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RESUMO

Vibração é um estímulo mecânico caracterizado por movimentos oscilatórios, no qual a intensidade varia de acordo com a frequência, amplitude 
e magnitude do movimento gerado. As contrações musculares rítmicas provocadas durante a exposição à vibração podem alterar parâmetros 
cardiovasculares.  Contudo estudos científicos sinalizam que estas alterações são mínimas e revertidas após um curto período de tempo 
(aproximadamente 15 minutos), e assim parâmetros como pressão arterial e frequência cardíaca voltam ao normal .Este trabalho teve como 
objetivo determinar as alterações na saturação de oxigênio, glicemia, pressão arterial e frequência cardíaca de idosos submetidos a vibração em 
plataforma vibratória.Pesquisa clínica, realizada na Universidade Estácio de Sá, campus Cabo Frio com 10 idosos de ambos os sexos com idade a 
partir 60 anos de idade. Os instrumentos utilizados para avaliação foram esfingmomamometro e estetoscópio para medida da pressão arterial e 
para a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca foram aferidas pelo equipamento Choicemed de fabricação tailandesa. Para a medida da 
glicemia foi utilizado o glicômetro da marca Accu check da Roche . O equipamento utilizado foi uma esteira vibratória da marca Treo Fitness v209, 
com frequência máxima de vibração de 35Hz, velocidade de 1-16 e amplitude de 8mm.Os pacientes foram colocados na plataforma vibratória 
com os joelhos semifletidos. A velocidade foi aumentada gradativamente, a cada 2 minutos, iniciando com a velocidade (4) que é   equivalente a 
frequência de 8,75 Hz, após foi alterada para a velocidade de (8) que equivale a 17,50 Hz, a velocidade a seguir foi aumentada para (12) 
equivalente a 26,25 Hz e a última velocidade de (16) chegando a frequência máxima do aparelho de 35 Hz. O modo utilizado foi o manual e o 
tempo total de vibração foi de 10 minutos sendo dividido em 30 segundos de trabalho e 30 segundos de repouso. A amplitude foi de 8mm 
durante todo o período de intervenção No total foram realizadas 14 sessões, uma vezes por semana cada atendimento. As medidas foram 
realizadas antes do início do uso da plataforma vibratória, 4 minutos após o início, imediatamente após o término e 2 minutos após o término do 
uso da plataforma vibratória. A ANOVA com medidas repetidas demonstrou redução significativa da pressão arterial diastólica 2 minutos após a 
utilização da plataforma vibratória com p = 0,01 e também houve redução significativa (p = 0,001) da saturação de oxigênio durante a utilização 
da plataforma vibratória. Conclui-se que, no grupo estudado, houve redução da pressão arterial diastólica e da saturação de oxigênio entre a 
primeira e a última sessão de atendimento. Não houve alteração na glicemia e na pressão arterial sistólica.
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