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APRESENTAÇÃO. 

 

vibração mecânica é uma tecnologia que está bem estendida e pode ser 
facilmente encontrada em clinicas, ambulatórios, hospitais, academias, clubes de 
esporte profissional e até mesmo de uso doméstico. Já são comuns também 

centros especializados unicamente em vibração mecânica ao redor do mundo. Nos 
Estados Unidos, 94% dos profissionais de futebol americano, 84% das equipes 
profissionais de baseball e 70% das equipes profissionais de basquete utilizam esse 
sistema como forma de aquecimento pré-treino, melhora da força muscular, melhora do 
rendimento e recuperação pós-treino. É uma tecnologia que está já incorporada nos 
centros aonde os profissionais da saúde atuam, faz parte da rotina diária e saber usa-la 
é fundamental! 

 

Existem muitos efeitos fisiológicos e terapêuticos positivos cientificamente comprovados 
que fazem dessa tecnologia uma ferramenta de trabalho excelente para os profissionais 
da saúde podendo ser utilizada na ortopedia, fitness, esporte, estética e em problemas de 
saúde diversos. Esses pontos serão todos comentados e estudados ao longo desse 
material.  

 

São muitas as vantagens dessa tecnologia como os protocolos de aplicação simples e 
rápidos, resultados imediatos, não ser invasiva, indolor, prazerosa, eficaz e com diversos 
efeitos cientificamente comprovados. À parte, tem a vantagem de tratar-se de uma 
terapia não farmacológica nem cirúrgica. 

 

Os profissionais da saúde tem acesso fácil à essa tecnologia, mas até o momento não 
existia nenhuma fonte de informação ou atualização sobre o tema o que provoca 
desinformação e mal-uso dessa tecnologia. Não havia uma forma de aprender a usar essa 
tecnologia e obter o conhecimento através de uma instituição educacional confiável e de 
respeito como a UNIFESP. É fundamental que os profissionais da saúde estejam 
capacitados no uso das tecnologias que pretendem utilizar com os seus pacientes e a 
instituição aonde eles se formam oferece as garantias necessárias. 

 

A parte de ajudar os profissionais da saúde no uso dessa tecnologia na prática diária, 
esse conhecimento também permite aos profissionais aspirar a linhas de investigação em 
tecnologia em universidades de todo o mundo que estão investigando seus efeitos em 
diversas populações com diferentes objetivos. Essa é uma área de atualidade com 
possibilidades de investigação em todos os campos do conhecimento. Também é bom 

A 
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reforçar que a ciência vai evoluindo e que os métodos podem ir variando com o tempo 
conforme forem surgindo novos estudos. Na data da publicação, a informação contida 
nesse material é a mais atual.  

 

É um tema de atualidade, com muitas publicações cientificas e linhas de investigação em 
andamento em Universidades de todo o mundo. O objetivo desse material é que você, 
profissional, aprenda a utilizar essa tecnologia e aplique os conhecimentos obtidos na 
sua prática diária com mais segurança e critério. 

 

Esse material não tem nenhuma intenção em promover nenhuma marca e não existe 
nenhum conflito de interesse. Algumas marcas serão citadas e abordadas devido à grande 
probabilidade dos profissionais se depararem com elas no dia a dia, por sua relevância e 
difusão no mercado e por terem permitido o uso de imagem dos seus produtos.  

 

Esse material foi escrito em um formato mais atual apresentando vídeos e imagens que 
pretendem facilitar e ilustrar melhor os conceitos em formato de texto.  

 

 

Desejo bons estudos a todos e fico à disposição para o que precisar. 

 
 
 
 

 
 

Prof. Mestre Uriel Sena. 
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A VIBRAÇÃO MECÂNICA. 
 

a física, vibração ou oscilação é qualquer movimento que se repete de forma 
regular ou irregular dentro de um intervalo de tempo. Mecânica é quando essa 
vibração é gerada por uma máquina.  

Os aparelhos de vibração que mais utilizamos na saúde são as plataformas vibratórias 
e as pistolas de massagem. Existem muitos modelos e marcas e mesmo variando seu 
desenho, as funções são similares. 

É uma tecnologia que está bem expandida e pode ser encontrada facilmente em 
academias, ambulatórios, hospitais, clinicas, uso doméstico, etc. Normalmente os 
profissionais que fazem uso dela são os fisioterapeutas e educadores físicos, mas 
infelizmente também é comum vê-la sendo usada por pessoas com desconhecimento 
no seu funcionamento. 

 

Figura 1.1. Modelo de pistola de massagem e de plataforma vibratória. 

 

As plataformas vibratórias são aparelhos de solo, normalmente de grande volume, e 
correspondem à técnica WHOLE-BODY VIBRATION (WBV) por serem capazes de 
estimular o corpo como um todo enquanto as pistolas de massagem são máquinas 
portáteis, de uso manual e correspondem à técnica PONTUAL, atuando localmente na 
região estimulada. Em alguns lugares você também poderá ver a pistola de massagem 
sendo referida como técnica de percussão que é uma outra forma de se referir à 
vibração.  

N 
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São diversos os efeitos já cientificamente comprovados do uso desse tecnologia. Já 
foram realizados diversos estudos e já podemos afirmar com certeza muitas coisas 
sobre ela. A seguir, veremos alguns dos efeitos já cientificamente comprovados dessa 
tecnologia e depois discutiremos como se conseguem esses efeitos e a biomecânica 
correspondente. 

 

EFEITOS E INDICAÇÕES GERAIS. 
 

A vibração mecânica (VM) atua em 4 pontos principais: 

 

1. SISTEMA MOTOR:  

 Melhora das funções motoras. 
 Melhora do rendimento esportivo. 
 Melhora da mobilidade e da estabilidade. 
 Promove a ativação muscular. 
 Promove o relaxamento muscular.  
 Reduz a dor muscular  
 Melhora da postura e da marcha. 

 

2. SISTEMA NERVOSO: 

 Melhora da propriocepção. 
 Melhora do equilíbrio. 
 Aumento do sinal eletromiográfico (EMG). 
 Melhora da dor e da fadiga. 

 

3. SISTEMA CIRCULATÓRIO: 

 Estimula a circulação sanguínea. 
 Estimula a circulação linfática. 

 

4. SISTEMA HORMONAL: 

 Estimula a liberação natural de hormônios anabólicos testosterona e hormônio 
do crescimento humano. 
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VANTAGENS DA VIBRAÇÃO MECÂNICA. 
 

À parte de contar com usos e populações diversas, com diversos objetivos e estar 
amplamente difundida, a VM possui algumas vantagens comparada com outros 
métodos:  

 Método não invasivo. 
 Não farmacológico. 
 Indolor. 
 De fácil aplicação. 
 Sessões de curta duração. 
 Efeitos fisiológicos e terapêuticos. 
 Efeitos agudos e a longo prazo. 
 Pode ser utilizada com diversos objetivos e em diversas populações.  
 Pode ser usada sozinha ou associada com outras terapias e treinos. 
 Tecnologia atual e bem expandida. 
 Conta com comprovação cientifica.  

 

EFEITOS FISIOLÓGICOS. 
 

São os efeitos da VM nos tecidos corporais que justificam os resultados e efeitos dessa 
tecnologia: 

 Aumenta a circulação sanguínea e linfática. 
 Melhora a perfusão dos tecidos. 
 Aumenta o sinal EMG e o recrutamento de unidades motoras. 
 Aumenta a densidade óssea e acelera a formação do calo ósseo. 
 Melhora a reposta neuromuscular. 
 Estimula a liberação natural de hormônios anabólicos como a testosterona e o 

hormônio do crescimento humano (hGH), de substâncias antioxidantes e 
diminuição das concentrações de ácido lático. 

 Ativa os sistemas nervosos central, periférico e simpático. 
 Melhora do sistema cardiovascular.   
 Melhora do sistema respiratório. 
 Melhora do sistema muscular. 
 Diminui a gordura corporal. 
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EFEITOS TERAPÊUTICOS. 
Para efeitos de treino e terapia, a VM consegue os seguintes efeitos: 

 Melhora a força, o trofismo e o tono muscular. 
 Melhora o rendimento esportivo em diversas modalidades. 
 Serve como aquecimento pré-treino. 
 Serve como recuperação pós-treino. 
 Reduz a fadiga. 
 Melhora a coordenação e a propriocepção. 
 Melhora o equilíbrio e a marcha. 
 Melhora a flexibilidade. 
 Melhora a composição corporal: aumento de massa muscular e diminuição da 

gordura. 
 Melhora a mobilidade articular. 
 Melhora a dor e a fadiga.  
 Ajuda a prevenir a queda em idosos. 
 Ajuda no tratamento de adultos e crianças com câncer. 
 Serve de treino para pessoas com mobilidade reduzida e acamadas. 
 Ajuda a controlar os níveis de glicose sanguínea.  
 Melhora a celulite. 
 Reduz o tempo de hospitalização e a condição física geral de pacientes 

acamados. 

 

CONTRAINDICAÇÕES. 
 
Mesmo tendo uma amplia possibilidade de aplicação em diversos públicos e 
conseguindo diversos efeitos positivos, a VM não pode ser aplicada em todo mundo. As 
contraindicações para uso dessa tecnologia até o momento são: 
 

 Gestação. 
 Trombose aguda. 
 Doenças cardiovasculares graves. 
 Uso de marca-passo*. 
 Implantes de quadril e joelho.   
 Hérnia aguda. 
 Epilepsia. 
 Infecções recentes. 
 Pedras renais. 
 Deslocamento de retina.  
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*cabe ressaltar que ainda não existe um consenso sobre a contraindicação em pacientes com 
marca-passo uma vez que a vibração é mecânica e o que realmente interfere no marca-passo são 
o magnetismo e a eletricidade. Devido a isso, não existe um consenso na literatura sobre essa 
contraindicação; sendo assim, pessoas com marca-passos constarão nessa lista como cuidado 
especial.  

 

BIOMECÂNICA. 
Para podermos entender como a vibração mecânica consegue todos esses efeitos 
positivos, precisamos entender a biomecânica dela. Alguns conceitos são importantes: 

Frequência: é a quantidade de estímulos gerados por segundo, ou seja, a quantidade 
de vezes que o aparelho vai vibrar por segundo. Quando maior a frequência maior será 
o estimulo, ou seja, maior será a quantidade de vezes que o aparelho vai vibrar. No 
gráfico corresponde à quantidade de ondas. A unidade de medida para frequência é 
Hz. A frequência é um parâmetro que controlamos na hora de programar a plataforma 
vibratória - memorize esse informação! 

Amplitude: é o tamanho da onda no gráfico compreendendo a distância entre o ponto 
mais alto da curva até o mais baixo. Quanto maior a amplitude, maior o estimulo. No 
gráfico corresponde à altura de cada onda; no aparelho corresponde à altura que a 
plataforma vai se deslocar. A unidade de medida para amplitude é mm (milímetros) e 
amplitude também é um parâmetro que controlamos quando usamos uma plataforma 
vibratória, sendo assim, memorize essa informação também.  

Vejamos esses conceitos no gráfico a seguir: 

 

Figura 1.2. Gráfico de representação de amplitude e frequência da VM. 
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No gráfico acima, vemos a identificação do que são a frequência e a amplitude no 
decorrer do tempo. Comparando A e B vemos que em B temos uma frequência maior 
que em A e ambas possuem a mesma amplitude.  

 

A vibração será mais intensa quando: 

 Aumentamos somente a frequência. 
 Aumentamos somente a amplitude. 
 Aumentamos ambas juntas, frequência e amplitude.  

 

Isso significa que na hora de programar a plataforma vibratória devemos pensar que 
quando você aumentar qualquer um desses parâmetros o usuário vai ser mais 
estimulado, ou seja, a vibração vai ficar mais intensa e o usuário vai sentir mais o 
estimulo.  

 

As plataformas vibratórias normalmente trabalham com frequências entre 2 e 60Hz 
dependendo do modelo. Por exemplo, quando aplicamos uma frequência de 30Hz quer 
dizer que a plataforma vibratória vai vibrar 30 vezes por segundo; 50Hz vai vibrar 50 
vezes por segundo e assim sucessivamente.  

 

A amplitude normalmente varia entre 2 e 12mm dependendo do modelo; é a altura de 
deslocamento da plataforma. Uma amplitude de 2mm quer dizer que a plataforma vai 
variar a altura em 2mm. Normalmente são consideradas baixas amplitudes menores 
que 4mm e altas amplitudes acima de 4mm. 

 
Figura 1.3. Ilustra o deslocamento da plataforma (amplitude). 

 

Essa parte será abordada com mais detalhes no capitulo exclusivo de plataforma 
vibratória. De momento, basta com que você entenda o que são frequência e amplitude.  
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TIPOS DE VIBRAÇÃO.  
 

Com relação ao ritmo, a vibração mecânica pode ser:  

Harmônica: onde as ondas são uniformes, idênticas, rítmicas e previsíveis para o 
corpo. 

Não-harmônica: onde as ondas não são uniformes, são diferentes entre si, arrítmicas 
e imprevisíveis para o corpo. 

 
Figura 1.4. Gráfico de representação dos tipos de vibração. 

 

Ambas são vibrações mecânicas, mas a sua física é diferente e, consequentemente, a 
forma em que o corpo responde a cada uma delas também é.  

As plataformas vibratórias e as pistolas de massagem trabalham com vibrações 
harmônicas, dessa forma, o corpo é capaz de se adaptar aos estímulos e gerar 
benéficos. É uma vibração segura e eficiente para o corpo humano. 

Por outro lado, as vibrações não-harmônicas, como aquelas produzidas pelas 
britadeiras usadas pelos operários de obras, é uma vibração que pode ser lesiva para o 
corpo. 
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Figura 1.5. Operários de obra usando uma britadeira mecânica que corresponde a uma vibração do tipo 

não-harmônica. 

 

Com relação ao plano de movimento a vibração pode ser classificada como sincrônica 
ou alternada.  

A vibração sincrônica consiste em que a plataforma vibra como um todo no plano 
vertical (no sentido superior e inferior). Nesse modo a plataforma vibra inteira como se 
fosse um bloco. Já a vibração alternada consiste na inclinação lateral da plataforma 
alternando os lados sobre um eixo (como uma gangorra). 

Figura 1.6. Vibração do tipo sincrônica e alternada respectivamente. 
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Até o momento não existem estudos que demonstrem qual dos sistemas é o mais 
eficiente, sendo assim, ambos são usados 
igualmente e conseguem os mesmos resultados 
positivos. Muitos estudos com plataforma 
vibratória nem sequer indicam qual é o tipo de 
vibração da máquina utilizada nesse aspecto. 
Até o momento são consideradas similares. 

Dependendo do modelo da plataforma 
vibratória, ela vai trabalhar em somente um 
plano, mas existem modelos que conseguem 
associar mais de um. Algumas plataformas 
conseguem trabalhar em 3 planos diferentes: 
vertical (baixo e cima), sagital (frente e trás) e 
frontal (laterais) simultaneamente. O plano 
de movimento usado vai depender do modelo e 
da marca. Nem todas trabalham com os 3 
planos. A imagem a seguir ilustra os 3 planos de 
movimento: 

Figura 1.7. Representação dos 3 eixos de deslocamento da plataforma vibratória. 

Esse entorno único vai provocar que o corpo responda em planos diferentes ao mesmo 
tempo ativando de forma mais eficiente o sistema neuromuscular e as correspondentes 
respostas (motora, sensorial, circulatória e hormonal).  

Resumindo, o corpo deve reagir ao estimulo de instabilidade e essas reações fazem com 
que o corpo solicite o sistema neuromuscular de forma reflexa.  

Quando andamos sobre o asfalto com um calçado esportivo temos um estimulo 
sensorial externo que é mais fácil de se adaptar que quando caminhamos descalços 
sobre um campo com grama, por exemplo. Correr com calçado esportivo é mais fácil e 
exige menos adaptações neuromusculares do corpo que na grama.  

  
Imagem1.8. Sujeitos correndo: o primeiro na areia e o segundo em solo duro.  
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Na imagem 1.8 vemos uma mesma atividade “correr” sendo realizada em dois 
ambientes diferentes: na areia e em solo duro. Mesmo sendo ambas atividades iguais, 
o tipo de solo muda o estimulo e faz com que correr na areia seja mais exigente que 
correr em solo duro.  

O tipo de estimulo que o corpo recebe e a instabilidade do meio faz com que a tarefa 
motora seja mais fácil ou mais difícil; mais simples ou mais complexa. A estabilidade 

do solo obriga o corpo a dar mais ou menos resposta neuromuscular. 

 

Pensando na plataforma vibratória, que é um solo instável em diversos planos, o corpo 
deve responder a esses estímulos, e por serem harmônicos, o corpo é capaz de responder 
adequadamente.  

Se a isso somamos a execução de algum exercício, como o agachamento, por exemplo, 
estamos obrigando o corpo a trabalhar em condições ainda mais duras e gerar ainda 
mais resposta neuromuscular gerando ainda mais benefícios - o que passa a ser um 
trabalho muito mais intenso e completo que um agachamento feito somente em solo 
estável, por exemplo. 

Lembre-se: quanto mais instável é o meio, maior deverá ser a resposta 
neuromuscular do corpo. 

 

FISIOLOGIA DA VIBRAÇÃO MECÂNICA. 
 

O corpo tem a habilidade de se adaptar de forma automática e instantânea aos 
estímulos externos. Por exemplo, quando estamos andando e tropeçamos, o corpo reage 
de forma automática com a intenção de não sofrer uma queda. Essa reação reflexa é o 
que acontece quando estamos sobre uma plataforma vibratória. A vibração mecânica 
proporciona um ambiente que obriga constantemente o corpo a reagir e se adaptar, 
gerando estímulos de contrações reflexas.  O corpo seleciona de forma automática que 
sistemas devem reagir ao estimulo, em que sequência e em que intensidade.  

Quando pensamos em resposta neuromuscular, devemos entender como a 
habilidade do sistema nervoso em responder às demandas externas e se adaptar. As 
informações recebidas pelo sistema nervoso geram adaptações no sistema muscular no 
momento que esse é ativado. Esse mecanismo corresponde à reposta reflexa de 
estabilidade. Vamos entender esse conceito: 
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Definição: é o funcionamento coesivo do sistema neuromuscular, que acontece quando 
o sistema nervoso solicita a ativação muscular para estabilizar o corpo frente a 
distúrbios externos dinâmicos.  

Essa resposta é feita de forma automática sem que você tenha que pensar para realizar 
os ajustes. É uma resposta que acontece a nível medular sem ascender ao córtex 
cerebral, ou seja, não somos cocientes dele nem precisamos pensar para que ocorra. 

Vejamos o reflexo de estiramento muscular (que também pode ser chamado de reflexo 
de proteção, arco reflexo ou resposta reflexa de estabilidade):  

 
Figura 1.9. Reflexo de estiramento. 

Quando um músculo recebe um estimulo externo, esse é percebido pelos 
proprioceptores corporais. Esses são os fusos neuromusculares (que estão localizados 
internamente no ventre muscular) e o órgão tendinoso de Golgi (localizado no tendão). 
Quando esses proprioceptores são ativados eles transformam essa informação física em 
química e a enviam ao sistema nervoso central (medula espinhal) através do neurônio 
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sensitivo (que é o nervo que conecta o músculo com a medula espinhal – informação 
aferente). Na medula, o neurônio sensitivo faz uma sinapse e transfere essa informação 
para os neurônios motores que, por sua vez, levam essa informação de volta ao sistema 
muscular (informação eferente) com duas respostas diferentes:  

 Contração: um motoneurônio sai da medula espinhal em direção à musculatura 
estimulada (agonista) e a contrai. 

 
 Inibição (ou relaxamento): outro motoneurônio sai da medula e leva a 

informação à musculatura antagonista para inibi-la (relaxa-la) e assim permitir 
a contração da musculatura agonista.   

Dessa maneira o corpo reage de forma reflexa ao estimulo externo - quando você reage 
instintivamente ao tropeçar para não cair, por exemplo. 

Essa informação é transmitida rapidamente com uma conexão na medula e as 
contrações necessárias são ativadas de forma reflexa e imediata. São contrações que 
você não precisa pensar para realizar nem escolhe que musculatura é ativada. Essa 
informação não sobe até o córtex cerebral, ou seja, você não pensa para realiza-la. É 
tudo muito rápido, é instintivo. Quando você está caindo e coloca as mãos no chão, os 
seus braços se movem sem você precisar pensar, é um arco reflexo. Esse é o sistema que 
continuamente está sendo ativado durante a vibração mecânica. A plataforma 
desestabiliza o corpo e este reage com múltiplas contrações musculares involuntárias 
coordenando os sistemas nervoso com o muscular (neuromuscular). 

Quando uma plataforma vibratória emite 30Hz de frequência quer dizer que por 
segundo o corpo terá que se adaptar a 30 estímulos diferentes.  Isso multiplicado 
por 30 segundos de exercício, por exemplo, implica em 900 respostas musculares – o 
que em um exercício em solo estável não acontece. 

Quanto mais musculatura envolvida (estimulada), maior será a força e mais intenso 
será o exercício. Daí a importância de entender que aumentar a frequência e a 
amplitude aumentam a intensidade do exercício.  

Assim é como a vibração mecânica ativa o sistema neuromuscular. Por isso, um 
exercício realizado em uma superfície instável e que gera repostas reflexas musculares 
é mais eficiente que um exercício feito em solo plano. Quanto mais estímulos, maior 
será a resposta e maior a adaptação e maior será a quantidade de unidades motoras 
solicitadas. Ao longo do tempo o corpo se adapta e melhora no exercício proposto. A 
isso chamamos de aprendizagem motora. 

Essa ativação do sistema neuromuscular induzida pela vibração mecânica é altamente 
eficiente e muito intensa e já foi amplamente demonstrada em diversos estudos que 
verificaram o aumento da atividade elétrica muscular (EMG) nas plataformas 
vibratórias.  
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PARA PRATICAR 
 

o final de algumas unidades faremos sugestões para você colocar em prática o 
conhecimento aprendido. É fundamental aplicar e testar os conceitos teóricos 
na prática e em você mesmo antes de aplicar em terceiros.  

Para essa unidade sugerimos que você consiga uma plataforma vibratória e: 

1. Prove e perceba as diferentes frequências e amplitudes. 

2. Perceba as sensações provocadas pela vibração como o formigamento, a tensão 
muscular, etc. 

3. Se possível, prove a diferença entre as oscilações sincrônica e alternada. 
Provavelmente você não encontrará muita diferença. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A 
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2. A PLATAFORMA 

VIBRATÓRIA E 

SEUS 

ACESSÓRIOS. 
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A PLATAFORMA VIBRATÓRIA. 

https://www.youtube.com/watch?v=dpFHmUbxnNs&feature=emb_logo 

 

plataforma vibratória é a ferramenta de vibração mecânica mais 
comumente usada e facilmente encontrada em clubes esportivos 
profissionais, clinicas, hospitais, academias, de uso doméstico, etc. Nos 

Estados Unidos, 94% dos profissionais de futebol americano, 84% dos times de 
baseball e 70% dos times de basquete utilizam esse sistema como forma de 
aquecimento pré-treino, melhora da força muscular, rendimento e recuperação 
pós-treino. É uma tecnologia que já está plenamente implementada e difundida 
nas instituições e os profissionais da saúde devem dominar o uso dela.  

 
Existem diversos modelos e marcas que apresentam características similares. 
Normalmente, a maioria dos modelos consegue frequências entre 16 e 50Hz que 
são mais do que suficientes para trabalhar adequadamente. Dependendo do 
modelo você terá mais ou menos espaço de superfície de trabalho e opções de 
acessórios. As plataformas maiores possuem mais espaço de trabalho e permitem 
variar mais os exercícios enquanto as menores têm a vantagem de serem portáteis 
e poderem ser usadas sobre o leito hospitalar, por exemplo. 
 
 
O termo oficial em inglês para o uso da vibração mecânica aplicada com uma 
plataforma vibratória é o whole-body vibration (vibração do corpo inteiro) com a 
sigla WBV. Isso é possível porque o corpo permite a passagem e a propagação das 
ondas de vibração de um ponto distal para um proximal. Por exemplo, quando 
um sujeito está de pé sobre a plataforma, as ondas conseguem ser propagadas 
desde os pés com muita intensidade, subindo pelas pernas e alcançando o resto 
do corpo inteiro, porém, vão perdendo intensidade.  
 

A 

https://www.youtube.com/watch?v=dpFHmUbxnNs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=h71bT2qHGlU
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Figura 2.1. A imagem mostra como as 
ondas mecânicas conseguem atravessar 
os tecidos, mas vão perdendo 
intensidade ao longo do trajeto. 
 
 
 
 
Ao mesmo tempo que o corpo 
permite que as ondas mecânicas 
sejam propagadas, os tecidos 
corporais vão absorvendo e 
oferendo resistência o que vai 
atenuando as ondas ao largo do 
caminho diminuindo sua 
intensidade. 
 
 
A postura mais utilizada e 
estudada é a de pé sobre a 
plataforma na posição de 
agachamento isométrico 
aonde o corpo inteiro é 
estimulado. Essa postura, a parte 
de estimular o corpo inteiro, 
permite que as ondas não 
cheguem com tanta intensidade 
na cabeça – já foi comprovado 
que não existe nenhum 
problema em que as ondas 
mecânicas cheguem na cabeça, é 
somente para que a experiência 
seja mais prazerosa e cômoda. 
 
 
 

Figura 2.2. Posicionamento de agachamento isométrico na plataforma vibratória. 
 
Nem todos os exercícios na plataforma vibratória estimulam o corpo inteiro e isso 
vai depender do posicionamento assumido, mas igualmente são referidos como 
WBV por utilizar a plataforma. Um exemplo disso é o exercício de tríceps dip onde 
somente são estimulados os membros superiores, parte superior do tronco e 
cabeça.  
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Figura 2.3. Exercício de tríceps dip na 
plataforma vibratória. 
 
A maioria das plataformas 
normalmente estão no formato 
de plataforma + torre, mas 
também existem alguns modelos 
que são no formato somente 
plataforma sem a torre.  
 
Algumas plataformas possuem 
dois painéis de configuração dos 
parâmetros sendo, normalmente, 
um na parte superior da torre e 
outro na parte mais baixa. A 
vantagem de ter um duplo painel 
é que o mais inferior permite que 

o usuário possa modificar as configurações estando em posturas baixas, como 
sentado sobre a plataforma, por exemplo, permitindo um fácil acesso durante o 
exercício sem precisar se levantar para configurar a máquina. É uma opção válida 
dependendo do uso que for dada à ferramenta. 
 

 
Figura 2.4. Modelo da estrutura da plataforma vibratória com torre. 

 
Os modelos que trazem a torre podem possuir ou não alças para agarre que 
podem ser úteis dependendo do uso pretendido, como dar mais estabilidade para 
pessoas idosas, por exemplo. As variações de modelos de plataformas e marcas 
são grandes mesmo tratando-se da mesma tecnologia. Os tamanhos são os mais 
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variados. A escolha do modelo deve ser feita pensando no uso que se dará e no 
que melhor se adapta às suas necessidades. 
 
 

MANEJO.  
 
A seguir, veremos como programar uma plataforma vibratória: 
 
O painel e os controles podem variar muito entre as marcas, mas o raciocínio e 
os parâmetros são os mesmos.  Será importante lembrar dos parâmetros 
biomecânicos que estudamos anteriormente (frequência e amplitude). 
 
Sabendo isso, é o momento de ajustar a máquina para o seu uso e como exemplo 
adotaremos o painel de uma plataforma marca KIKOS (modelo P202): 
 

 
Figura 2.5. Painel de controle da plataforma vibratória KIKOS modelo P202. 

 
 
Na imagem 2.5 temos os painéis de controle superior e inferior da torre 
respectivamente. Em ambos: 1) Visor do modo, 2) Visor da velocidade 
(frequência), 3) Visor do tempo, 4) Ajuste de tempo, 5) Ligar e desligar, 6) Botão 
de aumentar, 7) Botão de diminuir e 8) Botão de modo.   
 
Os botões correspondem à:  
 
1. MODO: 
 
Aqui é aonde visualizamos o modo da vibração escolhido.  
 
 



28 
 

Vibração Mecânica – Plataformas Vibratórias e Pistolas de Massagem® - ISBN 978.65-00-30378-0. 
UNIFESP – Escola Paulista de Medicina – Medicina do Esporte. Prof. Uriel Sena Lopes. 

 

2. VELOCIDADE: 
 
Aqui é aonde visualizamos a frequência de estimulação escolhida.  
 
3. TEMPO: 
 
Aqui é aonde visualizamos o tempo que foi programado e também é aonde 
aparece a contagem regressiva indicando o tempo que falta para finalizar a 
sessão.  
 
4. TEMPO: 
 
Esse é o botão aonde estipulamos o tempo da sessão. Uma vez pressionado, você 
pode aumentar ou diminuir o tempo da sessão tanto na configuração prévia como 
no andamento da sessão usando os botões aumentar e diminuir. 
 
5. LIGAR E DESLIGAR:  
 
Esse botão é usado para iniciar a plataforma. É o último botão a ser usado 
somente depois que você já fez toda a programação dos parâmetros. Ao 
pressioná-lo a máquina dá início e finaliza automaticamente quando o tempo que 
você estabeleceu termina. Apertando novamente esse botão ele serve para 
interromper uma sessão já iniciada. Pode ser utilizado em qualquer momento da 
sessão e a vibração é interrompida imediatamente. 
 
6. AUMENTAR: 
 
Esse botão serve para aumentar a frequência de estimulação e o tempo. Pode ser 
usado na configuração prévia ao início da sessão ou durante a sessão em 
andamento.  
 
7. DIMINUIR: 
 
Esse botão serve para diminuir a frequência de estimulação e o tempo. Pode ser 
usado na configuração prévia ao início da sessão ou durante a sessão em 
andamento.  
 
8. MODO: 
 
Esse botão serve para escolher o modo de estimulação. Corresponde à amplitude 
de vibração que, normalmente, as marcas dão nomes como “emagrecimento, 
queima de gordura, fitness, etc.”. Para saber a amplitude exata você deverá 
consultar o manual do modelo da sua máquina.   
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A sequência dos parâmetros pode ser determinada na ordem que você quiser. O 
importante é que tudo esteja programado antes de iniciar a máquina. Cada 
modelo e marca de plataforma terá um aspecto e opções diferentes, mas 
normalmente mantém características parecidas. Para manejar corretamente é 
sempre indicado ler o manual de instruções do fabricante que traz as informações 
de como usar o painel e fazer as configurações. A grande maioria das plataformas 
possui o painel de visualização e ajustes na torre, mas alguns modelos também 
possuem controle remoto com as mesmas funções.  
 
Algumas marcas possuem a opção de programas com parâmetros já pré-
estabelecidos que, normalmente, vem com nomes como “queima de gordura, 
relaxamento, tonificação, etc.”. Leia sempre o manual do equipamento antes de 
usar essas configurações pré-estabelecidas e optar por elas ao invés de uma 
configuração personalizada por você. O melhor sempre será você optar por 
configurar os parâmetros de forma personalizada de acordo com as necessidades 
e condição do usuário. As configurações pré-estabelecidas são um atalho útil 
dependendo do caso: vale a pena se a configuração que você tiver pensado usar 
for igual a uma configuração pré-estabelecida, ainda que o tempo que você vai 
economizar é pouco. 
 

MODO DE USO. 
 
Primeiramente devemos ajustar os parâmetros que queremos utilizar (os 
protocolos e parâmetros de ajuste para cada caso e objetivo serão discutidos nas 
próximas unidades). Normalmente, o usuário se posiciona na plataforma e só 
então devemos iniciar a vibração. Inicialmente o ideal é que o usuário não 
abandone a plataforma em funcionamento – isso só é feito somente em casos 
onde os indivíduos já estão acostumados e já possuem uma condição física e 
atlética boas.  
 
Você deverá interromper manualmente o estimulo durante a sessão com o 
usuário ainda posicionado na plataforma caso seja necessário usando o botão de 
desligar.  Oriente o usuário dessa possibilidade antes de dar início à sessão.  
 

A sessão deve ser interrompida imediatamente caso o usuário refira um 
grande desconforto ou apresente sinais de mal-estar. 

 
A plataforma é de uso individual e não devemos utilizar com duas pessoas ao 
mesmo tempo sobre ela – existem exceções; leia as informações do fabricante do 
modelo que você for usar. O usuário pode usar a plataforma utilizando calçado 
esportivo, meias ou completamente descalço (esse último não é o mais 
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recomendado por motivos de higiene. Caso for usá-lo, a plataforma deve ser 
higienizada previamente).  
 
Mesmo assim, existem alguns modelos cuja textura da plataforma pode resultar 
incomoda ao contato direto com a pele por serem ásperas; nesse caso, você pode 
colocar uma toalha por cima da superfície da plataforma. Alguns modelos trazem 
a parte uma almofada de gel removível. 
 

 
Figura 2.6. Plataforma vibratória sem e com a almofada de gel. 

 
 
Também devemos ter cuidado 
com o apoio direto em 
proeminências ósseas (como os 
cotovelos no exercício da 
prancha, por exemplo), não está 
contraindicado, longe disso, mas 
pode ser molesto para o usuário e 
devemos plantear o uso da 
almofada ou da toalha.  
 

 
 
 
 
 
Figura 2.7. Exercício da prancha frontal 
com apoio dos cotovelos sobre a 
plataforma. 
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ACESSÓRIOS. 
 
Com relação aos acessórios a plataforma vibratória pode ser usada de três formas: 
 Sem acessórios: exercícios livres sem nada, somente com a plataforma. 
 Com acessórios anexos: são acessórios que estão diretamente conectados à 

plataforma. 
 Com acessórios soltos: quando usamos algum outro acessório que não esteja 

conectado diretamente à plataforma. Pode ou não estar em contato, mas não 
está anexado. 

 
Na imagem a seguir vemos os exemplos:  
 

 

 
Figura 2.8. Plataforma sendo usada: sem acessório, com acessório anexado diretamente (correia), 
com acessório solto sem contato (medicine ball) e com acessório solto com contato direto na 
plataforma (medicine ball) respectivamente. 
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Estudos científicos já demonstraram que os acessórios anexados diretamente 
à plataforma são capazes de transmitir de forma efetiva a vibração através 
deles e, dessa forma, estimular o corpo indiretamente.  
 
Por exemplo, no segundo exercício da imagem 2.8, os membros superiores do 
usuário estão sendo estimulados de forma indireta pelas correias uma vez que os 
membros superiores não estão em contato direto com a plataforma.  
 
O acessório anexo mais utilizado, e que muitas vezes já vem junto com a 
plataforma, são as correias. As correias normalmente vêm em pares e o 
cumprimento pode ser ajustado. Normalmente as plataformas vem com algum 
tipo de alça para acopla-las e você pode anexar as correias que achar oportunas.  
 
Elas podem ser utilizadas juntas ou separadamente. A variedade de exercícios é 
enorme e essa parte será abordada com detalhes na unidade seguinte que será 
dedicada exclusivamente aos exercícios. 
 
Com relação aos acessórios que não estão acoplados, a imaginação é o limite; 
você pode associar a vibração a praticamente qualquer outro acessório como 
gomas elásticas, barras, anilhas, medicine ball, fitball, kettlebell, etc. Tudo vai 
depender dos seus objetivos e recursos disponíveis. O acessório pode estar ou não 
em contato direto com a plataforma sem estar anexado. Logicamente, a vibração 
só será transmitida pelo acessório se ele estiver em contato direto com a 
plataforma, estando ou não anexado. 
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PARA PRATICAR 
 

lgumas sugestões para praticar os conceitos dessa unidade: 
 
 

 
1. Prove em você mesmo a posição de agachamento isométrico. Tente usar 
diferentes ângulos de flexão do joelho para sentir a passagem da vibração com 
diferentes intensidades.  
 
2. Acople as correias na plataforma e sinta como a vibração passa através delas. 
Perceba com que intensidade a vibração é transmitida em diferentes ângulos, 
posições e comprimentos. Se você tiver correias de marcas e materiais diferentes, 
veja a diferença de transmissão da vibração entre elas.  
 
3. Prove alguns exercícios com algum acessório sem anexar. Tente com o acessório 
em contato direto com a plataforma e depois com ele sem estar em contato direto. 
Existe muita diferença!  
 
4. De pé na plataforma, use-a primeiro com um calçado esportivo e depois prove 
novamente com meias e descalço. Sinta a diferença. 
 
5. Faça o exercício da prancha frontal com apoio de cotovelos com e sem toalha 
sobre a plataforma e perceba a influência da textura da superfície. 

A 
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3. EXERCÍCIOS 

NA PLATAFORMA 

VIBRATÓRIA. 
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essa unidade veremos os principais exercícios e protocolos gerais que 
podemos realizar utilizando as plataformas vibratórias. O mais 
importante não é você simplesmente reproduzir os exercícios que estão 

nesse material e sim ENTENDER OS CONCEITOS PARA PODER CRIAR OS 
SEUS PRÓPRIOS EXERCÍCIOS BASEADOS NA TEORIA.  

Se você entender os princípios será capaz de criar exercícios a medida conforme 
suas necessidades. Nessa unidade veremos os princípios dos exercícios e o 
protocolos gerais. Os protocolos específicos com os parâmetros a serem usados 
na ortopedia, fitness e problemas de saúde serão abordados mais adiante na 
seguinte unidade. 

Para utilizar corretamente a plataforma e ter mais recursos na hora de escolher 
um exercício devemos entender alguns conceitos importantes de cinesiologia. Um 
conceito fundamental é que saber que o corpo sempre vai tender a voltar para a 
posição de equilíbrio e estabilidade de forma natural e automática. Dependendo 
da postura que o corpo assume, manter-se equilibrado pode ser mais fácil ou mais 
difícil. Isso é determinado pela: 

 
ALTURA DO CENTRO DE GRAVIDADE com relação ao solo: quanto mais 
alto o centro de gravidade, mais difícil é manter o equilíbrio. 

  
BASE DE SUSTENTAÇÃO: quanto maior a base de sustentação, maior será o 
apoio e melhor será o equilíbrio.  
 
O centro de gravidade é o ponto aonde todas as forças e as massas do corpo estão 
igualmente distribuídas. Esse ponto está localizado no tronco (região umbilical). 
 

 
Figura 3.1. O ponto vermelho indica a posição do centro de gravidade do corpo em diversas 

posturas. 
 
Em posturas aonde o centro de gravidade está mais perto do chão o equilíbrio 
será mais fácil. Por isso é verdade que pessoas mais altas, por terem o centro de 
gravidade mais afastado do solo, têm mais dificuldade no equilíbrio que as 
pessoas mais baixas. Também é verdade que exercícios feitos com o centro de 
gravidade mais próximo do solo são mais fáceis de manter o equilíbrio que em 
posturas mais altas. 

N 
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Figura 3.2. O círculo no umbigo indica o centro de gravidade e a reta indica a distância dele com 

relação ao solo. 
 
Analisaremos a figura 3.2: no exercício A vemos que o centro de gravidade está 
mais alto com relação ao solo comparado com o exercício B. Isso já nos indica que 
manter a postura e o equilíbrio em A é mais difícil que em B. 
 
 

Resumindo: quando mais baixo o centro de gravidade, mais fácil é manter o 
equilíbrio. 

 
 
A base de sustentação é o tamanho do apoio que o corpo tem para se manter 
equilibrado. Por exemplo, quando estamos de pé a base de sustentação são os 
dois pés e a distância entre eles. Se diminuímos a base, fechando as pernas e 
juntando os pés um com o outro, o equilíbrio fica mais comprometido que quando 
mantemos as pernas abertas. 
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Figura 3.3. Na imagem vemos uma base a apoio menor com os pés mais juntos ao lado de uma 
base maior com os pés mais separados indicado pela marcação vermelha. A base maior é mais 
estável que base menor. 
 

Resumindo: quando maior a base de sustentação, mais fácil será manter o 
equilíbrio. 

 
Pensando agora na base de sustentação, vamos rever os mesmos exercícios que 
vimos no centro de gravidade: 
 

 

 
Figura 3.4. A reta indica o tamanho da base de sustentação. 
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Analisando a figura 3.4, podemos observar que em A a base de sustentação é bem 
menor que em B e isso nos indica que será mais difícil manter o equilíbrio em A.  
 
Os conceitos de base de sustentação e altura do centro de gravidade devem estar 
claros na hora de propor um exercício na plataforma vibratória que, de por si, já 
é um ambiente instável.  
 
Já vimos nos capítulos anteriores que as ondas de vibração conseguem atravessar 
os tecidos e são propagadas pelo corpo (por exemplo, de pé na plataforma as 
ondas sobem dos pés até a cabeça). Também já sabemos que essas ondas vão 
perdendo força e intensidade a medida que avançam devido à resistência dos 
tecidos.  
 
À parte disso quantos menos “desvios” as ondas de vibração têm que fazer 
no seu trajeto, mais elas ascendem no corpo e mais elas mantêm sua 
intensidade.  
 
Esse é o conceito de DECOMPOSIÇÃO DO SETOR VETORIAL. Ou seja, é a 
interrupção e atenuação das ondas de vibração ao longo do seu trajeto devido aos 
desvios sofridos.  
 

 
Figura 3.5. Representação da decomposição do setor vetorial. 

 
Na imagem 3.5 vemos em A que a onda de vibração não sofre interrupções no seu 
trajeto e mantem sua intensidade enquanto em B a onda sofre mudanças no seu 
trajeto (vetor) e vai perdendo intensidade a cada quebra. 
 
Aplicando esse conceito, vamos pensar na posição de pé na plataforma: a vibração 
que é feita nos pés vai subir até a cabeça com muito mais intensidade quando 
mantemos o corpo ereto que quando flexionamos os joelhos e o quadril. Cada 
uma dessas flexões articulares gera uma “barreira/desvio” à passagem da vibração 
que chegará na cabaça com menos intensidade.  
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Figura 3.6. Representação da passagem das ondas de vibração e da decomposição do vetor. 

 
Na imagem 3.6 vemos dois exercícios sobre a plataforma onde no primeiro (de pé) 
as ondas de vibração, representadas pela barra branca, podem ascender através 
do corpo diretamente com mais facilidade chegando à cabeça com mais 
intensidade comparado com o segundo exercício (afundo), onde vemos que a 
vibração encontra resistência a sua passagem nas articulações do joelho e do 
quadril, que estão flexionadas, chagando na cabeça com menos intensidade. 
 
Ou seja, na hora de prescrever um exercício na plataforma vibratória devemos ter 
em conta que:  
 

Com pequenos ajustes no posicionamento e nos ângulos das articulações você 
poderá concentrar mais ou menos a vibração em uma zona concreta do corpo, 

ou seja, poderá escolher aonde quer concentrar mais a vibração. 

 
Sendo assim, é fundamental orientar o usuário com relação ao posicionamento 
para encontrar a melhor postura. É um processo de tentativa e erro onde o 
feedback do usuário será fundamental para determinar o posicionamento 
durante o exercício. Deveremos somar o feedback da sensação do usuário com 
nossos conhecimentos sobre o exercício para conseguir encontrar o 
posicionamento óptimo e concentrar a vibração aonde queremos.  
 
Para entender melhor esse conceito é recomendado você fazer esse teste em você 
mesmo e percebe-lo na prática – as orientações de prática estarão ao final desse 
capitulo. É bom entender isso antes de aplicar no usuário e na hora de pensar nos 
exercícios que você quer usar.  
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São conceitos importantes de cinesiologia que usamos nos exercícios de solo e 
que devemos aplicar também na plataforma vibratória. Devemos saber que: 
 

Podemos transladar qualquer exercício de solo para ser feito também na 
plataforma! 

 
Qualquer exercício com qualquer acessório! A diferença é que devido à fisiologia, 
a biomecânica e os efeitos fisiológicos e terapêuticos que vimos na primeira 
unidade, a plataforma passa a ser uma opção mais interessante de treino 
comparado com exercícios feitos somente no solo estável. Sendo assim, você como 
profissional da saúde deve usar os conhecimentos da sua área de atuação e 
transladá-los para a plataforma. 
 
É importante ter em conta também que a plataforma é como um “pequeno 
terremoto” e sensações como formigamento, aumento do tônus muscular ou 
cócegas são normais. São sensações agradáveis e nada que ninguém tenha que se 
preocupar, mas sempre é bom você orientar o usuário sobre isso antes de usar 
com ele pela primeira vez. Mesmo assim, caso o usuário não se encontre cômodo, 
ou tenha mareio ou qualquer outro sinal de incomodidade grave é recomendado 
interromper a sessão.  
 
 

PROTOCOLO INICIAL.  
 
Usar a plataforma vibratória pela primeira vez é uma experiência interessante 
porque as sensações e os efeitos dessa tecnologia não se comparam com nenhuma 
outra. Os usuários vão lembrar disso para sempre e compartilhar a experiência 
com seus amigos. Sendo assim, como profissional, você deverá garantir que esse 
primeiro contato seja uma experiência positiva, segura e eficiente.  
 
Antes de mais nada você deverá garantir que o usuário não tenha nenhuma 
contraindicação para o uso dessa tecnologia (rever capítulo 1). Faça a sua 
anamnese habitual e inclua esse item nela.  De acordo com os seus objetivos você 
pensará nos parâmetros e exercícios a serem utilizados tendo em conta todos os 
conceitos que vimos até agora (os parâmetros específicos serão vistos mais 
adiante nos capítulos 4 e 5).  
 
O primeiro contato é feito antes de iniciar uma rotina de treino ou reabilitação 
propriamente dita, ou seja, com um usuário novo e inexperiente e serve para que 
ele tenha o primeiro contato e sinta os efeitos da vibração, como o formigamento. 
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Também serve para que ele perca o medo e veja os efeitos imediatos, que é um 
ponto forte da VM e que devemos saber vender e explorar.  
 
A seguir, descreveremos uma sugestão de protocolo inicial para um usuário que 
vai utilizar a plataforma pela primeira vez. É uma prova simples e muito efetiva 
que fará o usuário entender a máquina e sentir os efeitos imediatamente: 
 
1. Primeiramente, comente com o usuário os benefícios do uso da plataforma 

vibratória e explique previamente o exercício que ele vai realizar. Comente 
também as sensações que ele vai sentir com a vibração, como o 
formigamento, e que são normais e prazerosas.  
 

2. Peça para ele fazer o teste de flexibilidade clássico para isquiotibiais: usuário 
de pé, um dos pés sobre a plataforma tocando o calcanhar (flexão dorsal do 
tornozelo) e com o joelho totalmente estendido. O usuário deverá buscar a 
ponta do pé com a mão ipsilateral. A plataforma deverá estar desligada 
nesse exercício.  

 

 
Figura 3.7. Ilustra o teste de flexibilidade de isquiotibiais e o posicionamento durante a 
estimulação no teste inicial. 
 
3. Em seguida, peça para ele manter o posicionamento do membro inferior e 

voltar o tronco ereto. Nessa mesma posição, ligue a máquina e faça uma 
aplicação de 30 segundos com 30Hz e amplitude baixa uma única vez. 

 
4. Ao finalizar a aplicação, peça para ele repetir o teste de flexibilidade e voltar 

a buscar o mesmo pé (o que está sobre a plataforma).  
 
100% dos usuários vai notar a diferença e conseguirá realizar a flexibilidade com 
mais facilidade. Os resultados são imediatos! 
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Depois desse contato inicial o usuário estará mais seguro e motivado ao usar a 
plataforma. Ficam claros o potencial e a efetividade da tecnologia e você consegue 
a confiança do usuário garantindo uma primeira experiência positiva. Isso é 
fundamental! 
 
 

EXERCÍCIOS SOBRE A PLATAFORMA 
VIBRATÓRIA. 
 
Agora que o nosso usuário já teve o primeiro contato com a tecnologia, podemos 
entrar com o treino ou reabilitação propriamente ditos. Lembramos que o 
importante não é reproduzir os exercícios desse material e sim que você tenha 
conhecimentos e recursos para criar seus próprios exercícios de acordo com suas 
necessidades e o perfil do usuário.  

Também vale a pena ressaltar que a plataforma pode ser utilizada como treino ou 
como reabilitação dependendo do uso e do objetivo que será dado.  

Vamos ver alguns exercícios na plataforma e comentar sobre eles: o exercício mais 
utilizado e mais estudado na literatura em VM é 
o agachamento isométrico com as mãos 
agarrando as alças. É um exercício que consegue 
efeitos positivos no corpo inteiro, possui as 
vantagens de ser facilmente executado e dar 
mais estabilidade ao usuário. Veremos mais 
adiante que, devido a essas vantagens, essa 
posição é muito utilizada em sessões de curta 
duração uma vez que conseguimos trabalhar o 
corpo como um todo. Também é útil para dar 
mais estabilidade ao usuário, sendo muito usada 
em pessoas com problemas de equilíbrio e idosos 
à parte do público em geral. É uma postura que 
trabalha o corpo por completo e foi a mais usada 
nos estudos científicos.  

Figura 3.8. Agachamento isométrico com agarre das mãos. 

À parte do isométrico, o agachamento pode ser feito de muitas formas, é um 
exercício com infinidade de variações podendo ser feito livre, com uma barra nas 
costas, pliométrico, assimétrico, etc.  

Todos são agachamentos, mas as respostas e as adaptações do corpo para realizar 
cada um deles são diferentes. 
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Figura 3.9. Variações do exercício de agachamento: A) isométrico com a medicine ball entre as 
pernas e os dois pés na plataforma, B) dinâmico unipodal com somente um pé na plataforma, C) 
isométrico livre com somente um pé na plataforma e D) dinâmico com balanceio da medicine ball 
e os dois pés na plataforma.    

 

Quando realizado sobre a plataforma vibratória, a parte dos objetivos e efeitos 
que conseguimos executado esse exercício de forma tradicional no solo, 
adicionamos os efeitos da vibração mecânica que estudamos previamente. Ou 
seja:  

O simples fato de estar sobre a plataforma já traz mais benefícios e é mais 
exigente que um exercício tradicional somente no solo. 
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Por exemplo, se você realizar o exercício de agachamento em 3 series de 30 
segundos a 40Hz de frequência, você adiciona 360 estímulos de contração reflexa 
à mais, á parte dos efeitos circulatórios, hormonais, etc. inerentes da VM. Pense 
também no centro de gravidade, na base de sustentação e na decomposição do 
setor vetorial para dificultar ou facilitar qualquer exercício. Tudo vai depender 
das suas necessidades, do condicionamento físico do seu cliente e dos seus 
objetivos e critério como profissional. 
 
 
O agachamento livre é um exemplo de exercício sem uso de acessório e é fácil 
aplicar os conhecimentos sobre ele. Vamos pensar agora em um exercício com 
uso de acessório anexado diretamente na plataforma. Esse tipo de exercícios são 
interessantes quando queremos conseguir os efeitos da vibração em uma parte 
do corpo que não está em contato direto com a plataforma. Lembre-se que os 
acessórios anexos diretamente à plataforma são capazes de transmitir a vibração 
através deles e estimular o corpo de forma indireta. Logicamente, a intensidade 
da transmissão vai depender do tipo de material do acessório, da forma, do 
comprimento, etc.  
 
 
O acessório mais comum e que muitas vezes já vem incluído com as plataformas 
são as correias. O uso delas é muito diverso e a transmissão da vibração por elas 
é muito boa o que nos permite estimular uma parte do corpo sem que esta tenha 
contato direto com a plataforma. Já está comprovado que as partes do corpo em 
contato com os acessórios também conseguem os benéficos da vibração de forma 
eficiente.  
 
 
São muitos os exercícios que você pode fazer com as correias, use a sua 
imaginação, os conhecimentos da sua área de especialização e extrapole os 
exercícios de solo para a serem feitos na plataforma.  
 
 
Caso a sua plataforma não tenha uma correia, você pode improvisar utilizando 
um substituto que tenha a mão como algum cabo, faixa, elástico, corda, etc. É 
bom lembrar que o material, o tamanho e as qualidades físicas do material da 
correia permitem mais o menos passagem da onda de vibração. Por exemplo, um 
cabo de metal permitirá a passagem da onda com muito mais intensidade que 
uma corda. 
 
 
Abaixo vemos dois exercícios para membros superiores utilizando esse acessório: 
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Figura 3.10. Uso das correias anexadas diretamente na plataforma vibratória. 

 
Analisando a imagem 3.10, ambos são o mesmo exercício e pretendem estimular 
o membro superior de forma indireta através da correia. No primeiro deles 
focamos somente o membro superior sem estimular o resto do corpo enquanto 
no segundo temos um dos pés na plataforma o que também estimula o lado que 
está em contato com a plataforma. O primeiro seria interessante nos casos em 
que não queremos estimular os membros inferiores por qualquer razão. 
 
 
Ainda pensando nas correias, vamos pensar agora no exercício de bíceps curl em 
duas situações diferentes: com alteres e com correia anexada: 
 

 
Figura 3.11. Exercício de bíceps curl. 
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O exercício de bíceps curl realizado na plataforma vibratória possui os mesmos 
objetivos e propriedades que quando é realizado sem a plataforma (modo 
tradicional), porém, a plataforma vai potencializar os resultados – e já sabemos o 
porquê. Na imagem 3.11 ambos exercícios são bíceps curl mas quando usamos a 
correia a vibração chega de forma indireta nos membros superiores através das 
correias comparado com o mesmo exercício usando alteres, onde as ondas de 
vibração chegam nos membros superiores através do corpo. São o mesmo 
exercício, porém, a dinâmica deles muda e você deverá escolher o que for mais 
adequado de acordo com seu critério profissional e objetivo. 
 
Durante o bíceps curl você pode ter o usuário completamente de pé sobre a 
plataforma se quiser estimular o corpo inteiro, somente uma perna apoiada, 
totalmente fora da plataforma, etc. Por exemplo, se queremos trabalhar os 
membros superiores de uma pessoa com próteses de quadril, logicamente não 
poderemos aplicar a VM nos membros inferiores dela porque essa pessoa possui 
uma contraindicação para o uso da VM. Utilizar, por exemplo, o bíceps curl com 
o paciente fora da plataforma é uma maneira de conseguir usar a VM sem colocar 
o usuário em risco e conseguir aproveitar essa tecnologia. Esse é um exemplo de 
raciocínio que você deve ter na hora de usar a tecnologia na prática. 
 
Pensemos agora em alguns exercícios em plataforma com acessório sem anexar: 
nesse caso, os acessórios podem ou não estar em contato direto com a plataforma. 
Logicamente, a vibração será transmitida ao acessório somente se este estiver em 
contato direto com a plataforma. A escolha vai depender dos seus objetivos e 
interesses.  
 

 
Figura 3.12. Flexão de braço com o acessório solto sem contato com a plataforma. 
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Figura 3.13. Balanço com medicine ball; acessório solto sem contato com a plataforma. 

 
 

 
Figura 3.14. Descarga de peso em membros superiores. Acessório solto com contato direto com a 

plataforma. 
 

Nas imagens anteriores vemos três exemplos de exercícios com o mesmo 
acessório e em todos ele está solto (sem anexar na plataforma). No primeiro e no 
segundo a medicine ball está fora da plataforma e, portanto, não transmite a 
vibração mecânica.  No terceiro, a medicine ball sim está em contato com a 
plataforma e vai transmitir a vibração para o corpo. 
   



48 
 

Vibração Mecânica – Plataformas Vibratórias e Pistolas de Massagem® - ISBN 978.65-00-30378-0. 
UNIFESP – Escola Paulista de Medicina – Medicina do Esporte. Prof. Uriel Sena Lopes. 

 

Os exercícios podem ser realizados de forma individual ou em grupos, porém, não 
é habitual exercícios com mais de uma pessoa por vez na plataforma. Isso não 
quer dizer que esteja proibido, é somente incomum. Consulte as informações do 
fabricante com relação ao peso que o aparelho suporta e avalie o tamanho da 
plataforma com relação ao exercício que você quer usar com mais de uma pessoa 
ao mesmo tempo e veja se é possível. 
 
Quando quiser utilizar o treino com plataforma em grupo você pode utilizar 
circuitos onde a plataforma seja uma das estações, por exemplo.  
 

 
 

Figura 3.15. Exemplo de circuito de exercícios aonde a plataforma é uma das estações. 
 
 
Os circuitos são uma boa opção se você quiser variar mais a sessão (sem ser 
exclusiva de VM) ou tiver muita gente ao mesmo tempo para usar a máquina, por 
exemplo.  
 
Agora, pensando em uma situação diferente do circuito aonde você vai usar 
somente VM com um único usuário: existem alguns modelos básicos e gerais já 
pré-estabelecidos que usamos com as plataformas vibratórias. Essa proposta geral 
de uso da VM tem como objetivo oferecer uma experiência completa ao usuário 
e que este possa experimentar todos os efeitos dessa tecnologia.  
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Essa proposta se centra em 5 pontos essenciais: 
 

1. Ativação muscular. 
2. Treino para membros inferiores. 
3. CORE. 
4. Treino para membros superiores. 
5. Relaxamento / Massagem. 

 
Nesses 5 pontos nosso objetivo é oferecer uma experiência completa e, 
normalmente, usamos quando temos a plataforma a nossa disposição por um 
pouco mais de tempo. Seguem os 5 passos desse protocolo: 
 
 
EXERCÍCIO 1 - ATIVAÇÃO 
MUSCULAR: 
 
Realizamos o mesmo exercício descrito 
no protocolo inicial, dessa vez, 
estimulando uma perna por vez. 30Hz, 
frequência baixa por 30 segundos. 
Uma vez com cada perna é suficiente 
mas você pode repetir até 3 vezes. 
 

 
 
 

Figura 3.16. Exercício 1: ativação muscular. 
 
 
EXERCÍCIO 2 - TREINO PARA 
MEMBROS INFERIORES:  
 
Agachamento isométrico livre sem 
agarre na plataforma, 5 series de 30-45 
segundos, 30-40Hz, amplitude baixa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.17. Exercício 2: treino para membros 
inferiores. 
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EXERCÍCIO 3 - CORE:  
 
Prancha frontal com apoio das mãos 
(ou do cotovelo) sobre a plataforma, 3 
series de 30-45s segundos, 30-35Hz e 
amplitude baixa. 
 

 
 
 
 
 

Figura 3.18. Exercício 3: treino de CORE. 
 
 
 
EXERCÍCIO 4:  TREINO PARA 
MEMBROS SUPERIORES:  
 
Remo com correia usando as duas 
mãos (isotônico ou isométrico). 3 series 
de 30-45 segundos, 30-40Hz e 
amplitude baixa. 
 

 
 

Figura 3.19. Exercício 4: treino para membros 
superiores. 

 
 
EXERCÍCIO 5 – MASSAGEM:  
 
Deitado em decúbito dorsal ou 
sentado com as panturrilhas sobre a 
plataforma. 1-2 minutos, 30-50Hz e 
amplitude alta. Você pode utilizar um 
step para o paciente deitar caso a 
plataforma seja muito alta (opcional, 
questão de comodidade).  
 
 

 
Figura 3.20. Exercício 5: massagem. 
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A seguir, indicamos uma proposta de treino global com os mesmos objetivos que 
a proposta anterior, porém, de curta duração. É um protocolo útil para quando 
você tem a plataforma disponível por pouco tempo.  
 
Consta de 3 etapas:  
 

1. Ativação muscular, 
2. Treino global e  
3. Relaxamento. 

 
 
EXERCÍCIO 1: ATIVAÇÃO 
MUSCULAR: 
 
Ativação de isquiotibiais, como no 
protocolo anterior, ou uma perna 
por vez na plataforma em posição 
de afundo. 30Hz de frequência, 
intensidade baixa por 30 segundos. 
 

 
 
Figura 3.21. Exercício 1: posicionamento de 
ativação muscular com uma perna em 
posição de afundo. 
 
 
EXERCÍCIO 2: TREINO 
GLOBAL:  
 
Agachamento isométrico com ou 
sem agarre na plataforma. 5 series 
de 30 segundos a 30Hz com 
amplitude baixa e descanso de 30 
segundos. Essa postura é a mais 
estudada na literatura cientifica e 
está comprovado que consegue 
todos os efeitos fisiológicos que 
estudamos na primeira unidade. 
Sendo assim, é o exercício mais 
indicado em sessões curtas. 
 

 
Figura 3.22. Exercício 2: posicionamento de agachamento isométrico com agarre na plataforma. 
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EXERCÍCIO 3: RELAXAMENTO: 
 
Deitado com a panturrilha sobre a 
plataforma, 1-2 minutos de 
estimulação com 30-50Hz de 
frequência e amplitude alta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.23. Exercício 3: posicionamento 
para relaxamento. 

 
 
Com esses 3 exercícios você consegue um uso geral mais curto que contempla 
três pontos importantes da VM e o seu cliente consegue uma experiência 
completa em pouco tempo e você não precisa ter a máquina a sua disposição por 
muito tempo. 
 
Esses protocolos são gerais e servem para você começar a se familiarizar com a 
tecnologia e poder atender os seus clientes com confiança no que está fazendo.  
São protocolos simples e efetivos que servem caso você tenha pouco tempo 
disponível para usar a plataforma ou esteja iniciando com um cliente. 
Logicamente você pode usar a plataforma o tempo que precisar e aplicar seus 
próprios protocolos e exercícios dependendo dos seus objetivos.  
 
São comuns os treinos e sessões de reabilitação inteiramente usando a VM, mas 
isso vai depender da sua realidade profissional e dos seus objetivos. Pelo mundo, 
existem centros especializados unicamente em VM onde a proposta de treino e 
reabilitação é com uso exclusivo integralmente com exercícios usando essa 
tecnologia. São feitas sessões individuais e em grupo e as possibilidades são de 
negócios grandes.  
 
Aproveito também para comentar que a plataforma vibratória faz o preço da 
sessão aumentar não só pela “novidade”, mas também pelo espaço que ocupa, 
pelo conhecimento do profissional, pelo valor da máquina, etc. É uma forma de 
conseguir mais efetividade nos resultados e no tempo da sessão e agregar mais 
valor no atendimento. 
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PARA PRATICAR 
 

ara praticar os conceitos dessa unidade sugerimos que você aplique em si 
mesmo: 
 

1. Coloque a prova o conceito de centro de gravidade: prove algum exercício com 
o centro de gravidade mais alto e outro com o centro de gravidade mais baixo e 
veja a diferença entre eles com relação a manter o equilíbrio. 
 
2. Coloque a prova o conceito de base de estabilidade: de pé na plataforma, realize 
um agachamento normal com os dois pés apoiados e agarrando o apoio da 
plataforma e depois o agachamento com somente uma perna sem apoiar as mãos. 
 
3. Ainda no agachamento, prove o exercício com diversas amplitudes de flexão do 
joelho para perceber outra vez o conceito de decomposição do setor vetorial. 
Perceba como as ondas se concentram mais em uma zona e como atenuam a 
ascensão até a cabeça. Realize também mudanças na posição do quadril e do 
tronco e veja como pequenas mudanças na postura mudam a passagem das 
ondas.  
 
4. Pratique o protocolo de contato inicial. 
 
5. Pratique o protocolo geral: versão longa e curta. Sinta os exercícios e marque o 
tempo que você gasta em cada protocolo.  

P 
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4. PROTOCOLOS DE 

USO NO ESPORTE E 

FITNESS. 
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VM pode ser referida e usada como TREINO ou como TERAPIA. O termo 
escolhido será de acordo com o objetivo que estivermos dando ao aparelho 
e o tipo de usuário; por exemplo, se usamos a plataforma para melhorar a 

força muscular em um atleta usamos o termo “treino de VM”. Caso seja usada 
para melhorar a força em um paciente com Parkinson usamos o termo “terapia 
de VM”. Nos artigos científicos você vai encontrar ambos termos e saiba que 
foram escolhidos conforme o uso que se dá para a tecnologia.   

 
A VM está altamente indicada no esporte e é utilizada tanto por esportistas 
profissionais de alto nível como por esportistas amadores e fitness. Já possui seus 
efeitos cientificamente comprovados nesse campo e é capaz de melhorar: 
 

 O rendimento. 
 A força muscular.  
 A flexibilidade. 
 A dor relacionada ao treino.  
 Serve como aquecimento pré-treino. 
 Serve como recuperação pós-treino. 

 
São muitos os protocolos e ainda existem muitas linhas de investigação em 
aberto, o que nos indica que ainda seguirão saindo ainda mais informações e 
protocolos.  
 
 
Nessa unidade serão apresentados os protocolos validados que você poderá 
utilizar no seu dia a dia profissional com segurança e conseguir um excelente uso 
dessa tecnologia. Os protocolos descritos estão baseados na evidencia cientifica.  
 
 
Considere “baixa” amplitudes menores que 4mm e “alta” amplitudes maiores 
que 4mm. 
 
 

AQUECIMENTO PRÉ-TREINO E 
RECUPERAÇÃO PÓS-TREINO 

 
Já está comprovado que a VM serve tanto como método efetivo de aquecimento 
e preparação pré-treino como método de recuperação pós-treino. Na preparação 
pré-treino a VM aumenta a circulação sanguínea e a resposta neuromuscular 
enquanto na recuperação pós-treino a VM reduz a dor, relaxa a musculatura e 
remove os produtos catabólicos, como o ácido lático. A VM vai ser importante 

A 
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para acelerar esses processos e aumentar a sua eficiência. Os parâmetros 
utilizados com esses fins descritos na literatura são:  
 

AQUECIMENTO PRÉ-TREINO RECUPERAÇÃO PÓS-TREINO 

3-10 minutos 1-2 minutos 

5-12 Hz 5-10 Hz 

Amplitude baixa Amplitude baixa 

De pé na plataforma mantendo a 
posição de agachamento isométrico é a 
posição mais utilizada, mas você pode 
usar qualquer exercício que achar mais 
adequado dependo da zona que quiser 
aquecer ou exercícios relacionados à 
atividade do esportista/atleta. 

De pé na plataforma em posição de 
agachamento, deitado no chão com 
as pernas sobre a plataforma, braço 
apoiado, etc. Busque um 
posicionamento cômodo e que 
concentre a vibração nas zonas de 
interesse. 

 
 

 
Figura 4.1. Exemplo de posicionamento para relaxamento de membros superiores e cervical. 
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TREINO DE FORÇA 
 
A força é a capacidade que a musculara tem de suportar e mover uma carga. A 
literatura já comprovou diversas vezes que a VM é capaz de melhorar a força 
muscular de forma muito efetiva e é um dos principais efeitos e usos dessa 
tecnologia - uma vez que esta é a variável mais estudada.  
 
A literatura sugere que esse efeito é conseguido devido ao aumento da demanda 
neuromuscular com um aumento significativo do sinal EMG, que confirma um 
maior recrutamento de unidades motoras, e pelo aumento das concentrações 
sanguíneas de testosterona e hGH.   
 
Os parâmetros que são usados com esse fim são: 
 

3-5 minutos por exercício podendo 
dividir em series. Qualquer posicionamento, exercício e 

protocolo de treino que julgue mais 
adequado dependo da zona que quiser 
estimular e seus objetivos com o sujeito. 
Você também pode fazer uso de 
acessórios. Translade o treino de força 
habitual para ser feito na plataforma. 

25-40 Hz 

Amplitude alta 

 
 

 
Figura 4.2. Exemplos de treino de força: agachamento assimétrico com alter e biceps curl com as 
duas mãos usando correia. 
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Figura 4.3. Fly para peitoral com alter e triceps dip. 

 
 
 

TREINO DE PROPRIOCEPÇÃO E EQUILÍBRIO  
 
 
A propriocepção, também conhecida como cinestesia, é a capacidade que o corpo 
tem de reconhecer a sua posição e orientação no espaço. Por exemplo, se você 
fechar os olhos agora mesmo você será capaz de dizer como estão posicionados 
os seus braços e pernas sem precisar olhar, somente pela percepção que você tem 
do corpo. O equilíbrio é a capacidade do corpo de manter o estado em que se 
encontra e onde todas as forças que atuam nele são nulas. 
 
A propriocepção e o equilíbrio são parte fundamental dos exercícios no esporte 
tanto para prevenção como tratamento de problemas relacionados ao ato 
esportivo. À parte do mundo esportivo, é sempre uma excelente opção de treino 
e reabilitação para idosos. A melhora do equilíbrio é um dos efeitos mais 
importantes da VM! 
 
Esse treino está recomendado ser feito a longo prazo (6 meses – 3 a 5 vezes por 
semana). O protocolo consiste em: 
 

15-25 minutos de estimulação 
divididos em series. Você poderá utilizar os exercícios 

clássicos de equilíbrio e 
propriocepção tradicionais que 

esteja acostumado a usar, porém, 
executados na plataforma. 

5-12 Hz 

Amplitude baixa 
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Figura 4.4. Equilíbrio unipodal. 

 

 
Figura 4.5. Afundo isométrico sobre a fitball e equilíbrio sentado na fitball. 

 
 

TREINO DE POTÊNCIA 
 
A potência muscular consiste na força aplicada em proporção a velocidade 
(tempo) em que a musculatura é capaz de realizar um trabalho. É uma qualidade 
necessária em diversas modalidades esportivas como o ciclismo, o atletismo, o 
crossfit, etc.  
 
Conseguimos melhoras nesse quesito usando o seguinte protocolo: 
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5-6 minutos por exercício com 
descanso entre 10 segundos a 3 

minutos 

Simule os exercícios de potência 
convencionais de solo sobre a 
plataforma. As mudanças de 
posicionamento, saltos verticais e 
movimentação ativa e explosiva e 
exercícios com o próprio peso estão 
indicados. 

18-30 Hz 

Amplitude alta 

 
 

 
Figura 4.6. Escalador e lunge lateral dinâmico. 

 
 

 
Figura 4.7. Subir e descer a plataforma e lançamento de medicine ball. 
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FLEXIBILIDADE 
 
A flexibilidade é um dos pilares em qualquer treino esportivo e no tratamento e 
prevenção de diversos problemas de saúde. É importante para prevenir lesões 
esportivas e melhorar o rendimento.  
 
Já está comprovado que a VM acelera o processo de ganho de flexibilidade e o 
relaxamento muscular acontece de forma imediata. O protocolo sugerido para 
melhora da flexibilidade é o seguinte: 
 
 

2-6 minutos 

5-12 Hz 

Amplitude baixa 

Realize os exercícios de alongamento e 
relaxamento convencionais de solo 

usando a plataforma. 

 
 

 
Figura 4.8. Alongamento para peitoral e costas e quadríceps. 
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Figura 4.9. Alongamento para cadeia posterior e tríceps braquial. 

 
 

 
Figura 4.10. Alongamento para tríceps sural e ombro. 

 
 

AUMENTO DO FLUXO SANGUÍNEO E 
LINFÁTICO 

 
Estimular o fluxo sanguíneo e linfático é um dos efeitos principais da VM. 
Pensando no esporte, isso permite um maior aporte sanguíneo e de nutrientes 
nos tecidos estimulados e uma maior retirada de restos catabólicos, como o ácido 
latido. Também ajuda na melhora da dor e na melhora da performance dos 
tecidos.  
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Devemos pensar também nesse benefício não só no esporte, mas também em 
problemas de saúde como varizes, edemas e retenções de líquidos nos membros 
inferiores que precisam melhorar o fluxo sanguíneo e linfático. 
 
Esse efeito é conseguido com os seguintes parâmetros: 
 

3-9 minutos De pé sobre a plataforma assumindo 
a posição de agachamento é a mais 
utilizada, mas esse efeito é inerente à 
VM com independência da postura 
assumida. Posturas com as pernas 
para cima sempre favorecem o 
retorno dos líquidos dos membros 
inferiores. 

18-30 Hz 

Amplitude alta 

 

 

QUEIMA DE GORDURA 
 
A VM é capaz de gerar uma redução da gordura corporal e melhorar a composição 
corporal de forma geral e o processo é ainda mais efetivo quando combinado com 
mudanças na dieta e no estilo de vida. O que a plataforma faz é acelerar e 
potencializar os resultados. 
 
Essa tecnologia também é efetiva não somente na perda de gordura como 
também é capaz de melhorar a regulação da glicose e a melhora da força muscular 
em indivíduos com obesidade (que veremos com detalhes mais adiante). 
 
O recomendado é utilizar essa tecnologia a longo prazo (6-24 meses – 3 vezes por 
semana) e pode ser associada ao treino físico e a dieta habituais.  
 

3-25 minutos De pé sobre a plataforma assumindo 
a posição de agachamento é a mais 
utilizada, mas você pode incluir 
exercícios cardiovasculares e de força 
da sua preferência. 

20-50 Hz 

Amplitude baixa 
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ATLETAS 
 
A VM demonstrou diversos efeitos positivos em atletas sobre o rendimento, a 
melhora da força, da flexibilidade, da recuperação e aquecimento, etc.  
 
Os efeitos dessa tecnologia foram testados em diversos níveis tanto em atletas 
amadores como de elite de diferentes modalidades como o vôlei, a ginástica, o 
levantamento de peso, o futebol, o atletismo, nos corredores, maratonistas, 
ciclistas, nadadores, etc. É uma tecnologia muito popular nos centros e clubes 
esportivos e faz parte do dia a dia desses atletas.  
 
Os protocolos de uso são os estudados nessa unidade e você pode também pode 
utilizar o treino habitual do atleta realizando-o sobre a plataforma ou 
simular um ato esportivo nela.  
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5. PROTOCOLOS DE 

USO EM SITUAÇÕES 

ESPECIAIS DE 

SAÚDE. 
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VM pode e deve ser usada em diversas situações especiais de saúde, 
contudo, devemos sempre usar os parâmetros que já foram testados e 
verificar a existência de contraindicações (capitulo 1).  

 
Já existem diversos estudos e revisões sistemáticas que demonstram seus efeitos 
positivos tanto na prevenção como no tratamento de diversas afecções. Nessa 
unidade vamos ver o que pode ser feito em diversos estados de saúde para que 
você tenha recursos na hora de atender os seus pacientes.  
 
Os protocolos descritos estão baseados na evidencia cientifica e podem ser 
utilizados com segurança. Mesmo assim, prevalece o seu critério profissional, a 
avaliação do paciente, e a condição médica para finalmente indicar o uso dessa 
ferramenta. A clínica é soberana! 
 
 

TREINO PROPRIOCEPTIVO PARA SOLO 
PÉLVICO 

 
A incontinência urinária consiste na perda involuntária da urina por diminuição 
da força muscular do solo pélvico. Atinge a 10 milhões de brasileiros e é um 
problema que afeta principalmente mulheres e idosos, mas também aparece em 
doenças neurológicas. O fortalecimento dessa musculatura é parte 
fundamental do seu tratamento e podemos adaptar os exercícios clássicos 
feitos em solo sobre a plataforma aumentando sua eficiência.  
 
Os estudos científicos nesse campo determinam o seguinte protocolo de uso da 
VM para fortalecer o solo pélvico: 
 

60-90 segundos por exercício. 

12-26Hz 

Amplitude baixa 

Você pode utilizar os exercícios 
habituais para solo pélvico que são 
feitos em solo como o agachamento 
profundo de preferência sem usar o 
agarre das mãos na plataforma ou a 
ponte solicitando adutores. 

A 
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Figura 5.1. Exercício da ponte e agachamento profundo com bola entre os joelhos. 

 
 

SISTEMA HORMONAL 
 
Existem muitos estudos científicos e revisões sistemáticas que demonstram que 
a VM é capaz de aumentar de forma natural as concentrações plasmáticas de 
hormônios como a testosterona e o hormônio do crescimento humano (hGH). O 
hGH é produzido na hipófise (ou glândula pituitária) e tem como função controlar 
e promover o crescimento humano e, em adultos, está relacionado com o 
aumento da massa muscular. 
 

 
Figura 5.2. Esquema do sistema nervoso central indicando a localização da hipófise, em vermelho. 
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A testosterona é o hormônio sexual masculino, ainda que as mulheres o possuem 
em baixas concentrações, é produzido pela glândula suprarrenal (ou adrenal) e é 
responsável pela maturação sexual. Sua secreção está controlada pela liberação 
do hormônio luteinizante (LH) na hipófise. Também está relacionada ao 
incremento da massa muscular em adultos.  

 

 
Figura 5.3. Esquema anatômico dos rins.  

<a href='https://www.freepik.com/vectors/infographic'>Infographic vector created by macrovector - 
www.freepik.com</a> 

 
 
Os protocolos utilizados na literatura foram diversos e o aumento dos níveis 
hormonais foram encontrados em TODOS os protocolos. Isso nos permite afirmar 
que a liberação hormonal vai acontecer com os simples fato de usar a VM 
independentemente do protocolo que utilizarmos.  
 
 
O aumento na concentração desses hormônios, somado a outros fatores, é uma 
possível explicação do aumento de força, potência e desempenho que 
conseguimos com o uso da VM. 
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DIABETES 
 
A VM pode ser usada como uma intervenção adjunta dentro do tratamento 
convencional em pacientes com Diabetes. Já está comprovado que a VM ajuda a 
controlar os níveis de glicose sanguínea em diabéticos. A parte de diminuir 
os níveis glicêmicos, melhora os fatores de risco cardiovasculares, a circulação 
sanguínea, a capacidade funcional e o equilíbrio. Para indivíduos com diabetes, a 
VM pode ser usada com diversos objetivos e um importante é estimular a 
sensibilidade e a circulação dos pés. Sabemos que a circulação sanguínea 
periférica e a sensibilidade estão comprometidas nos diabéticos principalmente 
nos olhos e nos pés e a VM estimula a circulação com muita eficiência; a sensação 
de formigamento vem disso.  
 
Os resultados são esperados após aproximadamente 12 semanas de intervenção 
e o protocolo é: 
 

16-24 minutos por sessão 

Agachamento isométrico é o 
posicionamento padrão, mas você 
também pode utilizar qualquer outro 
exercício cardiovascular ou de força que 
você preferir. Pense também em 
posturas que facilitem o retorno venoso 
dos membros inferiores para estimular 
a circulação, como as posturas que 
vimos nos exercícios de relaxamento e 
massagem anteriormente. 

30Hz 

Amplitude baixa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.4. Estimulação do tríceps sural 
em posição sentado. 
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SISTEMA ARTICULAR 
 
No sistema articular, a afecção mais comumente encontrada é a osteoartrose 
(ou artrose). A osteoartrose consiste no desgaste da cartilagem articular que pode 
ser ocasionada por traumas, doenças reumatológicas e pela idade. Normalmente 
acomete com mais frequência as articulações do joelho, do quadril e da coluna 
vertebral.  

 
Figura 5.5. Evolução da osteoartrose mostrando desde uma articulação saudável até e 
consolidação e enrijecimento total. Designed by brgfx / Freepik 

 
As pessoas que sofrem com ela padecem de dor articular e perda da força da 
musculatura envolvida na articulação, gerando um comprometimento da função, 
sendo esses os principais objetivos do uso da VM nesse público. 
 
Como a vibração mecânica é uma tecnologia muito eficiente na melhora da força 
e redução da dor, muitos estudos científicos tiveram como objetivo verificar os 
efeitos da VM nas osteoartroses. Os protocolos de uso foram muito variados e a 
maioria conseguiu bons resultados na melhora da dor e da força muscular em 
sujeitos com osteoartrose e podemos afirmar que essa tecnologia é benéfica para 
esse público.  
 
Podemos resumir os parâmetros de uso da VM em osteoartrose da seguinte 
forma: 
 

2-3 vezes por semana  
20 segundos a 10 minutos de 

aplicação. 

25-40Hz 
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Amplitude baixa 

O agachamento isométrico foi a 
postura mais utilizada tendo em conta 
que, normalmente, o público com 
osteoartrose é um público idoso e essa 
postura oferece mais estabilidade. 
Também pode ser utilizado qualquer 
outro exercício de solo para pessoas 
com osteoartrose que você costuma 
usar. 

 
 

SISTEMA ÓSSEO 
 
Um dos efeitos mais importantes e efetivos da VM junto com o aumento da 
força muscular são os efeitos dela sobre o tecido ósseo. Quando falamos nos 
efeitos sobre o sistema ósseo o efeito principal é o aumento da densidade óssea. 
Esse efeito foi encontrado em uma grande quantidade de estudos científicos e já 
existem meta-analises sobre o tema; a evidência está totalmente clara! 
 
Sabemos que o impacto é um dos principais estímulos que gera o aumento da 
massa óssea e, claramente, a VM das pelas plataformas vibratórias gera um 
impacto capaz de proporcionar essas melhoras. 
 
O aumento da densidade óssea acontece em todas as populações tanto naquelas 
com problemas de saúde diversos como em adultos saudáveis, crianças e idosos 
e em diferentes partes do corpo. O tempo de aplicação varia muito e a literatura 
sugere que enquanto sejam usados os parâmetros adequados, os efeitos sobre os 
ossos acontecerão. 
 

30-50Hz 

2-4mm 

O simples fato de estar sobre a 
plataforma já consegue melhorar a 
densidade óssea independentemente 
do posicionamento. 
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OSTEOPOROSE 
 
 
A osteoporose é uma doença que se caracteriza pela diminuição da densidade da 
massa óssea. Com uma massa óssea mais frágil, o osso passa a ser mais suscetível 
a sofrer fraturas. Está associada ao envelhecimento, mas também pode ocorrer 
por sedentarismo, disfunção da tireoide, doenças autoimunes, deficiência de 
cálcio, tabagismo, etilismo, deficiência de vitamina D, etc. Ocorre quando o corpo 
não é capaz de absorver e/ou fixar o cálcio nos ossos ou destrói a matriz óssea 
excessivamente.  
 
Foram diversos os estudos que investigaram os efeitos da VM em sujeitos com 
osteoporose. A melhora da densidade óssea é evidente e muito efetiva. Fica claro 
na literatura cientifica que nessa população os exercícios que incluem VM são 
mais eficazes do que o treino convencional sozinho. 
 
Os protocolos de aplicação foram muito variados, mas podemos resumir em: 
 

10-30 minutos por sessão   
2-3 vezes por semana Agachamento isométrico. Também 

pode ser utilizado qualquer outro 
exercício de acordo com o seu critério 
profissional e somar a VM no 
tratamento habitual. 

30-40Hz 

Amplitude baixa 

 
 
 

FRATURAS 
 

As fraturas são um problema musculoesquelético comum. Tendo em conta o 
efeito de melhora da densidade óssea da VM, muitos estudos investigaram seus 
efeitos sobre a consolidação das fraturas.  

Essa tecnologia demonstrou ser extremamente eficiente na aceleração do 
processo de consolidação e formação do calo ósseo em diversas fraturas sem 
nenhum efeito colateral ou complicações em nenhum estudo. O protocolo 
recomendado é: 
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10-20 minutos  
 3-6 vezes por semana 

35-50Hz 

Amplitude baixa 

Agachamento isométrico. 

A recomendação é aplicar a VM a 
partir de 3 dias após a fratura. 

 

 

OSTEOGÊNESE IMPERFEITA 
 

Ainda em tecido ósseo, já existem estudos e meta-analises do uso da VM em 
osteogênese imperfeita. É uma doença rara, genética e hereditária que se 
caracteriza por uma disfunção do tecido conectivo (deficiência do colágeno tipo 
I). Os sujeitos com essa doença apresentam uma baixa estatura, hipotonia, 
frouxidão ligamentar e déficits neurológicos à parte da má-formação óssea. 
Devido as repetidas cirurgias que esses sujeitos sofrem, eles devem ficar muito 
tempo imobilizados o que ocasiona uma perda importante da força muscular e 
óssea.  

Os efeitos positivos encontrados foram a melhora da função motora, da marcha, 
da força muscular, da mobilidade e da densidade óssea.  

A VM é uma excelente alternativa de tratamento para pacientes acamados, 
com mobilidade reduzida ou que não podem realizar exercícios convencionais. 

O simples fato de estar sobre a plataforma já proporciona os benefícios da VM 
o que torna essa tecnologia uma alternativa extremamente válida para pessoas 

com pouca mobilidade. 

Dessa forma, o paciente não precisa de sessões longas, nem estar molesto por 
muito tempo ou realizar exercícios incômodos que não é capaz de fazer. 
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O uso da VM está recomendada nessa população com os seguintes parâmetros: 

3 series de 3 
minutos 15-20Hz Amplitudes baixa 

ou alta 
Parado de pé sobre 

a plataforma. 

 

 

RUPTURA DO LIGAMENTO CRUZADO 
ANTERIOR 

 

O ligamento cruzado anterior (LCA) é o principal responsável pela estabilidade 
do joelho. A ruptura dessa estrutura normalmente está relacionada ao esporte e 
causa a instabilidade da articulação. É a estrutura responsável pela instabilidade 
anteroposterior e rotacional do joelho.  

A ruptura pode ser total ou parcial e o tratamento passa por melhorar a força 
da musculatura do joelho e a propriocepção. 

 

 
Figura 5.6. Anatomia dos ligamentos do joelho. Designed by brgfx / Freepik 
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A VM foi amplamente estudada nessa lesão e uma revisão sistemática resume os 
efeitos positivos encontrados com o uso dessa tecnologia:  

 Melhora da performance durante a corrida. 
 Melhora nos testes funcionais. 
 Melhora da amplitude de movimento ativa. 
 Melhora da excitabilidade motora. 
 Melhora da propriocepção. 
 Redução da frouxidão ligamentar. 
 Melhora do sinal EMG. 
 Melhora da força muscular. 
 Melhora do equilíbrio e da estabilidade. 

Devido a todos esses efeitos comprovados, a VM é uma tecnologia altamente 
recomendada no tratamento da ruptura do LCA. Se recomenda aplicar a VM à 
partir de duas semanas de pós-operatório.  

Os parâmetros são os seguintes: 

1-40 minutos de sessão 
3 vezes por semana   

Mínimo de 10 semanas 

Igual ou maior a 30Hz 

Amplitude alta 

Exercícios de força e propriocepção para 
os membros inferiores. 

 
 
 

LOMBALGIA 
 
A dor da região lombar é uma afecção musculoesquelética muito comum que 
pode acometer entre 22 e 65% da população ao longo da vida. 85% dos casos é 
idiopático, ou seja, possuem uma dor lombar sem causa diagnosticada.  
 
Existe ainda muito debate na literatura sobre os efeitos da VM nas lombalgias, 
mas a maioria dos estudos nesse tema encontraram resultados positivos nessa 
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afecção melhorando a dor e sugerem o uso dessa tecnologia como parte do 
tratamento.  
 
O protocolo a ser usado é o seguinte: 
 

1-10 minutos 
Agachamento isométrico. Mas você 
pode usar qualquer outro exercício 
para a região lombar da sua 
preferência. 

10-30Hz 

Amplitude alta 

 
 

OBESIDADE 
 

A obesidade é um problema de saúde que consiste no acumulo excessivo de tecido 
gorduroso corporal (índice de massa corporal maior ou igual a 30).  

São diversos os problemas associados como perda da mobilidade, problemas 
respiratórios, cardíacos, circulatórios, hormonais, fadiga, etc. a lista é longa e é 
uma das principais causas de morte no mundo.  

Índice de massa corporal - IMC 

Fórmula: Peso (kg) ÷ Altura2 (m) 

< 18.5 Baixo peso 

18.5 – 24.9 Normal 

25 – 29.9 Sobrepeso 

30 – 39.9 Obesidade 

> 40 Obesidade mórbida 
Figura 5.7. Classificação do IMC. 

Perder tecido gorduroso é a parte principal do tratamento e, devido a que a 
literatura já comprovou que a VM é capaz de reduzir a gordura corporal e 
melhorar a composição corporal (aumentar a massa muscular e reduzir a massa 
gorda), essa tecnologia foi testada em sujeitos obesos.  

À parte dos diversos estudos já publicados também temos algumas revisões 
sistemáticas bem recentes (2019) que nos permitem ter um conhecimento exato 
do protocolo que devemos usar com essa população. As recomendações são: 
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2-3 vezes por semana  
30 segundos a 30 minutos por 

exercício. Simule qualquer treino e exercícios 
que faria com os obesos em solo, 
porém, sobre a plataforma. 30-35Hz 

Amplitude baixa 

 

À parte da redução da gordura, a VM também promove outros efeitos positivos 
em obesos como a melhora na absorção do oxigênio, melhora na densidade 
óssea e a melhora dos sistemas respiratórios e circulatórios sendo uma 
ferramenta altamente indicada.  

As plataformas normalmente suportam bastante peso, mas consulte o manual do 
seu aparelho para saber o peso máximo suportado antes de usá-lo com pessoas 
obesas.  

 

CELULITE 
 
A celulite (ou adipose edematosa ou hidrolipodistrofia ginoide) consiste em 
irregularidades na pele causadas por inflamação, gordura e tecido fibroso. Não é 
considerada uma doença! Os fatores de risco são o sexo (feminino), o excesso de 
peso, o sedentarismo, o tabagismo, o etilismo, a baixa ingestão de líquidos e a 
predisposição genética.  

 
Figura 5.8. Comparação entre a pele normal e a pele com celulite. Designed by brgfx / Freepik 
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Mesmo sendo um problema basicamente estético, a demanda por tratamentos é 
muito alta. De acordo com os estudos científicos a VM é efetiva contra a celulite 
e os resultados são visíveis com 10 semanas de tratamento! 
 

8-13 minutos por sessão. 
2-3 vezes por semana.   

De 10 semanas a 6 meses de 
tratamento. 

Agachamento isométrico, afundo, 
sentado sobre a plataforma, deitado 
com a panturrilha sobre a plataforma, 
etc. Você também pode utilizar 
qualquer exercício cardiovascular e de 
força que julgar necessário. 

30-35Hz 

Amplitude baixa 

 

 
Figura 5.9. Sentado sobre a plataforma e afundo. 

 
 

IDOSOS 
 
Devidos aos diversos efeitos positivos da VM que vimos até agora, essa tecnologia 
vem sendo amplamente estudada na população idosa. Existe uma infinidade de 
estudos e de revisões sistemáticas nesse tema e alguns efeitos já são 
cientificamente comprovados: 
 

 Melhora da marcha. 
 Melhora da postura. 
 Melhora da densidade óssea. 
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 Reduz o risco de quedas. 
 Melhora da mobilidade. 
 Melhora da força muscular. 
 Melhora do equilíbrio.  
 Melhora da coordenação. 
 Melhora das atividades de vida diária.  

 
Os protocolos usados foram os mais variados. Os resultados foram encontrados 
tanto utilizando a VM sozinha como associada com outras terapias e exercícios. 
Utilize o protocolo de aplicação dependendo do objetivo que você tiver, 
por exemplo, se quiser melhorar o equilíbrio, utilize o protocolo de 
equilíbrio. São os mesmos protocolos de um sujeito adulto. 
 
A VM nesse público é uma opção extremamente valida porque muitos idoso 
possuem problemas de mobilidade que, muitas vezes, os impede de realizar 
exercícios complexos e posturas em solo. Á parte, as alças das plataforma 
vibratória adicionam um extra de segurança e estabilidade muito necessários 
nessa população.  
 

 
Figura 5.10. Posicionamento de pé na plataforma com agarre nas alças. 

 
 

O simples fato de estar de pé na plataforma já será benéfico e não exigirá 
fisicamente do idoso facilitando muito o treino e conseguindo resultados 

positivos. 
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A parte da posição de pé com agarre 
nas alças, também podemos pensar 
na posição sentado somente com os 
pés na plataforma, muito útil em 
casos onde manter-se de pé seja um 
inconveniente para o idoso.  
 
Caso o idoso esteja em boas 
condições físicas e mentais, os 
protocolos e exercícios são os 
mesmos de um adulto saudável. 
 
 
Figura 5.11. Posicionamento sentado em 
uma cadeira com somente os pés na 
plataforma. 
 
 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 
  
A VM foi muito estudada em sujeitos com problemas respiratórios e já existem 
revisões sistemáticas sobre o tema. A principal afecção estudada foi o DPOC 
(doença pulmonar obstrutiva crônica). O DPOC é uma doença crônica, 
normalmente relacionada ao tabagismo. Esses pacientes apresentam uma grave 
falta de ar e excesso de secreção. Algumas das complicações são arritmias, 
insuficiência cardíaca, pneumonia, pneumotórax, desnutrição e osteoporose.  
 
Os pacientes com DPOC apresentam bronquite crônica (inflamação das vias 
áreas com excesso de mucosidade) e enfisema (destruição do tecido pulmonar). 
Essa condição dificulta a passagem do ar e a troca gasosa nos pulmões.  
 

 
Figura 5.12. Esquema de corte transversal dos brônquios saudável (A) e com DPOC (B). 
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Na imagem 5.12 vemos uma representação de um corte transversal de um 
brônquio normal (A) e outro com acumulo de secreção e bronquite crônica (B). 
Na via aérea com secreção existe uma diminuição do calibre do brônquio que 
restringe a passagem do ar dificultando a respiração. 
 

Figura 5.13. Esquema da troca gasosa de um alvéolo saudável com os capilares pulmonares. 
 
Na imagem 5.13 vemos como os alvéolos destruídos (enfisema) e a redução do 
número de alvéolos saudáveis reduz a capacidade de troca gasosa no pulmão.  
 
Com menos ar oxigenado, esses pacientes possuem uma tolerância muito baixa 
ao exercício e apresentam fadiga com mínimos esforços. Sendo assim, usar 
a VM em posturas estáticas pode ser uma excelente alternativa de tratamento 
sem exigir em demasia desse público e conseguir os efeitos positivos.   

 
Os efeitos cientificamente comprovados da VM em pacientes com DPOC são: 
 

 Melhora a capacidade funcional durante o exercício. 
 Melhora a qualidade de vida. 
 Melhora as atividades de vida diária. 
 Melhora a força muscular. 
 Facilita a remoção e expectoração do muco. 

 
A VM está altamente recomendada no tratamento de pacientes com DPOC e os 
protocolos sugeridos na literatura são: 
 

De 3 a 20 series de 1 minuto  
3 vezes por semana 
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24-35Hz 

Amplitude baixa 

Agachamento isométrico. 

 
No caso de pacientes com DPOC acamados ou em hospitais, o protocolo será o 
mesmo que nos pacientes com COVID-19 que veremos mais adiante nessa 
unidade. 
 
 

SISTEMA NERVOSO 
 
Sabendo que a VM consegue efeitos importantes sobre o sistema neuromuscular 
essa tecnologia também foi usada e testada em diversas disfunções do sistema 
nervoso e apresentou resultados positivos. Já existem muitos estudos publicados 
em diversas populações e, a seguir, apresentamos os protocolos de uso 
recomendados nas revisões sistemáticas de cada disfunção: 
 
 
ESCLEROSE MÚLTIPLA: 
 
É uma doença autoimune que afeta o 
sistema nervoso central (cérebro, 
medula espinhal e nervo ótico). Ocorre 
uma degradação da bainha de mielina 
do nervo o que compromete a 
passagem do impulso elétrico e as 
funções correspondentes dos tecidos e 
estruturas inervadas por esse nervo 
afetado.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.14. Esquema de um neurônio 
indicando a bainha de mielina. 
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Os sintomas dos pacientes com esclerose múltipla são os mais diversos e entre 
eles observamos: visão dupla ou turva, fadiga, formigamentos, perda da força, 
falta de equilíbrio, dores crônicas, incontinência urinaria, etc.  
 
Tendo em vista esses sintomas, fica clara a indicação da VM. Os estudos 
demonstraram que a VM foi capaz de melhorar a força muscular, a dor, a marcha 
e o equilíbrio de pessoas com esclerose múltipla. O protocolo sugerido é: 
 

20-50Hz. 
Amplitude baixa. 

6 series de 30-120 segundos. 

Exercícios de força, equilíbrio e 
propriocepção. 

 
 
PARKINSON: 
 
É uma doença do sistema nervoso que afeta principalmente o cérebro e causa 
tremores, dificuldades na mobilidade, no equilíbrio e na coordenação motora. É 
progressiva e ainda não se conhecem exatamente as causas nem possui cura. 
Normalmente afeta sujeitos idosos. Está relacionada à falta de dopamina (que é 
uma substancia cerebral que ajuda no controle motor) por destruição das células 
produtoras dessa substância e pela diminuição da substância negra.  
 

 
Figura 5.15. Localização da substância negra no sistema nervoso central. 
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O tratamento visa minimizar os sintomas e tendo em vista os sintomas 
apresentados cabia estudar os efeitos da VM sobre esse público. Os estudos 
demonstram que a VM consegue uma melhora no controle motor, no equilíbrio, 
na marcha e na mobilidade de pessoas com Parkinson e é uma tecnológica que 
pode ser associada ao tratamento convencional.  
 
A VM está indicada com o seguinte protocolo: 
 

15-30Hz 
Amplitude baixa 

1-30 series de 1 minuto cada 

Exercícios de equilíbrio, 
propriocepção e controle motor. 

 
 
 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC): 
 
Popularmente conhecido como “derrame” o AVC é uma doença que afeta o 
sistema nervoso central caracterizado por uma falta de suprimento sanguíneo no 
tecido nervoso. Essa falta de sangue ocasiona a morte do tecido nervoso que era 
irrigado e, de acordo com a área que foi afetada o paciente sofrerá os 
correspondentes sintomas. Essa falta de suprimento sanguíneo normalmente 
acontece por uma ruptura ou estrangulamento das artérias que suprem o 
sistema nervoso. Podem ser hemorrágicas (quando uma artéria se rompe) ou 
isquêmicas (quando uma artéria se obstrui). As hemorrágicas normalmente 
acontecem por ruptura de um aneurisma e as isquêmicas por obstruções das 
artérias por trombos.  
 
O paciente com AVC pode apresentar diversos sintomas dependo da extensão do 
dano e da zona afetada. Os sintomas podem ser: fraqueza, formigamento, 
alteração do equilíbrio, da marcha, alteração na visão e na fala, perda ou 
diminuição de mobilidade e sensibilidade, etc. O tratamento visa a melhoria dos 
sintomas. A VM foi testada nessa população e conseguiu uma melhora da 
espasticidade, das tarefas motoras, da marcha, do controle da postura, da força e 
do equilíbrio. O protocolo recomendado é: 
 
 

20-40Hz. 
Amplitude baixa. 
10-15 minutos. 

Exercícios de força, equilíbrio e 
coordenação. 
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PARALISIA CEREBRAL (PC): 
 
A PC é um conjunto de desordens permanentes que afetam o movimento e a 
postura. Ocorre devido a um distúrbio durante o desenvolvimento do cérebro e 
ocorre normalmente antes do nascimento. Os fatores de risco são infecções 
durante a gravidez, icterícia grave, fator Rh incompatível da mãe com o feto, 
trauma físico ou metabólico durante o parto, privação grave de oxigênio no 
cérebro durante o parto. Os pacientes com PC apresentam rigidez muscular, falta 
de coordenação, tremores, dificuldade para caminhar, comprometimento 
intelectual, incontinência urinaria, etc.  
 
O tratamento visa controlar os sintomas e a VM consegue melhorar a força, a 
marcha e o equilíbrio dessa população. O protocolo sugerido consiste em: 
 

25-40Hz 
Amplitude baixa 

3-10 minutos 

Exercícios que estimulem o sistema 
neuromuscular. 

 
 
 
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE: 
 
É uma doença genética rara que afeta somente homens e se caracteriza pela falta 
de uma proteína muscular: a distrofina. A falta dessa proteína causa um 
enfraquecimento de toda a musculatura do corpo e, nas crianças, atrasa as etapas 
do desenvolvimento motor normal como sentar e andar.  
 
Normalmente só é diagnosticada quando a criança tem arredor de 3 ou 4 anos e 
o tratamento é medicamentoso durante toda a vida e fisioterapia que tem como 
objetivo melhorar a força muscular e manter a integridade articular e óssea.  
 
A VM, por melhorar a força, a densidade óssea e estimular a produção hormonal 
foi estudada e na literatura cientifica foram encontrados efeitos positivos em 
todos esses quesitos e também conseguiu aumentar os níveis de creatina.  
 
 

7-24Hz. 
Amplitude baixa. 

3 series de 3 minutos com 3 minutos 
de descanso. 

Exercícios de força. 
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CÂNCER 
 
Sempre que pensamos em câncer sabemos que estamos lidando com pacientes 
em condições delicadas e que exigem um cuidado redobrado. Até pouco tempo, 
antes de que começassem a sair os estudos com VM nessa população, o câncer 
estava na lista de contraindicações para uso da VM.  
 
Sendo assim, começaram os estudos científicos para confirmar essa hipótese que 
já foi derrubada e a VM já está comprovada como uma ferramenta segura e eficaz 
como auxílio no tratamento dessa enfermidade tanto em pacientes adultos como 
pediátricos. Nenhum dos estudos encontrou nenhum efeito secundário ou 
nocivo do uso da VM nessa população.  
 
Uma revisão sistemática sobre o tema conclui que a VM é capaz de melhorar:  

 
 A percepção do esforço percebido. 
 A capacidade para o exercício. 
 A força muscular. 
 A qualidade de vida.  
 Melhora a incontinência urinaria e as neuropatias periféricas.  

 
A VM pode ser incorporada no tratamento convencional do câncer e os exercícios 
de solo podem ser adaptados sobre a plataforma seguindo as seguintes 
especificações:  
 

3 series de 30 segundos por exercício  
3 vezes por semana. 

27Hz e amplitude baixa 

Exercícios variados de força e 
cardiovascular. 

 
 

FIBROMIALGIA 
 
A fibromialgia é um transtorno de dor crônica generalizada e idiopática (sem 
causa conhecida). A dor pode ser intensa e incapacitante e o paciente também 
apresenta fadiga, distúrbios do sono, baixo condicionamento físico, espasmos 
musculares, dores de cabeça e problemas de equilíbrio. Acomete mais o sexo 
feminino. Para ser diagnosticada a dor deve persistir por mais de 3 meses e 
apresentar 11 dos 18 pontos dolorosos característicos: 
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Figura 5.16. Pontos dolorosos característicos da fibromialgia. 

 
O tratamento passa por uso de analgésicos, atividade física, apoio psicológico e 
terapias alternativas como a acupuntura.  
 
A VM foi estudada nessa população e os resultados ainda são muito conflitantes. 
Uma revisão sistemática sobre o tema feita em 2015 concluiu que essa tecnologia 
pode ser usada em pessoas com fibromialgia e consegue efeitos positivos como a 
melhora da dor, da fadiga, da rigidez, do equilíbrio e da qualidade de vida em 
geral. O protocolo recomendado é: 
 
 

6 series de 60 segundos 
 2-3 vezes por semana 

6-12 semanas de tratamento 

30Hz e amplitude baixa 

Agachamento isométrico. 
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COVID-19 
 

 
Figura 5.17. Vírus da COVID-19. Photo by CDC on Unsplash 

A COVID-19 é uma doença contagiosa causada pelo vírus SARS-CoV-2 aonde 80% 
dos casos é assintomático, um 15% é sintomático severo e um 5% critico. Os sinais 
e sintomas podem incluir febre, fadiga, tosse e em casos severos pode causar a 
uma rápida disfunção do sistema respiratório, choque séptico, acidose metabólica 
e problemas de coagulação sanguínea. Os pacientes de COVID-19 em tratamento 
hospitalar não são capazes de realizar atividade física devido ao tempo que 
passam acamados. A realização de exercício físico é parte fundamental para a 
manutenção do bom estado de saúde em pacientes acamados e está bem descrita 
e indicada em pacientes com COVID-19 sendo parte essencial do seu tratamento. 
Devido a essa baixa possibilidade de exercitar-se por restrições do próprio 
ambiente hospitalar e o próprio estado anêmico dos pacientes, muitos estudos 
viram a VM como possibilidade de tratamento dessa população e já foram 
resumidos em uma revisão sistemática publicada em 2020. Os estudos concluíram 
que a VM é uma excelente ferramenta pra ser usada nos pacientes com COVID-
19 e foram comprovados efeitos positivos como redução da fadiga, do risco de 
dispneia, melhora da inflamação, favorecimento da homeostase celular e melhora 
da qualidade de vida.  

Em pacientes que conseguem manter o ortostatismo, a postura assumida foi o 
agachamento isométrico de pé sobre a plataforma. Em pacientes que conseguem 
sentar, a postura assumida foi a sentado em uma cadeira com os pés apoiados na 
plataforma (como vimos na parte de idosos).  

https://unsplash.com/@cdc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Em pacientes acamados na UTI, a plataforma vibratória foi posicionada no final 
do leito embaixo dos pés, com o leito elevado a 30º, os joelhos flexionados a 10º 
usando uma toalha debaixo dos joelhos e entre os pés para evitar que se 
movimentem. Logicamente as plataformas utilizadas foram no formato portátil 
sem torre.  

A imagem abaixo ilustra o posicionamento da plataforma em pacientes 
acamados: 

 
Figura 5.18. Uso da plataforma vibratória no leito. 

Para aplicar a VM em pacientes acamados devemos ter em conta que a proporção 
do peso do corpo sobre os pés muda conforme a inclinação do leito. Quando mais 
inclinado o leito, mais peso o paciente é descarregado sobre os pés. A proporção 
é a seguinte: 

 

Ângulo de 
inclinação do leito 

% do peso do corpo 

10º 17% 

20º 34% 

30º 50% 

60º 87% 

80º 97% 

Figura 5.19. Tabela com a proporção do ângulo de inclinação do leito com relação à porcentagem 
do peso corporal no leito. 
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Figura 5.20. Representação da proporção do ângulo de inclinação do leito com relação à 
porcentagem do peso corporal no leito. 

 

Nos estudos com COVID-19 foi concluído que uma inclinação do leito de 30º é a 
posição mais adequada. 

No geral, inclinar a cama com um dispositivo de VM acoplado pode ser usado em 
pacientes onde a participação é menos ativa, é totalmente possível e oferece um 
estimulo cardiovascular adicional devido à verticalização parcial. Em termos 
práticos, esta opção deve ser a opção escolhida, uma vez que há um maior 
potencial para realizar o treinamento.  

A intensidade do treinamento pode ser controlada por vários parâmetros além do 
próprio ângulo de inclinação do leito, como ajustar a duração, a amplitude e 
frequência da vibração. Uma vez que o paciente seja capaz de participar 
ativamente, a intensidade pode ser aumentada e associada a tarefas adicionais e 
exercícios ativos. Além disso, cada um dos parâmetros pode ser usado de forma 
independente para aumentar de forma significativa a intensidade do 
treinamento. 

 

As diretrizes são: 

1-2 vezes por dia realizados na própria 
cama. 
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Em casos severos: 0-20º de inclinação do 
leito e 20-30º de flexão dos joelhos 

Em casos menos severos: 30-90º de 
inclinação do leito, sentado ou de pé. 

20-35Hz 

1-3 minutos por serie 

1-4 series 

Amplitude baixa 

Exercícios adicionais: agachamento, 
elevação de calcanhar, movimentação 
ativa dos dedos dos pés e elevação do 

quadril (ponte). 

 

Em princípio, essas diretrizes visam maximizar a ativação muscular. A fim de 
otimizar os resultados do treinamento, a ativação muscular máxima deve ser o 
objetivo principal. 

Para o caso de aplicação da VM em UTI, a transmissão da vibração dentro do 
corpo tem consequências positivas e negativas. A fricção causada pelo corpo 
deitado sobre um cobertor irá, até certo ponto, impedir que o corpo deslize em 
direção à plataforma de vibração e, portanto, diminui a carga efetiva e a 
intensidade do treinamento. A vibração transmitida pode ajudar a compensar 
pelo menos uma parte deste efeito e ajudará a mover o corpo em direção à placa 
aumentando a carga efetiva. A partir das observações, uma parte significativa 
dessa diminuição da carga causada pelo atrito com o cobertor, mas pode ser 
compensada nos primeiros 30 segundos da aplicação da vibração, que é uma das 
razões para preferir durações de aplicação de 60 segundos ou mais. Além disso, 
com base nos princípios da ciência do exercício, o tempo sob tensão de um 
músculo (o tempo total de contração ativa do músculo durante uma série de 
exercícios) para exercícios tradicionais deve ser de 90 a 120 segundos, que fornece 
outra razão porque um tempo de treinamento de 60 segundos é proposto como 
ponto de partida. 
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Muitos podem pensar que um efeito negativo da vibração pode ser 
potencialmente causado no caso de transmissão significativa de vibração para os 
sensores de medição, agulhas de infusão, tubos de drenagem e outros, ou para 
pacientes intubados, o tubo endotraqueal. Estudos examinando a segurança 
do uso de VM não mostraram nenhum risco significativo para tubos e 
sensores e estudos em pacientes com DPOC mostraram a segurança e 
eficácia do treinamento de vibração, mesmo quando usando uma máscara 
de oxigênio. Atualmente, existem dados disponíveis sobre o uso de exercícios de 
vibração em pacientes intubados em UTI. As diretrizes propostas visam criar uma 
alta ativação muscular para maximizar os efeitos do treinamento. Deve-se notar 
que as pesquisas até o momento mostraram uma transmissão muito baixa de 
vibração dos pés para a cabeça com 2 a 5% e 6 a 14% da amplitude criada pelo 
dispositivo em condições de 100% de carga (posição livre em diferentes ângulos 
do joelho), então a transmissão do estímulo vibratório para o tubo endotraqueal 
também deve ser mínima. 

Espera-se que essas descobertas possam ajudar os profissionais da saúde a 
planejar uma ação simples como o exercício de VM, que pode ajudar os indivíduos 
infectados a atenuar o declínio da função física, melhorar a recuperação pós-
COVID-19 e talvez reduzir o tempo na UTI e permitir que mais indivíduos sejam 
tratado. Além disso, essas considerações poderiam incentivar investigações 
envolvendo o uso de exercícios de VM em pacientes com COVID-19. 
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6. A PISTOLA DE 

MASSAGEM E SEUS 

ACESSÓRIOS. 
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AS PISTOLAS DE MASSAGEM. 

https://www.youtube.com/watch?v=GcTaAlyXxyM 

 

s pistolas de massagem são uma 
tecnologia que está aumentando 
rapidamente a sua difusão e está 

sendo cada vez mais demandada nas 
indústrias do fitness, wellness e reabilitação 
sendo muito utilizada por fisioterapeutas, 
personal trainers e atletas de elite. Existe 
uma quantidade e variedade enorme de 
modelos no mercado aonde as marcas mais 
conhecidas são a Theragun®, a Hypervolt®, 
a Power Plate Pulse®, entre muitas outras. 
Ainda não existe nenhum estudo 
comparativo pelo que, de momento, não 
podemos dizer qual delas é melhor ou mais efetiva.                    

Figura 6.1. Modelo de pistola de massagem genérica. 

Consistem na aplicação da vibração na técnica pontual estimulando somente a 
área em que o aparelho é posicionado - diferente da plataforma vibratória que 
usa a técnica WBV e estimula o corpo inteiro. Mesmo sendo uma tecnologia de 
vibração você poderá encontrar também sendo referida como uma tecnologia de 
percussão, mas são a mesma coisa. As máquinas têm formato de pistola e daí vem 
o seu nome.  

A 

https://www.youtube.com/watch?v=GcTaAlyXxyM
https://www.youtube.com/watch?v=GcTaAlyXxyM
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Alguns dos seus efeitos são: 

 Melhora a dor. 
 Melhora a rigidez muscular. 
 Melhora a amplitude de movimento. 
 Promove a liberação tecidual.  
 Melhora a circulação sanguínea local. 
 Acelera os processos de aquecimento pré treino e recuperação pós treino.  
 Efeito relaxante.  
 Melhora da contração muscular concêntrica. 
 Diminui os níveis de ácido lático produzido pelo exercício físico. 
 Melhora a dor ocasionada pelo exercício físico. 

 

A ciência já comprovou que a massagem com pistola é igualmente eficiente 
comparado com uma massagem manual convencional (Imtiyaz et al 2014). 

Os parâmetros usados nas pistolas de massagem são: 

 Amplitude.  
 Frequência.  

A amplitude é o quanto a ponta da pistola se desloca da base. Esse parâmetro 
normalmente é fixo e para sabe-lo você deverá consultar o manual do seu 
aparelho; a marca Theragun®, por exemplo, possui uma amplitude de 16mm. Não 
é um parâmetro importante nas pistolas porque é algo que podemos modificar de 
acordo com a forma de aplicação que veremos mais adiante.  

  

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Representação da amplitude 
em uma pistola de massagem. 
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A frequência é o número de vezes que a pistola dispara por segundo. Esse sim é 
um parâmetro que podemos modificar e vai mudar os efeitos e as sensações no 
usuário. As frequências normalmente vão de 16 a 60Hz. Muitas marcas indicam 
as frequências como de 0-10 ou 1-3 e para saber os Hz correspondentes você 
precisará consultar o manual do fabricante.  

Por exemplo, a marca Hypervolt® possui frequências de 1-3 onde:  

1 = 30Hz, 

2 = 40Hz e 

3 = 53Hz. 

As partes que compõe as pistolas vão depender do modelo, mas sempre contam 
com um local para agarre, um cabeçote para acoplar os acessórios, o motor, a 
bateria e o painel com os parâmetros. De acordo com o modelo você pode ter 
indicadores de LED numéricos ou com escala de cores para ver os parâmetros 
usados. Vejamos em detalhe um modelo de pistola padrão: 

 

Figura 6.3. Indicação das partes de uma pistola de massagem padrão. 

As pistolas de massagem sempre vêm acompanhadas de acessórios 
intercambiáveis – que são os acessórios que acoplamos na ponta da pistola. São 
acessórios que sempre vêm junto na compra da máquina e que mudam as 
características do uso e da função desta. 
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Os acessórios são dos mais 
variados e os que vêm junto com 
a máquina vai depender muito 
da marca e do modelo. Alguns 
são comuns em praticamente 
todas as marcas como o plano, o 
garfo, a esfera e a bala: 

 

 

 

Figura 6.4. Acessórios padrão das 
pistolas de massagem. 

 

Os acessórios devem ser escolhidos de acordo com os seus objetivos e com a área 
que quiser tratar. Alguns exemplos de uso dos acessórios principais: 

 

GARFO. 

Serve para usar ao redor de áreas 
com acidentes ósseos ou tendões 
como, por exemplo, o tendões 
patelar e de Aquiles ou entre os 
maléolos do tornozelo, aonde 
essas estruturas passariam entre 
as hastes do garfo evitando, 
dessa forma, passar a vibração 
por cima deles permitindo tratar 
as zonas mais próximas. 

 

 

Figura 6.5. Uso do acessório tipo garfo 
no tendão de Aquiles. 
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BALA.  

Serve para aplicar em áreas 
pequenas, concentrar a aplicação 
e aumentar a penetração. Muito 
utilizado para pontos gatilhos, 
por exemplo. 

 

 

 

 

 

Figura 6.6. Uso do acessório tipo bala 
no arco plantar. 

 

PLANO. 

Muito utilizado para áreas 
grandes e quando queremos 
aumentar a área de aplicação e 
de aumentar a área de atuação 
das ondas de vibração. Ajuda a 
difundir as ondas de vibração em 
uma área maior e estimular mais 
os tecidos. Utilizado nas costas, 
nas coxas e nos braços, por 
exemplo. 

 

 

Figura 6.7. Uso do acessório tipo plano 
no braço 
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ESFERA.  

Parecido ao plano, porém, com uma 
sensação mais agradável e permite 
maior variedade de movimentação e 
poder de manobra pela sua 
versatilidade. Muito utilizado para 
massagens relaxantes em áreas 
grandes do corpo. 

 

 

Figura 6.8. Uso do acessório tipo esfera no 
peitoral. 

 

Você vai fazer a escolha do acessório dependendo da área que 
for tratar e do uso que for dar. É importante lembrar que 
devemos evitar passar a pistola sobre pontos ósseos 
superficiais (pelo desconforto, não por contraindicação). Existe 
somente um único acessório que sim permite o uso da pistola 
nesses pontos que é a almofada de ar. Esse acessório não é um 
básico e nem todos os modelos de pistola o trazem.  

Figura 6.9. Acessório almofada de ar. 

Uma mesma área pode ser tratada com diferentes acessórios dependendo do seu 
objetivo: 

 

Figura 6.10. Diferentes acessórios sendo usados na mesma área do corpo com diferentes objetivos: 
acessórios plano, esfera e bala respectivamente. 
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A forma de iniciar o aparelho é bem simples: 

1. Insira o acessório desejado 
2. Ligue a máquina: 
3. Escolha os parâmetros e aperte o botão de iniciar: 
4. Pronto para usar: 

 

Figura 6.11. Procedimento de preparação da pistola de massagem. 

Algumas indicações sobre o manejo dos acessórios: 

 Insira o acessório na cabeça da pistola enquanto a unidade estiver desligada 
pressionando-o firmemente até que esteja totalmente encaixado. 
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 Remova o acessório da cabeça da pistola enquanto a unidade estiver desligada 
puxando-o e torcendo-o ligeiramente. 

MANUTENÇÃO, LIMPEZA E 
ARMAZENAMENTO: 

Use uma toalha ligeiramente úmida para limpar o dispositivo e seque com um 
pano macio. Para armazenamento ou viagem, remova a bateria e guarde no 
estojo. Lembre-se que nunca é uma boa ideia deixar a pistola carregando durante 
a noite. 

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO.  

Cada pessoa é um mundo diferente. Isso significa que, assim como todos temos 
um desempenho diferente, todos nós sentimos de maneira diferente. Seja em casa 
de forma relaxante ou preparando um atleta para uma competição a técnica 
utilizada com esta ferramenta não varia muito. As técnicas que serão 
revisadas são aquelas que podem melhorar a mobilidade na preparação para a 
atividade, diminuir o desconforto onde pode haver tensão ou inibir músculos 
hiperativos para facilitar ou recuperar. 

 

A preferência e a sensação do usuário junto com a avaliação 
profissional que fizermos dele é o que vai determinar a forma de uso. À 
parte, devemos ter em conta nosso objetivo e a área a ser tratada para 

escolher o acessório mais adequado. 

 

Existem duas técnicas na hora de aplicar as pistolas de massagem: 

1. Varredura. 
2. Pontual. 

Varrer a área consiste em passar a pistola deslizando e movimentando-a sobre a 
pele em diferentes direções e serve a dois propósitos:  

 Permite que o músculo se relaxe como um todo e 
 Dá ao usuário a oportunidade de encontrar as áreas de maior desconforto.  



102 
 

Vibração Mecânica – Plataformas Vibratórias e Pistolas de Massagem® - ISBN 978.65-00-30378-0. 
UNIFESP – Escola Paulista de Medicina – Medicina do Esporte. Prof. Uriel Sena Lopes. 

 

Esta técnica de massagem pode ser usada por alguns minutos em cada região e 
pode ser repetida as vezes que forem necessárias! 

Durante a varredura, quando você ou o usuário descobrirem um local específico 
que necessita mais atenção você pode aplicar o estímulo unicamente nesse ponto. 
Manter a pistola parada estimulando um único ponto caracteriza a técnica 
pontual.  

O recomendado é manter a pistola em um único ponto durante de 30-60 
segundos podendo ser repetida as vezes que julguemos necessárias. Isso facilita 
o relaxamento do músculo por meio da inibição autogênica. Esta é a resposta 
neurológica em que a estimulação do órgão tendinoso de Golgi ao longo do tempo 
substitui a tensão produzida pelas fibras do fuso muscular por relaxamento, como 
vimos na unidade 1 de vibração mecânica.  

 

Figura 6.12. Métodos de aplicação. 

Assim que o músculo tiver a oportunidade de relaxar, o usuário também pode 
realizar técnicas de mobilidade articular ativa para estimular a flexibilidade na 
área específica. Não necessariamente devemos usar sempre a musculatura 
em repouso! Realizar movimentos ativos na área tratada durante a estimulação 
pode aumentar a eficiência do tratamento. Não é necessário realizar as “três 
etapas” (varredura, pontual e movimentação ativa), pois um indivíduo pode 
responder melhor a uma técnica específica que outra. 

Com relação à penetração, a aplicação pode ser feita de forma superficial ou 
profunda.  
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A aplicação superficial, como o próprio nome diz, é direcionada a atingir os 
tecidos mais superficiais. Para realizar uma aplicação mais superficial as 
estratégias são:  

1. Exercer pouca pressão sobre a pele com a pistola. 
2. Aplicar a pistola com o acessório em paralelo.  

A aplicação profunda está direcionada a atingir tecidos mais profundos. Para 
realizar uma aplicação mais profunda as estratégias são:  

1. Aplicar mais pressão sobre a pele e os tecidos com a pistola, ou seja, 
apertar mais a pistola contra a pele. 

2. Aplicar a pistola com o acessório na perpendicular.  

 

Figura 6.13. Aplicação superficial e profunda. 

Logicamente, também conseguimos uma aplicação superficial com o acessório 
perpendicular à pele, basta controlar a pressão que você exerce. Para conseguir 
diferenciar a profundidade você vai precisar praticar e a melhor forma é sentir em 
você mesmo antes de aplicar em alguém. Realize práticas de autoaplicação com 
diferentes acessórios e em diferentes partes do seu corpo. 

Na imagem abaixo vemos um exemplo de diferentes os tipos de aplicação em uma 
mesma zona corporal: 
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Figura 6.14. Pistola de massagem sendo aplicada na parte anterior da coxa de duas formas 
diferentes: A) varredura profunda e B) pontual e superficial. 

CUIDADOS E PRECAUÇÕES. 

Quando um usuário está experimentando a pistola pela primeira vez, é 
recomendável que primeiro seja informado do que é, o que vai sentir e seus 
benefícios. 

Devemos evitar aplicar sobre acidentes ósseos, cabeça e genitais. A única 
exceção para os acidentes ósseos é o acessório almofada de ar. A estrutura do 
amortecedor de choques da almofada removerá o impacto e nos permitirá passar 
a pistola sobre acidentes ósseos. 
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Ademais:  

 Não devemos utilizar sobre feridas abertas. 
 O aparelho não deve ser imergido em água. Mantê-lo longe de líquidos e fontes 

de calor.  
 Não remova parafusos nem tente desmontar a máquina. 
 Não opere continuamente por mais de uma hora. Deixe o dispositivo descansar 

por 30 minutos antes de reutilizar (essa recomendação pode variar com o 
fabricante). 

 Não o deixe carregando continuamente durante a noite. 
 Apenas para uso em adultos.  
 Use apenas sobre uma superfície limpa e seca do corpo ou sobre as roupas 

pressionando levemente e movendo-se através do corpo por aproximadamente 
60 segundos por região. 

 Use o aparelho apenas nos tecidos moles do corpo sem produzir dor ou 
desconforto. 

 As contusões podem ocorrer independentemente da configuração de controle 
ou da pressão aplicada. Verifique as áreas tratadas com frequência e pare 
imediatamente ao primeiro sinal de dor ou desconforto. 

 Mantenha os dedos, cabelos ou qualquer outra parte do corpo longe do eixo e 
da parte traseira do aplicador, pois pode beliscar. 

 Não coloque nenhum objeto nos orifícios de ventilação do aparelho. 
 Não deixe cair. 
 Examine cuidadosamente o dispositivo e a bateria antes de cada uso. 
 Não adultere ou altere o aparelho de forma alguma. 
 Nunca deixe o aparelho operando ou carregando sem vigilância. 
 Precaução com gravidez, diabetes com complicações como neuropatia ou 

danos na retina, cirurgia recente, epilepsia, hérnia de disco, espondilose, 
substituições articulares recentes, pinos de metal ou placas. Essas 
contraindicações não significam que você não possa usar a pistola, mas 
aconselhamos que você consulte um médico primeiro. 

Pesquisas em andamento estão sendo feitas com os efeitos do exercício de 
vibração para distúrbios médicos específicos. Isso provavelmente resultará no 
encurtamento da lista de contraindicações. 

PROTOCOLO DE USO. 

A pistola pode ser aplicada através de uma terceira pessoa (quando um 
profissional aplica no cliente) ou autoaplicação (quando um sujeito aplica nele 
mesmo). Logicamente na autoaplicação existem alguns inconvenientes como: não 
alcançar todas as áreas do corpo e, no caso do sujeito não ser um profissional da 
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saúde, não conseguir os resultados esperados e se expor a possíveis riscos por 
desconhecimento da anatomia, fisiologia e do uso do próprio equipamento. Por 
isso, sempre recomendamos a aplicação por um profissional da saúde que tenha 
estudado essa tecnologia.  

Dependendo do seu objetivo você deverá escolher o(s) acessório(s) que quer 
utilizar, avaliar a profundidade que quer atingir e escolher a técnica de aplicação. 
O tempo de uma sessão pode variar de acordo com o seu critério profissional, mas 
não devemos superar 1 minuto de aplicação no mesmo ponto de uma vez. 
Passado 1 minuto você deve aplicar em outro ponto ou usar a técnica de 
varredura. Você pode repetir o mesmo ponto as vezes que precisar, porém, 
após 1 minuto de aplicação deve deixar esse ponto se recuperar antes de voltar a 
estimular. Descansos entre 30 segundos e 1 minuto são suficientes. Na varredura 
isso não é necessário!  

Resumindo: 

 

1. Tenha em conta o objetivo do tratamento. 
2. Tenha em conta os tecidos que quer atingir. 
3. Tenha em conta a área a ser tratada para escolher o acessório mais adequado. 
4. Tenha em conta a sensação do usuário. É muito importante o feedback dele! 
5. Escolha a técnica de aplicação: pontual, varredura, superficial, profunda e com 

ou sem movimentação ativa. 

As pistolas de massagem possuem uma variedade muito grande de modelos e 
marcas o que faz o preço variar enormemente. Sendo assim, ela é um recurso 
acessível e que um profissional pode facilmente ter à mão e incorporar na sua 
rotina. À parte da eficiência já comprovada e conseguir uma similitude às técnicas 
de massagem tradicionais, é um atrativo a mais para os usuários e pode ser uma 
forma de você diferenciar o seu atendimento. 
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VÍDEOS DE AUTOAPLICAÇÃO:  

 

    

 

    

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=PRd4nYOOdxQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ul3YgL5Eq5A
https://www.youtube.com/watch?v=hGVBrQ1fG4Q
https://www.youtube.com/watch?v=RIKhGztNrkE
https://www.youtube.com/watch?v=T3IjKXNFapc
https://www.youtube.com/watch?v=tBC3Iw-7jVw
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https://www.youtube.com/watch?v=gzmnleesVWY
https://www.youtube.com/watch?v=3FwBcSr8B2k
https://www.youtube.com/watch?v=PIU2lWUiLlc
https://www.youtube.com/watch?v=T_8xwSQ-WOg
https://www.youtube.com/watch?v=s691HFVFvyU
https://www.youtube.com/watch?v=BNbFTgA_D28
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https://www.youtube.com/watch?v=dr2-XFZ0sj0
https://www.youtube.com/watch?v=lHJHD8-sSxU
https://www.youtube.com/watch?v=jok3YyhNQwU
https://www.youtube.com/watch?v=PCRkzmAd9YQ
https://www.youtube.com/watch?v=_aLrALbxSNo
https://www.youtube.com/watch?v=mfZycsqufXc
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Fonte dos vídeos: canal Therabody - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=qLp05rK1m7E
https://www.youtube.com/watch?v=owUWMAaBGFQ
https://www.youtube.com/watch?v=pAMWjopPpNw
https://www.youtube.com/channel/UCgA-nI5zzB38T_OsRK9030A
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