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Introdução e objetivo: Os músculos do assoalho pélvico (MAP) para garantir a continência devem ser capazes 
de contrair fortemente, rapidamente e reflexivamente (1,2). Atualmente, acredita-se que funcionalidade muscular pode 
ser melhorada através de treinamentos convencionais e pelo treinamento por meio de vibração do corpo inteiro (VCI). 
Para treinamento dos MAP, a proposta já tem sido considerada por alguns autores (3,4,5), entretanto, as diferenças 
entre os parâmetros estudados não nos permitem grandes conclusões. Dessa forma, hipotetizamos que exercícios 
realizados em posturas próximas da plataforma de vibração poderiam favorecer a ativação dos MAP. Assim este estudo 
teve como objetivo, verificar a influência do treinamento por meio de vibração de corpo inteiro sobre os músculos do as-
soalho pélvico de mulheres continentes. Método: Estudo clínico controlado e randomizado e cego, realizado com 83 
mulheres, avaliadas por meio de palpalção digital (Escala modificada de Oxford) e eletromiografia de superfície (EMGs). 
Durante a avaliação as mulheres receberam orientações quanto as estruturas anatômicas, função  e controle dos MAP 
e foram alocadas 70 participantes aleatoriamente em dois grupos, com duração de cinco semanas consecutivas: Grupo 
vibração do corpo inteiro – G_VCI (n=35): realizaram um protocolo de exercícios sobre uma plataforma vibratória (Pulse 
Vibe), duas vezes por semana, com duração de 30 minutos cada, totalizando 10 sessões supervisionadas. Grupo Con-
trole - G_C (n=35): as mulheres não realizaram exercícios supervisionados durante as cinco semanas consecutivas. 
Os dados eletromiográficos foram normalizados pela média do valor de pico do sinal eletromiográfico das contrações 
isométricas voluntárias máximas. Para análise estatística foram utilizados os estes Exato de Fisher McNemmar, Mann-
Whitney e ANOVA. Resultados: Após a realização dos protocolos observou-se aumento na proporção de mulheres 
com força dos MAP grau 5 (palpação digital) no G_VCI (p<0.0001), segundo a Escala Modificada de Oxford. Entretanto, 
não houve aumento significativo da atividade eletromiográfica dos MAP, em ambos os grupos (p=0.0594). Além disso, 
nao foi observada diferença estatística significativa entre os grupos (EMGs: p=0.8865; palpação digital: p=0.4355). 
Conclusão: O protocolo de exercicios com vibração de corpo inteiro promoveu aumento da força muscular quando 
investigada pela palpacao digital, entretanto, não foi observado aumento da atividade eletromiográfica em ambos os 
grupos.
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