
1 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 

JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM 
 

 

 

 

 

 

NÚBIA CARELLI PEREIRA DE AVELAR 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DA VIBRAÇÃO DE TODO O CORPO SOBRE OS 

PARÂMETROS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS E DESEMPENHO 

FÍSICO EM HOMENS FISICAMENTE ATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMANTINA - MG 

2013 

  



2 

 

 

 

NÚBIA CARELLI PEREIRA DE AVELAR 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DA VIBRAÇÃO DE TODO O CORPO SOBRE OS 

PARÂMETROS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS E DESEMPENHO 

FÍSICO EM HOMENS FISICAMENTE ATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Coorientador: Prof. Dr. Cândido Celso Coimbra 

 

 

 

 

DIAMANTINA - MG 

2013 

Tese apresentada à Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, como parte das exigências do 

Programa Multicêntrico de Pós-

Graduação em Ciências Fisiológicas, 

na área de Ciências Fisiológicas II, 

como requisito parcial para obtenção 

do título de Doutor em Fisiologia. 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

INFLUÊNCIA DA VIBRAÇÃO DE TODO O CORPO SOBRE OS 

PARÂMETROS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS E DESEMPENHO 

FÍSICO EM HOMENS FISICAMENTE ATIVOS 

 
 

Núbia Carelli Pereira de Avelar 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós -

Graduação em Ciências Fisiológicas da 

Sociedade Brasileira de Fisiologia, nível  

de Doutorado, como parte dos requisitos 

para obtenção do título de Doutor.  

 

 

APROVADA EM 15 /  07 /  2013  

 

 

 

Prof. Cândido Celso Coimbra - UFMG 

 

Prof. Emerson Silami Garcia – UFMG 

 

Prof. ª Janetti Nogueira de Francischi – UFMG 

 

Prof. Mauro Alexandre Benites Batista – UNIP 

 

Prof. Fabiano Trigueiro Amorim –  UFVJM 

 

 

Prof. ª Ana Cristina Rodrigues Lacerda  

Presidente  

 

 

 

DIAMANTINA 

2013 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha mãe, que nunca mediu esforços para a concretização deste sonho; 

Ao meu pai, minha irmã e familiares pela presença constante em minha vida; 

Ao Lucas, por caminhar, estar sempre ao meu lado e sempre disposto a me auxiliar nas 

coletas dos dados, manutenção dos aparelhos, revisão dos artigos... 

 

 



6 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A minha querida orientadora, professora Dr.ª Ana Cristina Rodrigues Lacerda, pela presença 

constante em todo o desenvolvimento do estudo, pela orientação, confiança, palavras amigas e 

tranquilizadoras durante meus momentos de ansiedade e pela amizade desenvolvida nessa 

trajetória;  

Ao professor Dr. Cândido Celso Coimbra, pelo apoio constante em todas as fases desse 

estudo; 

Ao Professor Fernando Gripp, pela parceria desenvolvida e crescimento profissional 

proporcionado; 

Aos professores do programa Multicêntrico (PMCF) - UFVJM, por acreditarem nesse 

programa e nos incentivarem a sermos melhores como profissionais; 

Aos meus colegas da pós-graduação do PMCF, pelas incansáveis discussões científicas; 

Ao meu querido amigo Murilo Xavier, pela amizade e compreensão nos momentos de 

angústia; 

Aos meus queridos alunos de iniciação, Vanessa Ribeiro e Fabiano Salvador, que estavam 

sempre dispostos com as incansáveis coletas aos finais de semana e por toda a parceria 

desenvolvida; 

A Tatão, Cândida e Dona Delza por todo o apoio e palavras de incentivo durante todo o 

mestrado e doutorado; 

Aos mentores da Proposta de Criação do Programa Multicêntrico, por nos terem oferecido a 

oportunidade de ingressar em um programa tão inovador e com tantas oportunidades de 

amadurecimento; 

Às agências de fomento CAPES, FAPEMIG e CNPq, pelo apoio financeiro. 

 



7 

 

 

 

RESUMO 

 

Introdução: Recentemente, a vibração de todo o corpo (VTC) tem sido um método de 

exercício físico utilizado para aumentar o desempenho físico-funcional. No entanto, os 

mecanismos relacionados aos efeitos produzidos por essa modalidade de exercício ainda não 

tem sido completamente investigados. Objetivos: Os objetivos desse estudo foram definir o 

protocolo de VTC capaz de aumentar o desempenho muscular em jovens fisicamente ativos 

(estudos 1 e 2) e investigar possíveis mecanismos fisiológicos da VTC sobre o desempenho 

físico (estudos 3, 4 e 5). Metodologia: No estudo 1 foi avaliada a influência de diferentes 

ângulos de flexão dos joelhos (60 e 90º) e da VTC na ativação muscular do vasto lateral (VL) 

e na transmissibilidade do estímulo vibratório para propor o melhor posicionamento corporal 

durante o exercício. Nesse estudo, 34 jovens fisicamente ativos tiveram a atividade 

eletromiográfica (EMG) do músculo VL do membro dominante e a aceleração nas 

articulações dos joelhos e quadril avaliadas durante exercício de agachamento (AG) a 60º e 

90º de flexão de joelhos associada ou não a VTC (30 Hz, 4 mm). No estudo 2 foi proposta a 

avaliação da curva dose-resposta do estímulo vibratório (aceleração) sobre o desempenho 

muscular dos membros inferiores e superiores. Para isto, nove homens fisicamente ativos 

foram submetidos a cinco condições experimentais: 1) AG sem VTC; 2) AG/VTC [20 Hz, 2 

mm: 31,55 m.s
-2

]; 3) AG/VTC [45 Hz, 2 mm: 159,73 m.s
-2

]; 4) AG/VTC [45 Hz, 4 mm: 

319,45 m.s
-2

]; e 5) AG/VTC [60 Hz, 4 mm: 567,91 m.s
-2

]. Antes e após os procedimentos 

experimentais o desempenho muscular foi avaliado pelo teste do salto vertical (SV), força de 

preensão palmar e desempenho anaeróbio pelo teste Wingate (TW). O objetivo do estudo 3 

foi comparar os efeitos do aquecimento passivo (AP), da VTC e controle (C) sobre o 

desempenho de alta intensidade e curta duração (DAICD). Seis homens fisicamente ativos 

realizaram um teste de 30 segundos de sprint após uma das três condições experimentais: 1) 

VTC: que consistiu em 5 minutos de AG associados à VTC (45 Hz, 2 mm), 2) AP: que 

consistiu de 30 minutos de AP usando uma manta térmica sobre as coxas e as pernas (35 W) e 

3) C: que foi constituído por 30 minutos de repouso sem aquecimento. A excitabilidade 

muscular do VL, avaliada pela EMG, foi determinada em repouso e durante o DAICD. As 

concentrações sanguíneas de lactato (LACT), avaliadas por espectroscopia, e a temperatura 

muscular (TM) da coxa, estimada indiretamente medindo a temperatura da pele, foram 

determinadas nos seguintes momentos: antes, imediatamente após as condições experimentais 

e 3 minutos após o sprint de 30 segundos. O estudo 4 foi desenhado para avaliar o efeito 
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agudo de diferentes intensidades de VTC no desempenho muscular e relacioná-los com 

fatores intramusculares. Oito homens fisicamente ativos foram aleatoriamente submetidos a 

uma das três condições experimentais: (1) VTC 2 mm [45 Hz e 2 mm], (2) VTC 4 mm [45 Hz 

e 4 mm] e (3) sem VTC. Para avaliar a PAP, o torque concêntrico dos flexores e extensores de 

joelho foi medido durante três flexo-extensões unilaterais de joelho a 60º.s
-1

 em um 

dinamômetro isocinético. A potência e a altura do SV também foram avaliadas. Estas medidas 

foram realizadas antes e após as condições experimentais. O objetivo do estudo 5 foi 

determinar os efeitos da adição da VTC aos exercícios de AG na ativação cerebral, avaliada 

pelo eletroencefalografia (EEG). Sete homens fisicamente ativos foram submetidos de forma 

aleatória a uma das três condições experimentais: a) exercícios de AG/VTC 45 Hz/2 mm; B) 

AG/VTC 45 Hz/4 mm e C) AG sem VTC. Para avaliar os efeitos da VTC na ativação EEG, 

os voluntários foram submetidos a um período de oito minutos em estado de repouso (olhos 

fechados) antes e 3 minutos após as condições experimentais. Resultados: Os principais 

achados do estudo 1 foram que (1) 90º de flexão dos joelhos produziu maior atividade EMG 

que 60º (p <0,001), sem diferença na transmissibilidade aceleração, (2) em ambos os ângulos 

de flexão do joelho, a adição de VTC não produziu diferenças significativas na EMG, mas 

com maiores valores de aceleração em relação ao AG realizado sem a VTC (p <0,001). O 

estudo 2 demonstrou que há uma faixa de aceleração de VTC mais apropriada para promover 

melhor desempenho muscular dos membros inferiores [159,45 m.s
-2

 - 319,45 m.s
-2

]. No 

entanto, estes estímulos aplicados sob os pés não parecem melhorar a força de preensão 

palmar. No estudo 3 observou-se que o pico de potência, a potência relativa, o trabalho 

relativo, o tempo para a potência pico e a cadência no ciclismo foram significativamente mais 

elevados durante a VTC comparado com o C. A TM foi significativamente maior no AP 

comparado com a VTC e C antes do teste de desempenho. Não foram observadas diferenças 

significativas entre as condições experimentais para LACT imediatamente após o sprint e na 

EMG durante o sprint. O estudo 4 demonstrou que a VTC aumentou o pico de torque para os 

músculos flexores de joelhos. Além disso, a potência e a altura do SV também foram 

aumentadas pela VTC. O estudo 5 demonstrou que houve uma diminuição significativa da 

potência absoluta na banda Alfa durante a VTC com exercícios de AG (45 Hz/2 mm e 45 

Hz/4 mm) em comparação com a situação C nos seguintes eletrodos: F7 (p: 0,03, tamanho do 

efeito: 0,750, poder: 0,708) e F8 (p: 0,01, tamanho do efeito: 0,838, poder: 0,909). 

Conclusões: Os resultados dos estudos supracitados indicam que o protocolo de VTC 

associado ao AG a 90º de flexão dos joelhos, nos parâmetros de VTC de 45 Hz/2-4 mm 
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(159,45 - 319,45 m.s
-2

), aumentou a altura e a potência do SV, bem como o desempenho 

anaeróbio dos membros inferiores, sem alterações na força de preensão. Os possíveis 

mecanismos relacionados com aumento no desempenho muscular dos membros inferiores 

seriam fatores intramusculares e envolvimento de componentes centrais (ativação 

eletroencefalográfica), sem modificações no metabolismo anaeróbio lático, na temperatura 

muscular e na atividade eletromiográfica.  

 

Palavras-chave: Desempenho muscular, ciclismo, plataforma vibratória. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Recently, whole body vibration (WBV) has been an alternative method of 

exercise that is increasingly used to improve the physical performance of athletes. However, 

the mechanisms related to the effects produced by this training mode have not been fully 

elucidated in the literature. Objectives: The objectives of this study were to define the 

protocol of WBV able to increase muscle performance in athletes (Studies 1 and 2) and 

propose possible physiological mechanisms of WBV on physical performance (studies 3, 4 

and 5). Methods: In study 1 was evaluated the influence of different angles of knee flexion 

and adittion of WBV in the vastus lateralis muscle activation and transmissibility of vibratory 

stimulus to propose the best body position for this exercise. In this study, 34 individuals had 

electromyography activity (EMG) of the vastus lateralis and the acceleration assessed while 

squatting with 60º and 90° of knee flexion either with or without whole-body vibration 

(WBV: 30 Hz, 4mm). In study 2 was proposed to evaluate the dose-response curve of 

vibratory stimulation on muscle performance of the lower and upper limb. Nine recreationally 

males were subjected to five experimental conditions: 1) Squat exercise (SE) without WBV; 

2) SE/WBV [20 Hz, 2mm: 31.55 m.s
-2

]; 3) SE/WBV [45 Hz, 2mm: 159.73 m.s
-2

]; 4) 

SE/WBV [45 Hz, 4mm: 319.45 m.s
-2

] and 5) SE/WBV [567.91 m.s
-2

]. Before and after the 

experimental procedures, muscle performance was assessed by a vertical jump test, handgrip 

strength test and Wingate anaerobic test (WT). The purpose of the study 3 was to 

compare the effects of passive warm-up (PW), whole-body vibration (WBV) and control (C) 

on high-intensity performance during sprint cycle exercise. Six recreationally trained men 

performed a 30-seconds sprint cycle test after the three conditions: 1) The WBV 

consisted of 5 minutes of squats associated with WBV (45 Hz, 2 mm), 2) The PW 

consisted of 30 minutes of PW using a thermal blanket on the thighs and legs (35 W) and 3) 

The C consisted of 30 minutes of no warm-up with the subject lying down. Motor neuron 

excitability from the vastus lateralis muscle, evaluated by electromyography (EMG), was 

determined prior to exercise at rest and during sprint cycle exercise. Blood lactate levels (BL), 

evaluated by spectroscopy, and muscle temperature (MT) of the thigh, estimated indirectly by 

measuring skin temperature, were determined at following time points: prior to exercise at 

rest (before and after experimental conditions), immediately and 3 minutes after the 30-s 

sprint cycle test. The study 4 was designed to assess the acute effect of different intensities of 

WBV on post-activation potentiation (PAP). Eight recreationally trained males were 

 

 

 



11 

 

 

 

randomly subjected to one of three experimental conditions: 1) WBV 2 mm [45 Hz and 2 

mm], 2) WBV 4 mm [45 Hz and 4 mm] and 3) no WBV. To assess PAP, the peak concentric 

torque of knee flexors and extensors was measured during a set of 3 unilateral knee flexor-

extensions at 60
0
.s

-1 
in an isokinetic dynamometer. The power output and height during 

vertical jumps were also evaluated. These measurements were performed both before and 

after the experimental conditions and then compared. The objective of the study 5 was to 

determine the effects of adding whole body vibration (WBV) to squat exercises on brain 

activation, evaluated by electroencephalography (EEG). Seven recreationally trained males 

were randomly subjected to one of three experimental conditions: A) squat exercises (SE) - 

WBV 45 Hz/ 2 mm; B) SE - WBV 45 Hz/ 4 mm; and C) SE without WBV. The experimental 

sessions occurred on different days, at least 7 days after the preliminary session, with 

randomized intervals of 24 hours among the experimental conditions. To evaluate the effects 

of WBV on the EEGs, the volunteers were subjected to an eight-minute resting EEG (eyes 

closed) before and 3 minutes after the experimental conditions. Results: The main findings of 

the study 1 were (1) the larger the angle of knee flexion, the greater the EMG (p < 0.001), 

with no difference on acceleration transmissibility; (2) for both angles of knee flexion, the 

addition of WBV produced no significant difference in EMG and higher acceleration 

compared to without WBV (p < 0.001). The results of the study 2 suggest that lower limb 

muscular performance is dose-related to WBV acceleration. Given our results, there could be 

a WBV acceleration range that is suitable for improving lower limb muscular performance 

[159.45 m.s
-2

 to 319.45 m.s
-2

] during SE. However, these stimuli do not seem capable of 

improving upper limb strength. In the study 3 was noted that the peak power, relative power, 

relative work, time of peak power, and pedaling cadence were significantly higher 

in the WBV compared to C. The MT was significantly greater in PW compared to WBV and 

C prior to exercise and no significant differences were observed between the experimental 

conditions for BL immediately after sprint cycle exercise and in EMG during sprint 

cycle exercise. The study 4 proposes that WBV potentiated the peak torque of flexors of knee. 

In addition, the power output and vertical height of jump were also potentiated by WBV. 

However, increasing the vibratory stimulus did not further potentiate the results. The study 5 

demonstrated that there was a significant decrease in the Alpha absolute power during WBV 

with squat exercises (45 Hz/2 mm and 45 Hz/4 mm) compared with that of the control at the 

following electrodes: F7 (p: 0.03, effect size: 0.750, power: 0.708) and F8 (p: 0.01, effect 

size: 0.838, power: 0.909). Conclusions: The results of the above-cited studies indicate that 
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the protocol of WBV associated with squat at 90° in parameters of WBV 45Hz/2-4mm are 

capable of increasing the power and height in jump performance and anaerobic lower limbs, 

with no change in grip strength. The possible mechanism related to the increase in lower 

limbs anaerobic performance could be post-activation potentiation and cerebral activation, 

since it was not observed metabolic changes (no difference in lactate levels), MT and EMG. 

However, more studies should be conducted to check other physiological mechanisms related 

to improved physical performance caused by the WBV. 

 

Key words: Muscle performance, ciclism, vibratory plataform. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As atividades preparatórias executadas antes dos exercícios/competições, 

popularmente chamadas de “aquecimentos”, são tradicionalmente realizadas no meio 

esportivo e também recomendadas aos sujeitos fisicamente ativos praticantes de exercícios 

físicos. No esporte de rendimento estas atividades são partes integrantes de uma sessão de 

treinamento e compõem o ritual preparatório para as competições. Os treinadores acreditam 

que as atividades preparatórias contribuam para que o atleta atinja um estado psíquico e físico 

ideal (BISHOP, 2003a; BISHOP, 2003b). 

Nas provas de ciclismo, os atletas comumente realizam as atividades preparatórias 

musculares antes das competições. A razão para tal prática é que as realizações dessas 

atividades antes do exercício físico poderiam melhorar o desempenho de alta intensidade no 

ciclismo (BURNLEY et al., 2005). Assim, modalidades esportivas que necessitam da geração 

de potência muscular máxima poderiam ser beneficiadas por um aquecimento muscular e/ou 

interno real (WITTEKIND et al., 2010; MARINO et al., 2010; BISHOP, MAXWELL, 2009). 

Asmussen e Boje (1945) demonstraram que o aumento na temperatura muscular em 1,4º C 

está associado ao incremento de 4,2% no desempenho de curta duração em cicloergômetro 

(ASMUSSEN, BOJE, 1945). Esta melhora no desempenho físico associada com aumento de 

temperatura muscular tem sido atribuída à melhor eficiência neuromuscular e articular 

(WRIGHT, 1973) e ao aumento na taxa da condução nervosa (ROSS, LEVERETTI, 2001) e 

na velocidade das reações metabólicas (BURNLEY et al., 2005). 

Técnicas ativas e passivas de aquecimento muscular são freqüentemente utilizadas 

para elevar a temperatura muscular e/ou interna e, consequentemente, melhorar o desempenho 

físico. Técnicas passivas normalmente utilizam o aquecimento aplicado externamente que 

será transferido para os tecidos corporais. Técnicas ativas requerem trabalho muscular 

dinâmico e rítmico (como corrida e ciclismo) promovendo um aumento na temperatura 

muscular e/ou interna (BISHOP, 2003a; BISHOP, 2003b). A literatura mostra que 

modalidades de aquecimento ativo com curtos períodos e de baixa intensidade, podem ser 

benéficas para atletas que realizam protocolos subsequentes de sprints, uma vez que 

minimizariam a probabilidade de ocorrência de fadiga muscular (TOMARAS, MACINTOSH, 

2011) e, nesse aspecto, destaca-se a vibração de todo o corpo (VTC). 

A vibração de todo corpo é um método de treino neuromuscular em que o participante 

coloca-se de pé em uma plataforma que promove uma vibração sinusoidal vertical a uma 
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frequência e amplitude estabelecida. Recentemente, a VTC tem sido utilizada com sucesso 

para promover aumento do desempenho muscular (SIMÃO et al., 2012; AVELAR et al., 

2011; TURNER et al., 2011; ARMSTRONG et al., 2010; COCHRANE et al., 2010; 

McBRIDE et al., 2010; PETIT et al., 2010; SIU et al., 2010; CORMIE et al., 2006; 

COCHRANE, STANNARD, 2005) e diversas hipóteses têm sido levantadas a fim de explicar 

quais seriam os mecanismos fisiológicos envolvidos com este exercício. No entanto, estes 

mecanismos não estão completamente elucidados.  

A principal hipótese envolvida com a VTC sobre o desempenho muscular seria o 

reflexo tônico-vibratório (RTV), embora não haja evidências conclusivas da ocorrência desse 

fenômeno durante a vibração de todo o corpo. De acordo com esta hipótese, os estímulos 

mecânicos produzidos pela plataforma vibratória seriam transmitidos ao corpo estimulando os 

receptores sensoriais (mais provavelmente os fusos musculares), conduzindo a uma maior 

ativação dos motoneurônios α e iniciando contrações musculares mais eficientes 

(BOGAERTS et al., 2007; DELECLUSE et al., 2003). O aumento no recrutamento dos 

motoneurônios α poderia proporcionar uma maior ativação muscular, verificada pela 

eletromiografia de superfície (EMG) (HERRERO et al., 2010; HAZZEL et al., 2010; 

McBRIDE et al., 2010; MARIN et al., 2009) (Figura 1).  

 

Figura 1: Direção do movimento da vibração de todo o corpo nas plataformas sincrônica e alternada, 

bem como possível mecanismo de ação (reflexo tônico vibratório – RTV) para explicar efeitos fisiológicos 

promovidos pela vibração de todo o corpo. 

 

No entanto, alguns estudos demonstram não haver qualquer incremento na atividade 

eletromiográfica dos membros inferiores durante ou após a VTC, apesar de aumento no 

desempenho físico-funcional subsequente ao estímulo vibratório (CORMIE et al., 2006; 

McBRIDE et al., 2010; COCHRANE et al., 2010). Cormie et al. (2006) observaram aumento 

no desempenho físico durante o teste do salto vertical (SV), sem alterações na atividade EMG 
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após a vibração aguda comparado com a condição do mesmo exercício realizado sem 

vibração. Resultados semelhantes foram relatados no estudo de McBride et al. (2010), no qual 

os autores encontraram que a VTC associada ao exercício de agachamento (AG) aumentou a 

força muscular máxima dos membros inferiores. Todavia, esse resultado não foi 

acompanhado por um aumento significativo na excitabilidade motora neuronal ou ativação 

muscular, sugerindo que a melhora no desempenho muscular promovido pela VTC poderia 

estar associada a fatores intramusculares (MCBRIDE et al., 2010; THOMARAS, 

MACINTOSHI, 2011). 

O aumento transitório no desempenho muscular contrátil obtido após atividade 

muscular prévia (atividade preparatória) é denominado potencialização pós-ativação e sua 

ocorrência seria explicada por dois principais possíveis mecanismos. Um deles seria a 

fosforilação da miosina regulatória de cadeia leve (MRCL) e o outro seria devido ao aumento 

no recrutamento de unidades motoras de altos limiares de ativação. Há também evidências 

que sugerem alterações no ângulo de inclinação das fibras musculares poderiam contribuir 

para a PAP (TILLIN, BISHOP, 2009). Dentre as hipóteses relacionadas com a PAP, a mais 

difundida é que a atividade preparatória promoveria uma maior fosforilação da MRCL, 

alterando a conformação das pontes cruzadas, colocando, consequentemente, as cabeças 

globulares da miosina em uma posição mais próxima dos filamentos finos de actina. Estas 

modificações estruturais implicariam em maior quantidade de junções entre os filamentos e 

maior desenvolvimento de tensão muscular. Além desse mecanismo, a possível ocorrência da 

PAP estaria relacionada com o aumento da concentração de cálcio no sarcoplasma, 

implicando em maior desenvolvimento de tensão (TILLIN, BISHOP, 2009; BISHOP, 2003a; 

SALE, 2002). Todavia, tem sido observado aumento na fosforilação da MRCL da miosina 

mesmo em situações nas quais é verificada uma ausência do incremento na concentração de 

cálcio no sarcoplasma (SALE, 2002).  

Outro possível mecanismo de ação para os efeitos fisiológicos promovidos pela VTC 

sobre o desempenho muscular estaria relacionado com o aumento da temperatura 

intramuscular (TM) (COCHRANE et al. 2008; COCHRANE et al., 2010). Cochrane et al. 

(2008) realizaram um estudo no qual as mudanças na TM foram obtidas como resultado de 

atividades de ciclismo, VTC ou imersão em água aquecida e concluiram que todos os três 

métodos de aquecimento foram eficientes para aumentar a TM e incrementar o desempenho 

de potência subsequente ao aquecimento. Todavia, o tempo para promover o mesmo aumento 

da TM foi significantemente menor para a modalidade de VTC (COCHRANE et al., 2008). 
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Além do estudo de Cochrane et al., (2008) que sugere o exercício vibratório como 

modalidade de aquecimento, outros estudos inferem que essa modalide de exercício pode ser 

benéfica para o aumento na TM, uma vez que após a VTC aplicada de forma aguda observa-

se aumento no eritema de membro inferior (OLIVERI et al., 1989; RITTWEGER et al., 

2000), incremento na circulação sanguínea periférica e no fluxo sanguíneo muscular, bem 

como aumento na temperatura da pele (COCHRANE et al., 2008; KERSCHAN-SCHINDL et 

al., 2001; LOHMAN et al., 2007; OLIVERI et al., 1989). 

Além desses possíveis mecanismos supracitados, é importante considerar a influência 

da estimulação vibratória no comando motor central que pode ativar áreas cerebrais 

específicas, tendo alguma influência no comando motor do movimento, facilitando o 

movimento voluntário subsequente (CARDINALE; BOSCO, 2003). Cardinale e Bosco 

(2003) inferiram que o estímulo vibratório poderia ativar áreas motoras corticais envolvidas 

no movimento motor (área motora suplementar, área pré-motora e a área motora 4a do 

cérebro) e o estímulo de vibração, poderia influenciar o estado excitatório de estruturas 

periféricas e centrais, facilitando os movimentos voluntários posteriores, de forma a melhorar 

o desempenho muscular. 

Neste contexto, Weier et al. (2012) utilizaram um protocolo com estimulação 

magnética transcraniana (EMT) por pares de pulsos, para avaliar a excitabilidade 

corticoespinhal e inibição intracortical de curta latência (IICL) durante 4 semanas de 

treinamento de força, associado ou não à VTC, e concluíram que o treinamento de força induz 

aumento da excitabilidade corticoespinhal e redução da IICL. Entretanto, não encontraram 

diferenças significativas comparando os grupos com e sem vibração. Mileva et al. (2008) 

utilizaram EMT por pares de pulsos, para avaliar a facilitação intracortical e IICL, durante um 

protocolo de 330 segundos de AG com VTC, comparado ao grupo controle (sem vibração). 

Os autores verificaram um aumento da IICL e redução da facilitação intracortical, sugerindo 

que a VTC estaria envolvida na alteração de processos intracorticais.  

Medições quantitativas eletroencefalográficas (EEG) são usadas para descrever as 

alterações topográficas funcionais da atividade cortical. Neste contexto, tem sido sugerido que 

o EEG pode ser apropriado para examinar os efeitos do exercício físico (MORAES et al., 

2007; BRÜMMER et al., 2011; DESLANDES et al., 2010; MORAES et al., 2007). A 

principal alteração cortical observada após o exercício está relacionada a alterações nas 

bandas de frequência do EEG, como alfa (8-13 Hz).  
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Diferentes parâmetros de vibração podem produzir diferentes efeitos sobre o 

desempenho muscular. Apesar de vários estudos demonstrarem o efeito positivo da adição de 

VTC aos treinamentos físicos convencionais em testes de potência muscular (LOVELL et al., 

2011; LAMONT et al., 2010; CORMIE et al., 2006; COCHRANE, STANNARD, 2005), 

força muscular (LOVELL et al., 2011, SIU et al., 2010) e flexibilidade (COCHRANE, 

STANNARD, 2005), há discordância na literatura sobre a eficácia deste estímulo no 

desempenho físico em individuos fisicamente ativos (BULLOCK et al., 2008; BULLOCK et 

al., 2009; KELLY et al., 2010; DABBS et al., 2010). Entre os fatores que poderiam 

influenciar estes resultados divergentes, pode-se citar: a angulação de flexão dos joelhos 

(CARDINALE, LIM, 2003; ABERCROMBY et al., 2007a; MARÍN et al., 2011), a 

resistência do tecido muscular a transmissão de aceleração (FRATINI et al., 2009) e a 

intensidade da vibração (CARDINALE, LIM, 2003; FRATINI et al., 2009; MARÍN et al., 

2011). 

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, 2009) (Figura 2).  

 

Figura 2: Movimento oscilatório constante em forma de sino, produzido pelas plataformas vibratórias. 
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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 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). 

Embora vários estudos tenham sido realizados para verificar a eficácia do estímulo vibratório 

em diferentes frequências no desempenho físico (RITZMANN et al., 2012;. RONNESTAD et 

al., 2011; TURNER et al., 2011; CHENG et al., 2010), não está claro se os efeitos observados 

poderiam também ser atribuídos à influência da aceleração da vibração (SIU et al., 2010).  

Uma vez que várias combinações de frequência e de deslocamento pico-a-pico podem 

ser manipuladas durante o exercício vibratório para produzir diferentes acelerações, estudos 

que avaliem a resposta de diferentes intensidades de vibração em testes de desempenho 

muscular tornam-se necessários. Sendo assim, após calcularmos a aceleração de vibração dos 

estudos que avaliaram o efeito do estímulo vibratório no desempenho físico, observamos 

efeitos positivos nos estudos que utilizaram valores de Amax com variações de 52,7 m.s
-2

 a 

591,58 m.s
-2

 (LOVELL et al. 2011; CORMIE et al., 2006; SIU et al., 2010; COCHRANE et 

al., 2008; COCHRANE, STANNARD, 2005; RONNESTAD et al., 2009a; RONNESTAD et 

al., 2009b; LAMONT et al., 2010; TURNER et a.l, 2011), ao passo que os estudos que 

utilizaram como estímulo vibratório valores de Amax entre 141,98 m.s
-2

 - 320,44 m.s
-2

 não 

encontraram benefício adicional no desempenho físico com a utilização de estímulo vibratório 

(BULLOCK et al., 2008; BULLOCK et al., 2009; KELLY et al., 2010; DABBS et al., 2010). 

Assim, existe uma inconsistência na dosagem de aceleração necessária para aumentar o 

desempenho muscular e permanece uma lacuna na literatura científica sobre os valores de 

aceleração mais eficazes para promover benefícios no desempenho muscular no ambiente 

desportivo. 

Além da intensidade do estímulo vibratório, outro fator que poderia influenciar os 

resultados obtidos em testes de desempenho físico seria a forma de realização do exercício 

executado durante o estímulo vibratório, visto que diferentes posicionamentos corporais, i.e. 

diferentes ângulos de flexão de joelho poderiam influenciar a magnitude de ativação 

muscular. Sabe-se que a magnitude da ativação muscular fornecida pelo estímulo vibratório 

parece estar relacionada com o grau de ativação do músculo durante o exercício associado à 

VTC (ROELANTS et al., 2006; ABERCROMBY et al., 2007). Essa ativação muscular 
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aumentada seria capaz de promover uma maior rigidez do músculo para absorver a vibração 

atenuando, assim, a resposta neuromuscular produzida pela vibração.  

De acordo com o exposto, vários estudos têm investigado os efeitos da adição do 

estímulo vibratório aos exercícios de AG, uma vez que essa associação parece incrementar as 

respostas neuromusculares por meio da ativação do RTV que aumentaria a sincronia de 

unidades motoras e eficiência neuromuscular (DELECLUSE et al., 2003; ROELANTS et al., 

2004; BOGAERTS et al., 2007; MARÍN et al., 2011). Além disso, acredita-se que a maior 

ativação de motoneurônios α ocorra em maiores ângulos de flexão do joelho, visto que 

diferentes ângulos podem promover modificações no comprimento do músculo, alterando a 

tensão na fibra muscular e, consequentemente, a sensibilidade dos fusos neuromusculares para 

induzir uma ativação muscular mais efetiva (ROELANTS et al., 2006; ABERCROMBY et 

al., 2007a). Portanto, o ângulo da articulação do joelho parece ser um fator crítico na 

realização AG sobre plataforma vibratória.  

Abercromby et al. (2007a) demonstraram que as mudanças na amplitude de flexão do 

joelho e a adição da VTC aos exercícios de AG produzem uma maior ativação do músculo 

vasto lateral (VL). No entanto, os autores deste estudo avaliaram a atividade eletromiográfica 

do VL somente durante exercícios de AG realizados em pequenas angulações de flexão de 

joelhos (10º-35º de flexão do joelho) devido à instabilidade corporal resultante do 

posicionamento dos braços estendidos ao longo do corpo. Além disso, é oportuno mencionar 

que na prática clínica e esportiva realizam-se ângulos maiores de flexão do joelho durante a 

execução de exercícios de AG (AVELAR et al., 2011b; TOSSIGE-GOMES et al., 2012; 

SIMÃO et al., 2012; COCHRANE et al., 2008; COCHRANE et al., 2010). 

Uma vez que a angulação de flexão dos joelhos, a magnitude da tensão muscular e da 

aceleração podem influenciar a ativação muscular dos membros inferiores, é pertinente 

verificar se as respostas de ativação muscular, com e sem a adição de VTC em angulações de 

flexão de joelhos maiores do que as estudadas por Abercromby et al. [2007a], bem como 

analisar a influência da transmissibilidade do estímulo vibratório sobre a ativação muscular 

em diferentes graus de flexão do joelho.  

Já que todas as variáveis acima descritas podem influenciar o desempenho muscular 

(força e potência muscular), seria interessante a realização de estudos que avaliassem os 

efeitos do estímulo vibratório sobre o desempenho físico em indivíduos fisicamente ativos. 

Assim, profissionais que trabalham em esportes, especialmente com modalidades que 

envolvem as capacidades físicas força e potência muscular, poderiam familiarizar-se com 
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técnicas que aprimorarem o desempenho físico como, por exemplo, a VTC. Para tanto, 

propusemos: 1) Estudar fatores que poderiam influenciar o efeito do estímulo vibratório no 

DAICD, i.e. angulação de flexão dos joelhos e intensidade da vibração (aceleração), para 

definirmos um protocolo de estímulo vibratório associado a exercícios de AG, 2) Verificar a 

efetividade do protocolo de vibração proposto sobre o DAICD e 3) Avaliar possíveis 

mecanismos fisiológicos que explicariam os efeitos da VTC sobre o DAICD em individuos 

fisicamente ativos (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3: Possíveis mecanismos fisiológicos envolvidos com a vibração de todo o corpo e melhora no 

desempenho físico em homens fisicamente ativos. 
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2. JUSTIFICATIVA  

 

A VTC tem sido indicada como ferramenta para promover aquecimento muscular e 

melhorar o desempenho físico, fornecendo assim uma vantagem competitiva. Recentemente, 

alguns mecanismos fisiológicos sobre a influência da VTC no desempenho muscular têm sido 

propostos, contudo, a literatura somente propõe algumas hipóteses como: uma maior ativação 

de reflexos tônicos medulares (RTV), aquecimento muscular e maior ativação 

eletromiográfica dos músculos envolvidos no exercício. Todavia, essa modalidade de 

exercícios ainda precisa ser mais estudada, principalmente sobre o estabelecimento de 

protocolos de vibração capazes de incrementar o desempenho físico, de forma a aperfeiçoar 

os protocolos já utilizados. 

Sob a perspectiva teórica, esse estudo justifica-se uma vez que, são pouco conhecidos 

os efeitos da VTC no DAICD no cicloergômetro em ciclistas, bem como ainda não se 

conhece quais seriam os mecanismos fisiológicos envolvidos com essa modalidade. Pela 

perspectiva prática, acreditamos que esse estudo tenha a sua relevância para atletas e 

treinadores de modalidades esportivas caracterizadas pelo desempenho anaeróbio, bem como 

no desempenho de força e potência muscular, visto que poderá auxiliar na definição dos 

procedimentos preparatórios mais adequados a serem adotados antes das competições. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral: Definir o protocolo de VTC para incrementar o desempenho 

físico de alta intensidade e curta duração e estudar os mecanismos fisiológicos dos efeitos da 

VTC sobre o desempenho físico em homens fisicamente ativos. 

 

3.2 Objetivos específicos e hipóteses: 

 Avaliar a influência de diferentes ângulos de flexão do joelho (60º e 90º) na 

ativação muscular e na transmissibilidade durante o estímulo vibratório; 

Hipótese: Acredita-se que quanto maior for o ângulo de flexão do joelho, 

maior a ativação eletromiográfica do músculo lateral. Além disso, espera-se 

que a adição da VTC aumente esta ativação muscular devido à maior 

aceleração transmitida aos membros inferiores. 

 

 Investigar a relação dose-resposta do estímulo vibratório no desempenho 

muscular de membros superiores e inferiores; 

Hipótese: Acredita-se que o efeito do estímulo vibratório no desempenho 

muscular seja dose dependente. Além disso, a VTC promove efeitos de 

desempenho muscular diferentes em membros inferiores e em membros 

superiores. 

 

 Comparar os efeitos da VTC, aquecimento passivo e situação controle sobre o 

DAICD durante atividade em ciclismo e relacionar as mudanças no desempenho físico com 

TM, concentrações sanguíneas de LACT e ativação muscular do VL; 

Hipótese: A vibração de todo o corpo seria capaz de melhorar o desempenho 

físico no teste de sprint de 30 segundos (ciclismo) em comparação com o 

aquecimento passivo e controle e a melhora no desempenho físico estaria 

relacionada com o aumento na temperatura muscular, menores concentrações 

de lactato sanguíneo e maior ativação muscular do vasto lateral. 

 

 Avaliar o efeito agudo de diferentes intensidades de VTC no desempenho 

muscular [avaliados pelo torque muscular de flexores e extensores de joelho (dinamômetro 

isocinético) e potência muscular (teste do SV)]; 
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Hipótese: A VTC é capaz de melhorar o torque muscular e a potência de 

membros inferiores e essa potencialização seria proporcional à intensidade do 

estímulo de vibração. 

 

 Avaliar o efeito agudo da VTC na ativação EEG. 

Hipótese: A adição da VTC aumenta a ativação eletroencefalográfica em 

estruturas corticais em comparação com exercícios de agachamento realizados 

sem a vibração. 
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4. METODOLOGIA 

 

As realizações desses estudos obedeceram aos princípios éticos para pesquisa 

envolvendo seres humanos, conforme Resolução 196-96 do Conselho Nacional de Saúde, 

recebendo a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales 

dos Jequitinhonha e Mucuri (anexo I). 

Foram realizados cinco estudos: dois para o estabelecimento do protocolo de 

exercícios de AG associados à VTC capaz de aumentar o DAICD [verificação da melhor 

angulação de flexão dos joelhos e intensidade do estímulo vibratório (aceleração)] e três 

estudos para verificar a efetividade do protocolo de vibração proposto sobre o DAICD e 

possíveis mecanismos fisiológicos relacionados com a melhora no desempenho físico (Figura 

4). 

 

 

 

Figura 4: Figura representativa das sequências experimentais envolvidas no presente estudo. 

 

4.1 Similaridades entre os estudos: 

Os estudos 2, 3, 4 e 5 apresentam algumas similaridades que serão destacadas a seguir: 
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4.1.1 Voluntários: Todos os voluntários dos estudos estavam envolvidos em 

competições regionais (corrida e ciclismo) e em seus treinamentos físicos estavam envolvidos 

exercícios para componentes neuromusculares (potência, força e resistência muscular). Todos 

os indivíduos selecionados para os estudos foram considerados saudáveis (Par-Q e fator de 

risco) e nenhum apresentou autorrelato de lesões neuromusculares. Os participantes foram 

solicitados a relatar o uso de quaisquer medicamentos utilizados durante os protocolos 

experimentais. Além disso, eles foram instruídos a abster-se de atividade física intensa e 

consumo de bebidas alcoólicas e cafeína por 24 horas antes dos testes. Foi solicitado aos 

voluntários que mantivessem os mesmos hábitos alimentares, oito horas de sono e consumo 

de 500 ml de água duas horas antes de cada condição experimental. 

 

4.1.2 Aplicação dos protocolos experimentais: O estímulo vibratório foi realizado 

utilizando uma plataforma vibratória (FitVibe, GymnaUniphy NV, Bilzen, Bélgica) que 

produz vibrações sinusoidais verticais em ambos os pés, enquanto a plataforma se move 

predominantemente na direção vertical, resultando em movimentos simultâneos e simétricos 

de ambos os lados do corpo durante a exposição (COCHRANE, 2011).  

Os voluntários foram solicitados a permanecer descalços (MARÍN et al., 2009) com os 

pés afastados a uma distância de 28 cm sobre a plataforma vibratória e realizaram o exercício 

de AG (semi-flexão do joelho de 10° a 90º). A flexão a 90° foi medida para cada voluntário 

usando um goniômetro universal, antes de começar a série de exercícios e uma barreira foi 

colocada na região glútea para limitar o grau de flexão dos joelhos. Portanto, todos os 

voluntários flexionaram seus joelhos até uma angulação de 90° (AVELAR et al., 2011). 

Para controlar o tempo de cada AG, um examinador instruiu aos indivíduos a fletirem 

os joelhos em um ângulo de 90º durante 3 segundos e, em seguida, fleti-los a um ângulo de 

10º durante 3 segundos, durante um período de 5 minutos (COCHRANE et al., 2008). Apesar 

de cada ciclo de exercício requerer um tempo de 6 segundos, cada mudança de posição (para 

cima / para baixo e para baixo / para cima) necessitou de 1 segundo, totalizando 8 segundos 

para cada ciclo de exercício. Portanto, 37 repetições foram realizadas em 5 minutos. Os 

participantes também foram instruídos sobre a mecânica corporal (ou seja, a posição correta 

dos pés na plataforma e as posições de sua coluna, braços e cabeça). 

Na condição do exercício de AG sem vibração, não foi aplicado o estímulo vibratório; 

todavia, o indivíduo permaneceu sobre a plataforma vibratória, sem o funcionamento do 

aparelho.  
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Todos os procedimentos foram realizados sob condição termoneutra: 21-24 ° C de 

temperatura seca e de 50 a 75% de umidade relativa, conforme recomendado pelo Clark e 

Edholm (1985) e para minimizar as influências circadianas, os participantes realizaram as 

condições experimentais no mesmo horário do dia (COCHRANE et al., 2010). 

 

4.1.3 Avaliação do desempenho físico de alta intensidade e curta duração 

(DAICD) (estudos 2, 3 e 4) - Protocolo Wingate: Este teste teve como objetivo medir a 

potência dos membros inferiores e a capacidade anaeróbica do indivíduo. A informação 

resultante fornece uma medida indireta da habilidade dos membros inferiores em alcançar 

altos níveis de potência. Durante o teste, foi solicitado aos voluntários que pedalassem em 

cicloergômetro contra uma resistência pré-determinada (7,5% da massa corporal) com o 

máximo de ciclos possíveis durante 30 segundos (INBAR et al., 1996).  

A altura do selim foi ajustada à estatura do indivíduo, de forma a produzir de 5º a 10º 

de flexão de joelho enquanto o pedal estivesse na posição mais baixa. Antes do início do teste, 

os voluntários foram relembrados quanto toda a sua execução. Um estímulo verbal 

padronizado foi dado nos 5 segundos iniciais do teste e as informações sobre o tempo restante 

foram dadas nos 15, 10 e 5 segundos finais do teste, seguido pelo comando "PARE" ao final. 

Retirada a carga, o voluntário permaneceu pedalando por mais 3 minutos a fim de restabelecer 

o retorno venoso (BROWN et al., 2003). 

Valores de potência foram registrados por um software modelo MCE (Multi 

cicloergômetro, 2.3, versão Instituto do Desporto de Varsóvia, Polônia) através de um 

computador interligado ao cicloergômetro durante todo o teste. Um sensor eletrônico foi 

colocado no pedal, a fim de medir a ocorrência de cada ciclo completo. O status do sensor foi 

coletado em amostras de 1.000 Hz e alimentado pelo software. Cada ciclo correspondeu a 

3,71 rotações da roda, que, por sua vez, corresponde a 2π X 25 cm X 3,71 = 6 m (MAXX 

(Hidrofit, Brasil) padrão Monark).  

A potência foi calculada em função do tempo gasto em cada ciclo, de acordo com a 

equação 1. Assim, uma tabela do tempo em função da produção de energia durante todo o 

período foi gravada permitindo que o software calculasse parâmetros específicos para análise, 

tais como a potência pico e média, duração da potência pico e cadência.  
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Equação 1: P= k/t0 

 

P = Potência (W); t0 = tempo de medição relacionada a uma completa revolução; 

Variável k = expressa como: 

k = 9,81 X MQ X Sterg 

Aceleração gravitacional = 9,81 m/s
2
; MQ = resistência determinada de acordo com a própria massa 

corporal (75 g.kg.
-1

); Sterg superfície da roda = distância percorrida (m). 

 

 

4.1.4 Cegamento dos avaliadores dos estudos 

Todos os avaliadores das variáveis dependentes do estudo (análise EMG, EEG e 

variáveis de desempenho muscular) estavam cegos em relação às condições experimentais nas 

quais os sujeitos dos estudos estavam submetidos. 
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4.2 Estudo 1: Avaliar a influência da angulação de flexão dos joelhos na ativação 

muscular e transmissibilidade da aceleração durante a vibração de todo o corpo 

 

4.2.1 Voluntários 

Esse estudo incluiu 34 indivíduos do sexo masculino (idade média: 26 ± 7 anos, 

estatura: 1,74 ± 0,04 m, massa corporal: 70,7 ± 7,9 kg e percentual de gordura corporal: 12 ± 

5 %) com idade entre 18 e 35 anos que eram fisicamente ativos segundo autorrelato. Foram 

excluídos indivíduos com qualquer condição clínica como: hérnia de disco, história de 

doenças musculoesqueléticas, diabetes e epilepsia. A escolha dos voluntários do sexo 

masculino foi feita para homogeneizar a amostra, pois a distribuição de gordura subcutânea 

varia entre homens e mulheres e as diferenças na espessura de gordura podem interferir com o 

sinal EMG (DE LUCCA, 1997).  

 

4.2.2 Procedimentos 

O desenho do estudo consistiu em uma sessão para caracterização antropométrica e 

familiarização, seguido pelas condições experimentais. A caracterização antropométrica 

consistiu na verificação das medidas antropométricas (peso e altura) e as medições da 

espessura de dobras cutâneas em três locais (tórax, abdome e coxa) para estimar o percentual 

de gordura corporal (JACKSON; POLLOCK, 1978). Na mesma sessão, os voluntários 

participaram de um processo de familiarização na plataforma vibratória para aprender o 

exercício que seria executado durante a condição experimental. 

 

4.2.3 Condições experimentais 

Sete dias após a sessão preliminar, os voluntários retornaram ao laboratório para 

realizar as condições experimentais, que consistiam na realização de 4 séries de exercícios de 

AG executados com ou sem a adição da VTC (30 Hz, 4 mm) (CARDINALE, LIM, 2003; 

ABERCROMBY et al., 2007a; RITZMANN et al., 2010) em ângulos de 60° ou 90° de flexão 

do joelho por um período de 10 s (SOUZA et al., 2008; RITZMANN et al., 2010; MARIN et 

al., 2011]. Houve um minuto de repouso entre cada série de exercícios (CARDINALE, LIM, 

2003; ABERCROMBY et al., 2007; FRATINI et al., 2009; MARIN et al., 2011).  

As sessões foram realizadas de forma aleatória e balanceadas para controlar os 

eventuais efeitos da fadiga ou adaptação ao estímulo de vibração (Figura 5). 
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Figura 5: Fluxograma do estudo 1. 

 

O AG foi realizado utilizando uma plataforma vibratória modelo comercial (FitVibe, 

GymnaUniphy NV, Bilzen, Bélgica) que produz vibrações sinusoidais verticais em ambos os 

pés, enquanto a plataforma se move predominantemente na direção vertical. Para o exercício 

de AG, os voluntários foram posicionados sobre a plataforma com os pés separados a 28 

centímetros de distância. O AG foi realizado isometricamente em ângulos de 60° e 90° de 

flexão do joelho durante 10 s com a estimulação vibratória (frequência de 30 Hz e 4 mm de 

deslocamento pico-a-pico), realizado com a tíbia perpendicular ao chão (Figura 6). Estes 

parâmetros foram baseados no estudo de Cardinale, Lim (2003) nas quais indicaram que tais 

valores podem induzir uma maior resposta reflexa do VL durante o exercício associado com 

VTC (CARDINALE, LIM, 2003). 

 

Figura 6: Exercício de agachamento nos ângulos de 60 e 90º de flexão dos joelhos 
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Para realizar o exercício de AG sem a VTC, o estímulo vibratório não foi aplicado, 

mas o indivíduo executou o exercício sobre a plataforma vibratória. Para o controle temporal 

de cada exercício, um examinador foi instruído para indicar a manutenção em cada ângulo 

predeterminado. Além disso, os participantes foram instruídos sobre o posicionamento 

corporal adequado (isto é, o posicionamento correto dos pés, coluna, braços e cabeça) durante 

a execução dos exercícios de AG em cada situação experimental. 

Durante os testes, os indivíduos estavam descalços, para evitar qualquer efeito de 

amortecimento devido a diferentes calçados (MARIN et al., 2009). Durante e após as 

condições experimentais, os sujeitos foram instruídos a relatar qualquer desconforto para os 

pesquisadores do estudo. 

 

4.2.4. Ativação Eletromiográfica (EMG) 

A atividade muscular foi medida no músculo Vasto Lateral (VL) do membro 

dominante (CARDINALE, LIM, 2003; ABERCROMBY et al., 2007a; SOUZA et al., 2008) 

durante 10 s (ABERCROMBY et al., 2007a) durante a realização do exercício de AG com ou 

sem a adição da VTC. Este músculo foi escolhido porque produz de 40-50% mais atividade 

muscular que o músculo reto femoral durante o exercício de AG (ESCAMILA et al., 1998) e 

é o maior gerador de ativação muscular do grupo extensor do joelho durante o exercício de 

vibração (ROELANTS et al., 2006). 

Para a aquisição dos sinais EMG do músculo VL, foram utilizados eletrodos de 

superfície circulares com 30 mm de diâmetro, Ag/AgCl (MedTrace, São Paulo, Brasil), 

posicionados a uma distância de 20 mm entre os eletrodos. O local de fixação para cada 

eletrodo foi preparado com tricotomia e limpeza com álcool (HERMES et al., 2000). Os 

eletrodos foram fixados com cintas elásticas para impedi-los de movimentar durante a 

vibração e impedir quaisquer movimentos dos cabos (CARDINALE, LIM, 2003). 

Para a colocação dos eletrodos foram seguidas as recomendações do SENIAM 

(Eletromiografia de superfície para a avaliação não invasiva da ativação dos músculos). O 

posicionamento dos eletrodos para registrar a ativação do VL foi efetuado a um local entre 2/3 

do comprimento de uma linha que liga a espinha ilíaca anterior superior à patela e o eletrodo 

de referência foi localizado sobre o processo espinhoso da sétima vértebra cervical 

O sinal EMG foi obtido com um sistema de quatro canais (Miotool400, Miotec, Porto 

Alegre, Brasil), com uma taxa de amostragem de 2000 Hz, um ganho de 500 e uma rejeição 

de modo comum> 110 dB. Os dados a partir dos sinais de EMG foram armazenados 
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utilizando software Miograph. Todos os sinais EMG foram filtrados digitalmente utilizando 

um filtro passa-banda de quarta ordem com um corte de 20-450 Hz e filtros Notch a 60 Hz 

foram utilizados para filtrar os artefatos de movimento (FRATINI et al., 2009). 

Para obter as amplitudes dos dados EMG, foram descartados os primeiros e os últimos 

dois segundos do sinal registado. A média do sinal retificado durante os seis segundos foi 

calculada (SOUZA et al., 2008; MARÍN et al., 2011). 

A amplitude do sinal EMG foi estimada pela RMS (Root Mean Square) que reflete o 

padrão de recrutamento ou ativação de unidades motoras que controlam um determinado 

músculo. Portanto, existe uma relação linear entre o EMG e a força gerada pelo músculo, 

especialmente em contrações isométricas (SOUSA et al., 2008). Normalização em relação à 

contração voluntária máxima não foi realizada (ABERCROMBY et al., 2007a, MARIN et al., 

2009), porque, de acordo com Soderberg e Knutson (2000), em um procedimento 

experimental como esse, o indivíduo é seu próprio controle e quando comparações são feitas 

no mesmo dia e no mesmo músculo, a normalização do sinal torna-se desnecessária 

(SODERBERG, KNUTSON, 2000). 

Antes de iniciar o estudo, a confiabilidade intra-examinador foi calculada para a 

atividade EMG. Para isso, um estudo piloto com 30 voluntários foi realizado em dois dias 

separados com 24 horas de intervalo entre os testes. O coeficiente de correlação intra-classe 

foi de 0,814 (IC 95%: 0,1760 – 0,958). 

 

4.2.5 Avaliação da transmissibilidade do estímulo vibratório 

Para avaliar a transmissibilidade do estímulo de vibração, dois acelerômetros (10 g e 3 

cm de comprimento cada) (Mega, Finlândia) foram colocados no joelho e quadril do membro 

dominante, de acordo com as seguintes medidas: Joelho - a distância entre o maléolo lateral e 

a linha articular, Quadril - a distância ipsilateral do maléolo lateral à espinha ilíaca ântero-

superior. Estas medidas foram realizadas para minimizar a influência do tamanho dos 

membros inferiores às acelerações. As posições dos acelerômetros foram: joelho - 41,12 ± 

2,61 centímetros e quadril - 93,41 ± 8,89 centímetros. 

Os acelerômetros foram conectados ao receptor ME-6000 (Mega, Finlândia) e 

configurado para a aquisição e a faixa de medição de 2000 Hz. As avaliações das acelerações 

nos eixos Y e Z correspondem às acelerações no plano vertical e medio-lateral, 

respectivamente. Vale a pena mencionar que a plataforma vibratória utilizada neste estudo 

produz vibração sincrônica vertical, na qual as duas pernas são simultaneamente vibradas 
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enquanto a plataforma vibratória move predominantemente na direção vertical (eixo dos Y), 

durante a exposição ao estímulo vibratório (COCHRANE, 2011). Além disso, esse modelo de 

plataforma vibratória sincrônica é mais popular no ambiente clínico, e, portanto, ela é usada 

na maioria dos estudos que avaliam a eficácia do treinamento de VTC (CARDINALE, LIM, 

2003; ROELANTS et al., 2006; AVELAR et al., 2011a; AVELAR et al., 2011 b; MARIN et 

al., 2011; HANNAH et al., 2011; AVELAR et al., 2012; SIMÃO et al., 2012). 

Após os procedimentos de coleta, os dados foram transferidos para o software 

Megawin (Mega, Finlândia) e analisados no programa Matlab 2009 (Mathworks, EUA). 

Foram descartados os primeiros e os últimos dois segundos da aquisição de dados e, portanto, 

analisado o intervalo entre 3 e 8 segundos. 

A análise espectral dos dados foi realizada para determinar a frequência da ocorrência 

dos artefatos de movimento. A análise espectral dos dados do acelerômetro foi realizada por 

divisão de cada sinal em segmentos sobrepostos, que foram, em seguida, segmentados usando 

uma janela com 1024 amostras. O conteúdo de frequência de curto prazo de cada segmento 

foi calculado utilizando a transformada de Fourier com 8192 amostras, com as seções de 

sobreposição por 1000 amostras. Inspeção dos espectrogramas resultantes revelou a presença 

de artefatos de movimento significativos não só na frequência de excitação fundamental (30 

Hz), mas também, em menor grau, em múltiplos inteiros da frequência de excitação. Com 

estes resultados, foi possível determinar os parâmetros para o filtro usado para remover a 

influência de artefatos de movimento do sinal de EMG (FRATINI et al., 2009). A aceleração 

RMS para cada acelerômetro foi calculada para avaliar a transmissibilidade de aceleração 

produzida pela plataforma vibratória. 

 

4.2.6 Análise estatística 

O programa estatístico SPSS
®
 (IBM

®
, Chicago, IL, EUA), versão 18.0, foi utilizado 

para análise estatística. Os dados foram expressos como médias e desvios padrão. O nível de 

significância foi p ≤ 0,05. Os valores médios da EMGrms (medidos no VL) e a 

transmissibilidade de aceleração foram utilizados para a análise (variáveis dependentes deste 

estudo). Inicialmente, o teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para avaliar a 

normalidade dos dados. Para os testes de hipóteses, a ANOVA de dois fatores para medidas 

repetidas foi utilizada, com Post Hoc de Bonferroni. Para verificar o tamanho da diferença 

entre as condições, a magnitude e poder estatístico foram analisados. 
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4.3 Estudo 2: Investigar a relação dose-resposta do estímulo vibratório no 

desempenho muscular de membros superiores e inferiores 

 

4.3.1 Voluntários 

Nove homens saudáveis fisicamente ativos (idade: 23 ± 6 anos de idade, estatura: 1,72 

± 0,05 m, massa corporal: 66,6 ± 8,8 kg, consumo máximo de oxigênio: 55,53 mLO2.kg.min
-

1
) participaram deste estudo.  

 

4.3.2 Desenho do estudo e protocolo de exercício 

O estudo consistiu de uma sessão preliminar e na realização dos procedimentos 

experimentais.  

 

4.3.3 Sessão preliminar 

A sessão preliminar foi realizada sete dias antes dos procedimentos experimentais e 

consistiu da avaliação antropométrica (peso e altura), seguida por determinação do consumo 

máximo de oxigênio, bem como a familiarização com os procedimentos experimentais. 

 

4.3.4 Procedimentos experimentais 

4.3.4.1 Pré-testes 

Para avaliar os dados basais (pré-teste), os voluntários permaneceram em repouso por 

5 minutos antes do teste anaeróbio de Wingate (TW) (pré-teste), seguido por 20 minutos em 

repouso para a recuperação (INBAR et al., 1996). Posteriormente, os voluntários realizaram o 

teste do SV, seguido pelo teste de força de preensão manual, e imediatamente após foram 

submetidos a uma das cinco condições experimentais. 

 

4.3.4.2 Condições experimentais 

As condições experimentais consistiram: A) Exercício de AG sem VTC [0 m.s
-2

]; B) 

AG + VTC 20 Hz/2mm [31,55 m.s
-2

]; C) AG + VTC 45Hz/2mm [159,73 m.s
-2

], (D) AG + 

VTC 45Hz/4mm [319,45 m.s
-2

] e E) AG + VTC 60Hz/4mm [567,91 m.s
-2

]. Estas condições 

experimentais foram aplicadas em intervalos de 24 horas em ordem aleatória sempre efetuada 

no mesmo horário do dia (COCHRANE et al., 2008). 

As doses da aceleração impostas pelo dispositivo de vibração foram determinadas pelo 

deslocamento pico-a-pico (mm) e frequência (Hz) das oscilações. A magnitude da aceleração 
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foi relatada em metros por segundo quadrado (m.s
-2

) e representa a intensidade de estímulo 

durante o exercício, podendo este valor ser indicado como o número de vezes que a 

intensidade excede a aceleração da gravidade ou o valor de aceleração máxima (Amax) 

(BATISTA et al., 2007). Por definição, Amax refere-se a taxa de mudança na velocidade pico 

da placa vibratória. A relação da Amax com a frequência de vibração e do deslocamento pico-

a-pico foi calculada utilizando a seguinte equação: Amax = a (2дf)
2
, onde "a" e "f" representam 

o deslocamento pico-a-pico e frequência, respectivamente (LOREZEN et al., 2008). 

 

4.3.4.3 Pós-testes 

Três minutos após a realização das condições experimentais, os voluntários realizaram 

o teste do SV, seguido pelo teste de força de preensão manual. Em seguida, os voluntários 

permaneceram em repouso por sete minutos e repetiram a mesma condição experimental 

seguido pela execução do TW (três minutos após a finalização do protocolo de exercício). 

Todos os testes foram realizados pelo mesmo examinador e os intervalos entre os 

testes e as condições experimentais foram baseados no estudo de Avelar et al. (2012) que 

utilizaram o tempo de três minutos após a realização de AG com VTC para executar a 

avaliação do desempenho físico durante atividades de ciclismo. Sale (2002) sugeriu que pelo 

menos três minutos de repouso são necessários após exercício físico para eliminar a fadiga 

antes da realização de testes de desempenho físico. 

O intervalo de sete minutos foi baseado em estudo piloto, que demonstrou que este 

período é suficiente para retorno a homeostase corporal após estímulo vibratório. Além disso, 

Cochrane et al. (2010) mostraram que os efeitos residuais da vibração ocorreram no prazo de 

cinco minutos após a cessação do estímulo vibratório. 

 

4.3.5 Teste anaeróbio de Wingate 

Este teste teve como objetivo medir a potência dos membros inferiores e a capacidade 

anaeróbica do indivíduo. A informação resultante fornece uma medida indireta da habilidade 

dos membros inferiores em alcançar altos níveis de potência. Durante o teste, foi solicitado 

aos voluntários que pedalassem em cicloergômetro contra uma resistência pré-determinada 

(7,5% da massa corporal) com o máximo de ciclos possíveis durante 30 segundos (INBAR et 

al., 1996). 
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4.3.6 Teste do salto vertical (SV) 

Durante o teste de salto, a plataforma de força (Ir System 1.0, CEFISE, Brasil) foi 

utilizada para calcular a potência relativa [potência/ peso corporal (W/Kg)] e a altura do salto. 

Essa plataforma de força corresponde a um par de sensores de pressão acoplados à superfície 

plantar. Os voluntários foram instruídos a saltar o mais alto possível em três saltos verticais 

consecutivos com intervalo de 10 segundos entre os saltos. Os saltos começaram a partir de 

uma posição de AG com os joelhos em 100° de flexão (CORMIE et al., 2006), as mãos 

apoiadas sobre a crista ilíaca (numa tentativa de remover o impulso resultante da oscilação do 

braço) e os pés afastados 18 centímetros de distância. Em seguida, a altura e potência do salto 

foram calculadas usando as equações apresentadas abaixo (SIU et al., 2010): 

 

Altura do salto: 1/8 GT2 

Onde g é a aceleração da gravidade (9,81 ms
-2

), e t é o tempo de permanência no ar. 

 

Potência relativa: 60,7 * (altura do salto + 45,3 * [massa corporal] – 2055) 

 

Os maiores valores da potência relativa e altura de salto foram considerados para 

análise. 

 

4.3.7 Teste da força de preensão manual 

O teste da força de preensão manual foi realizado em um dinamômetro (Crown, 

Filizola, Brasil) com o membro superior dominante. O instrumento fornece uma leitura rápida 

e direta da força isométrica e é adaptável a diferentes tamanhos da mão (CAPPORINO et al., 

1998). O teste foi repetido três vezes consecutivas com intervalos de 60 segundos entre as 

tentativas sendo o maior valor obtido utilizado para análise. Os voluntários foram instruídos a 

realizar o teste durante a expiração, sem realizar a manobra de Valsalva e receberam 

encorajamento verbal padronizado durante o teste. 

O voluntário permaneceu sentado em uma cadeira sem braços, mantendo um tronco 

reto, com os pés apoiados no chão e joelhos a 90º de flexão. Além disso, o sujeito manteve 

um ombro aduzido, cotovelo a 90° de flexão, antebraço pronado e punho em posição neutra. 

O braço foi suspenso e esta posição foi mantida pelo examinador. 
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4.3.8 Análise Estatística 

O software estatístico SPSS
®
 (IBM

®
, Chicago, IL, EUA), versão 18.0, foi utilizado 

para a análise estatística. Os dados foram expressos como média e desvios padrão. O nível de 

significância foi definido com p ≤ 0,05. A análise estatística foi realizada entre os grupos 

através da variação (Δ) dentro de cada grupo, onde Pós-teste - Pré-teste = Valor Delta (Δ). O 

teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade dos dados [Delta (Δ)]. Como os 

dados apresentaram distribuição normal para as variáveis dependentes, os testes paramétricos 

foram utilizados para análise estatística. A diferença entre as condições foi testada usando o 

teste ANOVA one way com medidas repetidas. O Post Hoc de Tukey foi utilizado para 

verificar as diferenças entre as condições. 
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4.4 Estudo 3: Verificar a efetividade do protocolo de vibração proposto sobre o 

DAICD em cicloergômetro e relacionar as mudanças no desempenho físico com TM, 

concentrações sanguíneas de LACT e EMG do VL 

 

4.4.1 Voluntários  

Esse estudo envolveu seis homens fisicamente ativos (idade: 37 ± 4 anos, altura: 1,76 

± 0,04 m; peso: 63,0 ± 9,3 kg; percentual de gordura corporal: 8 ± 5 % e consumo de oxigênio 

pico: 57 ± 3 mLO2.kg
-1

.min
-1

).  

 

4.4.2 Procedimentos: 

O desenho experimental do estudo constitui-se de uma sessão de familiarização 

seguida por três condições experimentais distribuídas de forma aleatória, as quais foram 

separadas por sete dias (Figura 7). 

  

 

 

Figura 7: Fluxograma do estudo 3. 

 

A sessão de familiarização incluiu as seguintes variáveis: exame físico com medidas 

antropométricas (peso e altura), medidas da espessura das dobras cutâneas em três locais 

(peito, abdômen e coxa) para a avaliação do percentual de gordura corporal (JACKSON, 

POLLOCK, 1978) e avaliação do consumo pico de oxigênio (VO2pico), usando um teste 

progressivo em cicloergômetro Monark padrão (Maxx, Hidrofit, Belo Horizonte, Brasil).  

O teste progressivo no cicloergômetro (protocolo Balke) consistiu em pedalar 

inicialmente em 50 Watts, com aumento de 50 Watts a cada dois minutos até a fadiga. O teste 

foi concluído quando os indivíduos já não podiam manter a potência necessária, apesar de 

incentivo verbal do pesquisador. O maior valor de potência obtida para cada voluntário foi 

registrado e o VO2pico foi determinado por meio da equação: VO2pico (mLO2.kg
-1

.min
-1

) = 300 

+ (12 • Potência [W]) / massa corporal (kg). 
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4.4.3 Condições experimentais: 

O estudo consistiu na realização das três condições experimentais: 1) controle, 2) 

aquecimento passivo (manta térmica) (AP) e 3) aquecimento ativo (VTC).  

Situação Controle (C): Na situação controle, os voluntários permaneceram em repouso 

em uma maca reclinada por 30 minutos na posição supina. 

Situação AP (manta térmica): No AP, os voluntários permaneceram em repouso em 

uma maca reclinada por 30 minutos em decúbito dorsal, com as coxas e as pernas de ambos 

os membros inferiores envoltos por manta térmica (P010506, la-se, Vinhedo, Brasil - 

dimensões de cada tapete 29 x 50 cm), com resistência de 35 W mantida durante toda a 

condição experimental (SESSLER, MOAYERI, 1990). Este tipo de aquecimento foi usado 

porque o método tradicional de AP (imersão em água quente) requer uma banheira de 

imersão, tornando a técnica limitada para o ambiente esportivo. 

Situação Aquecimento ativo (VTC): Os parâmetros de vibração (Frequência: 45 Hz; 

Deslocamento pico-a-pico: 2 mm) foram selecionados a fim de obter os mesmos valores de 

aceleração encontrados no trabalho de Cochrane et al. (2008). Nesse estudo os autores 

demonstraram que cinco minutos do estímulo vibratório foi capaz de elevar a temperatura 

muscular em 1,5°C, o que aumentou significativamente o desempenho do SV (9,3%) e 

potência relativa (4,4%). 

 

4.4.4 Medidas fisiológicas 

Antes de todas as sessões experimentais, cada voluntário repousou durante 10 minutos 

em posição supina (AVELAR et al., 2011). Em seguida, o sujeito foi encaminhado para uma 

das condições experimentais e instruído a executar o teste de desempenho físico. 

 

4.4.4.1 Teste de desempenho físico (Protocolo Wingate): Este teste teve como objetivo 

medir a potência dos membros inferiores e a capacidade anaeróbica do indivíduo. A 

informação resultante é uma medida indireta da habilidade dos membros inferiores de um 

indivíduo em alcançar altos níveis de potência.  

 

4.4.4.2 Temperatura muscular (TM): A TM foi estimada por meio da temperatura da 

pele de acordo com a seguinte equação: Tmusc: 1,02 X Tpele+ 0,89 (correlação com a 

temperatura muscular r
2
: 0,98) (DE RUITER et al., 1999). Destaca-se que tal equação foi 

proposta para estimar a temperatura muscular do adutor do polegar, sendo assim, cautela com 
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sua utilização deve ser efetuada. A temperatura da superfície da coxa foi medida sobre o 

músculo VL utilizando um termômetro infravermelho digital (TD-961, ICEL, Manaus, Brasil) 

e determinada em repouso antes do exercício (antes e depois da exposição às condições 

experimentais) e três min após o teste de desempenho de 30 segundos. 

 

4.4.4.3 Concentrações de Lactato sanguíneo: As concentrações de Lactato (LACT) 

foram mensuradas antes, ao final e três minutos após o TW, utilizando o kit de lactato 

Accusport BM (Lactato Accutrend, Roche, Mannheim, Alemanha). Para isso, foram coletadas 

amostras de 20 μl sangue, da ponta do dedo, sendo colocada sobre tiras reagentes específicas, 

inseridas em aparelho para leitura (Accutrend Lactate Analyzer), por meio de 

espectrofotometria (Accusport, Boehringer Mannheim, Alemanha). 

 

4.4.4.4 Atividade eletromiográfica (EMG): A Atividade EMG foi mensurada durante o 

TW em todas as condições experimentais sobre o músculo VL. A avaliação foi efetuada sobre 

o VL, uma vez que esse músculo está altamente ativado durante atividade de ciclismo 

(AKIMA et al., 2005; JORGE, JULL, 1986) e é o maior produtor de potência durante testes 

de sprint (CITTERIO, AGOSTINI, 1984).  

Para a aquisição dos sinais EMG do músculo VL, foram utilizados eletrodos de 

superfície circulares com 30 mm de diâmetro, Ag/AgCl (MedTrace, São Paulo, Brasil), 

posicionados a uma distância de 20 mm entre os eletrodos. Limpeza no local de fixação do 

eletrodo foi realizada com tricotomia e limpeza com álcool (HERMES et al., 2000).  

Para posicionamento dos eletrodos, foram seguidas as recomendações do SENIAM. 

Para o músculo VL, os eletrodos de superfície foram posicionados sobre 2/3 de uma linha que 

conecta a espinha ilíaca ântero-superior até a superfície lateral superior da patela e o eletrodo 

de referência foi posicionado sobre o processo espinhoso da sétima vértebra cervical. Para 

prevenir movimentos nos cabos, fixação com tiras elásticas foram realizadas sobre o eletrodo 

e cabos sobre a região central da coxa e cintura do voluntário.  

O sinal EMG foi obtido com um sistema de 4 canais (Miotool400, MIOTEC, Porto 

Alegre, Brazil) com taxa de amostragem de 2000 Hz, ganho de 500 e modo de rejeição 

comum >110 dB. Filtros de 2-500 Hz foram utilizados. Os dados dos sinais EMG foram 

armazenados e estocados dentro do software Miograph software. O Root Mean Square (RMS) 

foi calculado durante o tempo necessário para alcançar a potência pico de cada voluntário. O 
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RMS foi utilizado nesse estudo uma vez que frequentemente é utilizado como indicador 

quantitativo de modificações no recrutamento de unidades motoras (SUZUKI et al., 2002). 

 

4.4.5 Coeficiente de correlação intraclasse: 

Antes do início do estudo, a confiabilidade das medidas intra-examinador foi calculada 

para o TW, a TM, a concentração de LACT no sangue e atividade EMG. Para isso, foi 

realizado um estudo piloto e 10 voluntários foram submetidos à sprint de 30 segundos em 

dois dias, com um intervalo de pelo menos 24 horas entre os testes. Os coeficientes de 

correlação intraclasse (ICC) foram 0,994 (ICC 95%: 0,978-0,998), 0,967 (ICC 95%: 0,927-

0,985), 0,968 (ICC: 95% 0,929-0,985) e 0,814 (ICC 95%: 0,1760-0,958) para o sprint de 30 

segundos, a temperatura da superfície da pele, a concentração de LACT sanguíneo e EMG, 

respectivamente. 

 

4.4.6 Análise estatística: 

O software estatístico SPSS
®
 (IBM

®
, Chicago, IL, USA), versão 18.0 foi utilizado 

para análise estatística dos dados. O nível de significância foi definido com p < 0,05. 

Inicialmente o teste Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a normalidade dos dados. As 

diferenças entre as condições foram testada utilizando o ANOVA medidas repetidas. Para 

verificar o tamanho das diferenças entre os momentos pré e pós-treinamento, foram realizadas 

análises de magnitude de efeito. A análise de magnitude de efeito é uma medida adicional ao 

teste estatístico tradicional da hipótese nula, que tem o objetivo de verificar a significância 

clínica do efeito encontrado, não se limitando a dicotomizar o resultado em significativo ou 

não significativo. Assim, com as análises de magnitude do efeito, é possível identificar se as 

diferenças observadas foram pequenas, moderadas ou elevadas. 
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4.5 Estudo 4: Avaliar o efeito agudo de diferentes intensidades de VTC na PAP 

[avaliados pelo torque muscular de flexores e extensores de joelho (dinamômetro 

isocinético) e potência muscular (teste do SV)] 

 

4.5.1 Voluntários  

Participaram do estudo oito sujeitos do sexo masculino (idade média: 31 ± 5 anos; 

estatura: 1,76 ± 0,06 m; massa corporal: 66 ± 14 kg), com idade entre 18 e 35 anos e 

fisicamente ativos, conforme autorrelato.  

 

4.5.2 Procedimentos 

O desenho do estudo constituiu-se de uma sessão preliminar, seguida por três 

condições experimentais. A sessão preliminar consistiu da verificação das medidas 

antropométricas (peso e altura), explicação dos objetivos e procedimentos metodológicos do 

estudo, bem como a familiarização com os procedimentos experimentais (exercício de AG 

associado ou não a VTC) e testes de avaliação do desempenho físico [avaliação da força 

muscular concêntrica dos grupamentos flexores e extensores de joelhos e teste do SV 

(avaliação da altura e potência relativa do SV)]. A realização dos procedimentos 

experimentais ocorreu em dias distintos, após sete dias da sessão preliminar, com intervalo de 

24 horas entre as situações experimentais. A distribuição das condições experimentais ocorreu 

de forma randomizada (Figura 8).  

 

4.5.3 Condições experimentais 

Cada condição experimental consistiu da avaliação do torque muscular concêntrico 

dos flexores e extensores do joelho do membro dominante. Este teste foi realizado depois de 

pelo menos cinco minutos de repouso (Pré) e três minutos após (Pós) uma das três condições 

experimentais [(A) VTC 2 mm: exercícios de AG + VTC 45 Hz / 2 mm, B) VTC 4 mm: AG + 

VTC 45 Hz / 4 mm; C) Sem VTC: AG sem VTC]. Em seguida, o voluntário permaneceu em 

repouso por sete minutos e foi submetido a uma segunda bateria de testes, que consistia em 

avaliar a potência muscular dos membros inferiores por meio do teste do SV. O teste do SV 

foi realizado antes (Pré) e três minutos após (Pós) as mesmas condições experimentais, 

randomizados para esse dia de experimento. Os dois testes de desempenho foram realizadas 

pelo mesmo examinador (Figura 8). 
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Figura 8: Fluxuograma do estudo 4. 

 

O tempo para avaliação do desempenho físico após a realização do exercício de AG, 

baseou-se no estudo de Avelar et al. (2012) no qual os autores apresentaram que três minutos 

após a realização do exercício de AG na plataforma vibratória foi suficiente para detectar 

aumento no DAICD. Além disso, Sale (2002) indica que seria necessário no mínimo três 

minutos de recuperação entre a atividade condicionante e a realização do teste de desempenho 

para eliminar o efeito da fadiga sobre o teste de desempenho físico subseqüente (SALE, 

2002).  

Já o tempo de repouso de sete minutos entre a realização das duas sessões do exercício 

de AG associado ou não a VTC, foi baseado em estudo piloto na qual foram observados 

retorno as condições basais da freqüência cardíaca, pressão arterial, temperatura de superfície 

de pele e da percepção subjetiva de esforço. Além disso, Cochrane et al. (2010) indicam que 

os efeitos residuais do exercício de VTC ocorrem até cinco minutos após a cessação do 

estímulo vibratório (COCHRANE et al., 2010). 

 

4.5.4 Testes de desempenho físico: 

As avaliações dos testes de desempenho ocorreram sempre três minutos após a 

finalização da realização do exercício de AG associado ou não a VTC. Os testes de 

desempenho físico sempre foram realizados pelos mesmos examinadores. 

A mensuração da PAP pode ser verificada por meio da mensuração da contração 

involuntária promovida por estimulação elétrica ou pela avaliação de contrações musculares 

voluntárias (testes de desempenho físico) (BATISTA et al., 2007). Contudo, uma vez que no 

ambiente esportivo exige melhoras em termos de desempenho físico, esse estudo optou pela 
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realização de medidas de desempenho de forma a contribuir para rotinas de treinamento 

muscular, bem como para auxiliar na orientação de atividades condicionantes antes de 

competições. 

 

4.5.4.1 Avaliação da força muscular concêntrica dos flexores e extensores de joelhos: 

A avaliação da força muscular concêntrica foi realizada com a utilização do 

dinamômetro isocinético Biodex System 3 Pro
®
 (Biodex Medical Systems Inc., Shirley, NY, 

USA), com o indivíduo assumindo a postura sentada, tronco ereto, quadris e  joelhos fletidos 

a 90º. As coxas, os quadris e o tronco foram fixados por tiras de velcro e os membros 

superiores foram cruzados à frente do tronco. Em seguida o membro inferior a ser avaliado 

(membro dominante) foi posicionado a 90º de flexão de joelho (apurada por goniometria dos 

joelhos individualmente) e a alavanca de resistência posicionada no terço distal da perna 

avaliada (na borda inferior do maléolo lateral).  

Os voluntários foram orientados a realizar flexo-extensão (90-30º de flexão, onde 0º 

corresponde a extensão completa) dos joelhos em uma velocidade de 60º.s
-1

 durante três 

contrações consecutivas ininterruptas, com a mais rápida velocidade e maior força muscular 

durante a excursão completa do movimento (KELLY et al., 2010; BATISTA et al., 2007). 

Foram fornecidos aos voluntários feedback verbal padronizado.  

As variáveis da força muscular foram registradas antes e após cada condição 

experimental para verificar a ocorrência ou não da PAP. As diferenças entre os valores 

iniciais e finais foram considerados para análise. O Pico de torque (definido como o maior 

valor de torque dado em uma repetição, independente do ponto da ADM onde ele ocorre) foi 

analisado no estudo. 

 

4.5.4.2 Teste do SV 

Para a avaliação da potência dos membros inferiores, antes e após a realização do 

exercício de AG, os indivíduos foram orientados a saltar o mais alto possível em três saltos 

verticais com intervalo de 10 segundos entre saltos, partindo de uma posição de AG com os 

joelhos fletidos a 100º, mãos apoiadas sobre a crista ilíaca (na tentativa de remover impulsão 

devido oscilação dos braços) e pés distanciados a 18 cm.  

Para coleta da potência relativa e altura do salto durante o teste do salto foi utilizado o 

tapete de pressão (Jump System 1.0, Cefise, Brasil) que corresponde a um par de sensores de 
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pressão acoplados na face plantar do antepé e do retropé dos indivíduos. Os maiores valores 

de potência relativa e altura do SV foram considerados para análise. 

 

4.5.5 Coeficiente de Correlação Intraclasse 

Antes do início do estudo, a confiabilidade intra-examinador foi calculada para as 

variáveis de força muscular concêntrica dos grupamentos flexores e extensores de joelhos, da 

potência relativa do SV. Para esse estudo, 10 voluntários foram submetidos a um estudo 

piloto em dois dias separados, com um intervalo de pelo menos 24 horas entre os testes. Os 

coeficientes de correlação intraclasse (ICC) foram 0,983 (ICC 95%: 0,917-0,957), 0,960 (ICC 

95%: 0,813-0,992) e 0,974 (ICC 95%: 0,878-0,995) para as variáveis da força muscular 

concêntrica dos grupamentos flexores e extensores de joelhos e da potência relativa do SV, 

respectivamente. 

 

4.5.6 Análise Estatística 

O software estatístico SPSS
®
 (IBM

®
, Chicago, IL, EUA), versão 18,0, foi utilizado 

para análise estatística. Os dados foram expressos como média e desvio padrão. O nível de 

significância foi definido com p ≤ 0,05. O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a 

normalidade dos dados. As diferenças entre as condições foram testadas usando ANOVA de 

medidas repetidas. Pos-hoc de Tukey foi utilizado para verificar as diferenças entre as 

condições. Para avaliar o tamanho das diferenças entre os períodos antes e após o exercício de 

vibração, analisou-se a magnitude dos efeitos e poder estatístico. 
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4.6 Estudo 5: Avaliar o efeito agudo da VTC na ativação eletroencefalográfica 

(EEG) 

 

4.6.1 Voluntários 

O estudo incluiu sete homens fisicamente ativos (média de idade de 31 ± 5 anos, 

altura: 1,76 ± 0,06 m, massa corporal: 65,6 ± 13,8 kg). 

 

4.6.2 Desenho do Estudo 

O desenho do estudo consistiu em uma sessão preliminar, seguida por três condições 

experimentais. A sessão preliminar consistiu na verificação de medidas antropométricas (peso 

e altura), familiarização com os procedimentos experimentais e com os testes de desempenho 

físico. As sessões experimentais ocorreram em dias diferentes, com pelo menos sete dias após 

a sessão preliminar, em intervalos de 24 horas entre as condições experimentais.  

 

4.6.3 Sessões experimentais 

A sessão experimental iniciou-se com o registro eletroencefalográfico (EEG). Essa 

avaliação foi realizada após 15 minutos de repouso (pré) e três minutos após (Pós) uma das 

três condições experimentais [(A) VTC 2 mm: exercícios de AG + VTC 45 Hz/2 mm; (B) 

VTC 4 mm: AG + VTC 45 Hz/4 de mm; (C) AG sem adição da VTC]. 

O tempo entre a coleta dos dados EEG e as condições experimentais foi baseado no 

estudo de Avelar et al. (2012) na qual os autores demonstraram que um período de três 

minutos após a realização de exercícios de AG com a VTC foi suficiente para melhorar o 

DAICD. Além disso, Sale (2002) sugeriu que pelo menos três minutos de repouso antes da 

avaliação do desempenho muscular são necessários para eliminar a fadiga.  

 

4.6.5 Registro e análise dos dados EEG: 

Para a captação do sinal eletrencefalográfico foi utilizado o aparelho BrainNet BNT-

36 (EMSA-Medical Instruments, Brasil), que permite a realização do exame de 

eletroencefalografia, sendo utilizado para avaliação e acompanhamento de diversas doenças 

neurológicas. Com 19 canais, possui filtro digital (configurado entre 0,16 Hz e 100 Hz) e 

filtro de Notch (50 ou 60 Hz) para eliminação de artefatos do ambiente e permite fazer 

derivações de até 32 canais. Conecta-se ao computador por padrão Ethernet sendo responsável 
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por amplificar e converter o sinal elétrico gerado pelo córtex em sinal digital e enviá-lo para o 

computador na forma de ondas para ser analisado.  

O sistema internacional 10/20 foi usado para a colocação de 19 eletrodos monopolares 

ao longo do escalpo (áreas: frontal, temporal, parietal e occipital) e um eletrodo em cada 

orelha (lóbulo). Os eletrodos foram montados em uma touca de nylon (ElectroCap Inc., 

Fairfax, VA)  com o sistema 10-20 pré-fixados, o qual refere-se a um padrão de colocação de 

eletrodos estabelecido internacionalmente. Esse sistema utiliza marcas anatômicas para 

demarcar a colocação e a distância entre eletrodos. Três referências são usadas: násion, ínion 

e as orelhas. A circunferência total foi medida ântero-posteriormente (násion/ínion) e 

lateralmente entre as protuberâncias ósseas das orelhas. Calcularam-se 10% e 20% da 

circunferência total a fim de estabelecer a distância padrão entre os eletrodos.  O primeiro 

eletrodo foi colocado à distância padrão, de 10%, tendo o násion como origem. A partir desse 

primeiro ponto os demais eletrodos foram colocados a uma distância padrão de 20% entre 

eles. Os eletrodos posicionados acima das orelhas também seguiram esse mesmo padrão: 10% 

de distância a partir das orelhas e 20% de distância em relação aos demais. O mesmo ocorreu 

nas áreas occipitais (ínion). Os lóbulos das orelhas foram usados como referência (bi-

auricular) (NIEDMEYER, 1999). O sinal adquirido em um determinado eletrodo foi 

resultante da diferença entre o potencial elétrico do mesmo no escalpo e a referência pré-

estabelecida. Foram verificados os níveis de impedância de cada eletrodo, cujos valores 

deveriam estar entre 5-10 KΩ (quilo-ohms) e foram mantidos nesses padrões com a utilização 

da aplicação de gel para contato.  

Os voluntários estavam sentados em uma cadeira confortável, enquanto permaneciam 

por pelo menos cinco minutos com os olhos fechados e em estado de alerta. Os dados EEG 

foram coletados a partir do posicionamento de 19 eletrodos sobre o couro cabeludo. Quanto 

aos artefatos, considerando seu estado e interferência nos sinais presentes, o método do desvio 

padrão, conforme descrito por Amabile et al (2008) foi selecionado e utilizado para removê-

los a partir dos sinais. O processo requer estruturas com sinal limpo para determinar o limiar 

de rejeição dinâmica capaz de remover os tipos de artefatos presentes na situação atual. A 

rotina usada para aplicar o método foi criada e utilizada por meio da caixa de ferramentas 

dentro EGGLab Octave. Após a eliminação dos artefatos, o EEG digital foi examinado 

novamente, a fim de verificar se a remoção dos produtos manufaturados foi bem sucedida. 
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4.6.6 Análise Estatística 

O software SPSS
®
 (IBM

®
, Chicago, IL, EUA), versão 18.0 foi utilizado para análise 

estatística. Os dados foram expressos como a média e desvio padrão. O nível de significância 

foi definido com p ≤ 0,05. O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a normalidade 

dos dados. As diferenças entre as condições foram testados utilizando ANOVA com medidas 

repetidas. O teste de Tukey post-hoc foi utilizado para investigar as diferenças entre as 

condições experimentais. Para avaliar o tamanho das diferenças entre as condições 

experimentais (considerando a mudança entre o pré e pós-teste) a magnitude dos efeitos e o 

poder estatístico foram determinados. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Estudo 1 

Influência de diferentes ângulos de flexão dos joelhos na atividade EMG: 

Observou-se uma maior ativação EMG do VL a 90° em comparação a 60º de flexão do 

joelho durante o exercício de AG realizado sem ou em combinação com VTC (p <0,001, 

tamanho do efeito: 0,214, poder: 1,00) (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Atividade eletromiográfica (EMG) do músculo vasto lateral (RMS) em diferentes ângulos de 

flexão do joelho com e sem vibração de todo o corpo (VTC). Os dados são apresentados como média e desvio 

padrão. * p ≤ 0,05. 

 

Influência da adição da VTC aos exercícios de AG na atividade EMG: 

A adição do estímulo vibratório aos exercícios de AG não alterou a ativação EMG do 

VL em 60º e 90º de flexão do joelho (p <0,704, tamanho do efeito: 0,001, poder: 0,067) 

(Figura 9). 

 

Interação: 

A interação entre os diferentes ângulos de flexão do joelho e adição de VTC na 

atividade EMG não foi significativa (p: 0,938, tamanho do efeito: 0,00, poder: 0,051). 
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Transmissibilidade da aceleração: 

Articulação do joelho:  

Observou-se que a adição de VTC aos exercícios de AG produziu maiores valores de 

acelerações verticais (Y) (p <0,001, tamanho do efeito: 0,969, poder: 1,000) e médio-laterais 

(Z) (p <0,001, tamanho do efeito: 0,735, poder: 1,000) nos membros inferiores durante o 

exercício de AG independente do ângulo de flexão dos joelhos (Y - p: 0,435, tamanho do 

efeito: 0,005, poder: 0,122 e Z - p: 0,204, tamanho do efeito: 0,014, poder: 0,244) (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Valores de aceleração (Root Mean Square) em diferentes ângulos de flexão dos joelhos com 

e sem a adição da vibração de todo o corpo (VTC) aos exercícios de agachamento. 

 

 60º 90º p 

Articulação Com VTC Sem VTC Com VTC Sem VTC Ângulo Vibração Interação 

Quadril Z 0,240±0,116 0,014±0,007 0,231±0,200 0,020±0,010 0,921 <0,001 0,130 

Joelho Z 1,044±0,370 0,015±0,007 0,904±0,454 0,016±0,007 0,204 <0,001 0,198 
Joelho vs. 

Quadril 
<0,001  <0,001    

 

Quadril Y 1,795±0,881 0,015±0,010 1,882±0,749 0,015±0,008 0,687 <0,001 0,685 
Joelho Y 2,661±0,362 0,013±0,004 2,729±0,332 0,017±0,010 0,435 <0,001 0,491 

Joelho vs. 

Quadril 
<0,001  <0,001    

 

 

Articulação do quadril:  

Observou-se que a adição da VTC aos exercícios de AG produziram maiores valores 

de aceleração vertical (Y) (p <0,001, tamanho do efeito: 0,720, poder: 1,000) e médio-lateral 

(Z) (p <0,001, tamanho do efeito: 0,481, poder: 1,000) nos membros inferiores durante o 

exercício de AG independente do ângulo (Y - p: 0,687, tamanho do efeito: 0,001, poder: 

0,069 e Z - p: 0,921, tamanho do efeito: 0,000, poder: 0,051) (Tabela 1). 

 

Interação: 

A interação entre os diferentes ângulos de flexão do joelho e adição da VTC na 

transmissibilidade de aceleração não foi significativa na articulação do joelho (Y - p: 0,491, 

tamanho do efeito: 0,004, poder: 0,105 e Z - p: 0,198, tamanho do efeito: 0,015, poder: 0,250) 

e quadril (Y - p: 0,685, tamanho do efeito: 0,001, poder: 0,069 e Z - 0,130, tamanho do efeito: 

0,001, poder: 0,066). 

 

5.2 Estudo 2 

Todos os participantes completaram os procedimentos experimentais em todas as 

condições experimentais. Não houve diferença significativa nos dados basais de repouso 

obtidos nos testes de desempenho muscular antes das condições experimentais (Tabela 2). 
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Tabela 2: Dados basais (pré-teste) nos testes de desempenho muscular para as diferentes condições 

experimentais (n = 9). 

 

 AG AG + VTC  

 0 m.s-2 31,55 m.s-2 159,73 m.s-2 319,45 m.s-2 567,91 m.s-2 p 

Salto vertical 

Altura do salto (cm) 36,04±3,80 36,19±2,63 35,24±4,69 35,24±3,51 35,88±4,56 0,98 

Potência Relativa (W/Kg) 47,19±3,56 47,76±2,70 47,46±4,77 46,63±3,37 47,06±4,09 0,91 

Força de preensão manual 

Força (Kgf) 36,5±6,02 35,25±7,87 35,5±7,07 36,25±5,85 35,25±5,47 0,25 

Teste Anaeróbico Wingate 

Potência Média (W) 600,00±62,26 584,86±77,46 593,00±69,99 565,71±27,52 570,29±27,01 0,59 

Potência Pico (W) 811,57±101,82 787,14±108,88 746,71±87,12 757,00±81,28 812,86±108,07 0,71 

Potência Relativa (W/Kg) 12,00±0,47 11,82±0,53 11,61±1,03 12,07±0,88 12,21±0,97 0,99 

Trabalho Total (KJ) 17,60±1,82 17,92±2,12 17,11±0,77 16,97±0,77 17,87±2,10 0,62 

Trabalho Relativo 

(KJ/Kg) 
272,71±15,66 269,00±20,00 266,43±13,16 266,86±14,16 267,86±14,36 0,96 

Tempo para potência 

pico (s) 
2,14±0,37 2,19±0,25 2,45±0,85 2,27±0,55 2,34±1,03 0,89 

AG: Exercício de agachamento; VTC: Vibração de todo o Corpo. 
 

A adição da VTC aos exercícios de AG (159,73 m.s
-2

 e 319,45 m.s
-2

) proporcionou 

uma maior diferença do que as condições em VTC na potência relativa (p: 0,004) e a altura do 

SV (p <0,01) em relação ao AG sem VTC. Além disso, a diferença na potência relativa do SV 

foi superior após o estímulo de 319,45 m.s
-2

 em relação ao estímulo de 31,55 m.s
-2

 de 

vibração (p <0,00). Nesse aspecto, a faixa de aceleração de 159,45-319,45 m.s
-2

 parece ser 

adequada para melhorar o desempenho do SV (Figura 10). 

 

Figura 10: Mudança (Δ = Pós - Pré-teste) na altura do salto vertical (A) e potência relativa (B) entre as 

condições experimentais. * Estatisticamente significativo p <0,05 (N: 9). 
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Não houve efeito significativo sobre a força de preensão com estímulo vibratório 

associado o AG (p: 0,250) (Figura 11). 
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Figura 11: Mudança (Δ = Pós - Pré-teste) na força de preensão manual entre as condições 

experimentais (N: 9).  

 

A adição da VTC aos exercícios de AG em 159,73 m.s
-2

 aumentou a potência relativa 

(p <0,00) do TW em comparação com o C (AG sem vibração) e nas outras intensidades de 

aceleração. Além disso, a adição da VTC (319,45 m.s
-2

) aumentou o trabalho relativo do TW 

em comparação com a intensidade de menor aceleração (31,55 m.s
-2

) (p: 0,03) (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Mudanças (Δ = Pós – Pré-teste) no teste Wingate entre as condições experimentais * 

Estatisticamente diferente para outras intensidades de aceleração, † Estatisticamente diferente da condição de 

agachamento + VTC 31,55 m*s
-2

 (N=9). 

 

 AG AG + VTC  

 0  m.s-2 31,55 m.s-2 159,73 m.s-2 319,45 m.s-2 567,91 m.s-2 p 

Potência Média (W) 
-10,14 ±9,62 -13,74 ± 9,95 -2,43 ±13,78 3,43 ±11,93 -7,14 ± 9,79 0,304 

Potência Pico (W) 
-41,86 ±22,88 -38,00 ±26,80 24,33 ±25,76 3,78 ±28,83 -8,57 ±15,35 0,112 

Potência Relativa (W/Kg) 
-0,49 ±0,42 -0,44 ±0,42  0,48 ±0,41 * -0,11 ±0,37 -0,14 ±0,25 0,003 

Trabalho Total (KJ) 
-0,23 ±0,28 -0,26 ±0,31 -0,04 ±0,38  0,08 ±0,30 

¥
 -0,09 ±0,20 0,039 

Trabalho Relativo 

(KJ/Kg) 

-3,67 ±4,61 -5,22 ±4,58 -1,11 ±5,21 1,44 ±4,80 
¥
 -1,44 ±2,74 0,027 

Tempo para potência 

pico (s) 

0,04 ±0,23 0,13 ±0,32 -0,05 ±0,52 -0,09 ±0,23 -0,09 ±0,23 0,705 
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5.3 Estudo 3 

Os parâmetros do desempenho físico medidos durante o teste de DAICD estão 

apresentados na Tabela 4. O desempenho físico foi significativamente maior (p ≤ 0,05) na 

VTC em relação ao C para potência pico (9,93%, tamanho do efeito: 0,79, poder: 0,63), 

potência relativa (8,09%, tamanho do efeito: 0,9, poder: 0,94), cadência (4,64%, tamanho do 

efeito: 0,81, poder: 0,68) e trabalho relativo (4,64%, tamanho do efeito: 0,8, poder: 0,67). A 

duração da potência pico foi significativamente menor no AP em relação ao C (25,33%, 

tamanho do efeito: 0,64, poder: 0,35). 

 

Tabela 4: Efeitos das três condições no desempenho físico durante o teste de sprint de 30 segundos. * 

Diferença significativa em relação ao controle, † Diferença significativa em relação ao aquecimento passivo, ¥ 

Diferença significativa em relação à vibração de todo o corpo (VTC). Dados apresentados em média e desvio-

padrão. 

 Controle Aquecimento 

passivo 

VTC Tamanho do 

efeito 

Valor de 

p 

Potência média 

(W) 

476,33 ± 84,21 494,33 ± 90,20 506,17 ± 87,47 0,78 0,15 

Potência Pico 

(W) 

584 ± 82,66 609 ± 100,43 642 ± 79,75* 0,79 0,04 

Potência 

Relativa 

(W/Kg) 

9,27 ± 0,54 9,65 ± 0,74 10,02 ± 0,36* 0,90 0,01 

Cadência 

(RPM) 

7,54 ± 0,56 7,83 ± 0,68 7,89 ± 0,69* 0,81 0,03 

Trabalho total 

(KJ) 

14,29 ± 2,53 14,83 ± 2,71 15,19 ± 2,63 0,77 0,15 

Trabalho 

Relativo 

(KJ/Kg) 

226 ± 16,94 234,5 ± 20,23 236,5 ± 20,60* 0,80 0,03 

Queda de 

potência (%) 

20,79 ± 8,32 20,83 ± 6,38 23,75 ± 7,22 0,52 0,17 

Tempo para 

potência pico 

(s) 

3,14 ± 0,73 3,27 ± 0,96 2,79 ± 0,49 0,37 0,52 

Duração 

potência pico 

(s) 

3,75 ± 0,70 2,80 ± 1,04* 2,92 ± 0,71 0,64 0,04 

 

A TM e os níveis de LACT sanguíneos foram significativamente maiores no AP em 

comparação com a VTC antes do exercício (p <0,01, tamanho do efeito: 0,92, poder: 0,98). 

Não foram observadas diferenças na TM (p = 0,06, tamanho do efeito: 0,57, poder: 0,28) e 

concentrações de LACT imediatamente após (p = 0,35, tamanho do efeito: 0,41, poder: 0,17, 

respectivamente) e 3 minutos após o DAICD (p = 0,48, tamanho do efeito: 0,21, poder: 0,09 e 

p = 0,09, o efeito tamanho: 0,68, poder: 0,41, respectivamente) e na atividade EMG do VL 

durante os testes de desempenho em todas as condições experimentais (p = 0,16, tamanho do 

efeito: 0,42, poder: 0,17) (Tabela 5). 
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Tabela 5: Efeitos das três condições experimentais na temperatura muscular (TM) e níveis de lactato 

sanguíneos (LACT) antes (1), após Wingate (2) e 3 minutos após o Wingate (3) e atividade eletromiográfica 

(EMGmax) do músculo vasto lateral durante o sprint de 30 segundos * Diferença significativa em relação ao 

controle, † Diferença significativa em relação ao aquecimento passivo, ¥ Diferença significativa em relação à 

vibração de todo o corpo (VTC). Dados apresentados em média e desvio-padrão. 

 

 Controle Aquecimento 

passivo 

VTC Tamanho 

do efeito 

Valor p 

TM 1 (ºC) 31,86±0,36† 36,53 ± 0,56 33,17±0,36† 0,92 <0,01 

 

 

TM 2 (ºC) 31,50 ± 0.70 32,82 ± 1,07 32,29 ± 0,7 0,57 0,06 

 

 

TM 3 (ºC) 32,06 ± 0,93 32,39 ± 0,30 32,56 ± 0,64 0,21 0,48 

 

 

LACT 1 

(mmol/L) 

1,55 ± 0,70† 0,62 ± 0,69 1,28 ± 0,56† 0,89 <0,01 

LACT 2 

(mmol/L) 

5,72 ± 2,01 7,69 ± 1,96 6,95 ± 2,09 0,41 0,35 

LACT 3 

(mmol/L) 

6,52 ± 1,52 7,76 ± 1,77 8,56 ± 2,57 0,68 0,09 

EMGmax 

(RMS) 

242,2 ± 1,57 228,6 ± 65,13 282,10± 65,40 0,42 0,16 

 

5.4 Estudo 4 

Todos os participantes completaram os procedimentos experimentais em todas as 

condições experimentais. Não houve diferença significativa nos dados basais de repouso 

obtidos nos testes de desempenho muscular antes das condições experimentais (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Dados basais do desempenho físico para as três sessões experimentais (n=8). 

 

Variáveis Sem VTC VTC 2 mm VTC 4 mm p 

Salto vertical 

 

Potência Relativa (W/Kg) 44,05 ± 6,31 44,35 ± 6,06 44,20 ± 6,90 0,901 

Altura do salto (cm) 32,44 ± 7,91 32,53 ± 7,15 32,34 ± 8,48 0,987 

 

Torque dos Flexores dos joelhos 

 

Pico de Torque (N-M) 114,68 ± 26,71 115,76 ± 27,94 112,45 ± 27,71 0,509 

 

Torque dos Extensores dos joelhos 

 

Pico de Torque (N-M) 206,81 ± 57,16 207,50 ± 60,05 200,60 ± 63,73 0,826 

 

Não houve diferença no Pico de Torque concêntrico dos extensores do joelho entre as 

condições experimentais (p: 0,509, tamanho do efeito: 0,201, poder: 0,128) (Figura 12 A). As 

condições com VTC potencializaram o Pico de Torque concêntrico de flexão do joelho 
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comparado com a condição sem a VTC no teste realizado no dinamômetro isocinético (p: 

0,04, tamanho do efeito; 0,645, poder: 0,617) (Figura 12 B) Entretanto, estes resultados não 

foram ampliados com o aumento no estímulo vibratório.  

 

Figura 12: Mudanças (∆ Pós - Pré-teste) no pico de torque medido no dinamômetro isocinético entre as 

diferentes condições experimentais (N = 8). A) Torque dos extensores do joelho; B) Torque de flexores do 

joelho. * Estatísticamente diferente da condição sem VTC. 

 

Os dados dos testes do SV após as condições experimentais (AG + VTC) mostraram 

um aumento significativo na potência relativa (p = 0,014, tamanho do efeito: 0,756, poder: 

0,855 Figura 13A) e na altura do salto (p = 0,027, tamanho do efeito: 0,700 poder: 0,729, 

Figura 13 B), em comparação com AG sem VTC. Além disso, as análises dos dados de delta 

[delta (Δ = Pós - Pré-Teste] também demonstraram um aumento significativo na potência 

relativa [Δ: sem VTC = - 0,30% (p: 0,486), VTC 2 mm = + 2,12% (p: 0,006), VTC 4 mm = + 

2,19% (p: 0,008), Figura 13 C] e na altura do salto (Δ: sem VTC - 0,4% (p: 0,201), VTC 2 

mm = + 4% (p: 0,018), VTC 4 mm = + 4,24% (p: 0,017), figura 13 D) nas condições do 

estímulo vibratório quando comparada com o AG sem VTC. No entanto, o aumento no 

deslocamento pico-a-pico do estímulo vibratório não potencializou os resultados. 
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Figura 13: Média e desvio padrão da Potência Relativa (A) e altura do salto vertical (B) após as 

condições experimentais. Diferença (∆: Pós - Pré-teste) na Potência Relativa (C) e altura do salto vertical (D) 

entre as diferentes condições experimentais (N = 8). * Significativamente diferente para a condição sem VTC. 

 

Para cada variável dependente (pico de torque dos extensores do joelho e flexores do 

joelho, potência relativa e altura de salto), o poder estatístico do estudo foi calculado para as 

comparações entre os grupos. A magnitude do efeito para potência relativa (Cohen f = 0,855) 

e altura do SV (Cohen f = 0,729) foi considerada alta para as variáveis citadas indicando que 

o estudo teve poder estatístico superior a 70% para estas variáveis, e a magnitude do efeito foi 

moderadamente alta para pico de torque de flexores do joelho (Cohen f = 0,645), indicando 

que o estudo teve um poder estatístico superior a 60% para essa variável. 

 

5.5 Estudo 5 

Houve uma diminuição significativa na potência absoluta na banda Alfa durante os 

exercícios de AG associados com a VTC (45 Hz / 2 mm) em comparação com a condição C 

nos seguintes eletrodos: F7 (p: 0,03, tamanho do efeito: 0,750, poder: 0,708) e F8 (p: 0,01, 

tamanho do efeito: 0,838, poder: 0,909) (Figura 14). 
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Figura 14: Potência Absoluta da banda Alfa avaliada pela EEG nas diferentes condições experimentais 

condições (N = 7). A) F7, b) F8. 
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 6. DISCUSSÃO 

 

6.1 Estudo 1: 

O principal achado deste estudo é que a adição da VTC aos exercícios de AG não 

alterou a ativação EMG do músculo VL na população estudada, independentemente do ângulo 

avaliado. Além disso, 90º de flexão do joelho resultou em aumento na ativação muscular 

isométrica do músculo VL, comparado a 60º de flexão do joelho, sem modificação na 

transmissão de aceleração. Estes resultados refutaram a nossa hipótese de que a adição da 

VTC e um maior ângulo de flexão do joelho (60º vs 90º) aumentariam a rigidez muscular 

(ativação) e, conseqüentemente, a transmissão da aceleração aos membros inferiores. 

Parece haver uma discordância na literatura científica quanto à presença ou ausência 

do incremento na ativação EMG durante a VTC. Além disso, vários fatores podem influenciar 

esses resultados divergentes, tais como a angulação de flexão dos joelhos (CARDINALE, 

LIM, 2003; ABERCROMBY et al., 2007a; MARIN et al., 2011), a influência da rigidez do 

músculo ou a resistência do tecido muscular na transmissão de aceleração (FRATINI et al., 

2009) e a magnitude dos valores de aceleração durante o exercício vibratório (frequência, 

deslocamento pico-a-pico e duração do estímulo) (RITZMANN et al., 2012; DI GIMIANI et 

al., 2012; CARDINALE, LIM, 2003; FRATINI et al., 2009; MARIN et al., 2011; 

COCHRANE et al., 2009; MARÍN et al., 2009), diferentes modelos de plataformas 

vibratórias (RITZMANN et al., 2012; ABERCROMBY et al., 2007) e diferentes períodos de 

recuperação. 

Abercromby et al. (2007a) verificaram que a magnitude da resposta neuromuscular do 

VL durante os exercícios de AG foi maior apenas para os ângulos iniciais de flexão do joelho 

(10-15º e 21º). Para ângulos maiores, a adição da VTC não teve nenhum efeito na ativação 

EMG do músculo. Os autores inferiram que a co-ativação alfa-gama durante as contrações 

musculares voluntárias poderiam ter modificado a relação entre o comprimento do músculo e 

a tensão intrafusal. Além disso, o RTV seria afetado pela contração de vários grupos 

musculares simultaneamente. Portanto, a variação nas respostas neuromusculares durante a 

VTC pode ser modulada pela ativação muscular voluntária durante as diferentes fases do 

exercício de AG (ABERCROMBY et al., 2007a). Diante disso, acredita-se que o aumento na 

ativação voluntária dos músculos dos membros inferiores seria necessário para neutralizar o 

torque flexor gerado na articulação do joelho em ângulos maiores de flexão havendo, desta 
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forma, uma maior co-contração desses músculos para manter a co-ativação isométrica 

postural e redução nas respostas do RTV. 

Bosco et al. (1999) verificaram que o RMS na ativação EMG não alterou após o 

estímulo de vibratório. Entretanto, houve redução na potência EMG, demostrando uma 

melhor eficiência neural (BOSCO et al., 1999). Bosco et al. (2000) também demonstraram 

que o exercício com a VTC reduz os valores da ativação EMG dos músculos reto femoral e 

VL em relação à linha de base, mesmo com aumento no desempenho muscular (medido pelo 

SV e força muscular), indicando assim aumento na eficiência neuromuscular. 

Ao contrário dos achados do presente estudo, outras investigações encontraram 

aumentos na ativação EMG do músculo VL durante os exercícios de AG associados à VTC 

(DI GIMIANI et al., 2012; RITZMANN et al., 2012; CARDINALE, LIM, 2003; 

ROELANTS et al. 2006). Estes autores propuseram que o aumento na atividade EMG obtido 

com VTC estaria relacionado com incremento no recrutamento das unidades motoras inativas 

e aumento na sincronização entre as unidades motoras ativas durante o exercício 

(ROELANTS et al. 2006). No entanto, é importante notar que a hipótese no aumento do 

recrutamento nas unidades motoras foi obtida em estudos que utilizaram estimulação 

vibratória em músculos isolados. Portanto, acreditamos que a co-ativação dos músculos 

agonistas e antagonistas durante VTC associada ao AG isométrico poderia mascarar quaisquer 

incrementos na atividade EMG dos músculos agonistas, devido ao equilíbrio entre ativação 

excitatória (aferentes Ia aferentes) e inibitória (órgãos tendinosos de Golgi, mecanorreceptores 

da pele e receptores) (DI GIMIANI et al. 2012). 

Wakelling et al. (2002) demonstraram que o aumento na atividade do músculo durante 

a VTC ocorre quando a frequência de estimulação promovida pela plataforma vibratória é 

próxima daquela da vibração natural do tecido muscular. Considerando que as frequências 

naturais de vibração dos músculos extensores do joelho são próximas aos valores de 14-15 

Hz, a frequência de 30 Hz de estimulação não produziu um aumento na ativação muscular do 

músculo VL. O aumento na atividade muscular resultaria em melhor capacidade de 

amortecimento das ondas de vibração para os tecidos. 

O presente estudo mostrou um aumento na ativação EMG do músculo VL em 90º de 

flexão do joelho em comparação com 60º. Esta resposta EMG aumentada durante o exercício 

de AG está provavelmente relacionada com o aumento do torque flexor da articulação do 

joelho, pois a linha de gravidade move-se em relação ao eixo posterior do joelho (WILK et 

al., 1996). Assim, um aumento nas contrações dos músculos extensores seria necessário para 
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superar o torque flexor durante exercícios de AG (SOUZA et al., 2008), possivelmente como 

uma estratégia para o controle postural (ABERCROMBY et al., 2007a). Cardinale e Lim 

(2003) sugeriram que a ativação EMG em cada ângulo de flexão do joelho pode permitir a 

individualização de protocolos de treinamento muscular com a utilização da VTC. Assim, 

esses resultados podem ser úteis para a prescrição de uma metodologia adequada para 

programas estruturados de treinamento nas áreas de reabilitação e em ambiente desportivo. 

 Embora, no presente estudo, a magnitude de ativação neuromuscular do VL tenha 

sido influenciada pelo ângulo de flexão do joelho durante AG isométrico, Roelants et al. 

(2006) não encontraram diferenças na ativação muscular entre os exercícios de AG realizados 

a 90° e 125° de flexão do joelho, o que sugere a necessidade de estudos adicionais, com 

outros parâmetros podendo estar envolvidos na resposta EMG (ROELANTS et al., 2006). No 

entanto, no referido estudo, os autores não apresentaram a posição da tíbia e o controle dessa 

variável é extremamente importante porque interfere na ativação dos músculos extensores dos 

joelhos. 

A hipótese das respostas EMG e da transmissão de aceleração para os membros 

inferiores em função da posição do corpo é apoiada pelo modelo teórico de Cardinale e Bosco 

(2003) que postularam que a interação entre as propriedades mecânicas da unidade músculo-

tendão e o RTV regula a rigidez muscular para atenuar ondas vibratórias. Assim, a presença 

da potencialização da ativação EMG pode melhorar a rigidez muscular e, consequentemente, 

a transmissão de aceleração para os membros inferiores. Além disso, essa suposição foi 

apoiada por Fratini et al. (2009), que demonstraram uma correlação positiva entre a atividade 

muscular e a aceleração transmitida durante a estimulação vibratória, indicando que a 

transmissibilidade da aceleração para os membros inferiores poderia contribuir para 

determinar as condições que maximizam as respostas neuromusculares, podendo evitar os 

problemas da exposição crônica que têm destaque na medicina do trabalho. 

Os resultados do presente estudo refutaram a hipótese inicial uma vez que 90º de 

flexão do joelho resultou em um aumento da contração muscular isométrica do músculo VL 

em comparação com 60º de flexão do joelho sem modificação da transmissão de aceleração. 

Apesar da relevância desse estudo, algumas limitações no que diz respeito à amostra 

selecionada e ao protocolo experimental adotado devem ser destacados. Em relação à 

amostra, os indivíduos são saudáveis e a ausência de uma avaliação objetiva da força dos 

sujeitos indica que cuidado deve ser tomado em relação à generalização destes resultados. No 

que diz respeito ao protocolo experimental, os testes foram conduzidos em uma posição 
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isométrica, durante uma sessão única de avaliação. Portanto, os resultados poderiam ter sido 

diferentes se um protocolo dinâmico fosse aplicado ou após um protocolo de treinamento com 

a VTC. Além disso, deve notar-se que diferentes tipos de vibração podem produzir diferentes 

respostas na ativação EMG (ABERCROMBY et al., 2007a; RITZMANN et al., 2012) e os 

resultados devem ser interpretados considerando a utilização de vibrações sincrônicas, 

verticais e sinusoidais. 

 

6.2 Estudo 2: 

Os principais achados desse estudo foram que as doses de aceleração de 159,73 m.s
-2

 e 

319,45 m.s
-2

 aumentaram a potência relativa e altura do SV e também a potência e trabalho 

relativos no TW. Estes resultados apontam para a existência de uma curva dose-resposta, em 

que o desempenho muscular melhora quando exposto a uma faixa específica de acelerações 

durante o estímulo vibratório. 

Estudos recentes têm produzido resultados conflitantes sobre o efeito agudo da VTC 

no desempenho muscular. No entanto, vale mencionar, a vasta faixa dos valores de 

acelerações máximas utilizadas nestes estudos (52,7 m.s
-2

-591,58 m.s
-2

). Alguns autores 

acreditam que as mudanças no desempenho neuromuscular após a VTC (CARDINALE, 

BOSCO, 2003; KVORNING et al., 2006; RONNESTAD et al., 2004) são induzidas por 

perturbações momentâneas no campo gravitacional sobre o corpo. Em outras palavras, os 

protocolos de VTC devem ser manipulados para se obter valores máximos de aceleração 

dentro da faixa dose-resposta proposta de forma a melhorar o desempenho muscular. 

Pode-se notar que a aceleração de 31,55 m.s
-2

 parece ser insuficiente para gerar a 

sobrecarga neuromuscular, e, portanto, essa frequência não foi eficaz para incrementar o 

desempenho físico. Por conseguinte, os protocolos que utilizam baixos valores de aceleração 

máxima podem não ser eficazes na promoção de efeitos fisiológicos, capazes de gerar e 

manter o ganho no desempenho físico, tais como aumento na TM (COCHRANE et al., 2010; 

COCHRANE et al., 2008), diminuição na resistência muscular e articular (WRIGHT, 1973), 

aumento taxa da condução nervosa (ROSS, LEVERETTI, 2001), aumento da velocidade de 

processos metabólicos (BURNLEY et al., 2005), ou na ativação motora relacionada com o 

movimento voluntário (CARDINALE, LIM, 2003). Além disso, o efeito placebo pode ser 

descartado já que com a aceleração de 31,55 m.s
-2

 não houve incremento no desempenho 

muscular, apesar dos voluntários relatarem a sensação de transmissão do estímulo vibratório.  
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Os valores de aceleração máxima de 159,73 m.s
-2

 têm sido descritos na literatura como 

sendo capazes de promover melhora no desempenho físico, especialmente em testes de 

potência muscular (AVELAR et al., 2012; COCHRANE et al., 2008; COCHRANE, 

STANNARD, 2005). Cochrane et al. (2008) realizaram um estudo em que as alterações na 

TM foram obtidas como resultado da VTC e concluiram que essa intensidade de vibração foi 

eficaz em aumentar o desempenho de potência. No entanto, vale ressaltar que outros valores 

de aceleração máxima na faixa de 31,55 e 159,73 m.s
-2

 podem produzir efeitos positivos sobre 

o desempenho muscular.  

A literatura apresenta que acelerações máximas próximas a 100 m.s
-2

 podem ser 

suficientes para promover incremento em testes de impulsão vertical. Assim, Cormie et al. 

(2006) avaliaram a eficácia da VTC (aceleração de 88,74 m.s
-2

) no desempenho do SV e 

observaram incremento na altura do salto em cerca de 0,7%, após o estímulo vibratório 

(CORMIE et al., 2006). Além disso, Siu et al. (2010) examinaram os efeitos imediatos de 

dois protocolos com diferentes frequências de vibração, mas com mesmos valores de 

aceleração máxima (106,75 m.s
-2

), no pico de torque dos extensores do joelho. Foi verificado 

que a VTC em frequências de 26 Hz e 40 Hz mantêm o pico de torque concêntrico dos 

extensores do joelho após 10 episódios de 60 segundos de AG isométrico. 

O desempenho do SV parece responder positivamente às acelerações de 159,73 m.s
-2

 

(45 Hz / 2 mm) e 319,45 m.s
-2

 (45 Hz e de 4 mm). No presente estudo, foram observados 

aumentos na altura e na potência relativa do SV após VTC com as duas doses de aceleração. 

Estes dados são reforçados por estudo onde ambas as intensidades (45 Hz / 2 mm e 45 Hz / 4 

mm) de VTC foram capazes de aumentar a altura e a potência relativa do SV de modo 

semelhante (observação não publicada). É oportuno mencionar que outros fatores poderiam 

influenciar o desempenho muscular além da magnitude da aceleração da vibração, tais como: 

as características físicas e antropométricas, a padronização do protocolo do exercício durante 

o estímulo vibratório, o tipo de plataforma vibratória e o ângulo de flexão dos joelhos durante 

o AG associado com o vibratório. 

Verificando a curva de dose-resposta proposta neste estudo, pode-se notar que o 

protocolo de 60 Hz / 4 mm não foi capaz de promover um aumento significativo nos testes de 

desempenho muscular. Propõe-se que a ocorrência destes resultados (ausência de melhora no 

desempenho muscular após a VTC em intensidades muito altas) pode ter sido influenciada por 

uma possível fadiga muscular promovida pelo exercício de AG. Na literatura, existe a 

inferência de que a adição da VTC pode predispor indivíduos a uma carga adicional aos 
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exercícios (AVELAR et al., 2011; COCHRANE et al., 2008; HAZZEL et al., 2010; 

HERRERO et al., 2011; RITTWEGER et al., 2003). É possível que os valores máximos de 

aceleração produzidos pelo protocolo de 60 Hz / 4 mm tenham sobrecarregado 

excessivamente o sistema muscular, resultando em uma possível fadiga que bloquearia 

qualquer incremento nos testes de desempenho físico. 

Observando que os valores de aceleração máxima obtidos com os protocolos de 

vibração de 45 Hz / 2 mm e 45 Hz / 4 mm podem promover incrementos nos testes de 

potência muscular, acredita-se que deva ocorrer uma possível influência destas intervenções 

nos testes de DAICD (TW). Em nosso estudo, o protocolo de 45 Hz / 2 mm foi capaz de 

promover incremento na potência relativa e o protocolo de 45 Hz / 4 mm aumentou o trabalho 

relativo. Esses resultados sugerem que a VTC pode ser benéfica para melhorar o DAICD. De 

acordo com esses achados, Avelar et al. (2012) demonstraram que a VTC melhora o DAICD, 

indicando essa ferramenta com um recurso ergogênico para este tipo de desempenho. Sendo 

assim, a VTC poderia ser adequada principalmente para atividades de ciclismo em pista 

competição que consistem em sprints de 200 m a 500 m. Além disso, Oosthuyse et al. (2013) 

avaliaram o efeito da adição da VTC a exercícios aeróbio e anaeróbio e observaram um 

aumento de 6% na potência pico e 2% da potência média durante TW. Este estudo sugeriu o 

treinamento com VTC como um recurso potencial para melhorar a potência anaeróbica sem 

aumento na massa muscular em ciclistas. 

Apesar dos benefícios obtidos pela VTC em testes de potência muscular e potência 

anaeróbia dos membros inferiores, a adição da VTC não foi suficiente para aumentar a força 

de preensão manual. Nossos resultados estão de acordo com alguns estudos nos quais não foi 

possível verificar aumento no desempenho muscular dos membros superiores, mesmo com 

um aumento no desempenho para os membros inferiores (COCHRANE, STANNARD, 2005; 

DABBS et al., 2010). Cochrane e Stannard (2005) quantificaram o efeito agudo da VTC no 

SV contramovimento, força de preensão e flexibilidade e encontraram que a VTC foi capaz de 

melhorar o SV e flexibilidade sem mudanças na força de preensão. Os autores inferiram que 

os grupos musculares proporcionalmente menos expostos à vibração não apresentam 

modificações fisiológicas que potencializariam o desempenho muscular. Assim, as 

articulações mais proximas à base da plataforma vibratória recebem maiores acelerações e 

apresentam maior responsividade muscular. Diante do exposto, acreditamos que, no presente 

estudo, a transmissão de vibração aos membros superiores tenha sido amortecida pela 
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extremidade inferior e, por isso, não houve melhora no desempenho muscular dos membros 

superiores com a adição da VTC.  

O presente estudo tem limitações e os resultados devem ser interpretados dentro do 

desenho do experimento. É importante notar que foram utilizados frequências e 

deslocamentos pico-a-pico especifícos e, portanto, outros estudos devem ser realizados a fim 

de verificar o efeito da estimulação vibratória no desempenho muscular em menores faixas de 

acelerações. Além disso, estes resultados não podem ser generalizados para a população 

sedentária, visto que os voluntários deste estudo são fisicamente ativos. 

 

6.3 Estudo 3 

O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos do AP, da VTC e C sobre o DAICD. O 

principal achado foi que a adição da VTC a exercícios de AG foi capaz de melhorar o 

desempenho de sprint de 30 segundos.  

O aumento no desempenho muscular (potência de pico, potência relativa, cadência de 

pelada e trabalho relativo) observado em nosso estudo após a VTC vs o C é consistente com a 

literatura (BULLOCK et al., 2008; Di GIMINIANE et al., 2010; KELLY et al., 2010; PETIT 

et al., 2010; RHEA, KENN, 2009; WYON et al., 2010). Estudos recentes têm mostrado 

mudanças na ativação muscular após o estímulo vibratório em relação ao exercício C (mesmo 

exercício sem a adição da VTC) (HERRERO et al., 2011). Acredita-se que este aumento no 

desempenho físico esteja relacionado ao recrutamento de um maior número de fibras 

musculares tipo II sem esforço excessivo ou fadiga. Muitas vezes, o número de fibras 

musculares tipo II não são recrutadas por um exercício voluntário ou estímulo de AP. No 

entanto, uma maior percentual desse tipo de fibra muscular pode ser recrutada durante 

estímulo vibratório por causa da facilitação neuromuscular (KELLY et al., 2010).  

Diante disso, um possível mecanismo fisiológico relacionado à melhora no 

desempenho muscular após a VTC poderia ser uma maior ativação do fuso neuromuscular e 

do RTV, que atua predominantemente em motoneurônios α (DELECLUSE et al., 2003). No 

entanto, neste estudo, não foram observadas diferenças entre as três condições experimentais 

na atividade eletromiográfica do músculo VL. Este resultado é consistente com o estudo de 

Cormie et al. (2006) que observaram aumento no desempenho de potência muscular durante a 

altura do SV, sem alterações na atividade EMG após a vibração aguda em comparação com a 

condição C. Além disso, resultados semelhantes foram relatados no estudo de McBride et al. 

(2010) em que os autores verificaram que a VTC associada ao exercício AG foi capaz de 
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aumentar a força máxima dos flexores de joelhos em comparação com o placebo. Contudo, 

este resultado não foi acompanhado por um aumento significativo na excitabilidade neuronal 

motora ou ativação muscular, indicando que a melhora no desempenho muscular foi associada 

com a PAP. 

A PAP é um aumento transitório no desempenho contrátil do músculo após a atividade 

contrátil prévia ao teste de desempenho muscular. Com base neste princípio, é possível que o 

aquecimento ativo possa melhorar certos tipos de desempenho, aumentando o desempenho 

muscular contrátil. A PAP tem sido atribuída à fosforilação da cadeia leve da miosina e à 

afinidade aumentada ao Cálcio presente no citosol (BISHOP, 2003a, SALE, 2004, 

TOMARAS, MACINTOSHI, 2011).  

Cochrane et al. (2010) demonstraram que a força muscular isométrica de quadríceps 

foi significativamente maior após a realização do exercício associado com a VTC em 

comparação com o mesmo exercício realizado sem vibração, concluindo que uma sessão de 

exercício físico associado com a VTC promove aumento no desempenho muscular 

(COCHRANE et al., 2010). Entretanto, outros estudos que avaliem os possíveis mecanismos 

fisiológicos relacionados à VTC são necessários. 

Como a maioria dos efeitos de aquecimento tem sido atribuída a TM, pode-se postular 

que o incremento no DAICD observado neste estudo após a VTC em comparação com a 

situação C poderia estar relacionado com aumento na TM. Asmussen e Boje (1945) 

demonstraram que o aumento na TM de 1,4º C (ciclismo a 98 W durante 5 minutos) foi 

associado a uma melhoria de 4,2% no desempenho de potência muscular, indicando que o 

desempenho físico em exercícios de alta intensidade pode ser aumentado por um aumento da 

temperatura tecidual. É provável que o desempenho de alta intensidade melhorado, resultante 

do aumento da TM possa ser explicado por mecanismos que incluem a resistência diminuída 

dos músculos e as articulações (WRIGHT, 1973), aumento da taxa de condução nervosa 

(ROSS, LEVERETTI, 2001), bem como aumento na velocidade das reações metabólicas 

(BURNLEY et al., 2005). 

Além disso, estudos recentes demonstraram que a VTC possa promover aumento na 

TM (Cochrane et al., 2008). Diante desses resultados, Cochrane et al. (2008) desenvolveram 

um estudo em que as alterações na TM foram obtidas como resultado de atividades de 

ciclismo, VTC e imersão em água quente e concluiram que todos os três métodos de 

aquecimento, foram eficazes para aquecer o músculo da coxa, obtendo o mesmo aumento na 

potência pico. No presente estudo, a TM foi medida indiretamente por meio da fórmula que 
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utiliza dados da temperatura da pele (De RUITER et al., 1999). Como resultado, observou-se 

um maior aquecimento do músculo após o AP com manta térmica comparado com VTC e C, 

e que o aumento da TM não foi acompanhado por um maior desempenho no sprint de 30 s. 

Portanto, os dados deste estudo reforçam a hipótese de que outro mecanismo fisiológico, 

distinto da TM foi associado ao melhor desempenho físico após o estímulo vibratório em 

comparação com o controle. 

Acredita-se que alterações em outros parâmetros fisiológicos, tal como liberação 

hormonal, pode influenciar o DAICD. Por exemplo, aumento agudo nos níveis de 

norepinefrina podem influenciar a concentração de LACT sanguíneo e, consequentemente, o 

desempenho de alta intensidade após VTC em comparação com as outras condições 

experimentais (CORMIE et al., 2006). No entanto, uma vez que as concentrações de LACT 

no sangue foram semelhantes após as três condições experimentais, acredita-se que a melhora 

no desempenho muscular não esteja relacionada com mudanças no sistema metabólico 

glicolítico lático. O estudo realizado por Lacerda et al. (2007) reforça essa suposição. Lacerda 

et al. (2007) demonstraram que o DAICD em cicloergômetro foi aprimorado pela exposição a 

temperaturas acima da zona de neutralidade térmica comparado com um ambiente 

termoneutro. Essa melhora no desempenho não foi associada a uma maior mobilização de 

LACT pelo metabolismo glicolítico anaeróbio. No entanto, visto que houve aumento na 

concentração de amônia sanguínea, os autores sugeriram que os resultados encontrados 

estivessem relacionados com aumento na perda de nucleotídeos de adenina, resultante de um 

aumento na utilização energética nas pontes cruzadas, especialmente em fibras musculares de 

contração rápida. 

Além dos possíveis mecanismos acima mencionados, é importante destacar uma 

possível influência da estimulação vibratória no comando motor central, o qual pode ativar 

áreas específicas cerebrais que comandam a influência motora, facilitando o movimento 

voluntário subsequente (CARDINALE, BOSCO, 2003). 

Uma vez que a ativação neuromuscular, TM e mobilização de LACT não 

influenciaram os resultados de melhora no desempenho físico neste estudo, acredita-se que 

outros mecanismos poderiam ter influenciado os resultados observados, tais como aumento do 

fluxo sanguíneo para os músculos, elevação do consumo de oxigênio basal, aumento da 

preparação psicológica e da influência da estimulação vibratória no comando motor central 

(BISHOP, 2003a, 2003b). 



73 

 

 

 

Dessa forma, é plausível sugerir que exercícios de AG associados com a VTC possam 

melhoram o DAICD imediatamente antes das avaliações do desempenho físico. No entanto, 

pesquisas futuras devem se concentrar na compreensão dos mecanismos fisiológicos 

relacionados com a melhora no desempenho físico. 

  

6.4 Estudo 4: 

Os principais achados desse estudo foram que a adição da VTC potencializou o pico 

de torque concêntrico dos flexores do joelho e a potência relativa durante o SV. No entanto, o 

aumento nos valores dos deslocamentos pico-a-pico do estímulo vibratório não 

potencializaram os resultados. 

Um aumento significativo no pico de torque após o exercício de AG associado à VTC 

foi obtido em comparação com o mesmo exercício sem a adição da VTC. Este foi o primeiro 

estudo a demonstrar incremento no pico de torque concêntrico nos flexores do joelho. Siu et 

al. (2010) demonstraram aumentos no pico de torque excêntrico dos flexores de joelhos após 

o exercício vibratório realizado com frequência de 26 Hz (106,75 m.s
-2

), contudo esses 

resultados não atingiram um nível estatisticamente significativo quando comparado com a 

situação controle. Destaca-se que é importante conhecer a influência do estímulo vibratório 

sobre o pico de torque dos flexores dos joelhos de forma a atuar positivamente no 

desempenho físico subsequente. Sendo assim, o incremento no pico de torque dos flexores 

dos joelhos pode ser importante em modalidades esportivas que necessitam de ativação desse 

grupamento muscular para execução de testes de desempenho físico (como atividades de 

ciclismo e sprints). Dados do nosso grupo (AVELAR et al., 2012) fortalecem essa hipótese, já 

que foi observado aumento no DAICD após o exercício de AG associado à VTC.  

Contrariamente as respostas para o grupamento flexor, a adição da VTC não 

potencializou o pico de torque concêntrico para o grupamento extensor. Dados semelhantes 

foram observados no estudo de Jordan et al. (2009) no qual os autores não verificaram 

incremento no desempenho de força muscular para o grupamento extensor após o estímulo 

vibratório. Propõe-se que a ocorrência desses resultados (ausência de melhora do desempenho 

muscular dos extensores de joelhos) seria influenciada por um quadro de fadiga muscular 

promovido pelo exercício de AG. Durante essa modalidade de exercício ocorre intensa 

atividade do grupamento extensor, tanto na fase de contração excêntrica (flexão a 90º) quanto 

na fase de contração concêntrica (flexão a 10º), bloqueando a ocorrência da PAP. Outros 

estudos na literatura demonstram a ausência de aumento na resposta na ativação muscular 
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voluntária do grupamento extensor dos joelhos promovido pela VTC (KELLY et al., 2010; 

CORMIE et al., 2006; JORDAN et al., 2009; RONNESTAD et al., 2012). Todavia, estudos 

avaliando a ativação muscular de forma involuntária após o estímulo vibratório (JORDAN et 

al., 2009; COCHRANE et al., 2010) observaram aumento no pico de torque involuntário 

(excitação neuronal) de 12,4% após AG associado com VTC.  

Dados de potência muscular e desempenho físico dos membros inferiores desse estudo 

são consistente com a literatura atual, que demonstram que a adição da VTC aos exercícios de 

AG melhoram a potência relativa e altura do SV. Esses resultados reforçam a ideia que a 

vibração é um método alternativo de treinamento pré-competições em esportes como ciclismo 

e sprints. 

Dados similares foram obtidos no estudo de Cormie et al., (2006) que observaram 

aumento de 0,7% na altura do SV após VTC. A efetividade do protocolo proposto no presente 

estudo foi maior, uma vez que o aumento foi em torno de 4% após o AG realizado em 

associação com a VTC. Salienta-se, porém que os protocolos de vibração usados nos estudos 

supracitados foram diferentes, justificando assim as diferenças obtidas no desempenho de 

potência dos membros inferiores. Além disso, outras variáveis podem influenciar nos 

resultados, como o nível de treinamento dos voluntários e a padronização do SV. 

Um possível mecanismo fisiológico para aumento no desempenho de potência dos 

membros inferiores poderia ser a PAP (TILLIN, BISHOP, 2009). Assim, uma contração 

muscular prévia (condicionante) poderia induzir a liberação de íons Cálcio do retículo 

sarcoplasmático. Essa liberação ocorreria, pois a contração muscular ativa a enzima Kinase da 

cadeia leve de miosina, catalisando assim a fosforilação da cadeia regulatória de miosina, de 

forma a promover uma alteração estrutural da cabeça dessa proteína. Essas modificações 

permitiram uma junção mais rápida e eficiente dos filamentos de actina e miosina, gerando 

assim uma resposta muscular mais eficiente (TILLIN, BISHOP, 2009). Acredita-se, portanto, 

que o estímulo de vibração poderia influenciar na contração muscular prévia, potencializando 

a resposta de liberação de Cálcio e toda a reação em cascata subsequente. Para substanciar 

essa hipótese alguns autores tem especulado que a atividade vibratória impõe uma carga 

adicional aos exercícios (AVELAR et al., 2011; COCHRANE et al., 2008, RITTWEGER et 

al., 2000; 2003) podendo atuar no mecanismo proposto acima. 

Além do mecanismo de ação proposto (PAP), vale destacar outras possíveis hipóteses, 

como a influência da estimulação vibratória no comando motor central, que pode ativar áreas 

específicas do cérebro que comandam o movimento subsequente voluntário (CARDINALE, 
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2003), bem como diminuição na resistência muscular, maior liberação de oxigênio tecidual, 

aumento nas velocidades de reações metabólicas, aumento no fluxo sanguíneo muscular e 

efeitos psicológicos (BISHOP, 2003) produzidos pela VTC. 

Os resultados desse estudo demonstraram a efetividade da VTC na potência muscular 

dos membros inferiores e no pico de torque muscular dos flexores dos joelhos sem influência 

no pico de torque do grupamento extensor. Assim, esses achados suportam os relatos na 

literatura atual que demonstram que a PAP tem diferentes respostas em diferentes testes de 

desempenho físico (BISHOP, 2003a). 

O presente estudo tem limitações e os resultados devem ser interpretados dentro do 

seu desenho. É importante lembrar que frequência e deslocamento pico-a-pico específicos 

foram utilizadas e, portanto, os resultados não podem ser extrapolados para outros parâmetros 

de vibração, além disso, destaca-se a necessidade de padronização no intervalo de tempo entre 

a atividade condicionante e o teste de avaliação do desempenho (SALE, 2002). 

 

6.5 Estudo 5 

 

O principal achado desse estudo foi que a adição da VTC aos exercícios de AG 

diminuiu a potência absoluta da banda alfa nas áreas frontais cerebrais em comparação com o 

grupo C (exercício de AG sem a adição da VTC). Até onde se conhece, este foi o primeiro 

estudo na literatura que aponta modificações na atividade EEG após a VTC demonstrando que 

o exercício de VTC envolve ativação de componentes centrais além dos componentes 

periféricos. 

Resultados similares demonstrando que os efeitos da VTC envolvem não somente 

componentes periféricos, mas também componentes corticoespinhais e processos 

intracorticais foram obtidos por Mileva et al. (2009). Foi demonstrado que o exercício de AG 

associado à VTC (30 Hz e 1,5 mm de deslocamento pico-a-pico) foi associado com o 

aumento da excitabilidade corticoespinhal e alterações nos processos intracorticais (aumento 

da inibição intracortical e diminuição da facilitação) em relação ao exercício de AG sem 

VTC. Além disso, Cardinale e Bosco (2003) indicaram que é importante considerar a 

influência da estimulação vibratória em áreas cerebrais centrais do comando motor. Os 

autores mencionam que o estímulo vibratório ativaria as áreas motora suplementar e motora 

que influenciariam o estado de excitação de estruturas periféricas e centrais, facilitando o 

movimento voluntário subsequente podendo incrementar o desempenho muscular. 
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Dados do nosso grupo evidenciaram que os parâmetros de vibração utilizados no 

presente estudo são eficazes para melhorar o desempenho muscular em indivíduos fisicamente 

ativos durante a DAICD (AVELAR et al. 2.012), bem como em testes de força e potência 

muscular dos flexores do joelho (avaliados pela altura e potência relativa do SV) (dados não 

publicados). Assim, alterações do EEG podem possivelmente explicar as mudanças no 

desempenho físico após o exercício de VTC. 

O uso do EEG, especialmente a análise da banda alfa de frequência (8-13 Hz) tem sido 

apresentada como uma ferramenta importante para a análise da atividade cerebral em 

protocolos que utilizam a execução de tarefas motoras. A magnitude da potência nesta banda 

é inversamente relacionada ao nível de esforço cognitivo para uma região cortical específica e 

podem ocorrer aumentos de tal magnitude em áreas não ativas, o que sugere a seletividade na 

utilização de redes neurais durante o processamento da informação (STECKLOW  et al., 

2007). Além disso, tem-se observado que um aumento da potência na banda alfa cerebral, 

reflete o estado de ativação cortical diminuido e, consequentemente, fadiga, relaxamento ou 

diminuição na ansiedade (CRABBE, DISHMAN, 2004). Nossos resultados demonstram que a 

VTC promoveu uma diminuição na potência absoluta da banda alfa, indicando, assim, um 

aumento na ativação cortical que poderia influenciar o movimento voluntário subsequente. 

Outras investigações têm verificado as respostas na banda alfa do EEG após o 

exercício aeróbico realizado até a fadiga muscular (BRUMMER et al., 2011; MORAES et al., 

2007). Brummer et al. (2011) verificaram a ativação EEG durante um exercício em 

cicloergômetro e avaliaram o efeito da intensidade do exercício sobre a magnitude e 

localização nas alterações na densidade de corrente eletrocortical. Foi demonstrado que a 

densidade da corrente relativa do córtex motor primário (localizado no lóbulo frontal) foi 

amplificada com o aumento da intensidade, ao passo que a atividade do córtex sensorial 

primário e do córtex pré-frontal não foram alteradas com o exercício. Portanto, o córtex 

frontal parece estar relacionado com mudanças EEG promovidas pelo exercício. 

Nossos resultados demonstram mudanças na banda alfa em áreas frontais (F7 e F8) em 

ambos os hemisférios cerebrais. Este fato pode estar relacionado com o nível de atividade 

física nos voluntários deste estudo, uma vez que eles são classificados como indivíduos 

fisicamente ativos. Estudos têm mostrado que o hemisfério esquerdo parece ser responsável 

pelo planeamento dos movimentos, especialmente em atletas. Para os indivíduos fisicamente 

ativos, não considerados como atletas, a ativação cerebral ocorre em ambos os hemisférios 

(STECKLOW et al., 2007). 
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O exercício vibratório promoveu alterações nas atividades cerebrais, que foram 

expressas pelos padrões EEG observados no presente estudo. Essas mudanças EEG podem 

representar o rearranjo de diferentes sistemas fisiológicos como consequência do exercício. 

Modificações cognitiva, metabólicas, fisiológicas e bioquímicas podem contribuir para as 

alterações na atividade cortical frequentemente observadas após exercício agudo (MORAES 

et al., 2007), sendo representada neste caso pelo exercício de vibração. 

Em conclusão, a adição da VTC aos exercícios de AG ativa áreas cerebrais corticais 

demonstrando dessa forma, o envolvimento central durante o exercício vibratório. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Os resultados dos estudos supracitados indicam que o protocolo de VTC associado ao 

AG a 90º de flexão dos joelhos, nos parâmetros de VTC de 45 Hz/2-4 mm (159,45 - 319,45 

m.s
-2

), aumentou a altura e a potência do SV, bem como o desempenho anaeróbio dos 

membros inferiores, sem alterações na força de preensão. Os possíveis mecanismos 

relacionados com aumento no desempenho muscular dos membros inferiores seriam fatores 

intramusculares e envolvimento de componentes centrais (ativação EEG), sem modificações 

no metabolismo anaeróbio lático, na temperatura muscular e na atividade eletromiográfica.  
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