
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

Programa Multicêntrico de Pós Graduação em Ciências Fisiológicas 

Vanessa Gonçalves César Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIBROMIALGIA: RESPOSTAS DE BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS APÓS 

ESTÍMULO AGUDO DE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina - MG 

2016 



 
 

Vanessa Gonçalves César Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIBROMIALGIA: RESPOSTAS DE BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS APÓS 

ESTÍMULO AGUDO DE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri, como parte das exigências do 

Programa Multicêntrico de Pós-graduação em Ciências 

Fisiológicas, da Sociedade Brasileira de Fisiologia, como 

requisito parcial para obtenção do título de Mestre em 

Ciências Fisiológicas.  

Orientadora: Prof.a Dr.a Ana Cristina Rodrigues  Lacerda 

Coorientadora: Prof.a Dr.a Vanessa Amaral Mendonça 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina - MG 

2016 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

A Deus pela oportunidade de estar pesquisadora, por ser meu guia e refúgio em todos os 

momentos da minha vida.  

Agradeço a minha amada mãe (sempre presente) por guiar os meus passos e ser meu exemplo. 

Sinto a sua presença em cada momento da minha trajetória. Ao meu querido pai por me 

amparar, acreditar e confiar que esse momento chegaria. Você tornou esse caminho menos 

árduo com seu otimismo e palavras de consolo.  

Ao Renato, por ser meu companheiro. Obrigada pelo carinho, compreensão, amor e 

cumplicidade. Sua alegria e simplicidade me ensinam a cada dia e me faz querer ser sempre 

melhor.  

Aos meus familiares pela força, carinho e orações.  

Aos meus amigos, especialmente a Comissão, Marília e Karina pelo carinho, amizade e 

compreensão.  

Aos amigos do CECC por serem minha família em Diamantina e pelos ensinamentos 

constantes.  

À minha querida orientadora Ana Cristina Lacerda, por aceitar me orientar e por ser meu 

exemplo profissional. Seu compromisso e amor pelo que faz contagia a todos que tem o 

privilégio de tê-la por perto. Obrigada pela confiança, paciência e dedicação. Sua orientação 

fez com que esse momento fosse especial e gratificante.  

À minha coorientadora Vanessa Amaral, pelo direcionamento desse trabalho, condução das 

análises laboratoriais, correções, bem como pelas palavras amigas.  

Ao professor Marcus Alcântara pelo suporte teórico quanto a aspectos avaliados nesse trabalho 

bem como, pelas palavras amigas em momentos de incertezas.  

Ao professor Hércules Leite pelas correções e carinho. 

Aos meus amigos e colegas do PMPGCF por toda ajuda. À Ana Camargos, pela cumplicidade 

na análise dos dados e correções. À Gabriela Silva, por ser minha parceira desde o processo 

seletivo. À Sueli pelas orientações em diversos momentos desse trabalho e pela amizade. À 



 
 

Camila Neves e Vanessa Lage por auxiliarem nas coletas de dados e pelo incentivo de sempre. 

À Micaela pela ajuda nas análises laboratoriais. Sem vocês o desenvolvimento desse trabalho 

não seria possível.  

Aos professores do PMPGCF por todos os ensinamentos.  

Aos queridos alunos de iniciação científica, Leonardo, Jousielle, Marielle e Luciana pelo 

compromisso e dedicação a esse trabalho. Pela seriedade para o recrutamento de voluntárias e 

coletas de dados.  

Aos professores Sebastião Cunha e Alexandre Christófaro Silva pelo auxílio nas análises 

estatísticas e por estarem sempre disponíveis.  

Ao laboratório Oswaldo Cruz, especialmente ao Elton que realizou as coletas sanguíneas, pelo 

compromisso e pontualidade.  

Ao professor Antônio Teixeira e Érica Vieira, pelo auxilio nas análises laboratoriais.  

Ao Bruno Mezêncio, pela ajuda na mensuração dos parâmetros da plataforma vibratória.  

Ao CER Diamantina pela disponibilidade do local para coleta de dados, a cada profissional que 

recebeu a equipe de pesquisadores e voluntárias com tanto carinho. Tenho muito orgulho de 

hoje fazer parte da família CER Diamantina.  

Ao professor David Lee Nelson, pela contribuição na correção do artigo na língua inglesa. 

À banca examinadora por aceitar o convite e engrandecer esse trabalho.  

Às agências de fomento CAPES, FAPEMIG e CNPq. 

Às voluntárias desse estudo, fibromiálgicas e controles. Os ensinamentos vão muito além do 

efeito da vibração de corpo inteiro na resposta de biomarcadores inflamatórios. Sou 

imensamente grata pela oportunidade de conhecer mulheres tão fortes e guerreiras. Obrigada 

pela confiança! 

Agradeço a todos que por acaso não tenham sido mencionados, mas que contribuíram para o 

sucesso deste trabalho. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de 

água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota”. 

 (Madre Teresa de Calcutá) 

 



 
 

RESUMO 

A fibromialgia (FM) está associada a alterações na resposta inflamatória e estudos demonstram 

aumento da concentração de biomarcadores pró inflamatórios em pacientes com a doença. Estes 

biomarcadores podem induzir vários sintomas, tais como fadiga, falta de sono, dor e mialgia. 

A vibração de corpo inteiro (VCI) pode ser uma estratégia terapêutica para o tratamento dessa 

doença por ser um estímulo de curta duração e baixa intensidade. Os objetivos do presente 

estudo foram: 1) Caracterizar a intensidade do estímulo de vibração de corpo inteiro em 

mulheres diagnosticadas com FM comparadas com o grupo de mulheres saudáveis (CT) 

pareados por idade e características antropométricas; e 2) Investigar o efeito de uma única 

sessão de VCI na resposta inflamatória destes grupos. As concentrações plasmáticas de leptina, 

adiponectina, resistina, receptores solúveis do fator de necrose tumoral (sTNFR1 e sTNFR2) e 

BDNF foram mensuradas pelo método ELISA e IL-8 por técnica cytrometric bead arrays 

(CBA) ambas conforme instruções do fabricante. O consumo de oxigênio (VO2) e a frequência 

cardíaca (FC) foram registrados em repouso e durante todo o protocolo experimental. A 

percepção subjetiva de esforço (PSE) foi registrada por meio da Escala de percepção subjetiva 

de esforço de Borg. A sessão aguda de VCI promoveu aumento do VO2 e FC de forma 

semelhante em ambos os grupos e esse estímulo foi caracterizado como de intensidade leve. No 

entanto, houve interação (doença vs vibração) na PSE (P = 0,0078) demostrando que indivíduos 

com FM apresentam maior PSE comparadas com mulheres saudáveis em repouso; além disso, 

o estímulo de VCI promoveu aumento dessa percepção no grupo FM, mantendo-se inalterado 

no grupo CT.  Em repouso, os indivíduos com FM apresentaram maiores concentrações 

plasmáticas de IL-8, de adiponectina e do receptor solúvel de TNF, sTNFR1, e menores 

concentrações plasmáticas do receptor solúvel sTNFR2 comparados com o grupo controle. Não 

houve diferença entre os grupos quanto às concentrações plasmáticas de leptina, resistina e 

BDNF no estado basal. O estímulo de VCI promoveu diminuição das concentrações 

plasmáticas de adiponectina, sTNFR1e aumento das concentrações de sTNFR2 no grupo FM. 

No grupo controle, o estímulo de vibração promoveu aumento das concentrações plasmáticas 

de leptina, resistina e de sTNFR1. 

 

 

 

 



 
 

 

Houve interação (doença vs vibração) nas concentrações plasmáticas de adiponectina (P = 

0,0001), sTNFR1 (P= 0,000001), sTNFR2 (P = 0,0052), leptina (P = 0,0007), resistina (P = 

0,0166) e BDNF (P = 0,0179). Os achados deste estudo são relevantes em termos clínicos uma 

vez que evidenciam que este estímulo, considerado de baixa intensidade, parece ser suficiente 

para causar interação (doença versus estímulo) e, consequentemente, modulação de marcadores 

inflamatórios, no sentido de ajuste da homeostase da inflamação. O mecanismo neuroendócrino 

parece ser uma modulação induzida pelo exercício no sentido de maior adaptação à resposta 

inflamatória e de estresse destes pacientes. 

 

Palavras-chave: Fibromialgia, Vibração de Corpo Inteiro, Inflamação, Exercício Físico Agudo. 

  



 
 

ABSTRAT 

 

Fibromyalgia (FM) is associated with neuroendocrine and inflammatory feedback 

dysregulation. Whole body vibration (WBV) provides an acute stimulus that could be of 

therapeutic value for these patients. The aims of this study were 1) to characterize the intensity 

of the vibration stimulation in women diagnosed with FM compared to a control group of 

healthy women (HW) matched by age and anthropometric parameters and 2) to investigate the 

effect of a single session of WBV on inflammatory responses. Levels of adipokines, soluble 

tumor necrosis factor receptors (sTNFr)1, sTNFr2, and brain-derived neurotrophic factor 

(BDNF) were determined by enzyme-linked immunosorbent assay. Oxygen consumption 

(VO2) was estimated by a portable gas analysis system measured breath by breath, heart rate 

(HR) was measured using a HR monitor, and perceived exertion (RPE) was evaluated using the 

Borg scale of perceived exertion. Acutely mild WBV increased VO2 and HR similarly in both 

groups. There was an interaction (disease vs. vibration) in RPE (P = 0.0078), showing a higher 

RPE in FM compared to HW at rest, which further increased in FM after acute WBV, whereas 

it remained unchanged in HW. In addition, there was an interaction (disease vs. vibration) in 

plasma levels of adiponectin (P = 0.0001), sTNFR1 (P = 0.000001), sTNFR2 (P = 0.0052), 

leptin (P = 0.0007), resistin (P = 0.0166), and BDNF (P = 0.0179). In conclusion, a single acute 

session of mild and short WBV can improve the inflammatory status in patients with FM, 

reaching values close to those of matched HW at their basal status. The neuroendocrine 

mechanism seems to be an exercise-induced modulation towards greater adaptation to stress 

response in these patients. 

 

Keywords: Fibromyalgia, Whole Body Vibration, Inflammation, Acute Exercise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 - Modulação da atividade do TNF .............................................................................21 

Figura 2 - Esquema dos efeitos da hiperadiponectinemia.........................................................23 

Figura 3 - Movimento oscilatório produzido pelas plataformas 

vibratórias..................................................................................................................................27 

Figura 4 - Dois tipos de transferência de energia dependentes das oscilações produzidas pelos 

equipamentos de vibração de corpo inteiro...............................................................................29 

Figura 5 - Fluxograma do estudo..............................................................................................36 

Figura 6 - Pontos dolorosos definidos pelo American College Rheumatology (ACR), em 1990, 

para a classificação da 

fibromialgia...............................................................................................................................38 

Figura 7 - Desenho experimental do estudo..............................................................................42 

Figura 8 - Posicionamento adotado pelas voluntárias sobre a plataforma vibratória...............42 

Figura 9 - Pontos dolorosos a palpação com pressão de 4 kgf/cm nos grupos controle (CT) e 

fibromialgia (FM).....................................................................................................................47 

 Figura 10 - Número de repetições no teste de sentar e levantar da cadeira dos grupos controle 

(CT) e fibromialgia (FM)..........................................................................................................47 

Figura 11 – Depressão nos grupos controle (CT) e fibromialgia (FM)....................................48 

Figura 12 - Efeito de uma sessão de vibração de corpo inteiro em mulheres do grupo controle 

(CT) e grupo fibromialgia (FM) na percepção da dor……………………………..……........51 

Figura 13 -  Efeito de uma sessão de vibração de corpo inteiro em mulheres do grupo controle 

(CT) e grupo fibromialgia (FM) nas concentrações de IL- 8…………………………..……..52 

Figura14 - Efeito de uma sessão agudo de vibração de corpo inteiro nas concentrações 

plasmáticas de adiponectina, receptores solúveis de fator de necrose tumoral ( sTNFR1) e 2 

(sTNFR2), leptina, resistina e fator de necrose tumoral (BDNF) em mulheres do grupo controle 

(CT; n=19) e grupo fibromialgia (FM;n=19)……...…………………………...………...……53 

Figura 15 - Interação (doença vs estímulo) nas concentrações sanguineas de adiponectina (A), 

receptores solúveis do fator de necrose tumoral 1( sTNFR1) (B) e 2 (sTNFR2) (C), leptina 

(D), resistina (E) e fator de necrose tumoral (BDNF) 

(F).…………………………………….....………………………………………...……….. 54



 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela1. Caracterização dos sujeitos do estudo........................................................................46 

Tabela 2. Classificação de Depressão pelo Inventário de Depressão de Beck.........................48 

Tabela 3. Caracterização quanto ao uso de medicamentos.......................................................49 

Tabela 4. Caracterização quanto ao ciclo menstrual.................................................................49 

Tabela 5. VO2 e FC nos grupos CT e FM antes e durante o estímulo de vibração de corpo 

inteiro…………………………………………………………………………………....……50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACMS – American  College of Sports Medicine  

ACR – American College of Rheumatology 

AHA – American Heart Association 

AMPK – proteína quinase ativada por adenosina monofosfato 

BDNF – Fator neurotrófico derivado do cérebro 

CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde  

parQ – Questionário de prontidão para a atividade física 

CT – Grupo controle 

FM – Grupo fibromialgia 

IDB – Inventário de depressão de Beck 

IL-1 – Interleucina 1 

IL-6 – Interleucina 6 

IL-8 – Interleucina 8 

IMC – Índice de massa corporal 

NF-κB – fator nuclear kappa B 

NMDA – N-metil-D-aspartato: um receptor ionotrópico ativado pelo ácido 

glutâmico (glutamato)/Aspartato 

PSE – Percepção subjetiva de esforço 

QIF – Questionário de impacto da fibromialgia 

SNC – Sistema nervoso central  

SNP – Sistema nervoso periférico  

sTNFR1 - Receptor solúvel 1 do fator de necrose tumoral 

sTNFR2 - Receptor solúvel 2 do fator de necrose tumoral 

TACE- ezima proteinase de conversão do TNF  

TNF – Fator de necrose tumoral  

TNFR1 – Receptor 1 do fator de necrose tumoral  

TNFR2 – Receptor 2 do fator de necrose tumoral 

VCI – Vibração de corpo inteiro 

 

 

 

http://www.rheumatology.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Receptor_ionotr%C3%B3pico
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glut%C3%A2mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glut%C3%A2mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aspartato


 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................15 

1.1  Fibromialgia ...............................................................................................................15 

1.2  Diagnóstico, classificação e prevalência da fibromialgia...........................................17 

1.3  Possíveis fatores etiológicos e fisiopatologia da fibromialgia....................................19 

1.4  Fibromialgia e marcadores inflamatórios...................................................................20 

1.5  Fibromialgia e as adipocinas......................................................................................22 

1.6  Fibromialgia e o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF).............................24 

1.7  Efeito agudo do exercício físico nas concentrações de biomarcadores inflamatórios 

de pacientes com FM...................................................................................................25 

1.8  Vibração de corpo inteiro...........................................................................................26 

2 JUSTIFICATIVA...............................................................................................................32 

3 OBJETIVOS.......................................................................................................................34 

3.1 Objetivo geral..............................................................................................................34 

3.2 Objetivos Específicos..................................................................................................34 

4 MATERIAIS E MÉTODOS...............................................................................................35 

4.1 Sujeitos........................................................................................................................35 

4.2 Avaliações....................................................................................................................37 

4.3 Avaliação do perfil antropométrico.............................................................................37 

4.4 Avaliação dos pontos dolorosos..................................................................................37 

4.5 Aplicação de questionários..........................................................................................38 

4.6 Sequências das avaliações...........................................................................................39 

4.7 Avaliação da função física, trabalho e bem estar geral...............................................39 

4.8 Avaliação da depressão................................................................................................39 

4.9 Avaliação do desempenho muscular dos membros inferiores.....................................40 

4.10 Procedimentos experimentais....................................................................................40 

4.11 Descrição do exercício...............................................................................................41 

4.12 Desenho experimental...............................................................................................42 

4.13 Mensuração do consumo de oxigênio.......................................................................42 

4.14 Mensuração da Pressão Arterial................................................................................43 

4.15 Avaliação da percepção subjetiva de esforço............................................................43 

4.16 Avaliação da dor........................................................................................................43 

4.17 Avaliação dos parâmetros Inflamatórios...................................................................44 



 
 

4.17.1 Análise de BDNF, sTNFR1, sTNFR2, adiponectina, resistina e leptina................44 

4.17.2 Análise da Inteleucina 8 (IL-8)..............................................................................44 

4.18 Análise estatística......................................................................................................45 

5 RESULTADOS...............................................................................................................46 

6 DISCUSSÃO..................................................................................................................55 

7 CONCLUSÃO................................................................................................................61 

8 REFERÊNCIAS.............................................................................................................62 

ANEXO I..................................................................................................................................76 

ANEXO II.................................................................................................................................83 

ANEXO III................................................................................................................................84 

ANEXO IV...............................................................................................................................86 

ANEXO V.................................................................................................................................88 

ANEXO VI...............................................................................................................................89 

APÊNDICE A...........................................................................................................................90 

APÊNDICE B...........................................................................................................................98 

APÊNDICE C.........................................................................................................................100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Fibromialgia  

 

A fibromialgia (FM) é uma condição reumática de origem desconhecida, 

caracterizada por dor crônica generalizada e sensibilidade em pelo menos 11 dos 18 pontos 

dolorosos específicos, durante pelo menos três meses, de acordo com os critérios do American 

College Rheumatology (ACR) (WOLFE et al., 1990). Para ser caracteriza como fibromialgia, 

essa sensibilidade deve acometer ambos os lados do corpo, as regiões acima e abaixo da cintura 

e a região axial. Para que um tender point seja considerado positivo, a avaliação deve ser 

realizada por meio de palpação digital com cerca de 4 kgf de pressão ocasionando dor no local 

testado (WOLFE et al., 1990). Estima-se que a FM afete aproximadamente 5% da população 

mundial, tornando-se uma das doenças reumáticas mais comuns em todo o mundo. As mulheres 

são mais afetadas que os homens, em uma proporção de até nove casos de mulheres para todos 

os casos diagnosticados em homens (PERNAMBUCO et al., 2016).  

Visto que o quadro clinico da FM está associado a uma variedade de sintomas 

(fadiga, ansiedade, depressão, sono não reparador, rigidez muscular e síndrome do intestino 

irritável) e pode estar relacionado com outras doenças tais como: transtornos psicológicos 

(MÜLLER et al., 2007); síndrome de Sjögren (VITALI et al., 1989; GILES & ISENBERG, 

2000; BELENGUER et al., 2005), artrite reumatóide (WOLFE & CATHEY, 1983;  BUSKILA 

et al., 1990), espondilite anquilosante (ALOUSH et al., 2007), osteoartite (WOLFE & 

CATHEY, 1983; VITALI et al., 1989) entre outras (BELENGUER et al., 2009); ela não deve 

ser caracterizada como uma doença unicausal, mas como uma síndrome (MÜLLER et al., 

2007).  

A sensação de dor tem um papel fisiológico importante na inflamação, alertando o 

organismo de lesões/alterações do tecido danificado. Com base na hipótese de que a origem de 

toda a dor é a resposta inflamatória, atenção especial tem sido focada na hipótese inflamatória 

de FM (ORTEGA et al., 2009). Além disso, acredita-se que ela esteja relacionada com um 

desequilíbrio do eixo hipotálamo-hipófise e, portanto, pode afetar vários sintomas físicos e 

emocionais.  

Vários estudos associam o aumento de citocinas pró-inflamatórias à fibromialgia. 

Concentrações elevadas de marcadores pró-inflamatórios como IL-8, TNF, IL-6 e IL-1Ra 

foram encontrados em estudos com pacientes com FM (RODRIGUES-PINTÓ et al., 2014). 

Estes marcadores parecem regular a expressão de substância P e, assim, diminuir o limiar da 

dor por mecanismos ainda não esclarecidos. A medicina se baseia em exames de imagem e 
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testes funcionais para diagnóstico da síndrome; no entanto, análise de concentrações de 

biomarcadores podem se tornar evidências possíveis da doença. Além disso, a expansão de 

estudos sobre terapias que promovam controle desses marcadores é benéfica. A relação 

biomarcadores inflamatórios e fibromialgia ainda não está clara e estudos nesta área são 

pertinentes para esclarecer os mecanismos de regulação da dor e sensação de fadiga 

generalizada. Além disso, entender estas relações pode fornecer suporte para desenvolvimento 

de testes/critérios para diagnósticos, assim como estabelecer estratégias terapêuticas eficazes 

(RODRIGUES-PINTÓ et al., 2014).  

O índice de massa corporal aumentado (IMC) geralmente se correlaciona com o 

aumento dos níveis de dor e fadiga na FM. A obesidade atinge entre 40 a 70% das mulheres 

com FM. Alguns marcadores, chamados adipocinas que são produzidos no tecido adiposo, são 

citados como importantes reguladores das funções inflamatórias e metabolismo intermediário 

(BJERSING et al., 2013). No entanto, a literatura é escassa no que se refere a estudos que 

avaliaram as concentrações e os possíveis mecanismos destas adipocinas em pacientes com FM.  

Considerando a heterogeneidade da doença, várias terapias têm sido utilizadas para 

tratar os sintomas da FM, incluindo terapias farmacológicas e não farmacológicas. Há fortes 

evidências demostrando que ambas as abordagens farmacológicas e não farmacológicas podem 

ser eficazes (GOLDENBERG et al., 2004). Terapias não farmacológicas incluem terapias 

físicas, tais como yoga, tai chi, caminhada e vibração de corpo inteiro (VCI) (BUSCH et al., 

2011). A VCI é uma terapia física que apresenta evidências de melhora da força muscular 

(REES et al., 2008), do equilíbrio corporal (LEE et al., 2013), da mobilidade da marcha 

(ZHANG et al., 2014), da aptidão cardiorrespiratória (BOGAERTS et al., 2009), de densidade 

mineral óssea (GUSI et al., 2006)  e dor (DEL POZO-CRUZ et al., 2011) em várias populações 

com alterações clínicas e indivíduos saudáveis. A vibração de corpo inteiro pode ser um 

tratamento adequado para a fibromialgia como terapia principal ou associada a um programa 

de exercício físico, possibilitando melhora do equilíbrio, do índice de incapacidade relacionado 

à saúde, da qualidade de vida, fadiga e dor. No entanto, esses achados devem ser tratadas com 

cautela visto que a escassez de evidências e as diferenças acentuadas entre os estudos existentes 

em termos de ferramentas de protocolo, de intervenção e de instrumentos de medida dificultam 

as comparações (COLLADO-MATEO et al., 2015).  

Dependendo do tipo de doença e exercício físico, exacerbação ou atenuação do 

processo inflamatório pode ser observada na doença inflamatória crônica. Embora 

contraindicações para realização de exercício físico em pacientes com FM não estejam descritas 

na literatura (PEDERSEN & SALTIN, 2006), é necessário definir a duração e intensidade de 



17 
 

programas de exercícios a fim de obter respostas fisiológicas no sentido do controle do processo 

inflamatório crônico generalizado (BOTE et al., 2013). 

  

1.2 Diagnóstico, classificação e prevalência da fibromialgia  

 

Os padrões de referência de dor e pontos dolorosos, hoje característicos da 

fibromialgia são marcos de uma pesquisa histórica sobre dor muscular crônica, que têm sido 

relatados na literatura por vários séculos. Froriep et al. (1843) descreveram pela primeira vez 

tal doença como processo de reumatismo com pontos dolorosos pelo corpo. No início do século 

XX, Gowers et al. (1904), caracterizaram esta doença como síndrome dolorosa comprometendo 

a região lombar e com presença de dor à palpação em alguns pontos específicos do corpo, 

confirmados em achados histopatológicos de Stockman (STOCKMAN, 1904). Assim, criou-se 

a hipótese de processo inflamatório nos tecidos conectivos intitulada como fibrosite. Desde 

então a sinonímia relacionada à fibrosite foi extensa, passando por diferentes terminologias 

como fibromiosite nodular, miofasceite, miofibrosite, mialgia reumática e reumatismo 

psicogênico entre outros (SIMMS, 1986).  

A prevalência da fibromialgia varia de acordo com os diferentes critérios de 

classificação aplicados. As manifestações dependem de aspectos sociais, psicológicos, 

culturais, entre outros, tornando sua expressão clínica altamente variada e, consequentemente, 

exigindo diferentes abordagens terapêuticas. Em 1990, o American College Rheumatology 

(ACR) definiu como critério de classificação a presença de dor e sensibilidade a palpação em 

pontos específicos do corpo. Considerando a dificuldade para estabelecer critérios devido à 

heterogeneidade da síndrome, WOLFE et al. (2010) reformularam os critérios anteriormente 

descritos e passaram a considerar os sintomas apresentados pelos pacientes. Estes autores 

sugeriram a implementação de uma escala de gravidade dos sintomas como forma de melhor 

identificar os pacientes com fibromialgia, bem como acompanhá-los longitudinalmente 

(WOLFE et al., 2010). A definição destes critérios tem implicações importantes, tanto para 

pesquisa quanto a prática clínica. 

  Embora os critérios definidos pelo American College Rheumatology (ACR) sejam 

úteis para o diagnóstico e classificação da FM, estes não são amplamente usados no contexto 

dos cuidados primários. Assim, cerca de 50% dos reumatologistas utilizam este critério em sua 

rotina prática visto que a análise dos pontos dolorosos requer treinamento e experiência, o que 

falta na maioria dos ambientes de cuidados primários, podendo subestimar o diagnóstico de FM 

(BENNETT et al., 2009). A maioria das mulheres diagnosticadas com a síndrome relata longas 
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peregrinações por consultórios médicos e somente após exclusão de vários outros diagnósticos 

recebem a confirmação de que são acometidas pela fibromialgia. A maioria consulta um 

reumatologista somente três anos após a primeira consulta com outro profissional médico 

(REZENDE et al., 2013). Esse atraso em relação ao diagnóstico demonstra também uma 

demasiada demora ao acesso a intervenções terapêuticas, farmacológicas e não farmacológicas. 

Jones et al. (2015), em estudo realizado no nordeste a Escócia, verificaram que 

houve maior prevalência de FM a partir da modificação dos critérios de 2010. Outros autores 

identificaram que a prevalência da doença é em torno de 0,66% a 10,5% da população mundial, 

sendo maior em mulheres (cerca de 3,4%) de meia-idade (5%) (CAVALCANTE et al., 2006). 

Em populações europeias (Espanha, Portugal, França, Alemanha e Itália), a prevalência global 

estimada de FM é entre 2,9% e 4,7%. Consequentemente, esta desordem impõe um fardo 

econômico significativo devido aos custos de saúde e a incapacidade dos doentes para trabalhar. 

A FM é responsável por 4-20% de todos os novos contatos de pacientes em ambientes de 

cuidados primários (COLLADO-MATEO et al., 2015). No Brasil, a prevalência está estimada 

em 2,5% (SENNA et al., 2004). Segundo o projeto “Diretrizes”, a proporção de mulheres para 

homens é de aproximadamente 6 a 10:1 (PROVENZA et al., 2004).  Outro estudo brasileiro 

estima que a FM afeta aproximadamente 5% da população mundial, tornando-se uma das 

doenças reumáticas mais comuns em todo o mundo. As mulheres são mais acometidas que os 

homens, em uma proporção de até nove casos de mulheres para todos os casos diagnosticados 

em homens (PERNAMBUCO et al., 2016). 

Outros estudos apontam que a prevalência de FM na população geral é entre 0,66 e 

4,4%, sendo maior em mulheres do que em homens, especialmente na faixa etária entre 35 e 60 

anos. Estudos em crianças, adolescentes e grupos especiais são escassos e pouco conclusivos 

(SKARE et al., 2012). 

Desse modo é possível perceber que a heterogeneidade da doença e dos critérios de 

classificação e diagnóstico interferem diretamente no levantamento dos dados de prevalência. 

No entanto, não há dúvidas do alto acometimento e dos grandes impactos na vida dos pacientes 

e em aspectos sociais e econômicos. Além disso, a biofisiologia de FM permanece indefinida e 

o tratamento continua sendo empírico (ORTEGA et al., 2009).   
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1.3 Possíveis fatores etiológicos e fisiopatologia da fibromialgia 

 

Tendo em conta a variedade de aspectos biofisiológicos subjacentes na etiologia da 

FM, Muller et al. (2007) propuseram que a FM não deve ser considerada como um entidade 

clínica única, mas como uma síndrome com várias causas. Assim, o termo “síndrome de 

fibromialgia” seria o mais adequado, apesar de pouco utilizado na literatura.  

Embora não existam evidências científicas de que a FM tenha origem ocupacional 

ou que seja causada por depressão, ansiedade ou outra enfermidade psicogênica, muitas 

pacientes atribuem o surgimento do quadro clinico às condições de trabalho e/ou distúrbios 

psicológicos, em particular depressão e ansiedade (REZENDE et al., 2013).  

Existem várias classificações para definir subgrupos de pacientes com FM. Embora 

a FM como um estado inflamatório não seja uma hipótese universalmente aceita, as hipóteses 

atuais sobre a etiologia incluem estado inflamatório crônico sistêmico e local acompanhado por 

uma reposta de estresse exacerbada (BOTE et al., 2013). Sensação de dor tem um importante 

papel fisiológico na inflamação, alertando o corpo humano sobre a presença de lesões, 

anormalidades do tecido danificado. Com base na hipótese de que a origem de toda a dor e 

inflamação é a resposta inflamatória, atenção especial é dada à hipótese inflamatória da FM 

(ORTEGA et al., 2009).  

Outras hipóteses da etiologia da FM foram apresentadas por Van West & Maes, 

(2001) como se segue: 

 É um distúrbio inflamatório acompanhado por alterações no sistema neuro 

imune endócrino.  

 Ela está relacionada a disfunções no sistema serotoninérgico. 

 É um distúrbio psiquiátrico relacionado com depressão severa. 

 Ela está relacionada com anormalidades musculares ou esgotamento de energia 

nos músculos. 

 Ela está relacionada com o sistema de resposta inflamatória (SRI) e citocinas. 

 É o resultado de anormalidades mecânicas da coluna vertebral lombar ou 

cervical. 

 É o resultado de mecanismos centrais da dor com modulação periférica. 

Diante do exposto, vários estudos reforçaram que a FM faz parte de um espectro de 

condições que incluem distúrbio inflamatório acompanhado por alterações nos sistemas neuro 
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endócrino imune inflamatório (VAN WEST & MAES, 2001; MÜLLER et al., 2007; AMEL et 

al., 2013).  

 

1.4 Fibromialgia e marcadores inflamatórios 

 

Evidências demonstram que indivíduos com FM apresentam aumento das 

concentrações de interleucina 8 (IL-8) comparados com sujeitos saudáveis (WALLACE et al., 

2001; GÜR & OKTAYOGLU, 2002; BAZZICHI et al., 2007; ORTEGA et al., 2009; GÜR et 

al., 2008; WANG et al., 2008; BOTE et al., 2012; BOTE 2013; RODRIGUES-PINTO et al., 

2014). Além disso, concentrações elevadas desta citocina são sugestivas de critério diagnóstico 

complementar para a FM (BOTE et al., 2012).  A IL-8 tem liberação estimulada pela substância 

de transmissão P (substância envolvida na transmissão do estímulo nociceptivo), encontrada 

em altas concentrações no fluido espinhal de pacientes com FM (RUSSEL at al., 1994; 

PEDERSEN & SALTIN, 2006). Além disso, IL-8 está relacionada com a dor simpática e 

indução de outros sintomas da síndrome de FM como o estresse, fadiga, distúrbios do sono e 

sintomas de depressão (BOTE et al., 2013). 

O fator de necrose tumoral (TNF) é uma potente citocina, predominantemente pró-

inflamatória e catabólica, também encontrada em concentrações elevadas em indivíduos com 

FM (FÁTIMA et al., 2012; WANG et al., 2014) e é produzida principalmente por fagócitos 

estimulados pela IL-1 (ADERKA et al., 1992). Os sinais intracelulares para a resposta ao TNF 

são fornecidos pelos receptores de superfície celular, classificados em duas espécies distintas, 

TNFR1 e TNFR2, com as quais o TNF apresenta alta afinidade de ligação. O TNFR1 é expresso 

pela maioria dos tipos celulares, enquanto o TNFR2 é expresso principalmente por células de 

origem hematopoiéticas e células endoteliais (WAETZIG et al., 2005). Ambos os receptores 

para TNF também existem nas formas solúveis (sTNFR1 e sTNFR2), aparentemente derivados 

por clivagem das formas encontradas na superfície celular pela enzima proteinase de conversão 

do TNF (TACE) (Figura 1). Curiosamente, a clivagem dos receptores do TNF na superfície da 

célula pela enzima conversora de TNF resulta em concentrações séricas apreciáveis de sTNFR1 

e sTNFR2. Estes sTNFRs podem competir com os receptores da superfície celular se ligando 

ao TNF solúvel e, assim, modulando sua atividade inflamatória. Desta forma, sugere-se que 

estes receptores solúveis atuam como atenuadores fisiológicos da atividade nociva do TNF 

(ADERKA et. al., 1992; WAETZIG et. al., 2005; GOKHALE et al., 2007).    
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Figura 1. Modulação da atividade do TNF. Fonte: Adaptado de MORJARIA et al., 2006.  

Concentrações elevadas de sTNFR1 podem estar relacionadas à inibição da ação 

catabólica do TNF, por meio de suas ligações ao TNF, inativando-o pela consequente inibição 

da sua ligação aos receptores de membrana, assim como pela menor oferta dos próprios 

receptores de membrana, uma vez que as ações intracelulares do TNF são mediadas 

principalmente pelo TNFR1. Já a função de TNFR2, a literatura vigente aponta principalmente 

como moduladora, potencializando a associação do TNF com sTNFR1 (COPE et al., 1992; 

ADERKA, 1996; KANEYAMA et al., 2010).  

 É importante salientar que o TNF é uma citocina pró-inflamatória muito sensível 

às alterações sutis nas concentrações de glicocorticóides endógenos, variações circadianas e 

apresenta meia-vida relativamente curta. Considerando que os receptores solúveis são 

geralmente mais estáveis na circulação do que as citocinas, eles podem ser marcadores mais 

confiáveis de inflamação crônica (PENNIX et al., 2004). No entanto, não identificamos estudos 

na literatura que tenham avaliado as concentrações destes receptores em indivíduos com FM. 

Assim, estudos são necessários para delinear os mecanismos de ação destes receptores, bem 

como obter informações sobre o papel do sTNFR1 e sTNFR2 na patogênese do processo 

inflamatório crônico em mulheres com FM. 
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1.5 Fibromialgia e as adipocinas  

As adipocinas são citocinas uma vez que medeiam a comunicação intracelular e 

transmitem informações às células alvo via interação com receptores específicos. Com a 

crescente descoberta de sinalizadores proteicos secretados pelo tecido adiposo, passou a ser 

necessário um termo coletivo para identificá-los. Lindaay et al. (2002) nomearam tais 

substancias como adipocitocinas, sendo esta terminologia ainda amplamente utilizada. No 

entanto, considerando que nem todas as proteínas produzidas pelo tecido adiposo são citocinas, 

esta terminologia foi revista e o termo adipocina é considerado mais adequado, visto que 

descreve a proteína que é secretada (e sintetizada) pelo tecido adiposo, independentemente de 

ser citocina ou não. Há grande diversidade entre as adipocinas quanto à função fisiológica e 

estrutura proteica (PRADO et al., 2009). 

Estudo recente demostra que a prevalência da obesidade mundial é de 44,1% de 

indivíduos (PENGPID &  PELTZER, 2016). Na América Latina, 23,5% dos adultos são obesos, 

sendo as mulheres as mais acometidas (HERNANDEZ-HERNANDEZ, 2016). Pacientes com 

FM são normalmente sedentários, com sobrepeso ou obesos (YUNUS et al., 2002). A obesidade 

atinge entre 40 a 70% das mulheres com FM e o índice de massa corporal (IMC) aumentado 

geralmente se correlaciona com o aumento dos níveis de dor e fadiga em pacientes com FM. 

Considerando que as adipocinas são importantes reguladoras das funções inflamatórias e 

metabólicos (BJERSING et al., 2013) e que a FM é uma doença inflamatória, torna-se relevante 

o estudo destes marcadores nesta população. A literatura é escassa quanto a estudos que 

avaliaram as concentrações e envolvimento das adipocinas na fisiopatologia da FM, bem como 

a resposta após o exercício físico.    

A adipocina mais abundante no organismo humano é a adiponectina (SENTE et al., 

2015), seu efeito na circulação depende de uma complexa interação do estado da doença e da 

natureza do estímulo inflamatório (ANTONOPOULOS et al., 2014). Entretanto, se a 

adiponectina atua como fator anti ou pró-inflamatório ainda é assunto em debate (MAEDA et 

al., 2002;. XU et ai, 2003; TSATSANIS et a.l, 2005; PARK et al., 2007). A adiponectina 

detecta o estresse metabólico e modula a adaptação metabólica direcionando o sistema imune 

inato sob condições patológicas, como no caso da fibromialgia, demonstrando que esta 

adipocina parece exercer importante papel na regulação da função imune em situação de 

inflamação (LUO & LIU, 2016). No entanto, o seu envolvimento no mecanismo fisiopatológico 

da FM e relação com demais fatores ainda permanece obscuro.  

Estudos demonstram que o aumento das concentrações de adiponectina está 

relacionado à piora da capacidade funcional, do desempenho cardíaco, resistência metabólica 
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periférica e miopatia via interação com receptores AdipoR1 e Adipo R2 (SENTE et al., 2015).  

O receptor de alta afinidade AdipoR1 é abundantemente expresso em células endoteliais 

vasculares e do músculo esquelético, onde regula a glicose e metabolismo lipídico, ao passo 

que o receptor AdipoR2 atua como um receptor de afinidade moderada e é principalmente 

expresso no fígado (SENTE et al., 2015). Caracterização em experimentação animal confirmou 

papéis importantes destes receptores na manutenção da homeostase metabólica. A perturbação 

simultânea de ambos os receptores anula a ligação de adiponectina, resultando em intolerância 

à glicose e resistência à insulina (YAMAUCHI et al., 2002). Dessa forma, a 

hiperadiponectinemia presente em condições de inflamação crônica, pode contribuir para um 

desequilíbrio energético, com alterações estruturais e funcionais em fibras musculares e 

desequilíbrios hormonais, resultando em um estado de miopatia (Figura 2). Além disso, pode 

haver resistência à ação da adiponectina no músculo esquelético em situação de 

hiperadiponectinemia (SENTE et al., 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema dos efeitos da hiperadiponectinemia 
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Alguns estudos relataram como função da adiponectina agir como mediador anti-

inflamatório durante a progressão da doença metabólica (MAEDA et al., 2002; XU et al., 

2003). Em contraste, outros estudos demonstraram que a adiponectina promove resposta 

inflamatória por ativar o NF-kB e induzir citocinas inflamatórias como IL-1 e IL-6 em 

determinadas circunstâncias (TSATSANIS et al., 2005; PARK et al., 2007). Além disso, 

evidências sugerem que a adiponectina regula reservas de energia e sensibilidade à insulina por 

meio de mecanismos respostas-dependentes da imunidade inata (TSUCHIDA et al., 2005; LUO 

et al., 2010, 2011; AWAZAWA et al., 2011; HUI et al., 2015). 

A downregulation da adiponectina tem sido associada com elevadas concentrações 

de marcadores inflamatórios e várias doenças metabólicas (OUCHI et al., 2003; GIL-CAMPOS 

et al., 2004; PISCHON et al., 2004). Diversos estudos demonstraram que a adiponectina atua 

como mediador anti-inflamatório por meio da regulação da proliferação de macrófagos M1 e 

M2, plasticidade e polarização (YOKOTA et al., 2000; WOLF et al., 2004; WULSTER-

RADCLIFFE et al., 2004; AJUWON & SPURLOCK, 2005; OHASHI et al., 2010; HUI et al., 

2015). No entanto, tem sido proposto que a adiponectina exerce efeitos pró-inflamatórios sob 

certas circunstâncias (LUO & LIU, 2016).   

Outras duas adipocinas importantes em processos metabólicos e inflamatórios são 

a leptina e a resistina. A leptina é uma molécula pleiotrópica que regula a ingestão de alimentos, 

bem como funções metabólicas e endócrinas. A leptina também desempenha um papel 

regulador na imunidade, inflamação e hematopoiese. Esta adipocina e seus receptores possuem 

semelhanças estruturais e funcionais com IL-6. Além disso, a leptina também modula a 

produção de citocinas, ativação de monócitos/macrófagos e angiogênese. (FANTUZZI & 

FAGGIONI, 2000). A atuação da resistina no perfil metabólico não está clara; no entanto, o seu 

papel nos processos inflamatórios demonstra expressão estimulada por citocinas pró-

inflamatórias como o TNF e a IL-6 (KASER et al., 2003). Além disso, ela é capaz de induzir a 

expressão destas citocinas no tecido adiposo e nas células mononucleares do sangue periférico 

(BOKAREWA et al., 2005). Assim, especula-se que essa adipocina parece representar o elo 

entre inflamação e sinalização metabólica.  

 

1.6 Fibromialgia e o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF)  

 

O BDNF é uma proteína endógena envolvida na sobrevivência neural e na plasticidade sináptica 

do sistema nervoso central (SNC) e periférico (SNP). Além disso, está intimamente ligado a 

processos moleculares centrais e periféricos do metabolismo da energia e homeostase 
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associados com a indução de uma cascata de efeitos neurotróficos e neuroprotetores 

(KNAEPEN et al., 2010). Assim, a atividade física, em particular o exercício agudo e crônico, 

parecem ser as principais intervenções capazes de desencadear processos por meio dos quais as 

neurotrofinas medeiam o metabolismo energético e a plasticidade neural. Estudo in vitro 

demonstra que o BDNF é uma neurotrofina essencial produzida por células músculo 

esqueléticas em reposta a contração, melhorando a oxidação lipídica via ativação da proteína 

quinase ativada por adenosina monofosfato (AMPK). Considerando que durante o exercício 

vibratório os estímulos mecânicos são transmitidos ao corpo, estimulando as terminações 

primárias dos fusos musculares que, por sua vez, ativam os neurônios motores alfa, resultando 

em contrações musculares (AABOE et al., 2009), é possível que este tipo de estímulo possa 

induzir alterações nas concentrações plasmáticos de BDNF. No entanto, seu papel na FM como 

potencializador ou atenuador do processo álgico ainda é controverso. Esta neurotrofina 

normalmente está aumentada em doenças inflamatórias crônicas como diabetes mellitus tipo 2 

e síndrome metabólica, devido ao seu papel na homeostase energética, bem como em doenças 

neuro inflamatórias tais como esclerose múltipla, demonstrando sua atividade neuroprotetora. 

No entanto, a literatura atual não evidenciou diferenças nas concentrações de BDNF sanguíneo 

entre pacientes com FM e controles (RANZOLIN et al., 2016).  

 

1.7 Efeito agudo do exercício físico nas concentrações de biomarcadores inflamatórios de 

pacientes com FM 

O objetivo do tratamento de pacientes com doenças inflamatórias é promover o 

controle da inflamação e como consequência secundária melhorar a qualidade de vida. As 

hipóteses dos efeitos anti-inflamatórios do exercício fazem com que este recurso seja 

especialmente interessante como um auxílio terapêutico no tratamento de doenças 

inflamatórias, como a fibromialgia (BOTE et al., 2013).  Ortega et al. (2009) demonstraram 

que a FM é uma doença inflamatória acompanhada por alterações no sistema neuro imuno 

endócrino e que o exercício físico poderia ser uma estratégia benéfica para esses pacientes.  

As respostas celulares da imunidade inata (realizadas principalmente pelos 

macrófagos e neutrófilos) em conjunto com liberação de citocinas (pro e anti-inflamatórias) e 

de outros mediadores inflamatórios (aminas vasoativas e peptídeos, os mediadores de lipídios, 

enzimas proteolítica) são fundamentais nos mecanismos inflamatórios. Estudos demonstram 

que tanto o exercício físico de alta intensidade quanto o de intensidade moderada ativam a 

reposta inata e/ou inflamatória em homens e mulheres sedentários saudáveis (ORTEGA et al., 

2001; PEAKE et al., 2005; GIRALDO et al., 2009). No entanto, a relevância fisiológica desta 
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ativação pode ser diferente quando o exercício é realizado por pessoas saudáveis ou por pessoas 

com doenças inflamatórias. Desta forma, faz-se necessária a realização de estudos que 

quantifiquem e determinem a intensidade e duração de exercício físico ideal para estimular uma 

função imunológica saudável em sujeitos com doenças crônicas inflamatórias, como a exemplo 

de pacientes com FM (ORTEGA et al., 2009).  

Bote et al. (2013) avaliaram o efeito de única sessão de ciclismo (45 minutos, 55% 

do VO2 máx) nas concentrações de biomarcadores inflamatórios em mulheres com FM 

comparadas com mulheres saudáveis. Como resultado, os autores verificaram que em repouso 

as concentrações dos biomarcadores de inflamação e estresse (IL-8, cortisol, noradrenalina e 

eHSP72) eram significativamente mais elevados em pacientes com FM. Além disso, a sessão 

aguda de exercício físico de intensidade moderada aumentou as concentrações dos 

biomarcadores no grupo saudável, ao passo que reduziu no grupo FM alcançando valores 

próximos aos de repouso do grupo saudável. Diante dos achados, os autores concluíram que 

uma única sessão de ciclismo com intensidade moderada melhora a condição inflamatória e 

resposta ao estresse em pacientes com FM.  

Já o estudo de Torgrimson-Ojerio et al. (2014), o qual investigou o efeito do 

exercício progressivo até a fadiga nas concentrações de biomarcadores inflamatórios, encontrou 

que o estímulo gerado pelo exercício físico não foi caracterizado como anti-inflamatório e os 

pacientes com FM vivenciaram piora nos sintomas pós-exercício. Além disso, as mudanças nos 

sintomas pós-exercício físico não foram mediadas por alterações nas concentrações sanguíneas 

de citocinas pró-inflomatórias.  

Por fim, Sanada et al. (2015) realizaram revisão sistemática a fim de investigar e 

eficácia de intervenções não-farmacológicas na expressão de biomarcadores inflamatórios, 

especialmente citocinas, neuropeptídios e proteína C reativa, em pacientes com FM. Em linhas 

gerais, concluiu-se que apesar de evidência insuficiente, intervenções com exercício físico 

parecem atuar como tratamento anti-inflamatório em pacientes com FM e melhorar o status 

inflamatório, especialmente citocinas pró-inflamatórias. Entretanto, são necessários ensaios 

clínicos randomizados adicionais, com foco em mudanças na expressão de biomarcadores 

inflamatórios após intervenções não farmacológicas, em pacientes com FM.      

 

1.8 Vibração de corpo inteiro 

A vibração é uma oscilação mecânica, isto é, uma alteração periódica de força, 

deslocamento e aceleração ao longo do tempo. O exercício de vibração, no sentido físico, é uma 

oscilação forçada, onde a energia é transferida de um dispositivo atuador (o dispositivo de 
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vibração) para um ressonador (o corpo humano, ou partes dele) (RITTWEGER et al., 2010). 

Neste equipamento, o indivíduo posiciona-se em sobre uma plataforma que promove uma 

vibração sinusoidal a uma frequência e amplitude estabelecida. Estes estímulos mecânicos são 

transmitidos ao corpo estimulando os receptores sensoriais, mais provavelmente os fusos 

musculares, conduzindo a uma maior ativação dos motoneurônios alfa e iniciando contrações 

musculares comparáveis ao “reflexo vibratório tônico” (DELECLUSE et al., 2003; 

BOGAERTS et al., 2007). 

Há cinco variáveis determinantes no estímulo de vibração de todo o corpo: 

amplitude, frequência, aceleração, tempo de exercício e tempo de descanso entre as séries. Com 

relação à intensidade de vibração, parâmetros que definem a prescrição da intensidade do 

estímulo vibratório podem ser ajustados durante o exercício e são quantificados em três 

variáveis: frequência, deslocamento pico-a-pico e aceleração. O deslocamento pico-a-pico é 

calculado como a diferença entre o maior e o menor valor de deslocamento durante a oscilação. 

A frequência de vibração refere-se à taxa de deslocamento de repetições, de modo que é medida 

em Hertz (Hz) ou em ciclos por segundo. Já a aceleração aplicada pela plataforma vibratória é 

determinada pelo deslocamento pico-a-pico e frequência das oscilações. Sua magnitude é 

relatada em metros por segundo ao quadrado (m.s-2), em número de vezes que excede a 

aceleração da gravidade (g) ou no valor de aceleração máxima (Amax). Portanto, a aceleração 

representa a intensidade do estímulo durante o exercício (BATISTA et al., 2007; 

RITTWEGER, 2010) (Figura 3). 

 

Figura 3. Movimento oscilatório produzido pelas plataformas vibratórias. Fonte: Batista et al., 2007 

 

Por definição, Amax refere-se à taxa de mudança no pico de velocidade da base da 

plataforma vibratória. A relação da Amax com frequência e deslocamento pico-a-pico é mostrada 
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pela equação seguinte: Amax: a (2дf)2, em que o “a” representa o deslocamento pico-a-pico e “f” 

representa a frequência de vibração, respectivamente (LORENZEN et al., 2008).  

Quando um corpo rígido é fixado sobre a plataforma vibratória, ele segue a 

trajetória sinusoidal imposta pelo atuador (plataforma vibratória, PV). Obviamente os corpos 

humanos não são rígidos à ação da gravidade sobre o corpo. Os músculos e tendões agem como 

elementos de mola que armazenam e liberam energia mecânica. Ocorre uma compressão 

durante o movimento ascendente da vibração e expansão durante o movimento descente. O 

ressonador (corpo) pode acumular energia mecânica quando a frequência do atuador (PV) 

coincide com a frequência do ressonador. Este acúmulo de energia pode conduzir a uma 

situação em que a amplitude de vibração é maior no ressonador (corpo) que no atuador (PV). A 

amplificação da amplitude de vibração implica em um aumento das formas internas dentro do 

ressonador podendo causar destruição, fenômeno chamado catástrofe ressonante 

(RITTWEGER, 2009). É importante ressaltar que essa amplificação da amplitude de vibração 

só ocorre se houver pouco amortecimento, quando as forças geradas excederem a resistência 

estrutural do ressonador. Os músculos tem propriedade de amortecimento, no entanto, qualquer 

amortecimento mecânico conduz a absorção de energia gerando calor. Uma vez que a 

transmissibilidade da vibração depende da rigidez musculoesquelética e de amortecimento, a 

frequência de ressonância amenta com a extensão dos membros. Uma postura adequada, ou 

seja, com algum grau de flexão das articulações atua minimizando a ocorrência do fenômeno 

catástrofe ressonante (RITTWEGER, 2009) e evita vibração desagradável da cabeça e do troco, 

além de fornecer posição firme sobre a plataforma.  

Além dos aspectos já citados, vários estudos aplicam o estímulo de vibração de 

corpo inteiro associado ao agachamento uma vez que esta associação parece intensificar as 

respostas neuromusculares por meio da ativação do reflexo tônico vibratório, aumentando a 

sincronia das unidades motoras e proporcionando maior eficiência neuromuscular  

(DELECLUSE et al., 2003 ROELANTS et al., 2004; BOGAERTS et al., 2007; FJELDSTAD 

et al., 2009; AABOE et al., 2009; AVELAR et al., 2011; SIMÃO et al., 2012).  

Dentre os diferentes tipos de plataformas vibratórias, existem dois tipos de 

transferência de energia dependentes das oscilações produzidas pelos equipamentos mais 

comuns. Em uma a transferência é realizada para ambos os pés de maneira sincrônica (vertical) 

a outra funciona com alternância de lados, de modo que hora o pé direito está mais elevado, 

hora o esquerdo e vice-versa (alternada) (RITTWEGER, 2009) (Figura 4).  Estudo demostra 

que o modo de vibração alternado promove movimentos de rotação em torno do quadril e 

articulação lombo sacral (ABERCROMBY et al., 2007). Atualmente há grande variedade de 
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modelos comerciais; no entanto, a maioria dos estudos científicos avalia a aplicação do estímulo 

por meio de plataformas que promovem vibrações verticais e alternadas.  

 

Figura 4. Dois tipos de transferência de energia dependentes das oscilações produzidas pelos equipamentos de 

vibração de corpo inteiro. Fonte: Rittweger, 2009 

 

O treinamento de VCI tem sido recomendado como uma eficiente alternativa para 

melhora do equilíbrio e força muscular em pacientes idosos com neuropatia diabética (LEE et 

al., 2013); melhora da força muscular da perna em mulheres pós-menopáusicas com pré-

hipertensão ou hipertensão (FIGUEROA et al., 2014); melhora da força explosiva e da 

estabilidade postural em jovens atletas do sexo feminino (FORT et al., 2012); aumento da 

densidade mineral óssea da coluna lombar em mulheres pós-menopausa (LAI et al., 2013) e em 

homens e mulheres idosos (GÓMEZ-CABELLO et al., 2014). Várias populações são 

beneficiadas com essa modalidade de treinamento, como idosos (VERSCHUEREN et al., 2004; 

BOGAERTS et al., 2007; AVELAR et al., 2011), obesos (VISSERS et al., 2010) e atletas 

(COCHRANE et al., 2008; WILCOCK et al., 2009; COCHRANE et al., 2010; AVELAR et 

al., 2012). Os benefícios desta modalidade de exercício podem ser adquiridos por indivíduos 

saudáveis e com várias manifestações clinicas (SANTOS FILHO et al., 2015).  

Estudos demonstraram que uma única sessão de VCI em população de jovens e 

idosos aumenta a potência muscular máxima, a ativação eletromiográfica dos músculos 

periféricos e as respostas cardiorrespiratórias com aumento da captação de oxigênio durante o 

exercício (MAIKALA et al., 2005; MARIN et al., 2012; GIOMBINI et al., 2013). No entanto, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=G%C3%B3mez-Cabello%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23711620
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o efeito agudo de uma sessão de exercício sobre a plataforma vibratória em parâmetros 

inflamatórios de indivíduos com FM ainda não é conhecido. 

Os mecanismos relacionados com estes efeitos produzidos pela vibração de corpo 

inteiro ainda não estão totalmente esclarecidos, mas poderiam ser atribuídos aos seguintes 

fatores:  

 A VCI elevaria a frequência cardíaca e consumo de oxigênio, o que poderia 

promover uma melhora da aptidão cardiorrespiratória em longo prazo 

(RITTWEGER et al., 2010). 

 A VCI influenciaria o sistema neuromuscular e melhorar as respostas reflexas, 

especialmente em pacientes que possuem geração de reflexo alterada. Isso pode 

estar relacionado com a capacidade da vibração de estimular proprioceptores 

subcutâneos, (b) ativar fusos musculares, deste modo, causando a contração 

muscular e (c) estimular o órgão tendinoso de Golgi (OTG), melhorando assim 

a os reflexos de vibração tônicos e antagônicos.  

 A VCI promoveria adaptação de receptores cutâneos humanos na sola dos pés 

(SONZA et al., 2013).  

 A VCI reduziria a percepção de dor uma vez que a vibração afeta a descarga de 

aferência de mecanorreceptores de adaptação rápida e fusos musculares 

(RITTWEGER et al., 2010). 

Efeitos nocivos de exposição à vibração frequentemente são associados a atividades laborais. 

A vibração é reconhecida como um risco industrial. Exposições prolongadas podem induzir a 

lesões vasculares e neurológicas. Baseado nisto, vários países já estabeleceram limites legais 

para a exposição à vibração (BROOKE-WAVELL & MANSFIELD, 2009).  Portanto, os 

protocolos de exercícios associados à VCI visam maximizar os benefícios e reduzir os 

potenciais efeitos adversos secundários.  

 Alguns trabalhos demonstram o efeito benéfico do treinamento de VCI em indivíduos 

com FM em aspectos como: melhora da dor e fadiga (ALENTORN-GELI et al., 2008), do 

estado de saúde, função física e qualidade de vida (OLIVARES et al., 2011; SAÑUDO et al., 

2013 e 2010), do equilíbrio (ADSUAR et al., 2012; SAÑUDO et al., 2012 e 2013) e da força 

muscular (SAÑUDO et al., 2010). Estudos sobre VCI e FM diferem em aspectos importantes 

como, o tipo de vibração (vertical ou alternada), o tipo de terapia (vibração ou exercício 

associado a vibração) e o protocolo de vibração (frequência, amplitude, tempo das séries, 

intervalo de repouso e duração). Não foram identificados na literatura estudos que investigaram 
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os efeitos agudos de uma única sessão de VCI nos sintomas, bem como em parâmetros neuro-

endócrino-inflamatórios de mulheres com FM. 
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2 JUSTIFICATIVA 

O modelo de estrutura da Organização Mundial de Saúde denominado 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) considera a 

funcionalidade e a incapacidade como estados de saúde, buscando avaliar o impacto de doenças, 

condições de saúde e sintomas nos diversos aspectos da vida do indivíduo, sejam eles sociais, 

emocionais ou físicos (OMS e OPAS, 2003). A fibromialgia pode ser considerada como 

condição crônica de saúde associada às incapacidades. Consequentemente, esta síndrome causa 

um impacto econômico significativo devido aos custos com a saúde e a incapacidade dos 

doentes de trabalhar. Estudos demonstram que a FM é responsável por 4-20% de todos os novos 

contatos de pacientes em ambientes de cuidados primários (COLLADO-MATEO et al., 2015). 

Esta síndrome está associada a prejuízos na qualidade de vida, especialmente com 

relação à saúde física e mental (HOFFMAN & DUKES, 2007), sendo comuns as queixas de 

dificuldades para atividades de vida diária, de trabalho e relações interpessoais.   

Estudos demonstraram o efeito de uma única sessão de VCI em população de jovens 

e idosos e observaram aumento na potência muscular máxima, ativação eletromiográfica dos 

músculos periféricos, bem como, respostas cardiorrespiratórias com aumento da captação de 

oxigênio durante o exercício (MAIKALA et al., 2005, MARIN et al., 2012, GIOMBINI et al., 

2013). Dependendo do tipo de exercício ou doença, exacerbação ou atenuação em parâmetros 

inflamatórios é observada em doenças inflamatórias crônicas. Embora não haja 

contraindicações para o exercício vibratório em pacientes com fibromialgia (PEDERSEN & 

SALTIN, 2006), é necessário definir a intensidade de programas de exercício de vibração de 

corpo inteiro capazes de obter respostas anti-inflamatória e prevenir a resposta inflamatória que 

poderia exacerbar a patologia.   

É oportuno também comentar que pacientes com fibromialgia apresentam estado 

basal de citocinas inflamatórias alterado e que estes biomarcadores podem modificar ainda mais 

após sessão aguda de exercício vibratório. Tendo isto em mente, a questão que emerge é qual 

efeito uma sessão aguda de exercício vibratório poderia promover no estado inflamatório em 

pacientes com fibromialgia. Não foram encontrados relatos na literatura acerca dessas 

avaliações.  

Diante do exposto, o presente estudo justifica-se por ampliar o conhecimento sobre 

os efeitos produzidos pelo estímulo de vibração de corpo inteiro em indivíduos com 

fibromialgia, visto que esta modalidade de exercício tem sido prescrita como uma ferramenta 

de tratamento não farmacológico na fibromialgia.    
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A prevalência da FM é de 5% da população geral e atinge nove vezes mais as 

mulheres. Além da dor, a doença pode estar associada a diversos sintomas como fadiga, 

ansiedade, depressão, sono não reparador, rigidez muscular entre outros (WOLFE et al., 1990). 

Assim, este distúrbio é persistente e debilitante na vida das pessoas, podendo afetar a 

capacidade para o trabalho, realização das atividades de vida diária, bem como a relação com a 

família e amigos. 

Acreditamos que os resultados encontrados poderão auxiliar nas prescrições de 

intervenções não-farmacológicas para indivíduos com fibromialgia pelos profissionais da 

saúde, bem como ampliar os conhecimentos sobre a reposta de biomarcadores inflamatórios 

após o estímulo de VCI nesta população.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral:   

Investigar o efeito agudo do estímulo de vibração de corpo inteiro na resposta de 

biomarcadores inflamatórios em mulheres com fibromialgia comparadas com mulheres 

assintomáticas.  

 

3.2 Objetivos específicos:   

 

 Caracterizar mulheres com fibromialgia quanto os aspectos físico, funcionais e 

emocionais (depressão, trabalho, bem estar geral, desempenho funcional dos membros 

inferiores). 

 Caracterizar a intensidade do estímulo de vibração de corpo inteiro na população 

estudada.  

 Estudar o efeito agudo do estímulo de vibração de corpo inteiro sobre as 

concentrações plasmáticas de adiponectina, resistina, leptina, IL-8, fator neurotrófico derivado 

do cérebro (BDNF) e dos receptores solúveis de TNF (sTNFR1 e sTNFR2) em mulheres com 

fibromialgia.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Sujeitos 

As voluntárias foram recrutadas por meio da lista de espera da clínica escola de 

fisioterapia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, buscas nas unidades 

básicas de saúde, no Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Diamantina e anúncios 

nas rádios da cidade de Diamantina. Após identificas, foram recrutadas por meio de convites 

pessoais e avisos por escrito, explicando os fins e procedimentos da pesquisa. Foi realizada uma 

triagem prévia por meio de questionamentos sobre hábitos, estilo de vida, medicações em uso, 

comorbidades, ciclo menstrual (Apêndice B). Foram selecionadas mulheres, na faixa etária de 

37 a 62 anos, com diagnóstico confirmado de fibromialgia, e mulheres com idade entre 38 a 64 

anos, que relataram não apresentar alterações graves do estado geral de saúde. Desde o início 

do estudo, foi determinado que não haveria remuneração, ou qualquer outro tipo de pagamento 

para a participação. A participação dos sujeitos foi em caráter voluntário, não havendo 

ressarcimento de gastos, tais como o transporte para o local da pesquisa. Todas as voluntárias 

assinaram Termo de consentimento Livre e Esclarecido, para participar da pesquisa aprovada 

pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(pareceres 660.403 e 1.461.311). 

Inicialmente foram identificadas 77 mulheres com dor crônica. Após visita em 

domicílio de cada uma delas, foi identificado que 45 possuíam diagnóstico médico de FM, 

sendo excluídas 32 mulheres que apresentavam dor crônica, porém sem diagnóstico de FM. 

Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão do estudo, foram excluídas 16 mulheres. 

Nove voluntárias não aceitaram participar da pesquisa e uma voluntária não tolerou o estímulo 

de vibração de corpo inteiro. Desse modo, ao final participaram do estudo 19 mulheres com 

FM (figura 5). Todas apresentaram diagnóstico confirmado de fibromialgia por médico 

reumatologista. De acordo com o American College Rheumatology (ACR) para a caracterização 

da doença, os sintomas devem persistir a pelo menos 3 meses. A média de tempo diagnóstico 

das participantes do estudo foi de 8,53 ± 1,73 anos.  

Para o grupo de mulheres assintomáticas foram recrutadas 39 mulheres. Após 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram excluídas 18 mulheres. Duas voluntárias 

não aceitaram participar da pesquisa (figura 5). Desse modo, ao final participaram do estudo 19 

mulheres assintomáticas. Como critérios de inclusão para este grupo foram considerados os 

seguintes aspectos: não apresentar qualquer doença reumática ou alterações graves do estado 

geral de saúde e não estar inserida em qualquer programa de atividade física. Essas mulheres 
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foram selecionadas de forma pareada (1:1) quanto à idade e variáveis antropométricas com o 

grupo fibromialgia.  

Foram considerados os seguintes critérios de exclusão para ambos os grupos: ser 

tabagista, ingerir bebidas alcoólicas, fazer uso de medicação imunossupressora, apresentar 

alguma doença concomitante que possa ser exacerbada pela atividade física, gravidez, 

limitações ortopédicas, doenças inflamatórias e respiratórias ou doenças cardiovasculares. 

Além disso, foram considerados critérios de exclusão, estar em acompanhamento com 

psiquiatra, ou que realizar atividade física pelo mesmo 2 vezes por semana. Caso apresentassem 

alguma das possíveis contraindicações para a intervenção de VCI (hérnia aguda, trombose, 

epilepsia, lesões ortopédicas e próteses) as voluntárias também eram excluídas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fluxograma do estudo 

Durante a triagem as voluntárias eram questionadas quanto ao ciclo menstrual e 

informavam sobre a regularidade do ciclo ou se estavam no período de menopausa. As 

voluntárias que informaram regularidade do ciclo menstrual eram orientadas a informar à 

pesquisadora a data do início da menstruação. Para estas voluntárias, a coleta dos dados foi 

realizada entre o 4° e 6° dias do início da menstruação para minimizar os efeitos hormonais nos 

parâmetros analisados (Tabela 4).  

 

 

N = 19 

Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 

Exclusão:16 

Não aceitaram participar da pesquisa 

Exclusão: 9 

Não tolerou o estímulo de VCI 

Exclusão: 1 

N = 39 

N = 19 

Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 

Exclusão:17 

Não aceitaram participar da pesquisa 

Exclusão: 2 

Mulheres Assintomáticas 

Diagnóstico confirmado FM 
N=45 

Mulheres com dor crônica 
N=77 

Exclusão: 32 

Mulheres com FM 
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4.2 Avaliações  

 Em dia e horário definido de acordo com a disponibilidade das voluntárias foi 

realizada caracterização e a familiarização com o protocolo experimental. Os procedimentos 

foram realizados na sala de condicionamento físico do Centro Especializado em Reabilitação 

(CER-IV) de Diamantina (sala reservada com temperatura de 23°C). Além da coleta de dados 

antropométricos, demográficos e clínicos, as voluntárias foram questionadas quanto ao estilo 

de vida (dieta, hábitos), ciclo menstrual e medicação em uso. Nessa sessão foram realizadas as 

avaliações descritas abaixo. 

 

4.3 Avaliação do perfil antropométrico 

 Foram mensurados massa corporal, estatura, índice de massa corporal e pontos 

dolorosos (mulheres com FM). Para mensuração da massa corporal foi utilizada uma balança 

mecânica antropométrica com capacidade de 150 kg, equipada com estadiômetro com escala 

milimétrica e capacidade de 2,00 metros (marca FRIZZOLA). O índice de massa corporal 

(IMC) foi determinado como a massa corporal total dividida pela estatura ao quadrado (kg/m2). 

Para as avaliações antropométricas, as voluntárias foram orientadas a trajar roupas leves e 

confortáveis.  

 

4.4 Avaliação dos pontos dolorosos  

 A avaliação dos pontos dolorosos foi realizada por meio da palpação dos tender 

points, que normalmente estão localizados na zona de inserção muscular e desencadeiam dor à 

sua palpação. O ponto doloroso positivo é considerado quando referido desconforto doloroso 

no local após digito pressão com intensidade de força equivalente ao limite de 4kgf/cm 

(WOLFE et al., 1990). 

Os pontos dolorosos definidos pelo American College Rheumatology (ACR) em 

1990, para a classificação da fibromialgia, estão descritos e sua localização anatômica pode ser 

visualizada na figura 6.  

- Ponto occipital: na inserção do músculo suboccipital; 

- Cervical baixa: na face anterior dos espaços intertransversos de C5-C7; 

- Trapézio: ponto mediano da superfície do músculo na borda superior; 

- Supra espinhoso: origem medial, acima da espinha escapular; 

- Segunda costela: na segunda junção costocondral, imediatamente lateral às 

junções nas superfícies superiores; 

- Epicôndilo lateral: distal 2 cm ao epicôndilo lateral; 
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- Grande trocânter: posterior à proeminência trocantérica; 

- Glúteo: no quadrante superior externo das nádegas, na fáscia anterior do músculo; 

- Joelho: no coxim medial de gordura próximo à linha articular. 

 

Figura 6. Pontos dolorosos definidos pelo American College Rheumatology, em 1990, para a classificação da 

fibromialgia. Fonte: National Fibromyalgia Partnership (2001). 

4.5 Aplicação de questionários 

Na mesma sala (sala de condicionamento físico do Centro Especializado em 

Reabilitação - CER-IV de Diamantina) foram aplicados questionários. A avaliação foi realizada 

pelo mesmo investigador para assegurar a igualdade de instruções e, assim, minimizar as 

possíveis variáveis de confusão. Além disso, a análise dos questionários foi realizada por um 

investigador velado para os grupos (ALENTORN-GELI et al., 2008; OLIVARES et al., 2010; 

SAÑUDO et al.,2010). Os instrumentos utilizados para a caracterização foram aplicados na 

mesma sequência na sessão. Como algumas voluntárias apresentavam dificuldade de leitura e 

compreensão das instruções dos questionários, a leitura foi realizada em conjunto com a 

pesquisadora.  
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4.6 Sequências das avaliações 

Inicialmente realizava-se a coleta dos dados antropométricos e em seguida as 

demais avaliações na seguinte ordem: questionário de prontidão para a atividade física (parQ) 

(Anexo II), questionário de impacto da fibromialgia (QIF) (Anexo III), teste de sentar e levantar 

da cadeira. O Inventário de depressão de Beck (Anexo IV), que é auto aplicável, era entregue 

às voluntárias que foram orientadas a realizarem o preenchimento no dia anterior à coleta de 

dados. Apenas para voluntárias analfabetas era realizada leitura pelo pesquisador.  

 

4.7 Avaliação da função física, trabalho e bem estar geral (Anexo III) 

O estado de saúde, capacidade funcional e principais sintomas da FM foram 

avaliados utilizando a versão brasileira validada do Questionário de impacto da fibromialgia 

(QIF). Este questionário é válido, confiável, amplamente utilizado em pesquisas. Envolve 

questões relacionadas à capacidade funcional, situação profissional, distúrbios psicológicos e 

sintomas físicos. É composto por 19 questões, organizadas em 10 itens. Quanto maior o escore, 

maior é o impacto da fibromialgia na qualidade de vida. Além disso, este questionário contem 

escalas visuais analógicas (EVA) para dor, sono, fadiga, rigidez, ansiedade e depressão.  

Os itens de 1 ao 10 são pontuados e somados para produzir um escore quanto à 

disfunção física; a resposta “sempre” indica pontuação “0”, quase sempre “1”, raramente “2” e 

nunca “3”. O item 11 é recodificado, de forma que evidencie o prejuízo causado pelos sintomas 

(por exemplo: 0=7; 7=0). Os valores obtidos vão de 0 a 7. O item 12 é pontuado conforme a 

exata resposta dada pelo paciente, podendo variar de 0 a 7. Os itens 13 a 19 são pontuados 

conforme incrementos de 1cm, sendo os valores obtidos de 0 a 10. Os escores absolutos 

possíveis de serem obtidos com este questionário podem variar de 0 a 114 pontos. Quanto maior 

o escore, maior é o impacto da FM na qualidade de vida (SKARE et al., 2012). 

 

4.8 Avaliação da depressão (Anexo IV) 

Para avaliação da depressão foi utilizado o Inventário de depressão de Beck. Esse 

questionário contem 21 itens, cada um com quatro alternativas em graus crescentes de 

intensidade de depressão, incluindo sintomas e atitudes, cuja intensidade varia de 0 a 3. Os itens 

referem-se à tristeza, pessimismo, sensação de fracasso, falta de satisfação, sensação de culpa, 

sensação de punição, auto depreciação, auto acusações, ideias suicidas, crises de choro, 

irritabilidade, retração social, indecisão, distorção da imagem corporal, inibição para o trabalho, 

distúrbio do sono, fadiga, perda de apetite, perda de peso, preocupação somática, diminuição 



40 
 

de libido. Escores na escala podem variar de 0 a 63. A classificação de escores de depressão 

envolve: 0-16 (sem depressão), 17-27 (depressão leve), 28-34 (depressão moderada), 35-63 

(depressão grave) (GORENTEIN & ANDRADE, 1998; ALHASSAN et al., 2014). 

 

4.9 Avaliação do desempenho muscular dos membros inferiores  

 O desempenho muscular dos membros inferiores foi avaliado pelo teste de sentar 

e levantar da cadeira. O teste foi iniciado com a voluntária sentada no meio de uma cadeira, 

com as costas eretas, os pés apoiados no chão e os braços cruzados contra o tórax. A um sinal 

sonoro a voluntária era orientada a levantar ficando totalmente em pé e então retornar a posição 

completamente sentada, repetindo este movimento o mais rápido possível durante 30 segundos. 

O número de repetições completas era registrado (JONES et al., 1999). 

 Após a caracterização antropométrica, aplicação dos questionários e teste físico, 

todas as voluntárias realizaram uma sessão de familiarização na plataforma vibratória, adotando 

o posicionamento adotado durante a sessão experimental, bem como receberam o estímulo 

vibratório por 40 segundos, para evitar interferências no consumo de oxigênio e frequência 

cardíaca devido à ansiedade gerada pela realização de um exercício diferente dos 

convencionais. Neste momento foi posicionada a máscara do analisador de gases, bem como o 

cardiofrequencímetro. As voluntárias conheceram a escala de percepção subjetiva de esforço 

de Borg e todos os materiais necessários para realização da coleta sanguínea. Foi repassado o 

passo a passo do dia da coleta e detalhado cada procedimento experimental.  

 

4.10 Procedimentos experimentais  

 O protocolo experimental foi realizado na sala de condicionamento físico do 

Centro Especializado em reabilitação (CER-IV) de Diamantina. Todas as voluntárias 

compareceram no local às 7 horas e 30 minutos da manhã, em jejum de pelo menos 8 horas e 

não fizeram uso de medicamentos que normalmente fazem pela manhã. O protocolo 

experimental consistiu na permanência durante 30 minutos em repouso. Durante esse período 

foi mensurado o consumo de oxigênio e frequência cardíaca. As voluntárias foram orientadas 

a permanecerem sentadas, a não realizarem movimentos bruscos e se manterem em silêncio. 

Imediatamente após as mensurações em repouso as voluntárias foram encaminhadas para a 

realização do exercício de agachamento dinâmico sobre a plataforma vibratória. Os parâmetros 

de estimulação mecânica da vibração consistiram em frequência de 40 Hz, 4 mm de amplitude, 

8 séries de 40 segundos com 40 segundos de repouso entre as séries. Antes do exercício e 

imediatamente após foi realizada coleta sanguínea, aferição da PA, aplicação da EVA e Escala 
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da percepção subjetiva de esforço (Borg). Após o protocolo experimental, as voluntárias 

continuaram sendo monitoradas até o retorno da FC e VO2 registrados no repouso (Figura 7). 

As voluntárias foram orientadas a levar os medicamentos que normalmente ingerem pela 

manhã, para o local da pesquisa. Logo após a realização do procedimento experimental, foi 

oferecido um lanche e solicitada a ingestão do medicamento. Portanto, houve apenas um atraso 

quanto ao uso da medicação. O controle quanto à alimentação e uso de medicamentos foi 

realizado para minimizar a interferência desses fatores nas dosagens das concentrações dos 

marcadores avaliados.  

Um estudo piloto foi realizado para verificar a exequibilidade do delineamento da 

pesquisa e o andamento de todo o processo de coleta dos dados. Os dados das voluntárias desse 

grupo específico (n=4) não foram incluídos na análise subsequente, mas concluíram os 

procedimentos como os demais e sem quaisquer intercorrências. 

 

4.11 Descrição do exercício físico 

O exercício foi realizado no modelo comercial de plataforma vibratória (FitVibe, 

GymnaUniphy NV, Bilzen, Bélgica) e consistiu na realização de agachamento dinâmico sobre 

o equipamento (figura 8). Os parâmetros de vibração utilizados (frequência de 40 Hz, 4 mm de 

amplitude, 8 séries de 40 segundos com 40 segundos de repouso entre as séries) foram 

selecionados devido ao fato de a aceleração com este modelo de plataforma variar de 2G para 

5G, que, de acordo com Delecluse et al. (2003) é suficiente para alcançar efeitos fisiológicos, 

tais como ganhos de força, potência muscular e resistência aeróbia (AVELAR et al., 2011). 

Para o controle temporal durante o agachamento, um examinador orientava as volunlárias a 

flexionarem isometricamente seus joelhos a 60º durante 3 segundos e flexionarem 

isometricamente os joelhos a 10º por 3 segundos, durante 40 segundos de cada série, totalizando 

5 repetições em flexão isométrica a 60º e 5 repetições em flexão isométrica a 10º. As voluntárias 

posicionavam-se na plataforma vibratória descalços, com os pés afastados a 14 cm do eixo de 

vibração. Este posicionamento dos pés foi adotado e rigorosamente mantido, uma vez que 

qualquer posicionamento aquém ou além desse valor poderia influenciar a amplitude de 

movimento com consequente alteração nos valores de aceleração (RITTWEGER et al., 2002). 
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4.12 Desenho experimental 

 

 

 

 

 

 

* Parâmetros: coleta sanguínea, escala de percepção subjetiva de esforço (Borg), escala visual analógica (Dor), 

Consumo de oxigênio VO2 ml/kg/min, FC e PA. 

Figura 7. Desenho experimental do estudo. 

 

 

Figura 8. Posicionamento adotado pelas voluntárias sobre a plataforma vibratória. 

4.13 Mensuração do consumo de oxigênio 

Durante todo o protocolo experimental, os gases expirados foram coletados por 

meio de um analisador de gases com sistema de telemetria portátil (K4b2, COSMED, Italy). O 

sistema de telemetria consistiu de máscara facial, monitor de frequência cardíaca, bateria, 

unidade de transmissão (contendo analisadores de O2 e CO2) e unidade receptora. A unidade de 

transmissão com a bateria e a máscara facial com turbina (peso total de aproximadamente 1kg) 

foram fixadas no tronco das voluntárias por meio de um colete que permitiu a livre 

movimentação, enquanto que a unidade receptora foi conectada a um computador presente no 

ESTÍMULO DE 

VCI 

Parâmetros* Parâmetros* 
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local. Foram realizadas calibrações do ar ambiente, gás de referência, volume (seringa de 3L) 

e delay, de acordo com as recomendações do fabricante. Dentre outras variáveis, o consumo de 

oxigênio (VO2) e a FC foram monitorados respiração-a-respiração durante todo o protocolo 

experimental. Os dados foram filtrados e definiu-se como a média de VO2 o valor obtido a partir 

da média aritmética de intervalos de 30s do registro (ROBERGS et al., 2010) bem como a FC 

média. 

 

4.14 Mensuração da Pressão Arterial (PA) 

A PA foi mensurada antes e imediatamente após o estímulo vibratório pelo método 

auscultatório da artéria braquial utilizando manguito inflado, manômetro (BD) de mercúrio e 

estetoscópio (BD). As pressões sistólica e diastólica foram registradas como o primeiro e o 

quarto som de Korotkoff, respectivamente. As voluntárias permaneceram na posição sentada, 

pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxados. O braço foi 

mantido na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou 4° espaço intercostal), livre 

de roupas, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. A 

mensuração da PA foi realizada apenas para acompanhamento dos dados vitais e para 

minimizar riscos quanto a modificações dos níveis pressóricos.  

 

4.15 Avaliação da percepção subjetiva de esforço (Anexo V) 

A percepção subjetiva de esforço foi registrada por meio da Escala de percepção de 

esforço de Borg. Esta escala mede o nível de intensidade da atividade física e coincide com o 

esforço realizado para executar determinada atividade. A escala com pontuações de 6 a 20 

permite ao voluntário classificar a intensidade do exercício em muito fácil até exaustivo, 

começa com “sem nenhum esforço” que equivale a 6 e termina com “máximo esforço” que 

equivale a 20. Baseia-se nas sensações físicas que um indivíduo experimenta durante a atividade 

física, incluindo o aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, aumento 

da transpiração e fadiga muscular (BORG, 1982). 

 

4.16 Avaliação da dor (Anexo VI)  

A escala visual analógica (EVA) foi utilizada para a avaliação da intensidade da 

dor. Trata-se de uma linha reta medindo 10 centímetros, sem números exibidos e as palavras 

“sem dor” foi inserida na extremidade esquerda e “dor insuportável” foi inserida na extremidade 

direita. A paciente foi instruída a marcar um ponto na linha que indicou a intensidade da dor 
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que ela estava sentindo no momento. Escores mais altos denotaram maior intensidade da dor 

(CARVALHO et al., 2012; ALENTORN-GELI et al., 2008). 

 

4.17 Avaliação dos parâmetros Inflamatórios 

4.17.1 Análise de BDNF, sTNFR1, sTNFR2, adiponectina, resistina e leptina 

Para o processamento de plasma, amostras de 9 mL de sangue foram coletadas da 

veia antecubital, por meio da técnica asséptica e heparina como anticoagulante. O sangue foi 

imediatamente centrifugado duas vezes a 3000 rpm durante dez minutos e o plasma foi mantido 

congelado a -80ºC para análise posterior. A concentração plasmática de BDNF, sTNFR1, 

sTNFR2, adiponectina, resistina e leptina foram medidos de acordo com os procedimentos 

fornecidos pelo fabricante e utilizando kits ELISA (DuoSet, R & D System). Seguindo protocolo 

padronizado, em cada poço foram adicionados 100 μL de anticorpo monoclonal contra a 

molécula a ser dosada, diluídos em PBS 1x, sendo incubado over night. Após sucessivas 

lavagens, as placas foram bloqueadas com 200 μL/poço de uma solução contendo PBS - BSA 

1% durante duas horas a 37ºC. As amostras foram diluídas e aplicadas em um volume de 100 

μL para cada poço. Paralelamente, foi estabelecida curva padrão de acordo com a molécula 

avaliada. Os anticorpos secundários biotinilados foram diluídos em PBS – BSA 0,1% e 

incubados por duas horas à temperatura ambiente. Finalmente, 100 μL de estreptoavidina ligada 

a peroxidase na diluição de 1:4000 em PBS – BSA 0,1% foram adicionadas à placa.  

O cromógeno utilizado foi o OPD (0-phenylenediamine – SIGMA) na diluição de 

4 mg para 10 mL de tampão citrato e 2 μL/placa de H2O2 30 volumes. A reação foi cessada 

adicionando-se 50 μL de H2SO4 3M por poço. A leitura foi feita pelo leitor de ELISA 

utilizando-se o comprimento de onda de 490 nm (SOFTmaxPro – versão 2.2.1). O limite de 

detecção para estes ensaios foi de 5 pg/ml para BDNF, sTNFR1, sTNFR2, adiponectina, 

resistina e leptina. 

 

4.17.2 Análise da Inteleucina 8 (IL-8) 

A concentração plasmática de IL-8 foi analisada por meio da técnica cytometric 

bead arrays (CBA) conforme as instruções do fabricante (BD Bioscience, San Jose, CA, USA). 

Resumidamente, as amostras de plasma foram incubadas com as microesferas de captura 

recobertas por anticorpos específicos para IL-8, assim como as proteínas da curva padrão. 

Adicionou-se em seguida o reagente de cor (Ficoeritrina - PE) e as amostras foram incubadas 

por 3 horas. Após a incubação, as amostras foram lavadas (Wash buffer®) e centrifugadas (200 

rpm, 5 minutos, temperatura ambiente). O sobrenadante foi desprezado e o precipitado 
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contendo as microesferas foi ressuspendido com 300μL de Wash buffer. As amostras foram 

adquiridas no citômetro de fluxo BD FACSCanto II (Becton & Dickinson, San Jose, CA, USA) 

e os resultados foram analisados pelo software FCAP Array v1.0.1 (Soft Flow Inc.) e 

representados em pg/mL. O limite de detecção foi 0,2 pg/mL para IL-8. 

 

4.18 Análise estatística 

Os dados estão apresentados em Média ± Erro Padrão. Para análise das 

características antropométricas, questionário de impacto da FM, Inventário de depressão de 

Beck, teste de sentar e levantar da cadeira foi utilizando o programa estatístico Prisma versão 

5.0.  A normalidade dos dados foi verificada pelo teste Shapiro Wilk. As variáveis paramétricas 

foram: características antropométricas, questionário de impacto da FM e Inventário de 

depressão de Beck. A variável não paramétrica foi teste de sentar e levantar da cadeira. A 

comparação entre os grupos de mulheres com FM e mulheres assintomáticas foi realizada pelo 

teste t de Student (variáveis paramétricas) e teste de Wilcoxon (variáveis não paramétricas). 

Para todos os testes foi considerado significativo p ≤ 0,05.  

Para a análise do efeito agudo do estímulo de VCI, como trata-se de um 

experimento com dois momentos cada (antes e depois do estímulo vibratório), conduzido em 

dois grupos distintos (fibromialgia e controle), utilizou-se Teste Tukey para comparação entre 

as médias, com nível de significância de 5%. 

O modelo aplicado foi: yijk = m + ai + bj + abij + rk(j) + eik(j) onde: 

ai = efeito da vibração (antes e depois) i; 

bj = efeito da doença (grupos fibromialgia e controle) j; 

abij = efeito da interação entre estes dois fatores; 

rk(j) = efeito de pacientes (repetições) dentro dos grupos (fibromialgia e controle); 

eik(j) = erro médio ponderado. 
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5 RESULTADOS 

Resultados da caracterização antropométrica e aspectos físicos, funcionais e emocionais 

Os grupos foram pareados quanto à idade, mass corporal, estatura e IMC. Não 

houve diferença estatística entre os grupos em relação a esses dados, p>0,05. O grupo CT 

apresentou quantidade significativamente menor de pontos dolorosos quando comparado ao 

grupo fibromialgia p<0,05 (tabela 1). Com relação aos domínios função física, trabalho e bem 

estar geral, que foram caracterizados pelo questionário de impacto da fibromialgia (QIF), o 

grupo FM apresentou a pontuação 75,58 ± 4,40. Pontuações neste questionário acima de 70 na 

escala de zero a 100 são consideradas impacto severo.  

 

Tabela 1. Caracterização dos sujeitos do estudo 

 CT (n=19) FM (n=19) p 

Idade (anos) 51,05 ± 1,90 52,16 ±1,81 0,61 

Massa corporal (kg) 73,38 ± 3,09 74,79 ± 3,20 0,75 

Estatura (m) 1,58 ± 0,02 1,58 ± 0,01 0,67 

IMC (kg/cm2) 29,65 ± 1,28 29,71 ± 1,09 0,97 

QIF - 75,58 ± 4,40 - 

CT: grupo controle (mulheres assintomáticas), FM: Mulheres com FM, IMC: índice de massa corporal. IDB: Inventário de Depressão de Beck. 

QIF: Questionário de Impacto da Fibromialgia. Os dados estão expressos em media ± erro padrão. *diferença estatística entre os grupos.  

Um dos critérios para diagnóstico da fibromialgia de acordo com o American 

College Rheumatology (ACR) é a presenta de dor e sensibilidade em pelo menos 11 dos 18 

pontos específicos (Wolfe et al., 1990) (figura 6). As voluntárias do grupo FM apresentaram 

dor e sensibilidade em 14,1 ± 0,72 pontos dolorosos. Já no grupo controle foram identificados 

0,85 ± 0,45 pontos dolorosos (figura 9).  
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Figura 9: Pontos dolorosos à palpação com pressão de 4kgf/cm nos grupos controle (CT) e fibromialgia (FM). A 

barra branca representa o grupo controle e a barra preta representa o grupo de mulheres com FM. *diferença 

estatística entre os grupos, p<0,05.  

 

Houve diferença significativa entre os grupos no teste de sentar e levantar da 

cadeira. O grupo CT (12,84 ± 0,38) apresentou maior número de repetições comparado ao grupo 

FM (8,57 ± 0,79), caracterizando pior do desempenho muscular de membros inferiores no grupo 

FM (Figura 10). Duas voluntárias do grupo FM não conseguiram realizar nenhuma repetição.  
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Figura 10: Número de repetições no teste de sentar e levantar da cadeira dos grupos controle (CT) e fibromialgia 

(FM). A barra branca representa o controle e a barra preta representa o grupo de mulheres com FM. *diferença 

estatística entre os grupos, p=0,0007. 

No Inventário de depressão de Beck, o grupo FM (22,10 ± 1,88) apresentou 

pontuações maiores comparados ao grupo CT (10,90 ± 1,16). Considerando a classificação de 

escores de depressão: 0-16 (sem depressão), 17-27 (depressão leve), 28-34 (depressão 

moderada), 35-63 (depressão grave) (GORESTEIN E ANDRADE, 1998; ALHASSAN et al., 
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2014) foi possível identificar que mulheres com FM apresentaram quadro clínico de depressão 

(figura 11).  

CT FM
0

10

20

30

*

P
o

n
tu

a
ç
ã

o

 
Figura 11: Depressão nos grupos controle (CT) e fibromialgia (FM). A barra branca representa o controle e a barra 

preta representa o grupo de mulheres com FM. *diferença estatística entre os grupos, p=0,0003. 

 

Detalhadamente, no grupo FM 32% foram classificadas como sem depressão, 42% com 

depressão leve, 16% com depressão moderada e 11% com depressão grave. Já o grupo controle, 

85% das voluntárias foram classificadas como sem depressão, 10% com depressão leve, 5% 

com depressão moderada e nenhuma voluntária foi classificada com depressão grave (Tabela 

2).  

Tabela 2: Classificação de Depressão pelo Inventário de Depressão de Beck 

 FM (n) % CT (n) % 

0-16 6 32 16 85 

17-27 8 42 2 10 

28-34 3 16 1 5 

35-63 2 11 0 0 

Total 19 100 19 100 

CT: grupo controle (mulheres assintomáticas), FM: Mulheres com FM. n: amostra. %: dados em porcentagem 
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Caraterização quanto ao uso de medicamentos 

Foram registrados os medicamentos em uso pelas voluntárias. No grupo controle 

11 das 19 voluntárias faziam uso crônico de medicação, já no grupo FM 18 das 19 voluntárias 

faziam uso crônico de medicação (Tabela 3).   

Tabela 3: Caracterização quanto ao uso de medicamentos 

MEDICAMENTO CT (N=11) FM (N=18) 

Antidepressivo 3 17 

Antihipertensivo 7 7 

Antidiabético 2 5 

Hipercolesterolemia 3 3 

Anticoagulante 2 3 

Alterações Gástricas 2 4 

Reposição de cálcio 1 2 

Laxante 1 0 

Reposição hormonal 1 0 

Analgésico 0 4 

Hipotireoidismo 0 2 

Relaxante muscular 0 4 

Contraceptivo 0 1 

CT: grupo controle FM: grupo fibromialgia. 

 

Caracterização quanto ao ciclo menstrual 

Durante a triagem as voluntárias eram questionadas quanto ao ciclo menstrual e 

informavam sobre a regularidade ou se estavam no período de menopausa. As voluntárias que 

informaram regularidade do ciclo menstrual eram orientadas a informar à pesquisadora a data 

do início da menstruação. Para estas voluntárias, a coleta dos dados foram realizadas entre o 4° 

e 6° dia após o primeiro dia de mesntruação para minimizar os efeitos hormonais nos 

parâmetros analisados (tabela 4).  

Tabela 4: Caracterização quanto ao ciclo menstrual 

 CT FM 

Menopausa 9 10 

Histerectomizadas (+ de 50 anos) 3 2 

Regularidade do ciclo menstrual  7 7 

CT: grupo controle. FM: grupo fibromialgia 
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Resultados da caracterização da intensidade do exercício, dor e dosagem de marcadores 

inflamatórios 

O estímulo agudo de vibração de corpo inteiro promoveu aumento do consumo de oxigênio e 

da frequência cardíaca de forma similar em ambos os grupos, sendo caracterizado como 

exercício de intensidade leve. No entanto, houve interação (doença versus vibração) na 

percepção de esforço subjetivo (p=0,078) demonstrando que mulheres com FM apresentam 

maior PSE no repouso, comparadas com mulheres saudáveis. Essa percepção de esforço 

aumentou ainda mais após o estímulo de vibração em mulheres com FM e manteve-se inalterada 

no grupo CT (tabela 5).  

Tabela 5: VO2 e FC nos grupos CT e FM antes e durante o estímulo de vibração de corpo 

inteiro. 

 VO2 

(mlO2/kg/min) 

FC (bpm) PSE 

CT 2,69±0,17 73±1,65 6,21±0,12 

CT + VCI 6,33±0,44† 93±2,37† 6,79±0,27 

FM 3,10±0,13 80±2,38 8,42±0,54* 

FM + VCI 7,31±0,28† 97±2,64† 11,42±0,80†** 

CT: grupo controle FM: grupo fibromialgia. CT+VCI: grupo controle durante a vibração de corpo inteiro. FM + 

VCI:  grupo fibromialgia durante a vibração de corpo inteiro. FC: frequência cardíaca. Bpm: batidas por minuto. 

PSE: percepção subjetiva de esforço. Os dados são apresentados em media ± erro padrão. *diferença estatística 

significativa no estado basal (p<0,05) † diferença estatística após o estímulo de VCI (p<0,05). ** diferença 

estatística significativa entre CT+VCI vs FM+VCI.  
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Indivíduos com FM (4,05 ±0,06) apresentaram maior percepção de dor em repouso 

comparados com mulheres assintomáticas (0,21±0,06). O estímulo de VCI não promoveu 

modificação nesse parâmetro em ambos os grupos (Figura 12).   
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Figura 12: Efeito de uma sessão de vibração de corpo inteiro em mulheres do grupo controle (CT) e grupo 

fibromialgia (FM) na percepção da dor.  As barras brancas representam o controle antes (CT) e após o estímulo de 

VCI (CT+VCI) e as barras pretas representam o grupo de mulheres com FM antes (FM) e após o estímulo agudo 

de VCI (FM+VCI). *diferença estatística entre os grupos, p<0,05. 
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Em repouso, os indivíduos com FM apresentaram maiores concentrações 

plasmáticas de IL-8, uma citocina pró-inflamatória, em comparação com o grupo controle, 

demonstrando a ocorrência de doença inflamatória crônica (FM: 7,42 ± 1,62; HW: 4,13 ± 0,74; 

P = 0,0061) (Figura 13). Além disso, indivíduos com FM apresentaram maiores concentrações 

plasmáticas de adiponectina e do receptor solúvel de TNF, sTNFR1, e menores concentrações 

plasmáticas do receptor solúvel sTNFR2 comparados com o grupo controle. Não houve 

diferença entre os grupos quanto às concentrações plasmáticas de leptina, resistina e BDNF no 

estado basal. 

O estímulo de vibração de corpo inteiro promoveu diminuição das concentrações 

plasmáticas de adiponectina e sTNFR1, bem como aumento das concentrações de sTNFR2. 

Além disso, o estímulo de vibração promoveu aumento das concentrações plasmáticas de 

leptina (P = 0,0181), resistina (P = 0,0403) e de sTNFR1 no grupo controle (figura 14).   
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Figura 13.  Efeito de uma sessão de vibração de corpo inteiro em mulheres do grupo controle (CT) e grupo 

fibromialgia (FM) nas concentações plasmáticas de IL-8.  As barras brancas representam o grupo controle antes 

(CT) e após o estímulo agudo de VCI (CT+VCI) e  as barras pretas representam o grupo FM antes (FM) e após o 

estímulo agudo de VCI (FM+VCI). 
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Figura14. Efeito de uma sessão de vibração de corpo inteiro nas concentrações plasmáticas de adiponectina (A), receptores solúveis de fator de necrose tumoral ( sTNFR1) (B) 

e 2 (sTNFR2) (C), leptina (D), resistina (E) e fator de necrose tumoral (BDNF) (F) em mulheres do grupo controle (CT; n=19) e grupo fibromialgia (FM; n=19). Os resultados 

são apresentados em média ± erro padrão. As barras brancas representam o controle antes (CT) e após o estímulo de VCI (CT+VCI) e as barras pretas representam o grupo de 

mulheres com FM antes (FM) e após o estímulo agudo de VCI (FM+VCI). *diferença estatística entre os grupos.
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Houve interação (doença versus vibração) nas concentrações plasmáticas de adiponectina (p = 0,001), sTNFR1 (P = 0,000001), sTNFR2 (P = 

0,0052), leptina (P = 0,0007), resistina (P = 0,0166), BDNF ( P = 0,0179) (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Interação (doença vs estímulo) nas concentrações sanguineas de adiponectina (A), receptores solúveis do fator de necrose tumoral 1( sTNFR1) (B) e 2 (sTNFR2) 

(C), leptina (D), resistina (E) e fator de necrose tumoral (BDNF) (F). Em azul: mulheres saudáveis (CT; n=19). Vermelho: mulheres com FM (FM; n=19). Os resultados estão 

apresentados em média ± erro padrão.  
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6 DISCUSSÃO   

Este estudo demonstrou o efeito benéfico de uma única sessão de VCI na melhora 

do estado inflamatório em paciente com FM. As concentrações dos biomarcadores no grupo 

FM após o estímulo de VCI foram semelhantes às de mulheres pareadas quanto à idade e às 

características antropométricas no estado basal. Após buscas na literatura concluímos que este 

é o primeiro estudo que investigou o efeito agudo da vibração de corpo inteiro na resposta 

inflamatória de mulheres com FM. 

Importante destacar que as voluntárias do presente estudo apresentaram depressão, 

avaliada por meio do inventário de depressão de Beck. FM e depressão frequentemente 

apresentam semelhanças sintomáticas. Vários estudos indicam que a depressão severa é 

acompanhada pela ativação da resposta inflamatória, com aumento da produção de citocinas 

pró-inflamatórias (VAN WEST & MAES, 2001). De fato, muitos pacientes com FM são 

tratados com antidepressivos, que podem suprimir a produção de citocinas pró-inflamatórias e 

estimular a produção de citocinas anti-inflamatórias (ORTEGA et al., 2009). No entanto, no 

presente estudo apesar das mulheres com FM utilizarem medicamentos anti-depressivos, o 

perfil inflamatório foi confirmado.  

A média de idade das voluntárias do estudo foi semelhante à de outros estudos que 

avaliaram o efeito do treinamento de vibração de corpo inteiro em indivíduos com FM, 54,95 

± 2,03 (ALERNTORN- GELI et al., 2008), 41–65 (GUSI et al., 2010), 59 ± 7,9 (SAÑUDO et 

al., 2012). O grupo FM apresentou ainda redução significativa no número de repetições no teste 

de sentar e levantar da cadeira comparada com o grupo CT, confirmando redução do 

desempenho físico, que é característico na doença.  

O estímulo vibratório promoveu aumento do consumo de oxigênio e da frequência 

cardíaca em ambos os grupos de maneira similar; no entanto, foi considerado de intensidade 

leve de acordo com as recomendações do American College of Sports Medicine (ACMS) e 

American Heart Association (AHA) (GARBER et al, 2011; NELSON et al, 2007). Houve 

aumento adicional de apenas 1 MET (3 mlO2.kg-1.min-1) comparado com o estado basal em 

ambos os grupos.  Estudo anterior realizado por nosso grupo utilizou os mesmos parâmetros de 

vibração de corpo inteiro em indivíduos idosos. Assim como no presente estudo, nesse estudo 

houve aumento do VO2 e da FC, equivalente a 2 METS, correspondendo a uma caminhada leve 

(AVELAR et al., 20011). Importante destacar que o grupo controle foi composto por mulheres 
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assintomáticas, com idade média de 51 anos, sedentárias e com sobrepeso. Isso ajuda a explicar 

o fato de um exercício leve ter promovido um aumento do VO2 e FC no grupo saudável.  

Apesar do estímulo agudo de vibração de corpo inteiro ter promovido aumento do 

consumo de oxigênio e frequência cardíaca de forma similar entre os grupos, mulheres com FM 

apresentaram uma maior percepção de esforço comparado com indivíduos saudáveis e, ainda, 

o estímulo de VTC promoveu aumento nesta percepção comparado ao estado basal. Os 

indivíduos com FM do presente estudo exibiram baixo desempenho físico no teste de sentar e 

levantar da cadeira e apresentaram redução do bem estar geral, físico e emocional (QIF) (tabela 

1), isso ajuda a explicar o fato de possuírem maior percepção subjetiva de esforço já em 

repouso. No entanto, na escala de percepção subjetiva de esforço (que varia de 6 a 20), a maior 

percepção indicada após o estímulo foi em média 11, ainda caracterizado como esforço leve.  

Essa percepção de esforço aumentada inicialmente no grupo FM pode ser caracterizada por 

uma alteração da percepção que precedeu a realização do estímulo. É interessante notar que 

este estímulo de baixa intensidade e curta duração tenha sido suficiente para promover 

alterações nas concentrações de biomarcadores inflamatórios.  

Evidências sobre a etiologia da FM a destaca como doença inflamatória 

acompanhada por alterações no sistema neuro imuno endócrino (VAN WEST & MAES, 2001, 

BOTE et al., 2013). Evidências demonstram que indivíduos com FM apresentam aumento das 

concentrações de IL-8 comparadas com indivíduos saudáveis (BAZZICHI et al., 2007; 

ORTEGA et al., 2009; BOTE et al., 2012; BOTE 201; RODRIGUES-PINTO et al., 2014) e 

concentrações elevadas dessa citocina tem sido sugerida como um critério diagnóstico para a 

FM (BOTE et al., 2012). No presente estudo mulheres com FM apresentaram aumento na 

concentração plasmática desse marcador no estado basal, bem como de sTNFR1 comparadas 

com grupo controle (HW). Assim, é possível inferir que indivíduos com FM apresentaram um 

“status inflamatório” inerente à doença.  

Mulheres do grupo FM apresentaram maiores concentrações plasmáticas de 

adiponectina em repouso. Inicialmente este resultado pareceu paradoxal, uma vez que dados na 

literatura demonstram o efeito anti-inflamatório dessa adipocina (FERNÁDEZ-REAL et al., 

2003; OUCHI & WALSH, 2008; NAGY et al., 2016). O efeito da adiponectina na circulação 

depende de uma complexa interação do estado da doença e da natureza do estímulo inflamatório 

(ANTONOPOULOS et al., 2014).  Entretanto, se a adiponectina atua como fator anti ou pró-

inflamatório ainda é assunto em debate (MAEDA et al., 2002; XU et al., 2003; TSATSANIS et 

ai, 2005; PARK et al., 2007).   
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A adiponectina detecta o estresse metabólico e modula a adaptação metabólica 

direcionando o sistema imune inato sob condições patológicas, como no caso da fibromialgia,  

demonstrando que este hormônio parece exercer importante papel na regulação da função 

imune em situação de inflamação (LUO & LIU, 2016). Estudos demonstram que o aumento 

das concentrações de adiponectina está relacionado à piora da capacidade funcional, do 

desempenho cardíaco, resistência metabólica periférica e miopatia via interação com receptores 

AdipoR1 e Adipo R2 (SENTE et al., 2015). 

O receptor de alta afinidade AdipoR1 é abundantemente expresso em células 

endoteliais vasculares e do músculo esquelético, onde regula a glicose e metabolismo lipídico; 

ao passo que o receptor AdipoR2, que atua como um receptor de afinidade moderada, é 

principalmente expresso no fígado (sente et al., 2015). Caracterização em experimentação 

animal confirmou papéis importantes destes receptores na manutenção da homeostase 

metabólica. A perturbação simultânea em ambos os receptores anula a ligação de adiponectina, 

resultando em intolerância à glicose e resistência à insulina (YAMAUCHI et al., 2002). Desta 

forma, a hiperadiponectinemia identificada em indivíduos do presente estudo, pode contribuir 

para um desequilíbrio energético, com alterações estruturais e funcionais em fibras musculares 

e desequilíbrios hormonais, resultando em um estado de miopatia. Além disso, pode haver uma 

resistência a ação da adiponectina no músculo esquelético nesta situação de 

hiperadiponectinemia.  

As concentrações de adiponectina não alteraram imediatamente após estímulo 

agudo de vibração de corpo inteiro em sujeitos assintomáticos, estes resultados estão de acordo 

com os dados encontrados na literatura visto que o estímulo agudo de curta duração parece não 

alterar as concentrações de adiponectina em indivíduos saudáveis (KRAMER et al., 2003; 

BOBBERT et al., 2006; GOLBIDI & LAHER, 2013; LEE & KWAK, 2014). Já as mulheres 

com FM, que partiram de estado basal com maiores concentrações de adiponectina, 

apresentaram redução neste marcador após o estímulo de vibração. Estes dados demonstraram 

que essa modalidade de exercício de baixa intensidade e curta duração parece ser benéfica uma 

vez que favorece a redução da resistência da adiponectina nos receptores da musculatura 

periférica, direcionando o organismo a uma homeostase metabólica. Desta forma, o estímulo 

de VCI parece ser uma estratégia benéfica para controle da condição inflamatória crônica nesses 

indivíduos. 

No presente estudo, mulheres do grupo fibromialgia apresentaram maiores 

concentrações plasmáticas do receptor solúvel sTNFr1 em repouso. Assim como o aumento das 

concentrações plasmáticas de adiponectina, verifica-se que este aumento nas concentrações de 
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sTNFR1, em repouso em mulheres com FM, ocorreu em uma tentativa de controlar 

a inflamação sistêmica crônica. Assim, levantamos a hipótese de que o aumento das 

concentrações plasmáticas de sTNFR1 ocorreu para promover a inibição da ação catabólica do 

TNF, por meio de suas ligações ao TNF, inativando-o pela consequente inibição da sua ligação 

aos receptores de membrana, assim como pela menor oferta dos próprios receptores de 

membrana. De acordo com a literatura, o receptor solúvel sTNFR1 é derivado por clivagem das 

formas encontradas na superfície celular pela enzima proteinase de conversão do TNF (TACE). 

Este receptor solúvel do TNF concorre com o receptor de superfícies na ligação com o TNF 

modulando sua atividade inflamatória, sendo sugerido que eles funcionam como atenuadores 

fisiológicos da atividade nociva do TNF (ADERKA et  al.,1992; WAETZIG et  al., 2005).  

Entretanto, considerando que a adiponectina e TNF se inibem mutuamente (OUCHI et al., 

2003; GOLDSTEIN E SCALIA, 2004; TIL E MOSCGEM, 2006), o aumento nas 

concentrações de receptor solúvel 1 de TNF demonstrou que este controle não parece ter 

ocorrido.   

Em mulheres saudáveis, o estímulo vibratório promoveu aumento nas 

concentrações de sTNFR1. A ativação das respostas inatas e/ou inflamatórias (considerando 

um “estado de alerta”) é indispensável para evitar e defender contra ataques patogênicos e 

poderia ser interpretado em indivíduos saudáveis como uma adaptação fisiológica positiva em 

uma situação de vulnerabilidade para o organismo (BOTE et al., 2013) justificando, desta 

forma, o aumento das concentrações plasmáticas de sTNFR1 em mulheres saudáveis.  Por outro 

lado, os efeitos anti-inflamatórios induzidos pelo exercício leve em pacientes com FM também 

pode ser considerado um efeito positivo do exercício com o foco no ajuste homeostásico, com 

mecanismos de feedback inflamação-stress envolvidos.  

Com relação ao receptor solúvel sTNFR2, neste estudo observou-se menores 

concentrações sanguíneas em mulheres com FM em repouso. Considerando que estudos 

demonstraram a inibição deste marcador pela adiponectina (GODOY-MATOS et al., 2014, 

KOWALSKA et al., 2006; SHEHZAD et al., 2012), parece que a hiperadiponectinemia exerceu 

algum papel no sentido de reduzir a liberação deste receptor. Entretanto, este mecanismo 

permanece obscuro. As ações intracelulares do TNF são mediadas principalmente pelo TNFR1, 

enquanto a função de TNFR2 é principalmente moduladora, potencializando a associação do 

TNF com sTNFR1 (ADERKA, 1996). Assim, uma vez que houve diminuição nas 

concentrações de sTNFR2 em repouso, é possível inferir que este marcador não agiu de maneira 

eficiente no sentido de potencializar a associação entre TNF e sTNFR1.  
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Outras duas adipocinas importantes em processos metabólicos e inflamatórios são 

a leptina e a resistina. A leptina é uma molécula pleiotrópica que regula a ingestão de alimentos, 

bem como funções metabólicas e endócrinas. A leptina também desempenha papel regulador 

na imunidade, inflamação e hematopoiese. Esta adipocina e seus receptores possuem 

semelhanças estruturais e funcionais com IL-6. Além disso, a leptina também afeta a produção 

de citocinas, ativação de monócitos/macrófagos e angiogênese. (FANTUZZI & FAGGIONI, 

2000). O papel modulador inflamatório e metabólico deste biomarcador pode ter influenciado 

a similaridade das concentrações no grupo FM e grupo controle no repouso. No entanto, em 

situações de desequilíbrio metabólico e consequente estado de alerta, como durante a 

estimulação aguda de VCI, as concentrações plasmáticas deste biomarcador aumentam 

sistemicamente (LIAO et al., 2005). Já em pacientes com FM, uma vez que há uma condição 

constante de estresse metabólico e inflamatório, a leptina parece ter um efeito modulatório, o 

que poderia explicar a manutenção das concentrações sanguíneas deste biomarcador após o 

estímulo de VCI (BOTE et al., 2013). 

A atuação da resistina no perfil metabólico não está clara. No entanto, o seu papel 

nos processos inflamatórios demonstra expressão estimulada por citocinas pró-inflamatórias 

como o TNF e a IL-6 (KASER et al., 2003). Além disso, ela é capaz de induzir a expressão 

destas citocinas no tecido adiposo e nas células mononucleares do sangue periférico 

(BOKAREWA et al., 2005). No presente estudo não houve alteração das concentrações desta 

adipocina em indivíduos com FM comparados com indivíduos saudáveis no estado basal. 

Bjersing et al. (2013) não identificaram diferenças nas concentrações desta adipocina entre 

pacientes com FM com IMC normal, sobrepeso e obesos no estado basal. Entretanto, em 

indivíduos saudáveis, o estímulo agudo de VCI promoveu aumento das concentrações de 

resistina.  A ativação das respostas inatas e/ou inflamatórias (considerando um “estado de 

alerta”) é indispensável para evitar e defender contra ataques patogênicos e poderia ser 

interpretado em saudáveis como uma adaptação fisiológica positiva em uma situação de 

vulnerabilidade para o organismo (BOTE et al., 2013).  

Além das adipocinas: leptina e resistina, as concentrações de BDNF não diferiram 

significativamente nos grupos FM e controle no estado basal. Este dado está de acordo com a 

literatura atual que evidencia que as concentrações séricas de BDNF não difere 

significativamente entre o grupo FM e controle (RANZOLIN et al., 2016). Esta neurotrofina 

está intimamente ligada a processos moleculares centrais e periféricos do metabolismo da 

energia e homeostase associadas com a indução de uma cascata de efeitos neurotróficos e 

neuroprotetores (KNAEPEN et al., 2016). No entanto, seu papel na FM como potencializador 
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ou atenuador do processo álgico ainda é controverso. A ativação de receptores NMDA (N-

metil-D-aspartato: um receptor ionotrópico ativado pelo ácido 

glutâmico (glutamato)/Aspartato) pelo BDNF endógeno parece influenciar a hiperalgesia, 

sugerindo que esse marcador contribui para a sensibilização dos neurônios dorsais (HAAS et 

al., 2010). A literatura vigente indica que o papel do BDNF como um mediador da dor ocorre 

por meio da downregulation dos receptores TrkB envolvidas na modulação da dor. No entanto, 

este mecanismo não é bem compreendido em pacientes com fibromialgia e com outras doenças 

crônicas (NUGRAHA et al., 2013). 

Embora as concentrações de BDNF não tenham diferido entre os grupos no estado 

basal, o estímulo agudo de VCI promoveu redução das concentrações de BDNF em pacientes 

com FM comparados com grupo controle. A literature demonstra que o BDNF é produzido por 

células músculo esqueléticas em reposta à contração muscular, melhorando a oxidação lipídica 

via ativação da proteína quinase (AMPK) (MATTHEUS et al., 2009). Exercícios físicos, em 

particular estímulo agudo e treinamento, parecem ser intervenções que desencadeiam os 

processos pelos quais as neurotrofinas mediam o metabolismo energético e, por sua vez, a 

plasticidade neural. De acordo com Knaepan et al. (2010), de todas as neurotrofinas, o BDNF 

parece ser o mais susceptível a regulação pelo exercício físico.  Considerando que não há 

estudos que tenham avaliado o efeito da estimulação de baixa intensidade em indivíduos com 

FM, uma possível explicação para os mecanismos está além deste estudo. No entanto, uma vez 

que houve interação entre estímulo vibratório e as concentrações sanguíneas de BDNF em 

mulheres com FM comparadas com mulheres saudáveis, acredita-se que houve também uma 

modulação neste neurotrofina na direção de uma maior adaptação à resposta ao estresse nestes 

pacientes.  

Pode ser considerada uma limitação do presente estudo a impossibilidade de excluir 

o possível efeito das medicações nas concentrações dos biomarcadores avaliados, apesar de as 

voluntárias de ambos os grupos terem sido instruídas a abster-se do uso de medicação por 8 

horas antes do procedimento experimental. Além disso, buscou-se parear as voluntárias de 

ambos os grupos quanto ao uso de medicação e foram excluídas as que estivessem em uso de 

glicocorticóides. Considerando que há muitos fatores de confusão potenciais na dosagem de 

concentração citocinas (por exemplo, ritmo circadiano, medicação, atividade física, infecções, 

índice de massa corporal e estado de humor) foi feito rigoroso controle interno para o 

pareamento dos grupos (FM e controle). Finalmente, vale a pena mencionar que, embora alguns 

indivíduos do grupo fibromialgia façam uso de medicamentos antidepressivos, que poderiam 

ativar monócitos e macrófagos aumentando a produção de citocinas anti-inflamatórias 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Receptor_ionotr%C3%B3pico
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glut%C3%A2mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glut%C3%A2mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aspartato
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(SUMPTON & MOULIN, 2008), os indivíduos do grupo FM apresentaram perfil inflamatório 

crônico no estado basal.  

 

7 CONCLUSÃO 

De um modo geral, o presente estudo demonstrou que uma única sessão de VCI de 

baixa intensidade e curta duração melhorou o status inflamatório de pacientes com FM. O 

mecanismo neuroendócrino parece ser uma modulação induzida pelo exercício na direção de 

uma maior adaptação a resposta ao estresse nestes pacientes.
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ANEXO I – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA A ATIVIDADE 

FÍSICA(PARQ)
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO DE IMPACTO DA FIBROMIALGIA  
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ANEXO IV – INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 

Inventário de depressão de Beck 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada grupo, faça 

um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor 

a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo 

parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome cuidado de ler todas as 

afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua escolha. 

1 
0   Não me sinto triste 

1   Eu me sinto triste 

2   Estou sempre triste e não consigo sair disto 

3   Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar  

7 
0   Não me sinto decepcionado comigo mesmo 

1   Estou decepcionado comigo mesmo 

2   Estou enojado de mim 

3   Eu me odeio 

2 

0   Não estou especialmente desanimado quanto ao     futuro       

1   Eu me sinto desanimado quanto ao futuro 

2   Acho que nada tenho a esperar 

3   Acho o futuro sem esperanças e tenho a impressão de que 

as coisas não podem melhorar 

8 

0   Não me sinto de qualquer modo pior que os outros 

1   Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas ou 

erros 

2   Eu me culpo sempre por minhas falhas 

3   Eu me culpo por tudo de mal que acontece 

3 
0   Não me sinto um fracasso 

1   Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum 

2   Quando olho pra trás, na minha vida, tudo o que posso ver 

é um monte de fracassos 

3   Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso 

9 

0   Não tenho quaisquer idéias de me matar 

1   Tenho idéias de me matar, mas não as executaria 

2   Gostaria de me matar 

3   Eu me mataria se tivesse oportunidade 

4 

0   Tenho tanto prazer em tudo como antes 

1   Não sinto mais prazer nas coisas como antes 

2   Não encontro um prazer real em mais nada 

3   Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo 

10 
0   Não choro mais que o habitual 

1   Choro mais agora do que costumava 

2   Agora, choro o tempo todo 

3   Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo, 

mesmo que o queria 

5 

0   Não me sinto especialmente culpado 

1   Eu me sinto culpado grande parte do tempo 

2   Eu me sinto culpado na maior parte do tempo 

3   Eu me sinto sempre culpado 

11 

0   Não sou mais irritado agora do que já fui 

1   Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que 

costumava 

2   Agora, eu me sinto irritado o tempo todo 

3   Não me irrito mais com coisas que costumavam me irritar 
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6 

0   Não acho que esteja sendo punido 

1   Acho que posso ser punido 

2   Creio que vou ser punido 

3   Acho que estou sendo punido 

12 

0   Não perdi o interesse pelas outras pessoas 

1   Estou menos interessado pelas outras pessoas do que 

costumava estar 

2   Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas 

3   Perdi todo o interesse pelas outras pessoas 

 

13 

0   Tomo decisões tão bem quanto antes 

1   Adio as tomadas de decisões mais do que costumava 

2   Tenho mais dificuldades de tomar decisões do que antes 

3   Absolutamente não consigo mais tomar decisões 

18 

0   O meu apetite não está pior do que o habitual 

1   Meu apetite não é tão bom como costumava ser 

2   Meu apetite é muito pior agora 

3   Absolutamente não tenho mais apetite 

14 
0   Não acho que de qualquer modo pareço pior do que antes 

1   Estou preocupado em estar parecendo velho ou sem 

atrativo 

2   Acho que há mudanças permanentes na minha aparência, 

que me fazem parecer sem atrativo 

3   Acredito que pareço feio 

19 
0   Não tenho perdido muito peso se é que perdi algum 

recentemente 

1   Perdi mais do que 2 quilos e meio 

2   Perdi mais do que 5 quilos 

3   Perdi mais do que 7 quilos 

Estou tentando perder peso de propósito, comendo 

menos: Sim _____  Não _____ 

15 

0   Posso trabalhar tão bem quanto antes 

1   É preciso algum esforço extra para fazer alguma coisa 

2   Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa 

3   Não consigo mais fazer qualquer trabalho 

20 0   Não estou mais preocupado com a minha saúde do que o 

habitual 

1   Estou preocupado com problemas físicos, tais como 

dores, indisposição do estômago ou constipação 

2   Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil 

pensar em outra coisa 

3   Estou tão preocupado com meus problemas físicos que 

não consigo pensar em qualquer outra coisa 

16 
0   Consigo dormir tão bem como o habitual 

1   Não durmo tão bem como costumava 

2   Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que habitualmente e 

acho difícil voltar a dormir 

3   Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não 

consigo voltar a dormir 

21 

0   Não notei qualquer mudança recente no meu interesse por 

sexo 

1   Estou menos interessado por sexo do que costumava 

2   Estou muito menos interessado por sexo agora 

3   Perdi completamente o interesse por sexo 

17 

0   Não fico mais cansado do que o habitual 

1   Fico cansado mais facilmente do que costumava 

2   Fico cansado em fazer qualquer coisa 

3   Estou cansado demais para fazer qualquer coisa 
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ANEXO V - ESCALA DE PERCEPÇÃO DE ESFORÇO DE BORG 
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ANEXO VI – ESCALA VISUAL ANALÓGICA DA DOR  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para sujeitos com Fibromialgia 

 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa intitulada: “Efeito agudo do estímulo 

de vibração de todo corpo em parâmetros neuro-endócrino-inflamatórios em pacientes com 

fibromialgia”, por ser mulher, com idade entre 35 a 70 anos, com diagnóstico confirmado de 

fibromialgia, entre 1 a 3 anos. Está pesquisa será coordenada pela Professora Ana Cristina Rodrigues 

Lacerda e contará ainda com a aluna de mestrado Vanessa Gonçalves César Ribeiro.  

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá 

desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação com o 

pesquisador e com a UFVJM. 

 Os objetivos desta pesquisa são: Caracterizar mulheres com fibromialgia quanto os aspectos 

físico-funcionais e emocionais e investigar o efeito agudo do estímulo de vibração de todo corpo em 

parâmetros neuro-endócrinos-inflamatórios nessas pacientes. Além disso, pretende-se caracterizar a 

intensidade dessa modalidade de exercício nos pacientes com FM e avaliar a relação entre parâmetros 

clínicos e neuro-endócrino-inflamatórios.  

Caso você decida aceitar o convite, será submetida aos seguintes procedimentos: no primeiro 

momento, você deverá comparecer ao Laboratório de Fisiologia do Exercício localizado no Campus JK 

da UFVJM, para avaliação de medidas do seu peso corporal, da sua altura, do seu percentual de gordura. 

Você será encaminhada para uma sala reservada para esta finalidade, e ficará descalço, vestindo roupas 

leves. As medidas do seu peso corporal e altura serão feitas em uma balança equipada com um medidor 

de estatura e o percentual de gordura corporal será medido por meio de um aparelho chamado DEXA, 

você ficará deitada em silêncio realizando o mínimo de movimentos possível, por aproximadamente 5 

minutos.  
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Para as avaliações você deverá utilizar roupas leves (short, tênis e camiseta) e será orientado a 

evitar prática de atividade extenuante e de longa duração, além de não ingerir bebidas alcoólicas e 

cafeína nas 24 horas antecedentes ao teste, dormir no mínimo 8 horas na noite anterior, realizar uma 

refeição leve e ingerir 500ml de água no mínimo duas horas antes do teste. O dia e horário deste teste 

será marcado com o pesquisador.  

De acordo com o resultado dessas avaliações, considerando sua idade, variáveis antropométricas 

e medicamentos em uso, serão aplicados vários questionários em uma sala reservada com um 

pesquisador. As perguntas serão sobre seu estado geral de saúde, como é a dor que sente, o quanto essa 

dor tem interferido na sua vida, como você se sente em relação a outras pessoas e como tem sido o seu 

sono. Ao responder os questionários, caso alguma pergunta que lhe traga algum constrangimento, você 

terá o direito de deixar de responder. Também serão aplicados testes para avaliar o desempenho dos 

membros inferiores, por meio de um teste de sentar e levantar, muito simples. Estes questionários e 

testes serão aplicados no Centro Especializado em Reabilitação (CER) em Diamantina e logo após você 

será familiarizada com o estímulo de vibração de todo corpo. 

No dia do procedimento experimental, você deverá chegar no CER às 7 horas e 30 

minutos da manhã, em jejum de pelo menos 8 horas e não deverá fazer uso de medicamentos 

que normalmente faz pela manhã. Você deverá levar os medicamentos para o local da pesquisa 

e logo após a realização do procedimento experimental será oferecido um lanche e você poderá 

fazer o uso do medicamento.  

Durante o procedimento experimental será coletada uma amostra de sangue na parte 

anterior do cotovelo (fossa cubital), será mensurada a pressão arterial e você será questionada 

quanto a dor e cansaço. Em seguida você irá realizar exercício de vibração de todo corpo por 

aproximadamente 10 minutos com períodos de repouso, posteriormente será realizada nova 

coleta sanguínea e novamente será mensurada a pressão arterial e será questionada quanto a dor 

e cansaço. Após esta avaliação inicial, com intuito de investigar a intensidade da vibração, você 

realizará exercício em duas outras intensidades de vibração e parâmetros cardiorrespiratórios 

(frequência cardíaca, pressão arterial e consumo de oxigênio), dor e cansaço serão avaliados. 

Durante todo o protocolo experimental (incluindo nos períodos de repouso) será medido seu 

consumo de oxigênio, para isso, utilizaremos um aparelho portátil que apresenta uma máscara. 

O ambiente da sala será monitorado e estará com temperatura agradável. 

O tempo previsto para a sua participação no estudo é de aproximadamente 3 dias. Sendo um dia 

para a realização do exame que irá avaliar seu peso, altura, percentual de gordura, no Laboratório de 

Fisiologia do Exercício no Campus JK da UFVJM. Um outro dia em que serão aplicados questionários, 

você conhecerá a plataforma vibratória e será familiarizada com o estímulo, com duração de 
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aproximadamente 1 hora. E o dia do protocolo experimental propriamente dito, no CER, com 

duração de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. 

Os riscos relacionados com sua participação são riscos gerais relacionados à prática da atividade 

física como micro lesões musculares e ósseas, enjoo e tontura; incomodo e dor decorrentes da coleta de 

sangue; desconforto respiratório pelo uso da máscara do analisador portátil de gases. 

A exposição à vibração de todo corpo poderá, eventualmente, provocar algum incômodo, como 

tonturas, cansaço, prurido, náuseas, entre outros. Nestes casos, você poderá interromper o experimento 

quando quiser. Destacamos que os parâmetros de vibração de todo o corpo que serão utilizados nesse 

estudo, já foram descritos em outros trabalhos, e essas alterações tendem a desaparecer após a 

finalização da série de exercício do dia. Além disso, estes eventos ocorrem em baixa frequência nas 

condições estabelecidas no laboratório, o que diminui o risco de acidentes por queda, em condições 

estritamente controladas, exclusivamente sob supervisão e orientação dos pesquisadores responsáveis. 

Você também poderá sentir alguma dor no momento da coleta do sangue, o que é normal no 

procedimento, mas tende a desaparecer em um curto espaço de tempo. Porém, uma vez que estas serão 

realizadas por pessoa tecnicamente capacitada para tal e utilizando-se materiais descartáveis, estes riscos 

serão minimizados. 

A avaliação da composição corporal realizada por meio de um aparelho que emite raios x 

(DEXA), poderá provocar algum desconforto pela permanência em silêncio e sem realizar movimentos, 

no entanto destacamos que o escaneamento corporal é rápido. 

Para a realização das medidas antropométricas você será orientada a comparecer com vestimenta 

adequada (short, meia, camiseta e tênis), todas as medidas serão realizadas pelo mesmo avaliador, 

sempre acompanhado por outro pesquisador, em sala reservada.  

Deve-se ressaltar que as condições de controle da realização dos procedimentos, pesquisadores 

treinados, equipamentos modernos, material descartável, monitoramento constante dos dados vitais, 

diminuem a probabilidade de ocorrerem problemas para você durante todas as etapas do estudo, bem 

como permitirá a detecção de alterações precoces que possam trazer prejuízos, permitindo se necessário 

a interrupção do procedimento.  

 Os benefícios decorrentes da realização desta pesquisa estão relacionados ao conhecimento da 

saúde física e emocional, composição corporal, bem como, contribuirão para a construção do 

conhecimento sobre vibração de todo corpo em pacientes com FM.  

 Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, 

entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão confidenciais e sigilosos, 
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não possibilitando sua identificação. A sua participação é de caráter voluntário, não havendo 

ressarcimento de gastos, tais como o transporte para o local da pesquisa.  

 Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer 

algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em qualquer 

momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Ana Cristina Rodrigues Lacerda  

Endereço: Rodovia MGT 367 – Km 583, nº 5000 - Alto da Jacuba 39100-000 Diamantina/MG  

Telefone: (38) 35321239 – (38) 35321284 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da mesma 

e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual 

garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

Nome do sujeito da pesquisa: _______________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: ___________________________________ Informações – Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Dr. Disney Olivier Sivieri Júnior 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

 

 

 

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para sujeitos sem Fibromialgia 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa intitulada: “Efeito agudo do estímulo 

de vibração de todo corpo em parâmetros neuro-endócrino-inflamatórios em pacientes com 

fibromialgia”, por ser mulher, com idade entre 35 a 70 anos, por não ter qualquer doença reumática ou 

alterações graves do estado geral de saúde, e não estar inserida em qualquer programa de atividade física. 

Está pesquisa será coordenada pela Professora Ana Cristina Rodrigues Lacerda e contará ainda com a 

aluna de mestrado Vanessa Gonçalves César Ribeiro.  

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá 

desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação com o 

pesquisador e com a UFVJM. 

 Os objetivos desta pesquisa são: Caracterizar mulheres com fibromialgia quanto os aspectos 

físico-funcionais e emocionais e investigar o efeito agudo do estímulo de vibração de todo corpo em 

parâmetros neuro-endócrinos-inflamatórios nessas pacientes. Além disso, pretende-se caracterizar a 

intensidade dessa modalidade de exercício nos pacientes com FM e avaliar a relação entre parâmetros 

clínicos e neuro-endócrino-inflamatórios.  

Caso você decida aceitar o convite, será submetida aos seguintes procedimentos: no primeiro momento, 

você deverá comparecer ao Laboratório de Fisiologia do Exercício localizado no Campus JK da 

UFVJM, para avaliação de medidas do seu peso corporal, da sua altura, do seu percentual de gordura. 

Você será encaminhada para uma sala reservada para esta finalidade, e ficará descalço, vestindo roupas 

leves. As medidas do seu peso corporal e altura serão feitas em uma balança equipada com um medidor 

de estatura e o percentual de gordura corporal será medido por meio de um aparelho que emite raios x 

(DEXA), você ficará deitada em silêncio realizando o mínimo de movimentos possível, por 

aproximadamente 5 minutos.  

Para as avaliações você deverá utilizar roupas leves (short, tênis e camiseta) e será orientado a 

evitar prática de atividade extenuante e de longa duração, além de não ingerir bebidas alcoólicas e 
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cafeína nas 24 horas antecedentes ao teste, dormir no mínimo 8 horas na noite anterior, realizar 

uma refeição leve e ingerir 500ml de água no mínimo duas horas antes do teste. O dia e horário deste 

teste será marcado com o pesquisador.  

De acordo com o resultado dessas avaliações, considerando sua idade, variáveis antropométricas 

e medicamentos em uso, serão aplicados vários questionários em uma sala reservada com um 

pesquisador. As perguntas serão sobre seu estado geral de saúde, como é a dor que sente, o quanto essa 

dor tem interferido na sua vida, como você se sente em relação a outras pessoas e como tem sido o seu 

sono. Ao responder os questionários, caso alguma pergunta que lhe traga algum constrangimento, você 

terá o direito de deixar de responder. Também serão aplicados testes para avaliar o desempenho dos 

membros inferiores, por meio de um teste de sentar e levantar, muito simples. Estes questionários e 

testes serão aplicados no Centro Especializado em Reabilitação (CER) em Diamantina e logo após você 

será familiarizada com o estímulo de vibração de todo corpo. 

No dia do procedimento experimental, você deverá chegar no CER às 7 horas e 30 

minutos da manhã, em jejum de pelo menos 8 horas e não deverá fazer uso de medicamentos 

que normalmente faz pela manhã. Você deverá levar os medicamentos para o local da pesquisa 

e logo após a realização do procedimento experimental será oferecido um lanche e você poderá 

fazer o uso do medicamento.  

Durante o procedimento experimental será coletada uma amostra de sangue na parte 

anterior do cotovelo (fossa cubital), será mensurada a pressão arterial e você será questionada 

quanto a dor e cansaço. Em seguida você irá realizar exercício de vibração de todo corpo por 

aproximadamente 10 minutos com períodos de repouso, posteriormente será realizada nova 

coleta sanguínea e novamente será mensurada a pressão arterial e será questionada quanto a dor 

e cansaço. Após esta avaliação inicial, com intuito de investigar a intensidade da vibração, você 

realizará exercício em duas outras intensidades de vibração e parâmetros cardiorrespiratórios 

(frequência cardíaca, pressão arterial e consumo de oxigênio), dor e cansaço serão avaliados. 

Durante todo o protocolo experimental (incluindo os períodos de repouso) será medido seu 

consumo de oxigênio, para isso, utilizaremos um aparelho portátil que apresenta uma máscara. 

O ambiente da sala será monitorado e estará com temperatura agradável. 

O tempo previsto para a sua participação no estudo é de aproximadamente 3 dias. Sendo um dia 

para a realização do exame que irá avaliar seu peso, altura, percentual de gordura, no Laboratório de 

Fisiologia do Exercício no Campus JK da UFVJM. Um outro dia em que serão aplicados questionários, 

você conhecerá a plataforma vibratória e será familiarizada com o estímulo, com duração de 

aproximadamente 1 hora. E o dia do protocolo experimental propriamente dito, no CER, com duração 

de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. 
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Os riscos relacionados com sua participação são riscos gerais relacionados à prática da atividade 

física como microlesões musculares e ósseas, enjoo e tontura; incomodo e dor decorrentes da coleta de 

sangue; desconforto respiratório pelo uso da máscara do analisador portátil de gases. 

A exposição à vibração de todo corpo poderá, eventualmente, provocar algum incômodo, como 

tonturas, cansaço, prurido, náuseas, entre outros. Nestes casos, você poderá interromper o experimento 

quando quiser. Destacamos que os parâmetros de vibração de todo o corpo que serão utilizados nesse 

estudo, já foram descritos em outros trabalhos, e essas alterações tendem a desaparecer após a 

finalização da série de exercício do dia. Além disso, estes eventos ocorrem em baixa frequência nas 

condições estabelecidas no laboratório, o que diminui o risco de acidentes por queda, em condições 

estritamente controladas, exclusivamente sob supervisão e orientação dos pesquisadores responsáveis. 

Você também poderá sentir alguma dor no momento da coleta do sangue, o que é normal no 

procedimento, mas tende a desaparecer em um curto espaço de tempo. Porém, uma vez que estas serão 

realizadas por pessoa tecnicamente capacitada para tal e utilizando-se materiais descartáveis, estes riscos 

serão minimizados. 

A avaliação da composição corporal realizada por meio de um aparelho que emite raios x 

(DEXA), poderá provocar algum desconforto pela permanência em silêncio e sem realizar movimentos, 

no entanto destacamos que o escaneamento corporal é rápido. 

Para a realização das medidas antropométricas você será orientada a comparecer com vestimenta 

adequada (short, meia, camiseta e tênis), todas as medidas serão realizadas pelo mesmo avaliador, 

sempre acompanhado por outro pesquisador, em sala reservada.  

Deve-se ressaltar que as condições de controle da realização dos procedimentos, pesquisadores 

treinados, equipamentos modernos, material descartável, monitoramento constante dos dados vitais, 

diminuem a probabilidade de ocorrerem problemas para você durante todas as etapas do estudo, bem 

como permitirá a detecção de alterações precoces que possam trazer prejuízos, permitindo se necessário 

a interrupção do procedimento.  

 Os benefícios decorrentes da realização desta pesquisa estão relacionados ao conhecimento da 

saúde física e emocional, composição corporal, bem como, contribuirão para a construção do 

conhecimento sobre vibração de todo corpo em pacientes com FM.  

 Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, 

entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão confidenciais e sigilosos, 

não possibilitando sua identificação. A sua participação é de caráter voluntário, não havendo 

ressarcimento de gastos, tais como o transporte para o local da pesquisa.  
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 Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer 

algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em qualquer 

momento. 

Coordenadora do Projeto: Ana Cristina Rodrigues Lacerda  

Endereço: Rodovia MGT 367 – Km 583, nº 5000 - Alto da Jacuba 39100-000 Diamantina/MG  

Telefone: (38) 35321239 – (38) 35321284 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da mesma 

e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual 

garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

Nome do sujeito da pesquisa: _______________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: ___________________________________ Informações – Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Dr. Disney Olivier Sivieri Júnior 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

 

 

 

 

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE B – FICHA DE TRIAGEM DAS VOLUNTÁRIAS 

Triagem voluntárias 

Avaliador:  

Local:  

Nome:         Idade: 

Data de nascimento:   

Endereço: 

Telefone: 

Profissão:    Atividade:  

Estado civil:  

Filhos: 

Escolaridade: 

Tabagismo:         Etilismo: 

Medicamentos: 

Queixas:  

Atividade física:  

Cirurgias: 

 

Apresenta ou já apresentou alguma das alterações? 

Alguma doença concomitante que possa ser 

exacerbada pela atividade física:  

Doenças respiratórias 

Gravidez Doenças cardiovasculares 

Limitações ortopédicas Realiza acompanhamento com psiquiatra ou 

psicólogo:  

 

Doenças inflamatórias Hérnia aguda  

Doenças degenerativas Trombose 

 

Doenças articulares Diabetes 

 

Doenças metabólicas Epilepsia 

 

Doenças neuromusculares Lesões ortopédicas e próteses 

 

Sofreu quedas nos últimos 6 meses: 

Apresenta algum problema quanto a realização de coletas sanguíneas: 

Disponibilidade de tempo e horários:  

Qual a última vez que realizou atividade física:  

 

Tratamento fisioterapêutico ou procedimento de reabilitação: 

_______________________________________________________________ 

Ciclo menstrual: __________________________________________________ 



99 

Regularidade:________________________________________________________________

Faz uso de anticoncepcional:_______________________________________________ 

Controle esfincteriano______________________________________________ 

Gliocorticóides:___________________________________________________ 

Distúrbios vestibulares:_____________________________________________ 

Outra doença reumática:___________________________________________ 

Comorbidades:  

 

Observações:  
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APÊNDICE C – ARTIGO  

Artigo submetido à revista: PLOS ONE  

Fator de impacto: 3.234 Qualis Ciências Biológicas II: A2 

 

Fibromyalgia: Inflammatory Biomarkers Responses after Acute Whole Body Vibration 

Short title: Acute whole body vibration and Fibromyalgia  

Vanessa Gonçalves César Ribeiro1,2¶, Vanessa Amaral Mendonça1,2¶, Ana Lúcia Cristino de 

Souza1&, Sueli Ferreira da Fonseca1,2&, Ana Cristina Rezende Camargos1,2&, Vanessa Kelly 

Lage1,2&, Camila Danielle Cunha Neves1,2&, Jousiele Márcia Santos1&, Leonardo Augusto 
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*Corresponding author  
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¶These authors contributed equally to this work.  

&These authors also contributed equally to this work. 

Abstract 

Fibromyalgia (FM) is associated with neuroendocrine and inflammatory feedback 

dysregulation. Whole body vibration (WBV) provides an acute stimulus that could be of 

therapeutic value for these patients. The aims of this study were 1) to characterize the intensity 

of the vibration stimulation in women diagnosed with FM compared to a control group of 

mailto:lacerdaacr@gmail.com
mailto:lacerda.acr@ufvjm.edu.br
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healthy women (HW) matched by age and anthropometric parameters and 2) to investigate the 

effect of a single session of WBV on inflammatory responses. Levels of adipokines, soluble 

tumor necrosis factor receptors (sTNFr)1, sTNFr2, and brain-derived neurotrophic factor 

(BDNF) were determined by enzyme-linked immunosorbent assay. Oxygen consumption 

(VO2) was estimated by a portable gas analysis system measured breath by breath, heart rate 

(HR) was measured using a HR monitor, and perceived exertion (RPE) was evaluated using the 

Borg scale of perceived exertion. Acutely mild WBV increased VO2 and HR similarly in both 

groups. There was an interaction (disease vs. vibration) in RPE (P = 0.0078), showing a higher 

RPE in FM compared to HW at rest, which further increased in FM after acute WBV, whereas 

it remained unchanged in HW. In addition, there was an interaction (disease vs. vibration) in 

plasma levels of adiponectin (P = 0.0001), sTNFR1 (P = 0.000001), sTNFR2 (P = 0.0052), 

leptin (P = 0.0007), resistin (P = 0.0166), and BDNF (P = 0.0179). In conclusion, a single acute 

session of mild and short WBV can improve the inflammatory status in patients with FM, 

reaching values close to those of matched HW at their basal status. The neuroendocrine 

mechanism seems to be an exercise-induced modulation towards greater adaptation to stress 

response in these patients. 

 

Introduction 

Fibromyalgia (FM) is characterized by chronic widespread pain of more than 3 months 

duration [1]. In European populations, the estimated overall prevalence of FM is between 2.9% 

and 4.7%, and FM accounts for 4–20% of all new patient contacts in primary care settings [2]. 

Consequently, this disorder imposes a significant economic burden due to healthcare costs and 

the reduced ability of the patients to work.  

Clinical studies have observed that FM is associated with immune dysregulation of 

proinflammatory biomarkers, affecting the neural function of pain-related neurotransmitters. 

Thus, biomarkers may induce several symptoms in patients with FM, such as fatigue, 

sleeplessness, pain, and myalgia [3]. It is hypothesized that the origin of FM pain is related to 

the inflammatory response [4]. Compared with age-matched healthy women, the circulating 

level of interleukin (IL)-8 is increased in patients with FM [4,5] suggesting that IL-8 could be 

an “inflammatory marker” for FM syndrome regardless of associated depression [4]. Tumor 

necrosis factor (TNF) is another potent cytokine, secreted mainly by macrophages, with mostly 

proinflammatory and catabolic actions, found in high levels in the serum of subjects with FM 

[6,7]. This marker has soluble receptors (sTNFR1 and sTNFR2) apparently derived by cleavage 

of forms found on the cell surface receptor by TNF-converting enzyme proteinase (TACE). 
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These soluble TNF receptors compete with the surface receptor by binding to TNF and 

modulating its inflammatory activity, and it has been suggested that they function as 

physiological attenuators of the degradative activity of TNF [8,9]. Whereas the soluble 

receptors are generally more stable in the circulation than the cytokines are, they can be more 

reliable markers of chronic inflammation [10]. However, there are so far no reports in the 

literature about the levels of these receptors in individuals with FM. 

Recently, several factors termed adipokines, which are mainly produced in the adipose 

tissue, have been found to have important regulatory roles in both inflammation and nutrition, 

and may affect neuroendocrine regulation of pain and fatigue through several pathways [11]. 

Current literature highlights adiponectin as the most abundant adipokine of the human body 

[12]. Its effect on circulation depends on complex interactions of the disease state and the nature 

of the inflammatory stimulus [13]. Adiponectin detects metabolic stress and modulates the 

metabolic adaptation targeting the innate immune system under pathological conditions, such 

as fibromyalgia, demonstrating that this hormone seems to play an important role in regulating 

immune function in inflammation [14]. However, the involvement of adipokines in the 

pathophysiology of FM and its relationship to other factors such as cytokines and neurotrophins 

remains unclear.  

Other important adipokines in metabolic and inflammatory processes are leptin and 

resistin. Leptin is a pleiotropic molecule that regulates food intake as well as metabolic and 

endocrine functions. Leptin also plays a regulatory role in immunity, inflammation, and 

hematopoiesis. Leptin and its receptor share structural and functional similarities with the 

interleukin-6 family of cytokines, and affect cytokine production, the activation of 

monocytes/macrophages, wound healing, angiogenesis, and hematopoiesis [15]. The role of 

resistin in the metabolic profile is not clear; however, its role in inflammatory processes is 

shown by its expression being stimulated by proinflammatory cytokines such as TNF and IL-6 

[16]. Moreover, it is able to induce the expression of these cytokines in adipose tissue and 

peripheral blood mononuclear cells [17]. Thus, it is speculated that this adipokine may represent 

a link between inflammation and metabolic signaling. 

Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is also intimately connected with central and 

peripheral molecular processes of energy metabolism and homeostasis, and is associated with 

the induction of a cascade of neurotrophic and neuroprotective effects [18]. BDNF is considered 

an essential neurotrophin synthesized by skeletal muscle cells in response to contraction 

enhancing fat oxidation via activation of adenosine monophosphate-activated protein kinase 

[19]. However, its role in potentiating or attenuating the pain process in FM is still controversial. 



103 

Neurotrophin expression is usually enhanced in chronic inflammatory diseases such as 

type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome because of its role in energy homeostasis, as 

well as in neuroinflammatory diseases such as multiple sclerosis, demonstrating its 

neuroprotective activity [20]. However, current literature has evidenced that serum levels of 

BDNF did not differ significantly between patients with FM and controls [21]. 

It is important to note that there are no laboratory tests or biochemical markers to 

establish the diagnosis of fibromyalgia; however, some studies have detected elevated levels of 

IL-8, TNF, IL-1RA, and IL-6 [4]. Moreover, patients with FM are typically sedentary and 

overweight or obese [22] with physical inactivity contributing to increased levels of pro-

inflammatory biomarkers and the associated risk of occurrence of metabolic-related 

comorbidities in this population [23]. Treatment of FM remains based on an empirical approach 

aimed at suppressing and controlling pain and somatic symptoms [24]. 

Several therapies have been used to treat the symptoms associated with FM. To the best 

of our knowledge, only two studies have evaluated the acute effects of exercise in patients with 

FM. Bote et al. [25] evaluated the effect of a single bout of moderate cycling (45 min at 55% 

VO2 max) on inflammatory and stress responses in women diagnosed with FM compared with 

an age-matched control group of healthy women. The results showed that single sessions of 

moderate cycling improve the inflammatory and stress status of patients with FM. Additionally, 

Torgrimson-Ojerio et al. [2014] study, which investigated the effect of exhaustive exercise on 

inflammatory biomarker levels, found that the stimulus generated was not characterized as anti-

inflammatory, and patients with FM experienced worsening symptoms post-exercise. 

Moreover, changes in post-exertional symptoms were not mediated by post-exertional changes 

in pro-inflammatory cytokine levels. 

WBV has been proposed as a beneficial exercise modality for the treatment of FM [27]. 

The current literature has shown that WBV is effective in improving muscle strength [28], body 

balance [29,30], gait mobility [31], cardiorespiratory fitness [32], bone density [33], cognition 

[34], and pain [35] in healthy individuals and in those with chronic inflammatory disease. 

However, no study to date has investigated whether this type of therapy could improve the 

inflammatory status in patients with FM. Although contraindications for exercise in patients 

with FM have not been described, it is necessary to define the time and intensity of exercise 

programs to obtain responses that lead to anti-inflammatory effects, avoiding pro-inflammatory 

responses that could exacerbate the pathology [25]. Thus, the objectives of this study were: 1) 

To characterize the intensity of vibration stimulation in women diagnosed with FM compared 

to a control group of healthy women (HW) matched by age and anthropometric parameters and 
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2) to investigate the effect of a single bout of WBV on inflammatory biomarker levels 

(adiponectin, sTNFr1, sTNFr2, resistin, leptin, BDNF, and IL-8). 

Materials and Methods 

Study Design and subjects 

Nineteen women diagnosed with FM by a rheumatologist (at least two years before starting the 

investigation and according to the American College of Rheumatology criteria for FM) were 

enrolled in the study. All patients with FM were from Diamantina, Minas Gerais, Brazil. Some 

anthropometric, demographic, and clinical data are shown in table 1. They were asked to fill 

out a questionnaire about their lifestyle (diet, habits, etc.), medication, and other previous or 

current concomitant illnesses, and to complete the Physical Activity Readiness Questionnaire 

(PAR-Q), which identifies individuals who need a medical check before exercise [25]; as well 

as the ‘‘Fibromyalgia Impact Questionnaire’’ (FIQ) (36), which is a specific health 

questionnaire that evaluates current health status in patients with FM, with 0 being the optimal 

score. To characterize the subjects of the study, we used the Beck Depression Inventory and the 

sitting-rising test [37]. Thus, it was possible to confirm that all FM volunteers had a chronic 

and stable disease status. All procedures were performed with the subject’s written consent. 

The exclusion criteria were the presence of any concomitant disease that could be exacerbated 

by physical activity, pregnancy, inflammatory diseases, and degenerative, joint, respiratory, or 

cardiovascular disease. Volunteers being followed by a psychiatrist or those who performed 

physical activity more than two times per week were excluded from this study. In addition, 

subjects who displayed any of the possible contraindications for WBV stimulus, such as acute 

hernia, stroke, diabetes, epilepsy, metabolic or neuromuscular diseases, orthopedic and 

prosthetic lesions, were excluded from this study [38]. Women who were taking oral or topical 

immunosuppressive medication (corticosteroids) or anti-cytokine therapy that could influence 

the level of cytokines were also excluded. 

The control group was formed of 19 healthy women matched by age, weight, height, and 

medication intake, who had no pain disorders or infectious illness. The same requirements were 

applied to both groups. Thus, all volunteers (fibromyalgia and healthy groups) were physically 

inactive, having undertaken no exercise program during the previous 24 months; non-smokers; 

and were not heavy consumers of alcohol. 

The participants were informed about the potential risks involved and gave their written 

informed consent. This study was approved by Research Ethics Committee in Research of 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Number = 1.461.311). 
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Procedures 

Before initiating data collection, the acceleration values of the platform were verified using an 

accelerometer (Mega Electronics Ltd., Kuopio, Finland). 

Approximately 1 week before of the trial itself, all the volunteers participated in a session 

designed to familiarize them with the vibrating platform, to avoid any possible effect of anxiety 

on physiological variables. The session was scheduled for day time and the time set according 

to the availability of the volunteers, and was carried out in a private room with the temperature 

maintained at approximately 23°C. In this session anthropometric characterization, evaluation 

of tender points, questionnaires, and tests to evaluate the muscular performance of the lower 

limbs (sitting and standing) were also carried out. The evaluation was conducted by the same 

investigator to ensure equal instruction and thus minimize potential confounding variables. 

Analysis of the questionnaires was performed by a blinded researcher [39,40,41].  

Measurement of body weight was performed by an anthropometric mechanical scale with a 

capacity of 150 kg, equipped with a stadiometer with a millimeter scale and capacity of 2.00 

meters (Seca, Hamburgo, Germany). The body mass index (BMI) was determined as the total 

body weight divided by height squared (kg/m2). Anthropometric measurements were performed 

with the volunteers wearing light and comfortable clothes. 

The assessment of tender points was performed by palpation. A tender point was considered 

positive when painful discomfort was triggered after digit pressure of around 4 kg/cm [1]. 

The health status, functional capacity, and main symptoms of FM were assessed using the 

Brazilian version of the Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). This questionnaire is valid, 

reliable, and widely used in research. It involves issues related to functional capacity, 

professional status, psychological disorders, and physical symptoms. It consists of 19 questions 

organized into 10 items. The higher the score, the greater the impact of fibromyalgia on the 

quality of life. In addition, this questionnaire contains visual analog scales (VAS) for pain, 

sleep, fatigue, stiffness, anxiety, and depression. Absolute scores obtained with this 

questionnaire may vary between 0-114 points. The higher the score, the greater the impact of 

FM on quality of life [42]. 

Evaluation of depression was performed using the Beck Depression Inventory. This 

questionnaire contains 21 items, each with four alternatives in increasing degrees of intensity 

of depression, including symptoms and attitudes whose intensity varies from 0 to 3. The items 

are related to sadness, pessimism, sense of failure, lack of satisfaction, sense of guilt, sense of 

punishment, self-deprecation, self-accusations, suicidal ideation, crying spells, irritability, 

social withdrawal, indecisiveness, body image distortion, inhibition to work, sleep disturbance, 
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fatigue, loss of appetite, loss of weight, somatic concerns, and decreased libido. Scores on the 

scale can range from 0 to 63. Scores are grouped as 0-16 (without depression), 17-27 (mild 

depression), 28-34 (moderate depression), 35-63 (severe depression) [37,43]. 

Muscle strength of the lower limbs was evaluated by the sit and up from a chair test. The test 

started with the subject seated in the middle of a chair with their back straight, feet flat on the 

floor and arms crossed against the chest. The subject was instructed to rise, stand completely 

upright, and then return to the fully seated position, repeating this as quickly as possible for 30 

seconds. The number of full repetitions was recorded [44]. 

Trial 

On the day of experimental trial, all volunteers arrived at the experimental center at 7.30 am, 

after fasting for at least 8 hours, including not taking regular medication [25]. The experimental 

protocol began with the subjects remaining at rest for 30 minutes. During this period, the 

volunteers were instructed to remain seated, not to perform sudden movements, and to remain 

silent. 

Vibration stimulus was performed on a commercial model of vibration platform (FitVibe, 

GymnaUniphy NV, Bilzen, Belgium). This session consisted of performing squatting exercises 

with a vibration stimulus (frequency of 40 Hz and amplitude of 4 mm). This vibration frequency 

and amplitude was selected because this prototype renders an acceleration range of 2–5 G, 

which according to Delecluse et al. [45] should be sufficient to produce physiological effects. 

Acceleration is a variable used to quantify the intensity of the vibration stimulus. Its magnitude 

is reported in meters per second squared or in multiples of gravitational acceleration (G). 

During vibration stimulus, the volunteers performed 8 series of 40 seconds of squatting 

exercises. During each exercise series, the volunteer was instructed to perform a semi complete 

extension (ca. 10°) to a 60° angle knee bend. The 60° angle was measured for each volunteer 

by using a universal goniometer before initiating the exercise series, and a barrier was placed 

at the gluteal region to limit the degree of flexion of the knees; therefore, all the volunteers 

flexed their knees to an angle of 60°. To control the time of each squat, an examiner instructed 

the individuals to bend their knees to an angle of 60° for 3 seconds and then to flex them to an 

angle of 10° for 3 seconds, over the 40 seconds of each series, for a total of 5 repetitions of 

isometric flexion to 60° and 5 repetitions of isometric flexion to 10°. The participants were also 

instructed on body mechanics, being the correct position of their feet on the platform and the 

position of their spine, arms, and head [38]. They were allowed to drink water ad libitum during 

exercise. 
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Evaluation of Oxygen Consumption and Heart Rate 

To measure oxygen consumption, a K4b2 portable gas analysis system (Cosmed, Italy) was 

used to transmit breath-by-breath data to a computer. The system was calibrated in accordance 

with the manufacturer’s recommendations. To measure resting VO2, the volunteers rested, 

awake and in a seated position, for 30 minutes; the data used in analysis consisted of the mean 

values recorded in the final 10 minutes of the resting period. For the analysis of VO2 

measurement during acute whole body vibration, only the data collected while the individual 

was performing the squat exercise associated with the whole body vibration stimulus were 

considered. The data recorded during the resting periods between the series were also analyzed. 

HR was measured and registered after 30 minutes at rest and immediately after acute whole 

body vibration (Polar RS800sd) [38]. 

 

The Borg Scale of Perceived Exertion 

The Borg Scale of Perceived Exertion (RPE) is a way of measuring physical activity intensity 

level. It matches how hard the subjects feel they are working with numbers from 6 to 20; thus, 

it is a “relative” scale. The scale starts with “no feeling of exertion,” which rates a 6, and ends 

with “very, very hard,” which rates a 20. Perceived exertion is how hard the subject feels their 

body is working. It is based on the physical sensations an individual experiences during physical 

activity, including increased heart rate, increased respiration or breathing rate, increased 

sweating, and muscle fatigue. Although this is a subjective measure, a person's exertion rating 

may provide a good estimate of the actual heart rate during physical activity [46]. 

In the present study, perceived exertion, as with heart rate, was measured and registered after 

30 minutes at rest and immediately after acute whole body vibration. 

 

Measurement of inflammatory biomarkers 

Peripheral blood samples were collected before and immediately after exercise for each 

volunteer, with all determinations performed individually. 

Blood sample was collected aseptically in sodium heparin tubes by an experienced technician, 

and plasma was prepared and stored at −80°C until required. IL-8 level was measured using the 

cytometric bead arrays kit (BD Bioscience, San Jose, CA, USA) according to the 

manufacturer’s protocol. Samples were acquired in a FACSCanto flow cytometer (BD 

Biosciences, San Jose, CA, USA) and analyzed using the FCAP Array v1.0.1 software (Soft 

Flow Inc.). The detection limits were 0.2 pg/mL for IL-8 level. 
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Adiponectin, plasma soluble TNF receptor (sTNFR1, sTNFR2), leptin, resistin, and BDNF 

levels were measured using conventional sandwich enzyme-linked immunosorbent assay kits 

(DuoSet, R&D Systems, Minneapolis, MN, USA), according to the manufacturer's instructions. 

The detection limits were 5.0 pg/mL for all kits. 

 

Statistical Analyses 

Data are reported as means ± standard errors. This is an experiment with two times each (before 

and after the vibratory stimulus), conducted in two distinct groups (fibromyalgia and control). 

In other words, these are two experiments with common treatments. Tukey test was used to 

compare the mean with a 5% significance level. 

The model used was: yijk = m + ai + bj + abij + rk(j) + eik(j) where: 

m = general mean 

ai = effect of vibration (before and after) i; 

bj = effect of the illness (fibromyalgia and control groups) j; 

abij = effect of the interaction between these two factors; 

rk(j) = effect on patients (repetitions) within groups (control and fibromyalgia); 

eik(j) = weighted average error. 

Assumptions underlying the analysis of variance (treatment and environmental effects are 

additive; experimental errors are random, independently and normally distributed about zero 

mean and with common variance) were accepted without being checked, since for most 

biological data the usual disturbances resulting from failure of the data to fulfill the mentioned 

requirements are unimportant [47,48]. Besides these, all evaluated traits were continuous, so 

correlations between the treatment effects and their within-treatment variances are not expected 

to occur, and neither is a regular type of heterogeneity of error, as should be expected for 

discrete data. 

 

Results 

There were no differences between FM and HW with regard to age, weight, height, or BMI (p 

> 0.05). 

The HW group had significantly fewer tender points than the FM group did (p < 0.05). The FM 

group had higher scores on BDI. BDI scores of 17-27 are characterized as mild depression. The 

minimum time from diagnosis in the FM group was two years (Table 1). 

Mild acute whole body vibration increased oxygen consumption and heart rate similarly in both 

groups. The FM group had a higher RPE than the HW group did at rest, which further increased 
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after vibration stimulus, whereas it remained unchanged in the HW group (Table 2). However, 

there was an interaction (disease vs. vibration) in the Borg scale of perceived exertion (p = 

0.0078), shown in fig 2G. 

At rest, subjects with FM showed higher plasma levels of IL-8, an inflammatory marker for 

FM, regardless of associated depression [4], than HW did, demonstrating the occurrence of 

chronic inflammatory disease (FM: 7.42 ± 1.62 pg/mL; HW: 4.13 ± 0.74 pg/mL; p = 0.006). 

Moreover, the FM group presented increased plasma levels of adiponectin (FM: 43385.80 

pg/mL ± 274.98 pg/mL; HW: 36180.61 ± 594.53 pg/mL; p = 0.010), and sTNFR1 (FM: 1008.28 

± 49.09 pg/mL; HW: 671.51 ± 48.24 pg/mL; P = 0.048), and decreased plasma concentrations 

of sTNFR2 (FM: 1772.02 ± 80.39 pg/mL; HW: 2163.35 ± 106.71 pg/mL; p = 0.005) compared 

to the HW group. There was no difference between the groups in terms of plasma levels of 

leptin, resistin, or BDNF (p > 0.05). 

The vibration stimulus decreased plasma levels of adiponectin and sTNFR1 and increased 

levels of sTNFR2 in the FM group. Furthermore, the vibration stimulus increased leptin, 

resistin, and sTNFR1 plasma levels in the WH group (Fig 1). There was an interaction (disease 

vs. vibration) in plasma levels of adiponectin (p = 0.0001), sTNFR1 (p = 0.000001), sTNFR2 

(p = 0.0052), leptin (p = 0.0007), resistin (p = 0.0166), and BDNF (p = 0.0179) (Fig 2 A - F). 

 

Discussion 

 

We highlighted the effects of a single acute session of WBV on improving the 

inflammatory status in patients with FM, redirecting parameters towards metabolic 

homeostasis, and reaching values close to the those of anthropometric parameter and age-

matched HW at their basal status. To the best of our knowledge, this is the first study that 

investigated the effects of an acute whole-body vibration stimulus on the inflammatory response 

in women with FM. 

Although the vibratory stimulus promoted an increase in oxygen consumption and heart 

rate in women in both groups, the intensity was classified as low according to the 

recommendations of the American College of Sports Medicine (ACSM) and American Heart 

Association (AHA) [49,50], representing an additional increase of only 1 MET (3 ml O2.kg-

1.min-1). This result is consistent with the previous findings of our group that showed an increase 

of 2 METS, corresponding to a light walk, in a study tat evaluated the effect of acute stimulation 

of whole body vibration in the elderly [38]. Furthermore, it is important to mention that 
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although the control group was composed of healthy women, they were on average 51 

years old, and were sedentary and overweight. 

Acute WBV increased the oxygen consumption and heart rate equally in both groups, 

but the FM group exhibited greater perceived exertion at rest and a further increased after acute 

WBV, whereas it remained unchanged in the HW. However, the effort was characterized as 

mild for both groups. Moreover, individuals with FM in this study had worse physical 

performance in the sit up test, as well as worse physical and emotional scores in the FIQ, 

supporting the fact that they have a worse perception of effort. Interestingly, despite this 

stimulus being of low intensity and short time, it seems to have been enough to promote 

modulation in plasma levels of some inflammatory biomarkers. 

Recent hypotheses of FM etiologies have highlighted the inflammatory disorders 

accompanied by changes in the neuro-immunoendocrine system [51,25]. Studies have shown 

that individuals with FM have increased IL-8 plasma levels compared to healthy subjects 

[52,5,25,24,4]. In this context, a high level of this cytokine has been suggested as a diagnostic 

criterion for FM [5]. In this study, women with FM showed higher plasma levels of this 

biomarker at baseline, as well as sTNFR1 levels, than that the control group (HW). Thus, it is 

possible to infer that the individuals in FM group have an "inflammatory status" inherent to the 

disease [4,51]. 

Moreover, the FM group showed higher plasma levels of adiponectin at rest. Initially 

this result seems paradoxical, since most of literature evidences the anti-inflammatory effect of 

this adipokine [53,54]. The effect of adiponectin on blood circulation depends on a complex 

interaction between the disease state and the nature of the inflammatory stimulus [13]. 

However, whether adiponectin acts as an anti or pro-inflammatory factor is still a matter of 

debate [55,56,57,58]. Adiponectin detects metabolic stress and modulates the metabolic 

adaptation targeting the innate immune system under pathological conditions, such as FM, 

demonstrating that this hormone appears to play an important role in regulating immune 

function in inflammation status [14]. Studies have shown that increases in adiponectin levels 

are associated with worsening of functional capacity, cardiac output, peripheral resistance, and 

metabolic myopathy via interaction with AdipoR1 and AdipoR2 receptors [12]. The AdipoR1 

receptor is abundantly expressed in vascular endothelial cells and skeletal muscle cells, where 

it regulates glucose and lipid metabolism, while AdipoR2 receptor, which acts as a moderate 

affinity receptor, is mainly expressed in the liver [12]. Recent studies with animal models 

confirmed the important roles of these receptors in maintaining metabolic homeostasis. 

Simultaneous disruption of both receptors nullifies adiponectin binding, resulting in glucose 
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intolerance and insulin resistance [59]. Thus, the higher levels of adiponectin identified 

in the FM group could contribute to an energy imbalance, with structural and functional changes 

in muscle fibers and hormonal imbalances resulting in a state of myopathy. In such a way, 

adiponectin resistance may develop in the skeletal muscle in the situation of higher plasma level 

of adiponectin. 

The plasma adiponectin levels did not change immediately after acute whole body 

vibration stimulus in asymptomatic subjects. These results are consistent with data reported in 

the literature, since acute stimulation of a short duration does not seem to alter plasma 

adiponectin levels in healthy individuals immediately after vibration stimulus [60,61,63]. 

Women with FM, who show higher plasma levels of adiponectin at rest, showed a reduction in 

adiponectin levels after WBV stimulus. The data seem to demonstrate that although mild and 

of short duration, this stimulus appears to be beneficial, since this may indicate a reduction of 

adiponectin receptor resistance in the peripheral muscle, directing the body towards metabolic 

homeostasis. Thus, the WBV stimulus could be a beneficial strategy to control the chronic 

inflammatory condition in these individuals. 

In the present study, the FM group also showed higher plasma levels of soluble receptor 

sTNFR1 at rest. As with the adiponectin plasma levels, it appears that this increase occurs as 

an attempt to control the chronic systemic inflammation. Thus, we hypothesized that the 

increase in plasma levels of sTNFR1 occurred while trying to promote inhibition of catabolic 

action of TNF, through its links to TNF, inactivating it by the consequent inhibition of its 

binding to membrane receptors, as well as by the reduced supply of its own membrane 

receptors. According to the literature, sTNFR1 soluble receptor is derived by the cleavage of 

forms found on the cell surface proteinase enzyme by TACE and competes with TNF surface 

receptors, modulating its inflammatory activity probably by attenuating the harmful activity of 

TNF [8,9]. However, it is important to note that since adiponectin and TNF inhibit each other 

[64,65,66], the increase in soluble receptor levels of sTNFR1 suggests that this control did not 

actually occur. 

In healthy women, the vibratory stimulus promoted an increase in plasma sTNFR1 

levels. The activation of innate and/or inflammatory responses (considering a "state of alert") 

is essential to prevent and defend against pathogenic attacks and could be interpreted in healthy 

individuals as a positive physiological adaptation in a vulnerable status for the body [25] 

explaining the increase in plasma levels of sTNFR1 in healthy women. In contrast, the anti-

inflammatory effects induced by mild stimulus in patients with FM can also be considered a 
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positive effect,with the focus on homeostatic adjustment having inflammation-stress 

feedback mechanisms involved. 

Regarding sTNFr2 soluble receptor, we observed lower blood levels in women with FM 

at rest. Given that studies have shown inhibition of this marker by adiponectin [53,67,68,69], it 

seems that hyperadiponectinemia plays a role in reducing the secretion of this receptor. 

However, this mechanism remains unclear. Moreover, considering that the intracellular actions 

of TNF are mostly mediated by sTNFR1 and sTNFR2 function is mainly modulatory [8], it is 

possible to infer that this marker has not acted efficiently in order to maximize the association 

between TNF and sTNFR1. 

Other important adipokines in the inflammatory response and potential regulators of 

metabolic function are leptin and resistin [70]. Leptin is a pleiotropic molecule that regulates 

food intake as well as metabolic and endocrine functions, and plays a regulatory role in 

immunity, inflammation, and hematopoiesis [15]. Leptin and its receptor share structural and 

functional similarities with the interleukin-6 family of cytokines, affecting cytokine production, 

activation of monocytes/macrophages, wound healing, angiogenesis, and hematopoiesis [15]. 

The inflammatory and metabolic modulator role of this biomarker may have influenced the 

similarity in blood baseline levels in subjects with FM and HW. However, in situations of 

metabolic imbalance and consequent alertness, such as during acute stimulation WBV, blood 

levels of this biomarker increase systemically [71]. Since patients with FM have a constant 

condition of metabolic and inflammatory stress, the turnover of leptin appears to have a higher 

threshold to stressful stimuli, which could explain the maintenance of blood levels of this 

biomarker after WBV stimulus in these patients [25]. 

The role of resistin in the metabolic profile is not clear; however, its role in inflammatory 

processes is shown by its expression being stimulated by proinflammatory cytokines such as 

TNF and IL-6 [16]. Moreover, it is able to induce the expression of these cytokines in adipose 

tissue and peripheral blood mononuclear cells [17]. In the present study, basal blood levels of 

resistin were similar between the FM group and the healthy matched group. This finding 

correlates with that of Bjersing and colleagues’ 2013 study, which also identified no difference 

in baseline levels of these adipokines in overweight/obese subjects with FM compared with 

normal-weight subjects with FM. However, solely in healthy subjects acute vibration stimulus 

induced an increase in the levels of these adipokines. Thus, the activation of innate and/or 

inflammatory responses (considering a "state of alert"), which is indispensable to prevent and 

defend against pathogenic attacks, could be interpreted in healthy matched-group as a positive 

physiological adaptation against a situation of vulnerability to the body [25]. 
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In addition to adipokines, BDNF levels did not differ significantly between patients with 

FM and controls. This finding is in line with the current literature that has shown that serum 

levels of BDNF did not differ significantly between patients with FM and controls [21]. This 

neurotrophin is closely linked to central and peripheral molecular processes of energy 

metabolism and homeostasis associated with induction of a cascade of neurotrophic and 

neuroprotective effects [18]. However, its role in FM as possible enhancer or attenuator of pain 

is still controversial. Thus, despite the fact that activation of NMDAR (N-methyl-D-aspartate: 

an inotropic receptor activated by glutamate/aspartate) by endogenous BDNF appears to 

contribute to hyperalgesia by increasing awareness of dorsal neurons [72,73], the current 

literature indicates the role of BDNF as a mediator of pain through downregulation of TrkB 

receptors involved in pain modulation. However, this mechanism is not well understood in 

patients with FM and other chronic diseases [73]. 

Although BDNF levels did not differ between groups in the present study, the acute 

WBV stimulation reduced plasma levels of BDNF in patients with FM compared with the 

healthy matched group. The literature shows that BDNF is produced by skeletal muscle cells in 

response to contraction, enhancing fat oxidation via activation of AMP-activated protein kinase 

[19]. Physical activity and, in particular, acute stimulus and exercise training seem to be key 

interventions to trigger the processes through which neurotrophins mediate energy metabolism 

and in turn neural plasticity. According to Kaepan and colleagues (2010), of all neurotrophins, 

BDNF seems to be the most susceptible to regulation by exercise and physical activity. 

Considering that the turnover of BDNF after low-intensity stimulation in patients with FM was 

not assessed, an explanation of this finding is beyond the scope of this study. However, since 

vibratory stimulus was associated with BDNF blood levels in women with FM compared to 

matched HW, we believe this neurotrophin had modulated towards greater adaptation to stress 

response of these patients. 

There are limitations to interpreting the results of this study, since it is not possible to 

exclude the possible effect of drugs on plasma levels of biomarkers, despite volunteers in both 

groups being instructed to abstain from the use of medication for 8 hours prior to the trial. 

Moreover, there was an attempt to match volunteers from both groups regarding the use of 

medications, and we adopted as an exclusion criterion the use of glucocorticoids. Considering 

that there are many potential confounding factors in the level of cytokines (e.g. circadian 

rhythm, medication, physical activity, infections, body mass index and mood state), we took a 

careful and rigorous internal control matching fibromyalgia and healthy woman by age and 

anthropometric parameters. Finally, it is worth mentioning that although some subjects in the 
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fibromyalgia group were taking antidepressants drugs that could activate monocytes and 

macrophages, increasing the production of anti-inflammatory cytokines [74], the subjects of 

fibromyalgia group showed a chronic inflammatory profile. 

 

Conclusion 

In general, this study demonstrated that a single acute session of mild and short whole 

body vibration can improve the inflammatory status in patients with FM, reaching values close 

to those of anthropometric parameter and age-matched HW at their basal status. The 

neuroendocrine mechanism seems to be an exercise-induced modulation towards greater 

adaptation to the stress response in these patients. 
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Table 1: Characteristics of study subjects 
 
 HW (n=19) FM (n=19) P 

Age(Years) 51.05 ± 1.90 52.16 ±1.81 0.61 

Weight (kg) 73.38 ± 3.09 74.79 ± 3.20 0.76 

Height (m) 1.58 ± 0.02 1.58 ± 0.01 0.68 

BMI (kg/cm2) 29.65 ± 1.28 29.71 ± 1.09 0.97 

Tender points 0.85 ± 0.45 14.1 ± 0.72* <0.0001 

BDI 10.90 ± 1.16 22.10 ± 1.88* 0.0002 

SUT 12.84 ± 0.38 8.57 ± 0.79* 0.0002 

FIQ  - 75.58 ± 4.40 - 

Time from the 
diagnostic (years) 

- >2** - 

HW: healthy women. FM: fibromyalgia. BMI: body mass index. BDI: Beck Depression Inventory. FIQ: Fibromyalgia Impact Questionnaire. SUT: Sit up test  * 

Statistical difference between groups ** 100% volunteers. The data are present as mean±standard error.  

Table 2: VO2 and HR in HW (n=19) and FM (n=19) groups before and during 
stimulus of WBV 
 
 VO2 (mlO2/kg/min) HR (bpm) RPE scale 

WH 2.69±0.17 73±1.65 6.21±0.12 

WH+WBV 6.33±0.44† 93±2.37† 6.79±0.27 

FM 3.10±0.13 80±2.38 8.42±0.54* 

FM+WBV 7.31±0.28† 97±2.64† 11.42±0.80†** 

WH: healthy women. FM: fibromyalgia. WH + WBV: healthy women during whole body vibration.FM + 
WBV: fibromyalgia during whole body vibration. HR: heart rate. Bpm:  beats per minute. RPE: Borg 
Scale of Perceived Exertion. The data are presented as mean ± standard error. * Statistically significant 
difference at baseline. (p<0.05)† Statistical difference after WBV (p<0.05). ** Statistically significant 
difference between WH+WBV vs FM+WBV. 
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Figure 1. Effect of acute session of whole body vibration (+WBV) on plasma levels of 

adiponectin (A), plasma soluble tumor necrosis factor- receptors 1 (sTNFR1) (B) and 2 

(sTNFR2) (C), leptin (D), resistin (E) and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) (F) in 

healthy women (HW; n=19) and in fibromyalgia women (FM; n=19). The results are presented 

as the mean value ± SEM. * Statistical difference. 
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Figure 2. Interaction between biomarkers before and after WBV. Blue is representing the 

healthy women group and in the red of women FM group. (A) adiponectin (A), plasma soluble 

tumor necrosis factor- receptors 1 (sTNFR1) (B) and 2 (sTNFR2) (C), leptin (D), resistin (E), 

brain-derived neurotrophic factor (BDNF) (F) and Borg Scale of Perceived Exertion  in healthy 

women (HW; n=19) and in fibromyalgia women (FM; n=19). The results are presented as the 

mean value ± SEM.  
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