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RESUMO
Introdução: A plataforma vibratória vem se tornando um recurso popular em centros
de treinamento e reabilitação. Pesquisas têm sido desenvolvidas com o intuito de
avaliar seus reais efeitos sobre o controle postural e o desempenho neuromuscular,
envolvendo diferentes combinações de protocolos e configurações, porém
apresentando resultados controversos. Objetivo: Analisar os efeitos imediatos da
plataforma vibratória no desempenho neuromuscular do quadríceps femoral e no
controle postural de sujeitos saudáveis. Materiais e métodos: Trata-se de um
ensaio clínico randomizado e cego no qual 60 mulheres na faixa etária entre 18 a 28
anos foram submetidas a uma avaliação do controle postural (baropodometria),
senso de posição articular do joelho (SPA) e do desempenho neuromuscular
(dinamometria e eletromiografia) do vasto lateral (VL) do membro não dominante.
Em seguida foram aleatoriamente distribuídas em três grupos com 20 integrantes
cada, onde realizaram uma das seguintes intervenções: grupo controle - executaram
um protocolo de exercício com a plataforma desligada; grupo 30 Hz - realizaram o
protocolo de exercício com a plataforma ligada, com uma frequência programada em
30 Hz; e grupo 50 Hz – executaram o protocolo de exercício com a plataforma
ligada, com uma frequência programada em 50 Hz. Ao final das intervenções as
participantes foram submetidas a uma reavaliação idêntica a realizada na linha de
base. Os dados foram analisados no software SPSS 20.0, atribuindo-se nível de
significância de 5%. A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de
Kolmogorov-Smirnov e em seguida uma ANOVA two way para medidas repetidas foi
aplicada. Resultados: Houve uma redução significativa do tempo de pico de torque
nos três grupos avaliados (p<0,001), sem diferenças entre os grupos (p=0,586). Não
foram observadas diferenças significativas no controle postural, SPA, pico de torque
normalizado pelo peso corporal, trabalho, potência média e no RMS médio
normalizado do VL em nenhum dos grupos (p>0,05). Conclusão: O protocolo de
exercício na plataforma vibratória não alterou o desempenho neuromuscular, nem o
controle postural ou o SPA do membro inferior de mulheres saudáveis.

Palavras-chave: equilíbrio postural; torque; eletromiografia
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ABSTRACT
Introduction: The use of vibrating platforms has become a popular practice in
training and rehabilitation centers. Some research has been undertaken in order to
assess their influence on the balance and neuromuscular performance, involving
different combinations of protocols and configurations, but presenting controversial
results. Objective: The purpose of this study was to assess the immediate effects of
the vibrating platform on neuromuscular performance of the quadriceps femoris and
the balance of healthy subjects. Materials and methods: This was a randomized
clinical trial in which 60 women aged 18 to 28 underwent an evaluation consisting of
postural control (baropodometry), joint position sense of the knee (JPS), and
neuromuscular performance (dynamometry and electromyography) of the vastus
lateralis (VL) of the nondominant limb. Then were randomly divided into three groups
with 20 members each, where they held one of the following protocols: control group
- performed an exercise protocol with the platform off; group 30 Hz - performed the
exercise protocol with the platform turned on, with frequency set at 30 Hz and 50 Hz
group - performed the exercise protocol with the platform programmed at frequency
of 50 Hz. At the end of the interventions participants were immediately re-evaluated.
Data were analyzed using SPSS 20.0 software, attributing a significance level of 5%.
Data normality was verified using the Kolmogorov-Smirnov test, then a ANOVA twoway for repeated measures was applied. Results: There was a significant reduction
in time to peak torque in three groups (p<0,001), with no differences between them
(p=0,586). No significant differences were observed in postural balance, JPS, peak
torque normalized by body weight, work, average power and normalized average
RMS of VL in any groups (p>0,05). Conclusion: The exercise on the vibration
platform did not significantly change the neuromuscular performance or postural
control or JPS of the lower limb in healthy women.
Keywords: postural balance; torque; electromyography;
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1. INTRODUÇÃO

2

A busca por novos métodos que melhorem o desempenho físico se tornou
nas últimas décadas um dos principais focos nas pesquisas desenvolvidas na área
de performance neuromuscular. Atrelado a isso, está a preocupação por parte dos
profissionais da saúde com a aceleração e a melhora da qualidade do processo de
reabilitação de pacientes que sofrem com déficits neuromusculares.
Dentro deste contexto, a utilização das plataformas vibratórias vem se
tornando uma prática popular em centros de treinamento e reabilitação1. Estas vêm
sendo utilizadas cada vez mais por educadores físicos e fisioterapeutas como um
recurso seguro e prático no treinamento de atletas e na reabilitação de pacientes.
Trata-se de mecanismos que produzem vibrações, em uma combinação de
frequências e amplitudes, que são transmitidas ao corpo na forma de energia
mecânica com o intuito de provocar um aumento do recrutamento muscular através
das oscilações desencadeadas2.
As primeiras plataformas surgiram na antiga União Soviética, onde cientistas
encontraram na chamada "terapia por vibração" uma forma de atenuar os déficits
provocados pelo ambiente em gravidade zero em astronautas, como a sarcopenia e
a osteoporose2.
Algumas pesquisas têm sido desenvolvidas com o intuito de identificar as
contribuições

desse

recurso

no

equilíbrio,

propriocepção

e

desempenho

neuromuscular, envolvendo inúmeras combinações de protocolos e configurações 311.

Estudos sugerem que o estímulo vibratório é capaz de aumentar a atividade

eletromiográfica, força e potência muscular, apontando como principal responsável
pela melhora no desempenho a resposta excitatória dos fusos musculares, devido o
mecanismo de reflexo de estiramento desencadeado

3-7.

3

Na sua grande maioria, as pesquisas realizadas com plataforma vibratória
tipicamente envolvem participantes realizando um protocolo de exercício composto
por agachamentos bilaterais. No entanto, Roelants e colaboradores12 demonstraram
que o drive neural do quadríceps é consideravelmente maior durante um exercício
de agachamento isométrico unilateral quando comparado com o bilateral. Portanto,
forneceria uma resposta mais evidente diante do estímulo vibratório 13.
Além disso, acredita-se que tais fatores neurofisiológicos envolvidos na
resposta ao estímulo vibratório possuam uma relação íntima de dependência com as
configurações de frequência e amplitude escolhidas para o treinamento 10. BazettJones et al10 analisaram os efeitos de várias combinações de freqüências e
amplitudes na aceleração e altura do salto de homens e mulheres. Para o grupo dos
homens, nenhuma das combinações previstas provocou melhorias estatisticamente
significantes, ao contrario das mulheres que apresentaram melhora na altura do
salto após protocolos com frequência de 40 e 50 Hz.
Outros estudos também investigaram a influência da plataforma vibratória
sobre a função dos membros inferiores. Cochrane e Stannard 7 verificaram, em um
ensaio clínico, uma melhora no desempenho da altura do salto em atletas
profissionais de hockey após um protocolo de exercício com a plataforma vibratória
com uma frequência programada em 26 Hz. Outros autores 9-11 demonstraram um
melhora transitória na altura do salto vertical, pico de torque isométrico e equilíbrio
postural imediatamente após o exercício na plataforma, efeitos estes dissipados
após 2 minutos da intervenção.
Alguns

estudos mostraram

melhoras

na

performance

neuromuscular

imediatamente após um protocolo de exercício na plataforma vibratória, quando

4

comparada a um exercício em bicicleta estacionária, demonstrando sua eficácia
como método de aquecimento antes de atividades explosivas que exijam força,
velocidade e potência7,8. Corroborando com esses resultados, mostrou-se que a
exposição à plataforma vibratória configurada em uma frequência de 26 Hz elevou
de maneira mais eficiente a temperatura intramuscular do vasto lateral quando
comparada à outras formas tradicionais de aquecimento, contribuindo assim para o
subsequente aumento na ativação muscular9.
Em uma revisão14 analisando os potenciais mecanismos pelos quais os
músculos respondem a vibração e seus benefícios, verificou-se que a plataforma
vibratória pode ser um recurso de intervenção efetivo para reduzir os efeitos
deletérios do envelhecimento sobre as estruturas musculoesqueléticas, bem como
para os déficits provocados pela microgravidade e pelo desuso como sarcopenia e
osteoporose. Porém, não houve consenso com relação aos reais mecanismos
neurofisiológicos responsáveis pelos benefícios envolvidos na resposta muscular à
vibração.
Outros estudos apontaram resultados controversos a respeito dos benefícios
da plataforma vibratória. Siu15 e colaboradores em um crossover com homens ativos
recreacionais, verificou uma queda no pico de torque extensor concêntrico do joelho
após a aplicação de dois protocolos distintos com frequências de 26 e 40 Hz. Em um
estudo piloto analisando os efeitos de um treinamento com plataforma vibratória
após cinco semanas em pacientes com sequelas de poliomielite, não se verificou
melhoras na força do quadríceps nem na performance da marcha16.
Levando-se em consideração a ausência de consenso na literatura com
relação

aos

possíveis

benefícios

e

respostas

neurofisiológicas

imediatas

5

desencadeadas pela vibração, além dos protocolos a serem aplicados, torna-se
pertinente o questionamento sobre os efeitos da plataforma vibratória tanto sobre o
desempenho neuromuscular quanto no equilíbrio. Diante do exposto, o presente
estudo se propôs a analisar os efeitos de um protocolo de exercício na plataforma
vibratória, com frequências distintas, sobre o desempenho neuromuscular do
quadríceps femoral e o controle postural de sujeitos saudáveis.

1.1 Justificativa

Embora se trate de um recurso muito utilizado atualmente em academias e
centros de reabilitação, existe uma lacuna a ser preenchida na literatura a respeito
das respostas neurofisiológicas desencadeadas pelo músculo diante do estímulo
vibratório, além dos protocolos aplicados. Diversas combinações de frequência e
intensidade utilizadas nos estudos e seus resultados contraditórios refletem a
ausência de consenso.
Dessa forma, este estudo se justifica pela necessidade de elucidar tais
questionamentos de maneira mais aprofundada, trazendo uma maior compreensão
a respeito dos possíveis mecanismos envolvidos na resposta neuromuscular após a
intervenção com a plataforma vibratória, contribuindo assim para o avanço nas
técnicas de reabilitação e melhora do desempenho neuromuscular.

6

OBJETIVOS

7

2.1 Objetivo geral:

Analisar os efeitos imediatos de dois protocolos de exercício na plataforma
vibratória,

com

frequências

de

vibração

distintas,

sobre

o

desempenho

neuromuscular do quadríceps femoral e o controle postural em sujeitos saudáveis.

2.2 Objetivos Específicos:



Comparar a amplitude e velocidade antero/posterior e latero/lateral do centro
de massa através da baropodometria, antes e após o exercício na plataforma
vibratória, e as possíveis diferenças entre os protocolos adotados;



Avaliar o senso de posição articular (SPA) do joelho do membro não
dominante antes e após o exercício na plataforma vibratória, e as possíveis
diferenças entre os protocolos adotados;



Analisar o desempenho isocinético do quadríceps femoral antes e após o
exercício na plataforma vibratória, e as possíveis diferenças nos protocolos
adotados por meio da dinamometria isocinética;



Avaliar a atividade eletromiográfica do VL durante a avaliação isocinética
antes e após o exercício na plataforma vibratória, e as possíveis diferenças
nos protocolos adotados;

8

3. HIPÓTESES

9

3.1 H0: A plataforma vibratória não altera o desempenho neuromuscular do
quadríceps femoral nem o controle postural de sujeitos saudáveis.

3.2 H1: A plataforma vibratória altera o desempenho neuromuscular do
quadríceps femoral bem como o controle postural de sujeitos saudáveis.

10

4. MATERIAIS E MÉTODOS

11

4.1 Delineamento e local da pesquisa
Trata-se de um ensaio clínico randomizado e cego. A pesquisa foi realizada
no Laboratório de Análise da Performance Neuromuscular (LAPERN), do
Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

4.2 Caracterização da amostra e processo de alocação
A presente pesquisa foi constituída de uma amostra composta por 60
mulheres, com idade média de 22,7 ± 3,5 anos e índice de massa corpórea médio
de 22,6 ± 2,4 Kg/m2.
As voluntárias foram recrutadas de maneira não probabilística por
conveniência

e

aleatoriamente

distribuídas,

por

meio

do

site

www.randomization.com, em três grupos distintos com 20 integrantes cada: controle
(GC) - executaram um protocolo de exercício com a plataforma vibratória desligada;
grupo 30 Hz - realizaram o protocolo de exercício com a plataforma ligada, com uma
frequência programada em 30Hz e amplitude de 4 mm; e grupo 50 Hz –realizaram o
protocolo de exercício com a plataforma ligada, com uma frequência programada em
50 Hz e amplitude de 4 mm.
As participantes deveriam atender aos seguintes critérios de inclusão: ser
saudável, praticar atividade física recreacional pelo menos três vezes na semana
sem treinamento em nível competitivo

17,

ter idade entre 18 e 28 anos, apresentar

integridade da articulação do quadril, joelho e tornozelo do membro inferior não
dominante, não apresentar antecedentes de lesão osteomioarticular do membro
inferior não dominante nos últimos 6 meses, sem história prévia de cirurgia no

12

membro a ser avaliado, nem déficits neurológico, visual e/ou auditivo não corrigidos
ou histórico de doenças labirínticas.
As voluntárias seriam excluídas do estudo caso: desistissem da realização do
mesmo, referissem dor ou desconforto durante os procedimentos de coleta ou não
executassem os procedimentos de avaliação de maneira correta, de forma a
impossibilitar a captação de todos os dados. No entanto, vale ressaltar que não
houve exclusões durante a realização estudo.
A caracterização da amostra no início do estudo está demonstrada na tabela
1, não sendo observada diferença significativa entre os três grupos.

Tabela 1 – Caracterização da amostra. Valores da média (desvio padrão) da idade (em
anos), estatura (metros) e índice de massa corporal (IMC, dado em kg/m 2) de cada grupo, com o p
valor do teste Anova one-way (P > 0,05).

Amostra = 60

CONTROLE
(n=20)

30 Hz
(n=20)

50 Hz
(n=20)

Variáveis

Média ± DP

Média ± DP

Média ± DP

Idade (anos)

22,3 (±3,5)

22,7 (±2,6)

23,2 (±3)

0,64

Estatura (m)

1,64 (±0,04)

1,62 (±0,06)

1,65 (±0,07)

0,35

IMC (kg/m2)

21,7 (±2)

22,7 (±2,5)

23,5 (±2,7)

0,77

P valor

4.3 Aspectos éticos
Esta pesquisa contempla os aspectos éticos conforme os critérios
estabelecidos pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e na
Declaração de Helsinki, tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da UFRN, sob o parecer de número 752.291.
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Todos os indivíduos aceitaram participar do estudo de maneira voluntária,
após a assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Apêndice 1).

4.4 Instrumentos
Uma bicicleta estacionária (Ergo-Fit®, ErgoCycle 167, Pirmasens, Alemanha)
foi utilizada para aquecimento da musculatura antes da realização dos testes
propostos nesse estudo, com o intuito de minimizar os riscos de lesão durante os
procedimentos18 (Figura 1).

Figura 1- Bicicleta estacionária utilizada para o aquecimento.

Para a avaliação do controle postural em apoio unipodal foi utilizado um
baropodômetro computadorizado modelo Eclipse 3000 (Guy-Capron® SA, França),
com superfície de 40 x 40 cm (Figura 2). A estabilometria utilizando um sistema de
baropodometria é um método de análise do controle postural por meio da
quantificação das oscilações do corpo, sendo sua aplicação reportada nas áreas da
avaliação clínica, reabilitação e treinamento desportivo19. A análise estabilométrica
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da plataforma de pressão permite informações da oscilação do centro de pressão do
corpo no sentido ântero-posterior (eixo y) e médio-lateral (eixo x) expressa em
milímetros, bem como a velocidade média dessa oscilação, dada em milímetros por
segundo. Assim, quanto menor esses valores, menos oscilação é observada e
consequentemente melhor é o controle postural. Os valores da amplitude e
velocidade de deslocamento do centro de pressão nos sentidos ântero-posterior e
médio-lateral obtidos foram registrados e tabulados para análise.

Figura 2- Sistema de baropodometria utilzado para avaliar o controle postural.

Para aquisição e processamento dos sinais eletromiográficos foi utilizado um
módulo condicionador de sinais (Telemyo direct transmission system) de 8 canais
(Noraxon®, USA) com resolução de 16 bits e razão de rejeição de modo comum
(RRMC) >100 Db. Os sinais foram captados numa frequência de amostragem
configurada em 1500 Hz, filtrados numa frequência entre 10 e 500 Hz e amplificados
1000 vezes (Figura 3).
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Figura 3: Eletromiógrafo utilizado para captar a atividade muscular do VL.
A captação do sinal foi realizada através de eletrodos autoadesivos de
superfície passivos em formato de 8 (Noraxon®, USA) de 4 cm de comprimento e 2,2
cm de largura, separados por uma distância inter-eletrodo de 2 cm (Figura 4). Os
sinais

captados

pelos

eletrodos

foram

transmitidos

via

wireless

para

o

eletromiógrafo, o qual era conectado a um notebook que recebia o sinal e o
armazenava em arquivo. Para análise e processamento do sinal foi utilizado o
software MyoResearch 3.2 (Noraxon®, USA). O sinal eletromiográfico bruto foi
retificado e em seguida suavizado para aquisição do valor médio da root mean
squase (RMS). A periodização padrão adotada para análise foi de 1 segundo de
contração.

Figura 4: Eletrodos autoadesivos de superfície utilizados para captar a atividade
muscular do VL.
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Para a avaliação do desempenho muscular foi utilizado um dinamômetro
isocinético computadorizado (BiodexMulti-Joint System 4, Biodex Biomedical System
Inc.®, New York, USA), composto essencialmente por uma cadeira, uma unidade de
recepção de força conectada a um braço de alavanca e uma unidade de controle,
cujo monitor ofereceu feedback visual ao voluntário durante a execução dos testes
(Figura 5).

Figura 5 – Dinamômetro Isocinético Computadorizado utilizado para avaliar o
desempenho neuromuscular do quadríceps.

Para a aplicação dos protocolos de exercício foi utilizada uma plataforma
vibratória modelo Power Plate® pro5™ (Power Plate International Ltd., Power Plate
North America, Inc.) com frequência configurável de 25 a 50 Hertz (com incremento
manual a cada Hertz), amplitude de pico a pico configurável entre baixa ou alta e
seleções de tempo entre 30, 45 ou 60 segundos (Figura 6).
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Figura 6: Plataforma vibratória utilizada para a realização do protocolo de exercício.
4.5 Procedimentos
Antes do início das coletas foi realizado um estudo piloto no intuito de
adequar todos os procedimentos da pesquisa, bem como treinar os pesquisadores
envolvidos.
O primeiro pesquisador realizou a avaliação inicial e final de todas as
voluntárias, além da análise estatística. O segundo pesquisador ficou responsável
exclusivamente pela aplicação do protocolo de intervenção. Como forma de
assegurar o cegamento do estudo, os grupos controle, 30 Hz e 50 Hz foram
codificados pelas cores branca, vermelha e preta respectivamente. Terminada a
coleta, as cores correspondentes a cada grupo foram reveladas e a análise dos
dados foi realizada pelo primeiro avaliador.

4.5.1 Seleção dos voluntários
A coleta dos dados experimentais teve início com a seleção das participantes
da pesquisa, as quais foram inicialmente encaminhadas ao Laboratório de Análise
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da Performance Neuromuscular (LAPERN) localizado no Departamento de
Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Feito isso,
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e preencheram
uma ficha de avaliação, contendo informações pessoais como: identificação (nome
completo, CPF, telefone), dados antropométricos (idade, massa, altura, IMC),
antecedentes patológicos pessoais, membro inferior não dominante e nível de
atividade física.
Após o preenchimento da ficha de avaliação as voluntárias foram submetidas
a um exercício de aquecimento em uma bicicleta ergométrica durante cinco minutos
com carga de 15 Watts em uma velocidade controlada de 20 Km/h. Em seguida
realizaram as avaliações iniciais propostas a seguir.

4.5.2 Avaliação do controle postural
Para a coleta dos dados referentes ao controle postural, as voluntárias foram
posicionadas de pé no baropodômetro, com apoio no membro não dominante e o
joelho mantido a 20º de flexão (considerando-se 0º a extensão completa do joelho),
verificado por um goniômetro universal. Foram então instruídas a manter a cabeça
na posição neutra, com o olhar em um ponto fixo, o tronco em posição ereta e
confortável, com os membros superiores apoiados no quadril. O membro inferior não
avaliado deveria permanecer com o quadril a 0º e o joelho a 90º de flexão (Figura 7).
O tempo de aquisição dos dados foi de 10 segundos, utilizando uma frequência de
20 Hz. A avaliação foi repetida por três vezes com um período de repouso de um
minuto entre elas. Para a aquisição das variáveis foi realizada a média das duas
avaliações que apresentassem os menores valores para as variáveis amplitude e
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velocidade antero/posterior e latero/lateral. Quando houvesse perda de equilíbrio ou
quando o joelho testado não sustentasse os 20º de flexão, as medidas seriam
repetidas.
Antes do início dos procedimentos foi permitida a familiarização com o
equipamento, que constou de uma repetição na mesma posição e tempo a serem
aplicados.

Figura 7- Posicionamento da voluntária para a estabilometria.
4.5.3 Avaliação do senso de posição articular do joelho (SPA)
A avaliação foi realizada utilizando-se o dinamômetro isocinético, o qual foi
calibrado semanalmente, conforme as especificações e recomendações do
fabricante.
O SPA foi avaliado na forma ativa, por ser um teste mais funcional e por
analisar prioritariamente os receptores musculares, quando comparado com a forma
de avaliação passiva20. A voluntária foi posicionada sentada na cadeira ajustável do
dinamômetro, a coxa do membro inferior dominante foi fixada por um cinto, assim
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como a região pélvica e o tórax, para garantir a estabilização dos segmentos não
avaliados. O eixo de rotação do dinamômetro foi alinhado com o epicôndilo lateral do
fêmur (eixo de rotação anatômico do joelho) e o braço de alavanca foi ajustado na
parte distal da perna e fixado aproximadamente 5 cm acima do maléolo medial do
tornozelo (Figura 8).

Figura 8- Posicionamento da voluntária para avaliação do SPA.

Em seguida foi realizada a medida do fator de correção da gravidade
considerando-se o peso do membro avaliado relaxado, em 30° de flexão do joelho.
Após isso, a voluntária foi instruída a executar uma extensão ativa de joelho,
com o membro partindo de 90º de flexão. Quando o ângulo-alvo de 45º foi atingido,
o braço de alavanca do dinamômetro permaneceu fixo nesta posição, mantendo-o
por cinco segundos, para que a voluntária memorizasse o ângulo a ser alcançado.
Esse procedimento foi realizado uma única vez para cada participante.
Imediatamente após, foi solicitada uma extensão ativa em uma velocidade constante
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de 1º/s a partir de 90º de flexão do joelho até o ângulo-alvo, segundo julgamento do
sujeito. Nesse instante, a voluntária deveria acionar um dispositivo de travamento,
sendo registrado o ângulo alcançado.
A variável analisada foi o erro absoluto, dado pela diferença entre o ângulo-alvo
e o alcançado pela voluntária, em graus, sem considerar tendências direcionais de
super ou subestimação. Para evitar indução dos resultados, durante toda a
avaliação o feedback visual foi bloqueado por protetores.

4.5.4 Avaliação Dinamométrica
Para a análise do torque extensor do joelho as participantes permaneceram
sentadas no dinamômetro com o mesmo posicionamento da avaliação do senso de
posição articular (Figura 9).

Figura 9- Posicionamento da voluntária para avaliação do desempenho
isocinético.
Em seguida foram instruídas a realizar 2 contrações isométricas voluntárias
máximas (CIVM) de extensão com o joelho posicionado a 60° durante 5 segundos,
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com 60 segundos de intervalo de recuperação entre elas, no intuito de normalizar o
sinal eletromiográfico21. A contração que produzisse o maior pico de torque foi
utilizada para a normalização do sinal eletromiográfico.
Em seguida foi realizada a avaliação concêntrica, sendo constituída de cinco
contrações máximas apenas para extensão de joelho a 60°/s, partindo de 90° até a
extensão completa. Para todas as avaliações foram levadas em consideração as
variáveis pico de torque normalizado pelo peso corporal exposto em percentual
(PT/WB x 100), trabalho total (Joules), potência média (Watts) e tempo de pico de
torque (ms).
Durante toda a avaliação isocinética foi fornecido encorajamento verbal, bem
como um feedback visual pelo monitor do computador. Foi permitida a familiarização
com o equipamento antes de cada avaliação, através da realização de três
contrações submáximas à 60º/s, seguidas de um intervalo de repouso para o início
dos testes. Os dados obtidos foram registrados e armazenados no próprio
dinamômetro isocinético.

4.5.5 Avaliação Eletromiográfica
A avaliação eletromiográfica foi realizada durante avaliação dinamométrica. A
variável analisada foi o RMS médio (Root Mean Square, dado em µV) e normalizado
pela contração voluntária máxima.
As participantes foram submetidas à tricotomia e limpeza da pele com álcool a
70%, antes da fixação do eletrodo. Este foi fixado sobre o ventre do músculo Vasto
Lateral (VL) do membro inferior não-dominante (Figura 10). Tal posicionamento foi
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realizado de acordo com as recomendações da Surface ElectromyoGraphy for the
Non-Invasive Assessment of Muscles22 (SENIAM).

Figura 10- Posicionamento dos eletrodos auto-adesivos sobre o músculo vasto
lateral de acordo com o SENIAM.

4.5.6 Aplicação do protocolo de intervenção
Após a avaliação na linha de base, o primeiro avaliador se retirava da sala
enquanto que o segundo avaliador orientava as voluntárias a realizar o protocolo de
intervenção de acordo com o grupo pré-determinado.
O grupo 30 Hz realizou um protocolo de exercício na plataforma vibratória, o
qual consistiu em permanecer em apoio unipodal sobre o membro não dominante no
centro da plataforma vibratória, com o joelho mantido em 40º de flexão23,
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os

membros superiores estendidos na altura dos ombros e o tronco na posição ereta
(Figura 11). Ao todo, as participantes realizaram 10 repetições de 30 segundos, com
um intervalo de 30 segundos, totalizando 300 segundos de intervenção 23,25. A
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angulação do joelho foi monitorada durante todo o protocolo pelo segundo avaliador,
com um goniômetro universal, para que não houvesse alterações na mesma. A
plataforma vibratória foi ligada no início de cada série, configurada em uma
frequência de vibração de 30 Hertz e uma amplitude de deslocamento vertical de 4
milímetros26. Se houvesse perda de equilíbrio durante o protocolo, as voluntárias
eram instruídas a fazer o uso das mãos para realizar o mínimo de apoio na
plataforma27.
Os integrantes do grupo 50 Hz realizaram o mesmo protocolo de exercício
proposto, porém com a plataforma configurada com uma frequência de vibração de
50 Hz. Já as voluntárias do Grupo Controle realizaram o exercício com a plataforma
desligada, sem fornecer qualquer tipo de estímulo.
As voluntárias de todos os grupos passaram por uma familiarização com a
plataforma vibratória antes de executarem os protocolos de exercício propostos no
estudo. Para tanto, permaneceram na posição proposta anteriormente por um
período de 15 segundos. As participantes correspondentes ao grupo 30 Hz e 50 Hz
realizaram a familiarização com a plataforma ligada nas frequências estabelecidas
por cada grupo. Já as voluntárias do grupo controle realizaram a familiarização sem
o estímulo vibratório.
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Figura 11- Posicionamento para a realização do protocolo de exercício sobre a
plataforma.

4.5.7 Reavaliação
Imediatamente após a aplicação dos protocolos de exercício nos respectivos
grupos, todas as voluntárias foram submetidas a uma reavaliação idêntica a
avaliação inicial, sendo esta executada pelo primeiro pesquisador.

4.5.8 Fluxograma do estudo
O fluxograma do estudo contendo a rotina da pesquisa está representado na
ilustração a seguir:
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4.5.9 Processamento e análise dos dados
A análise estatística foi realizada por meio do software Statistical Package for
the Social Science (SPSS) versão 20.0 para Windows. A normalidade de distribuição
dos dados e a homogeneidade das variâncias foram verificadas por meio dos testes
de Kolmogorov-Smirnov (K-S) e Levene, respectivamente.
Para a realização das comparações pré e pós-avaliação de cada variável do
estudo foi utilizada a ANOVA two way com medida repetidas. Quando um valor de F
significante foi encontrado, o teste post hoc de Bonferroni foi aplicado, a fim de se
localizar as diferenças.
Para todas as análises estatísticas foi adotado um nível de significância de
5% (P<0.05).
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5. RESULTADOS
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A tabela 2 demonstra a homogeneidade inicial entre os grupos para as
variáveis analisadas.

Tabela 2 - Valores da média e desvio padrão do SPA, amplitude e velocidade de deslocamento
ântero-posterior e médio-lateral, pico de torque normalizado pelo peso corporal (PT/BW), trabalho,
potência média, tempo de pico de torque e RMS médio normalizado dos três grupos na avaliação
inicial.

Amostra = 60

CONTROLE
(n=20)

30 Hz
(n=20)

Variáveis

Média ± DP

Média ± DP

Média ± DP

SPA(º)

6,1 (±4)

5 (±3,7)

4,4 (±2,7)

0,32

Amplitude AP (mm)

15 (±5,1)

14,9 (±3,4)

12,1 (±3,2)

0,050

Amplitude ML (mm)

10,25 (±2,5)

10,45 (±3,9)

8,2 (±2,8)

0,055

Velocidade AP (mm/s)

13,25 (±2,6)

13,24 (±3,6)

11,53 (±2,6)

0,12

Velocidade ML (mm/s)

6,5 (±1,7)

6,6 (±2)

5,5 (±1,5)

0,13

PT/BW (100%)

247,8 (±37,7)

237,8 (±43,2)

241,9 (±60)

0,8

Trabalho (Joules)

620,4 (±117,9)

627,8 (±128,8)

683,5 (±170,6)

0,3

Potência média (Watts)

77,5 (±15,3)

76,8 (±17,3)

84,3 (±23,9)

0,4

Tempo de PT (ms)

494,5 (±122,4)

493,5 (±120,4)

510,4 (±100,7)

0,8

RMS médio (100%)

106,9 (±21,3)

106,9 (±21,3)

103,4 (±31,1)

0,8

50 Hz (n=20)

P valor

Teste Anova one-way demonstrando que não houve diferença na comparação intergrupos das variáveis na
avaliação inicial, com p > 0,05.

Pode-se observar que não foi verificada diferença significativa entre os grupos
para as variáveis analisadas antes das intervenções, demonstrando a similaridade
dos valores encontrados e consequentemente a homogeneidade dos grupos.
As comparações intragrupos e intergrupos estão descritas a seguir:

5.1 Baropodometria
Observa-se, na Tabela 3, que não houve diferença significativa após a
aplicação do protocolo para as variáveis amplitude ântero-posterior (p=0,191),
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amplitude

medio-lateral

(p=0,845),

velocidade

ântero-posterior

(p=0,637)

e

velocidade medio-lateral (p=0,288) nos três grupos avaliados. Também não foi
observada diferença entre os grupos.

Tabela 3 – Valores da média e desvio padrão das variáveis amplitude e velocidade de deslocamento
do centro de pressão ântero-posterior e médio-lateral, antes e após a aplicação do protocolo nos três
grupos: controle, 30 Hz e 50 Hz.

Amostra = 60

CONTROLE (n=20)

30 Hz (n=20)

50 Hz (n=20)

Variáveis

Média ± DP

Média ± DP

Média ± DP

PRÉ
Amplitude A/P (mm)
Amplitude M/L(mm)

15 ± 5,2

PÓS

PRÉ

PÓS

PRÉ

PÓS

13,4 ± 4,6 14,9 ± 3,5 14,4 ± 4,5 12,2 ± 3,3

12 ± 3,3

10,3 ± 2,6 9,9 ± 3,8 10,5 ± 3,9 10,1 ± 3,9 8,2 ± 2,9

7,9 ± 3,2

Velocidade A/P (mm/s)

13,2 ± 2,6 12,5 ± 2,6 13,2 ± 3,6 12,1 ± 2,7 11,5 ± 2,6 11,2 ± 3,3

Velocidade M/L (mm/s)

6,5 ± 1,8

6,2 ± 1,7

7 ± 2,7

6,1 ± 2,3

5,6 ± 1,6

5,7 ± 2

5.2 Senso de posição articular
Com base na análise realizada dos dados do erro absoluto (dado em graus)
demonstrados na figura 12, pode-se observar que não houve diferença significativa
após a aplicação do protocolo nos três grupos avaliados (p=0,651). Não foi
observada diferença entre os grupos (p=0,110).
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SPA
Erro absoluto em graus

12,0
10,0
8,0
PRÉ

6,0

PÓS

4,0
2,0

0,0
CONTROLE

30 Hz

50 Hz

Figura 12 - Média e desvio padrão do senso de posição articular (SPA) antes e após a aplicação do
protocolo nos três grupos avaliados: controle, 30 Hz e 50 Hz.

5.3 Dinamometria
Pico de torque normalizado pelo peso corporal
Com relação à análise do pico de torque normalizado pelo peso corporal do
quadríceps femoral (Figura 13), não foram identificadas diferenças intragrupos entre
a avaliação inicial e final em nenhum dos grupos (p=0,081). Não foram observadas
diferenças entre os grupos (p=0,891).

Pico de Torque/BW
350,0
300,0

%

250,0
200,0

PRÉ

150,0

PÓS

100,0
50,0
0,0
CONTROLE

30 Hz

50 Hz

Figura 13 – Média e desvio padrão do pico de torque normalizado pelo peso corporal (PT/BW x 100)
antes e após a aplicação do protocolo nos três grupos avaliados: controle, 30 Hz e 50 Hz.
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Trabalho total
No que diz respeito ao trabalho total do quadríceps femoral, conforme ilustra a
figura 14, é possível verificar que não houve diferença significativa antes e após a
intervenção nos três grupos avaliados (p=0,344). Também não houve diferenças
entre os grupos (p=0,482).

Trabalho Total
900,0
800,0
700,0

Joules

600,0
500,0

PRÉ

400,0

PÓS

300,0

200,0
100,0
0,0
CONTROLE

30 Hz

50 Hz

Figura 14 – Média e desvio padrão do trabalho total (Joules) da avaliação excêntrica antes e após a
aplicação do protocolo nos três grupos avaliados: controle, 30 Hz e 50 Hz.

Potência média
Em relação à potência média (Figura 15), não foi observada diferença
significativa entre os valores após o protocolo de intervenção em nenhum dos
grupos estudados (p=0,595). Não foi observada diferença entre os grupos (p=0,593).
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Potência média
120,0
100,0

Watts

80,0
PRÉ

60,0

PÓS

40,0
20,0
0,0
CONTROLE

30 Hz

50 Hz

Figura 15 – Média e desvio padrão da potência média (Watts) antes e após a aplicação do protocolo
nos três grupos avaliados: controle, 30 Hz e 50 Hz.

Tempo de pico de torque
Observou-se redução significativa do tempo de pico de torque antes e após a
aplicação do protocolo de intervenção em todos os grupos: controle (p=0,018), 30 Hz
(p<0,001) e 50 Hz (p=0,03). Não houve diferença significativa entre os grupos
(p=0,586).

Tempo de Pico de torque
**

700,0
600,0

ms

500,0
400,0

PRÉ

300,0

PÓS

200,0
100,0
0,0
CONTROLE

30 Hz

50 Hz

Figura 16 – Média e desvio padrão do tempo de pico de torque (ms) antes e após a aplicação do
protocolo nos três grupos avaliados: controle, 30 Hz e 50 Hz.
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5.4 Eletromiografia
Com base na análise realizada nos dados normalizados do RMS médio do
músculo vasto lateral, pode-se observar na Figura 17, que não houve diferença
significativa antes e após a aplicação do protocolo nos três grupos avaliados
(p=0,142). Não foi observada diferença significativa entre os grupos (p=0,947).

RMS
160,0
140,0
120,0

%

100,0
80,0

PRÉ

60,0

PÓS

40,0
20,0
0,0
CONTROLE

30 Hz

50 Hz

Figura 17 – Média e desvio padrão do valor de RMS médio normalizado do músculo vasto lateral
durante a contração concêntrica antes e após a aplicação do protocolo nos três grupos avaliados:
controle, 30 Hz e 50 Hz.
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6. DISCUSSÃO
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6.1 Controle postural
6.1.1 Amplitude e velocidade ântero-posterior e médio-lateral
No presente estudo, as variáveis amplitude e velocidade de deslocamento
ântero-posterior e médio-lateral do centro de pressão não apresentaram diferença
estatisticamente significativa quando comparadas na avaliação inicial e final em
nenhum dos três grupos.
Achados conflitantes foram encontrados por Torvinen et al6 em um crossover
com jovens saudáveis, no qual verificou melhora no equilíbrio postural dois minutos
após um protocolo de exercício associado a plataforma vibratória. Estes autores
atribuem estes resultados aos reflexos tônicos musculares provocados em resposta
ao estímulo vibratório, gerando uma adaptação neurogênica nos membros inferiores,
melhorando o controle postural de maneira transitória. No entanto, o protocolo
utilizado diferiu do proposto neste estudo, que envolveu exercícios dinâmicos para
ambos os membros inferiores, associados a uma frequência de vibração crescente
durante 4 minutos sem intervalos de repouso.
Por outro lado, corroborando com os achados apresentados, Pollock et al28 em
um ensaio clínico analisando o efeitos de um protocolo de exercício na plataforma
vibratória com diferentes amplitudes, não encontrou diferenças significativas no
equilíbrio postural de mulheres saudáveis. Os autores sugerem que o estímulo
vibratório não altera o controle postural quando este é avaliado através de tarefas
simples e com baixo desafio, havendo pouco potencial para se identificar melhoras,
se tratando de uma amostra saudável. No presente estudo, optou-se por avaliar o
equilíbrio postural com o indivíduo em apoio unipodal e o joelho fletido em uma
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angulação de 20º no intuito de fornecer um maior desafio durante realização do
teste, proporcionando assim uma maior sensibilidade ao exame.
Contudo, a literatura traz alguns achados controversos a respeito dos efeitos
da plataforma vibratória em indivíduos que apresentam algum comprometimento do
equilíbrio. Turbanski et al29 identificou melhoras no equilíbrio postural de pacientes
com doença de Parkinson após um protocolo de exercício na plataforma. Estes
autores sugerem que o estímulo vibratório, ao aumentar a eficiência neuromuscular
através das contrações musculares reflexas desencadeadas, melhoraria as
interações aferentes e eferentes, resultando em uma otimização da coordenação
entre musculatura agonista e antagonista.
Dessa

forma,

é

possível

que

estímulo

vibratório

não

influencie

significativamente no equilíbrio postural de pessoas saudáveis e ativas, uma vez que
estas não apresentam comprometimentos patológicos.
Diante disso, sugere-se que os protocolos de exercício propostos não estão
indicados para potencializar o equilíbrio postural dos membros inferiores de maneira
imediata, em mulheres saudáveis.

6.2 Senso de posição articular do joelho (SPA)
Com relação ao de posição articular do joelho (erro absoluto) não houve
diferenças significativas antes e após a aplicação dos protocolos de exercícios em
nenhum dos grupos avaliados.
Poucos foram os estudos que utilizaram esta medida para determinar os efeitos
do estímulo vibratório sobre a propriocepção. Alguns autores encontraram
resultados controversos aos obtidos no presente estudo. Fontana et al30, apesar de
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não analisar especificamente o senso de posição articular do joelho, observou uma
melhora na propriocepção da região lombo-pélvica, em sujeitos com lombalgia, após
um protocolo de exercício na plataforma vibratória.
Hannah et al13 encontraram resultados condizentes com os deste estudo ao
analisar os efeitos agudos da plataforma vibratória no senso de posição articular do
joelho de homens saudáveis. Estes autores não identificaram diferenças
significativas após um protocolo de exercício associado à vibração, sugerindo que o
estímulo vibratório tenha sido dissipado pelas estruturas corporais localizadas
anteriormente ao joelho, minimizando potencialmente seus efeitos sobre a
articulação analisada.
Resultados semelhantes foram encontrados por Pollock et al28 ao avaliarem o
senso de posição articular de mulheres saudáveis após o estímulo vibratório. Este
mesmo autor ressaltou que o estímulo vibratório pode não ter sido suficientemente
seletivo, a ponto de provocar mudanças na resposta proprioceptiva do joelho.
É importante ressaltar que, no presente estudo, a avaliação do senso de
posição articular, por ter sido realizada de maneira ativa, possui maior
representatividade dos componentes neuromusculares20. Dessa forma, sugere-se
que o estímulo produzido pela vibração sobre estes componentes não foi suficiente
para modificar sua função na atividade proprioceptiva.

6.3 Dinamometria Isocinética
Os resultados deste estudo mostraram que os protocolos de exercício na
plataforma vibratória não alteraram o pico de torque extensor normalizado pelo peso
corporal do joelho, independentemente da frequência adotada.
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Em contrapartida, apesar de não analisarem as mesmas variáveis propostas
nesta pesquisa, Stewart et al4 observaram melhora no pico de torque isométrico dos
extensores do joelho após dois minutos de um exercício continuo associado ao
estímulo vibratório, em uma frequência de 26 Hz. No entanto, verificaram uma queda
significativa desta variável após 4 e 6 minutos na plataforma, sugerindo que
exposições prolongadas na plataforma podem provocar efeitos prejudiciais à
performance neuromuscular.
Evidências sobre os déficits provocados pela exposição prolongada ao
estímulo vibratório foram bem documentadas por Shinohara25. Este autor propôs que
a vibração por longos períodos de tempo reduz os estímulos aferentes provenientes
dos neurônios Ia, provocando desta forma uma redução sobre a taxa de disparo das
unidades motoras e, consequentemente, queda da força máxima produzida.
No entanto, no presente estudo optou-se pela realização de um protocolo de
exercício com repetições de baixa duração (10 x 30 segundos) e composto por
intervalos de descanso, o que pode ter minimizado os efeitos observados por estes
autores.
Siu et al1, ao examinar os efeitos agudos de dois protocolos com frequências
de 26 e 40 Hz, observaram que o exercício associado ao estímulo vibratório
preveniu a queda do pico de torque concêntrico do quadríceps.
Resultados controversos foram demonstrados por Maffiuletti et al31, ao avaliar a
magnitude e a origem da fadiga neuromuscular provocada pelo exercício de semiagachamento com e sem estímulo vibratório. Estes autores verificaram que não
houve diferenças entre as quedas do pico de torque extensor do joelho nas duas
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condições testadas, sugerindo que o estímulo vibratório não acentuou a fadiga
provocada pelo exercício.
Sabe-se que as medidas de torque analisadas de maneira isolada não refletem
as reais características do desempenho neuromuscular. Outros parâmetros como
potência média, trabalho total e tempo de pico de torque isocinéticos, estes já bem
documentados na literatura32, 33, também devem ser levados em consideração.
No que diz respeito à potência média e ao trabalho total, registrados no
dinamômetro, alguns autores apesar de não analisar especificamente essas
variáveis, sugeriram melhoras através de algumas medidas indiretas. Cochrane e
Stannard7,9 ao compararem os efeitos imediatos de um protocolo de exercício na
plataforma vibratória configurada em 26 Hz com um exercício em bicicleta
estacionária, observaram melhora no desempenho do salto vertical e aumento da
temperatura intramuscular.
Já Ronnestad34, analisando o efeito agudo de diferentes frequências de
vibração sobre a potência e altura do salto, observou que apenas a frequência de
vibração em 50 Hz proporcionou melhora considerável sobre as medidas analisadas
após o protocolo de exercício.
Estes autores atribuem os ganhos à potencialização neural provocada através
do aumento da sensibilidade do fuso muscular diante do estímulo vibratório 7,9,34. No
entanto, no presente estudo não foram detectadas diferenças significativas na
potência média e no trabalho total após a aplicação dos protocolos de exercício
propostos, com ou sem o estímulo vibratório. Esses achados contrastantes podem
ter ocorrido devido à especificidade do teste realizado, pois dá medidas de um grupo
muscular isolado (extensores do joelho), ao contrário de testes funcionais como os
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de salto, que envolvem mais de uma articulação e grupo muscular. Outra possível
explicação, seria a de que o estímulo não é suficiente para alterar a resposta neural
e, dessa forma, não potencializariam o desempenho.
Com relação ao tempo de pico de torque, observou-se uma redução nessa
variável para os três grupos avaliados, quando comparadas às avaliações inicial e
final, porém sem diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Sabe-se
que um menor tempo de pico de torque representa uma resposta mais rápida no
recrutamento muscular; consequentemente o indivíduo responderia melhor a
estímulos externos32.
Contudo, não há conhecimento até o presente momento de pesquisas
analisando especificamente esta variável após o estímulo vibratório, o que dificulta
as comparações dos achados propostos. Está bem documentado na literatura que o
aquecimento e as atividades de contração ocasionam um aumento no metabolismo
e na temperatura corporal, favorecendo uma melhor condição para a condução
nervosa e, consequentemente, para uma reação com menor tempo de resposta 35.
Isto justificaria os resultados observados no tempo de pico de torque, entretanto,
novamente sem influência do estímulo vibratório.
Diante desses achados, sugere-se que a utilização de um protocolo de
exercício associado ao estímulo vibratório não promove, de maneira imediata,
melhora do desempenho dos extensores do joelho em mulheres saudáveis e ativas.
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6.4 Atividade Eletromiográfica
Os resultados do presente estudo não revelaram diferenças significativas nos
valores do RMS médio normalizado do VL, durante a avaliação isocinética, após os
protocolos de exercício realizados com ou sem o estímulo vibratório.
Algumas hipóteses foram levantadas para explicar de que forma o estímulo
vibratório aumentaria o recrutamento neuromuscular. A contração muscular reflexa
em resposta a sensibilização dos fusos musculares durante o estímulo vibratório é
sugerida como sendo a principal responsável pelas mudanças no disparo das
unidades motoras36.
No entanto, não está claro na literatura em até que ponto um protocolo de
exercício na plataforma poderia causar esta ativação reflexa e de que maneira estes
estímulos provocariam uma adaptação neurogênica imediata, melhorando assim o
desempenho37, 38.
Resultados semelhantes aos apresentados foram encontrados por Hannah et
al13 ao analisar a influência de um protocolo de exercício na plataforma vibratória
sobre a atividade neuromuscular do quadríceps de homens saudáveis. Estes
autores

não

observaram

diferenças

significativas

na

amplitude

do

sinal

eletromiográfico durante a contração voluntária e desencadeada por estímulo
elétrico.
Corroborando com esses achados, Colson et al39 verificou que não houve
diferença na ativação voluntária dos extensores do joelho, após uma intervenção
com a plataforma vibratória, sugerindo a inexistência de qualquer tipo de adaptação
neural central ou periférica imediata, em resposta ao estímulo vibratório.
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Assim, levando-se em consideração que no estudo em questão não houve
alterações nos valores do RMS médio normalizado do VL, sugere-se que os
protocolos de exercício na plataforma vibratória propostos não promovem melhora
no recrutamento neuromuscular em mulheres saudáveis.
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7. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os resultados do presente estudo sugerem que o protocolo de exercício
proposto na plataforma vibratória não é capaz de alterar de forma significativa o
desempenho isocinético do quadríceps femoral, bem como o equilíbrio postural, o
SPA e a amplitude de ativação do músculo VL do membro inferior de mulheres
saudáveis e ativas, aceitando assim a hipótese nula.
Destacamos também que as frequências (30 e 50 Hz) utilizadas no estímulo
vibratório durante os protocolos de exercício não apresentaram diferenças
significativas sobre as variáveis estudadas. No entanto, o protocolo de exercício de
agachamento unipodal proposto no estudo provocou redução significativa no tempo
de pico de torque em todos os grupos, sugerindo uma melhora no tempo de
resposta muscular, independente do uso da plataforma.
Cabe ressaltar que os achados do presente estudo limitam-se a uma única
série de exercício na plataforma vibratória, no membro inferior não dominante de
mulheres saudáveis e ativas. Desse modo, esses resultados não são aplicáveis, por
exemplo, a indivíduos com algum déficit no recrutamento neuromuscular ou a um
programa de exercícios com parâmetros diferentes dos utilizados em nosso estudo.
Por fim, sugerimos que futuros estudos envolvam a análise dos efeitos de
uma intervenção aguda e crônica, tanto em indivíduos saudáveis como em pacientes
com déficits neuromusculares, a fim de esclarecer melhor as possíveis contribuições
do estímulo vibratório.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
APÊNDICE 1
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESCLARECIMENTOS:
Este é um convite para você participar da pesquisa EFEITOS IMEDIATOS DA
PLATAFORMA

VIBRATÓRIA

NO

DESEMPENHO

NEUROMUSCULAR

DO

QUADRÍCEPS FEMORAL E NO CONTROLE POSTURAL DE SUJEITOS
SAUDÁVEIS: ENSAIO CLÍNICO, RANDOMIZADO E CEGO.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a
qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum
prejuízo ou penalidade.
Esta pesquisa tem como objetivo analisar os efeitos imediatos de dois
protocolos

de

exercício

na

plataforma

vibratória,

sobre

o

desempenho

neuromuscular do quadríceps femoral e o controle postural do membro inferior em
sujeitos saudáveis. Isto se dará por meio da avaliação do desempenho isocinético
(pico de torque pelo peso corporal) juntamente com a análise da atividade
eletromiográfica do músculo vasto lateral da coxa, senso de posição articular do
joelho e equilíbrio estático do membro inferior.
Caso decida aceitar o convite, você será submetida aos seguintes
procedimentos: tricotomização (depilação) e limpeza de uma pequena região da pele
na região anterior da coxa; fixação de eletrodo auto-adesivo para captação da
atividade dos músculos anteriores da coxa antes e durante a realização de uma
série de atividades nas quais você será solicitada a realizar, seguindo as orientações
dos pesquisadores. Através de um pré-sorteio você será distribuída a um dos 3
grupos existentes na pesquisa: grupo controle (realizará o protocolo de exercício na
plataforma com ela desligada), grupo experimental 1 ou 2 (realizará o protocolo de
exercício na plataforma com ela ligada em 30 e 50 Hz respectivamente). Antes e
após a realização do protocolo determinado pelo grupo, você será avaliada através
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do baropodômetro, eletromiógrafo e no dinamômetro isocinético, que são
equipamentos destinados a coletar os dados do seu equilíbrio e desempenho
muscular, respectivamente. Esta etapa é indolor e não há riscos. Os riscos
envolvidos com sua participação serão mínimos, podendo ocorrer dor e desconforto
muscular no membro inferior avaliado. Esses riscos serão minimizados através das
orientações dadas no início das atividades, porém se os sintomas persistirem, estará
assegurado o acompanhamento clínico necessário no Departamento de Fisioterapia
da UFRN, até que seja garantido o seu total restabelecimento.
Ao participar dessa pesquisa você terá como benefício o conhecimento sobre
o seu equilíbrio, desempenho e atividade muscular nas medidas avaliadas, e poderá
contribuir para esclarecer qual a influência da plataforma vibratória na função e
desempenho neuromuscular do membro inferior não-dominante.
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será
identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a
divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. As
informações coletadas serão arquivadas no Departamento de Fisioterapia pelo
pesquisador responsável, pelo prazo de 5 anos.
Você fica ciente que não receberá nenhuma forma de remuneração financeira
pela participação nesse estudo, mas as despesas decorrentes da sua participação
na pesquisa serão ressarcidas.
Em qualquer momento, se você sofrer algum dano associado ou
comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização.
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente ao coordenador da pesquisa,
no endereço Av. Salgado Filho, 3000 Campus Universitário.
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao
Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (CEP-UFRN) no endereço Avenida Senador
Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59078-970 ou pelo telefone
(084)3215-3135.
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os
dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e
benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos,

56

concordo em participar da pesquisa EFEITOS IMEDIATOS DA PLATAFORMA
VIBRATÓRIA

NO

DESEMPENHO

NEUROMUSCULAR

DO

QUADRÍCEPS

FEMORAL E NO CONTROLE POSTURAL DE SUJEITOS SAUDÁVEIS: ENSAIO
CLÍNICO CONTROLADO, RANDOMIZADO E CEGO, e autorizo a divulgação das
informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde
que nenhum dado possa me identificar.
Natal (data).
__________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

Impressão
datiloscópica do
participante

Declaração do pesquisador responsável
Como pesquisador responsável pelo estudo (título da pesquisa), declaro que
assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos
metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante
desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do
mesmo.
Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o
ser humano.

Natal (data).
_____________________________________
Assinatura do pesquisador responsável
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APÊNDICE 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

FICHA DE AVALIAÇÃO

Data da avaliação: ___/___ /___

Nº _________

Cor do Grupo:_________________

Nome:__________________________________________________________
CPF____________________________
Telefone:___________________
Peso: ___________kg

Data de Nasc.: _____/_____/_____

email:____________________________

Altura: _________m

Idade: __________

Atividade Física:( ) Não ( ) Sim
Modalidade:________________Freqüência:_________________
Membro Inferior Dominante: ( ) Esquerdo

( ) Direito

Faz uso de algum medicamento? ( ) Não ( ) Sim
Hipertensão: ( ) Não ( ) Sim
Histórico de doenças vestibulares ou do labirinto? ( ) Não ( ) Sim
História de lesão, trauma ou doença no membro inferior não dominante nos últimos
6 meses?

( ) Não ( ) Sim

Presença de dor na articulação do joelho ou em alguma parte do corpo, neste
momento? ( ) Não

( ) Sim

Local: _______________________________
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Avaliação

1º

BAROPODOMETRIA (PRÉ)

AP

2º
ML

AP

3º
ML

Média

AP

ML

AP

ML

Deslocamento
Velocidade

Avaliação

1º

BAROPODOMETRIA (PÓS)

AP

2º
ML

AP

3º
ML

Média

AP

ML

AP

ML

Deslocamento
Velocidade

Avaliação

Pré

Pós

SPA (DELTA)

Avaliação

Modo

Pré

Pós

DINAMOMETRIA

Isométrico

Cont( )

Concêntrico

Cont( )

Cont( )

Excêntrico

Cont( )

Cont( )

_______

(PT/BW)

Avaliação

Modo
Isométrico

Pré

Pós
____

EMG (RMS) Concêntrico
Excêntrico

OBS:_______________________________________________________________
_______________________________________________________

