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Introdução: O uso da Vibração de Corpo Inteiro (VCI) tem sido utilizado como recurso terapêutico para tratamento da 

função motora grossa, equilíbrio e desempenho funcional de crianças e adolescentes com deficiência. Entretanto, os 

efeitos da VCI não são consensuais na literatura. Objetivo: Revisar a força, qualidade e conclusividade da evidência que 

apoia o uso da VCI em crianças e adolescentes com deficiência (i.e., paralisia cerebral, síndrome de Down, crianças 

queimadas, excesso de peso, espasticidade, osteogênese imperfeita). Método: Pesquisa de banco de dados incluídos 

AMED, Cinahl, EMBASE, PEDro, SportDiscus. Com os termos "randomized controlled trials", "children", "adolescents" e 

"whole body vibration" a partir de setembro de 2016 e atualizados em maio de 2017. Trabalhos analisados por qualidade 

metodológica (PEDro), qualidade de evidência e força de recomendação (GRADE), efeitos estimados por análise 

sensitiva de condições de saúde específicas, detalhes do participante, frequência e amplitude de vibração, estrutura e 

função do corpo (massa magra, densidade mineral óssea - DMO, força muscular e estabilidade geral), atividade e 

participação (velocidade de marcha, função motora grossa, autocuidado, mobilidade, equilíbrio funcional) e tipo de 

plataforma. Resultados: 14 ensaios clínicos controlados randomizados foram elegíveis. As intervenções incluíram curta 

duração (6 meses), amplitude até 6 mm e frequência de 5-90 Hz, de 5-60 minutos, com duração de 6 semanas a 6 

meses, 2 a 5 vezes por semana, incluindo intervenção estática e dinâmica, associado ou não a exercícios. A VCI 

comparada à intervenção mínima mostrou melhora significativa da massa magra. Quando a VCI foi adicionada à outra 

intervenção, apresentou melhora na função e estrutura do corpo (DMO de perna e tronco e força da musculatura do 

joelho) e atividade e participação (velocidade da\e marcha e função motora grossa na estabilidade) com qualidade de 

evidência baixa a muito baixa. A análise sensitiva mostrou impacto na densidade mineral óssea de perna e tronco, força 

da musculatura de joelho e estabilidade geral. Conclusão: VCI melhorou a massa magra em crianças e adolescentes 

com deficiência. Com a análise sensitiva, foi visto melhora na DMO, força dos músculos do joelho e estabilidade geral. 

Existem poucas evidências dos ganhos na DMO, na velocidade da marcha e na função motora grossa quando 

associada a diferentes exercícios. Mais ensaios clínicos controlados randomizados com metodologia rigorosa são 



necessários para fortalecer a base de evidências.
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