effects of hamstring stretching 
and vibration on dynamic knee joint range of motion and jump performance. 
Physical Therapy in Sport, v. 9, p.89-96, 2008. 
 
 
DE GAIL, P.; LANCE, J. W.; NEILSON, P. D. Differential effects on tonic phasic 
reflex mechanisms produced by vibrations of muscles in man. Journal of 
Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, v.29, n.1, p.1-11, 1966. 
 
 
DIAS, R. M. R.; CYRINO, E. S.; SALVADOR, E. P.; NAKAMURA, F. Y.; PINA, F. L. 
C.; OLIVEIRA, A. R. Impacto de oito semanas de treinamento com pesos sobre a 
força muscular de homens e mulheres. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 
v.11, n.4, p. 224-228, 2005. 
 
 



 
 

FLECK, S. J.; KRAEMER, W .J.; EVANS, W. J. Strength and power training: 
physiological mechanisms of adaptation. Exercise Sports Science Review, v.24, 
p.363-397, 1996. 
 
 
HICKSON, R. C.; HIDAKA, K.; FOSTER, C. Skeletal muscle fiber type, resistance 
training and strength related performance. Medicine and Science in Sports and 
Exercise, n.26, p.593-598, 1994. 
 
 
HUMPHRIES, B.; WARMAN G.; PURTON, J.; DOYLE, T. L. A.; DUGAN, E. The 
influence of vibration on muscle activation and rate of force development during 
maximal isometric contractions. Journal of Sports Science and Medicine, v.3, 
p.16-22, 2004. 
 
 
ISSURIN, V. B. Vibration and their applications in sports: a review. The Journal of 
Sports Medicine and Physical Fitness, v.45, p.324-336, 2005. 
 
 
KOMI, P. V. Training of muscle strength and power: interaction of neuromotoric, 
hypertrophic, and mechanical factors. International Journal Sports Medicine, v.7, 
p.10-15, 1986. 
 
 
LUO, J.; MCNAMARA, B. P.; MORAN, K. Influence of resistance load on 
eletromyography response to vibration training with sjd maximal isometric 
contraction. International Journal of Sports Science and Engineering, v.1, p.45-
54, 2007. 
 
 
LUO, J.; MCNAMARA, B.; MORAN, B. The Use of Vibration Training to Enhance 
Muscle Strenght and Power. Sports Medicine, v.35, n.1, p.23-41, 2005. 
 
 
MAHIEU, N. N; WITVROUW, E.; VOORDE, D. V.; MICHILSENS, D.; ARBYN, V.; 
BROECKE, W. V. Improving Strength and Postural Control in Young Skiers: Whole-
Body Vibration Versus Equivalent Resistance Training. Journal of Athletic Training, 
v.41, n.3, p.286-293, 2006. 
 
 
MAIOR, A; ALVES, A. A contribuição dos fatores neurais em fases iniciais do 
treinamento de força muscular: uma revisão bibliográfica. Revista Motriz, v.9, n.3, 
p.161-168, 2003. 
 
 
MARÍN, P. J.; RHEA, M. R. Effects of vibration training on muscle strength: A meta-
analysis. The Journal of Strength & Conditioning Research, v.24, p.548-556, 
2010. 
 



 
 

MARTIN, B. J.; PARK, H. Analysis of the tonic vibration reflex: influence of vibration 
variables on motor unit synchronization and fatigue. European Journal of Applied 
Physiology, v.75, p.504-511, 1997. 
 
 
MATTHEWS, P. B. C. The reflex excitation of the soleus muscle of the decerebrate 
cat caused by vibration applied to its tendon. The Journal of Physiology, v.184, 
p.450-472, 1966. 
 
 
O’BRYANT, H S.; BYRD, R.; STONE, M. H. Cycle ergometer performance and 
maximum leg and hip strength adaptations to two different methods of weight –
training. Journal of Applied Science Research, v.2, p.27-30, 1988. 
 
 
REHN, B.; LIDSTRO, J.; SKOGLUND, J.; LINDSTRO, B. Effects on leg muscular 
performance from whole-body vibration exercise: a systematic review. Scandinavian 
Journal of Medicine & Science in Sports, v.17, p.2-11, 2001. 
 
 
RITTWEGER, J. Vibration as an exercise modality: how it may work, and what its 
potential might be. European Journal of Applied Physiology, v.108, p.877-904, 
2010. 
 
 
ROLL, J. P.; VEDEL, J. P.; RIBOT, E. Alteration of proprioceptive messages induced 
by tendon vibration in man: a microneurographic study. Experimental Brain 
Research, v.76, p.213-222, 1989. 
 
 
ROMAIGUERE, P.; VEDEL, J. P.; AZULAY, J. P.; PAGNI, S. Differential activation of 
motor units in the wrist extensor muscles during the tonic vibration reflex in man. The 
Journal of Physiology, v.444, p.645-667, 1991. 
 
 
SILVA, H. R.; COUTO, B. P.;  SZMUCHROWSKI, L. A. Effects of mechanical 
vibration applied in the opposite direction of muscle shortening on maximal isometric 
strength. Journal of Strength and Conditioning Research, v.22, n.4, p.1031-1036, 
2008. 
 
 
TAKATA, Y.; NAKAJIMA, T.; YAMADA, Y. Quantitative evaluation of tonic vibration 
reflex (TVR) in the masseter muscle. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 
v.54, p.1307-1313, 1996. 
 
 
TORVINEN, S.; SIEVANEN, H.; JARVINEN, T. A. H.; PASSANEN, M.; 
KONTULAINEN, S.; KANNUS, P. Effect of 4-min vertical whole body vibration on 
muscle performance and body balance: A randomized cross-over study. 
International Journal Sports Medicine, v.23, p.374-379, 2002. 



 
 

WILCOCK, I.; WHATMAN, M. C.; HARRIS, N.; KEOGH, J. W. L. Vibration training: 
could it enhance the strength, power, or speed of athletes? Journal of Strength and 
Conditioning Research, v.23, n.2, p.593-603, 2009. 


