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Introdução: A sensibilidade somatosensorial é frequentemente comprometida após uma lesão no sistema nervoso 

central e periférico. Dentre as modalidades sensoriais, a percepção vibratória (PV) permite medir alterações táteis 

rápidas e profundas, contribuindo nas informações sobre a modulação e regulação dos movimentos. O diapasão de 128 

Hz é o mais utilizado para avaliar a PV em ambientes clínicos e laboratoriais. Embora o mesmo possa ser utilizado 

solicitando somente uma resposta dicotômica, pode-se medir a duração da PV, tornando seus resultados quantitativos e 

por consequência, discriminativos entre graus de alteração sensorial. Objetivo: Avaliar a confiabilidade inter-examinador 

do diapasão de 128 Hz em mensurar a duração da PV na população brasileira. A fim de investigar a variabilidade da 

resposta, a confiabilidade foi testada com o valor da média de três medidas de cada avaliador (estudo 1) e a partir do 

valor de uma única aplicação de cada avaliador (estudo 2). Metodologia: Setenta e oito indivíduos saudáveis 

participaram deste estudo (31,7±15,8 anos). No estudo 1 (n = 34), três avaliadores compararam a média (em segundos) 

do resultado de três aplicações do diapasão em cada área testada. No estudo 2 (n = 44), três outros avaliadores 

realizaram o teste da mesma forma, porém cada área foi testada apenas uma vez. Foram incluídos no estudo indivíduos 

com 1) condição de saúde estável; 2) sem história de doenças mentais, alcoolismo, doença cutânea (e.g. hanseníase), 

escaras, queimadura e sintomas sensoriais nas mãos ou pés (e.g. queimação, dormência, amortecimento). Foram 

excluídos indivíduos com história de lesão no sistema nervoso. A duração da PV foi testada no dorso da articulação 

metacarpofalangeana do dedo indicador, no processo estiloide da ulna, no dorso da articulação interfalangeana do 

hálux e no maléolo medial, sendo a avaliação realizada bilateralmente. A confiabilidade inter-examinador para os 

estudos 1 e 2 foi investigada através do Coeficiente de Correlação Intra-classe (CCI). O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Instituição sob o parecer 1.595.251. Resultados: Pode-se observar uma 

confiabilidade excelente entre os três avaliadores, em todos os locais testados CCI:0,76-0,96). No estudo 2, pode-se 

observar uma confiabilidade excelente entre os avaliadores, em todos os locais testados (CCI:0,75-0,86), com exceção 

do punho dominante, cuja confiabilidade foi boa (CCI:0,73). Conclusão: Utilizar o diapasão de 128 Hz para mensurar 

objetivamente a sensibilidade vibratória é confiável além de ser um instrumento de rápida aplicação e baixo custo. 
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