
cód. do trabalho: 507

ESTIMULAÇÃO VIBRATÓRIA SEGMENTAR NA
RECUPERAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO:
REVISÃO SISTEMÁTICA

Nome Completo: MARCOS JOSE BATISTA DA SILVA

Autor Principal: MARCOS JOSE BATISTA DA SILVA

Co-Autores: LUIZ ALBERTO MANFRÉ KNAUT; SHEILA SCHNEIBERG;
SIBELE DE ANDRADE MELO

E-mail: marcosfisio@ymail.com

Palavra chave: vibração; acidente vascular cerebral; recuperação de função
fisiológica

Introdução e objetivos: Nos últimos anos houve um aumento no interesse
em investigar os efeitos da estimulação vibratória segmentar (EVS) no
sistema nervoso central e os efeitos terapêuticos deste recurso em diversas
disfunções neurológicas. Assim, o objetivo desta revisão sistemática foi
verificar a eficácia da EVS na melhora da função do membro superior (MS)
parético pós acidente vascular encefálico (AVE), e elucidar qual frequência
vibratória se mostra mais eficaz na utilização deste recurso nesta população.

Métodos: A presente revisão sistemática foi realizada seguindo as diretrizes
da Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
(PRISMA). Dois pesquisadores conduziram as buscas de forma independente
nas seguintes bases de dados: Pubmed, Bireme, Medline e PEDro, que
trouxessem como objetivo principal a avaliação da melhora funcional em MS
após a aplicação de EVS, em pacientes pós AVE. A pesquisa foi realizada
entre fevereiro de 2015 e maio de 2016. A análise qualitativa dos estudos foi
realizada pela escala de PEDro e pela Escala de Down and Black modificada.
Por fim, aplicou-se um sistema de pontuação de cinco níveis de evidência
para sintetizar as evidências da presente revisão.

Resultado: Após adequação aos critérios determinados, foram selecionados
12 artigos, sendo 6 ensaios clínicos randomizados (ECR’s) e 6 ensaios
clínicos controlados. Destes 12 artigos, 6 foram classificados com boa
qualidade metodológica. Todos os artigos demonstraram que a EVS foi
efetiva na melhora funcional do MS parético em sujeitos pós AVE. Dentre os
ECR’s de boa qualidade metodológica, a frequência que mostrou maior
eficácia foi entre 75-120 Hz, sendo 120 Hz a frequência de maior evidência,
sendo reforçada ainda por um artigo de qualidade satisfatória. Nenhum
efeito adverso foi reportado.

Discussão e conclusão: A aplicação da EVS se mostrou eficaz na melhora
funcional do MS parético após AVE incluindo melhora da espasticidade,
melhora do alcance, aumento da excitabilidade corticoespinhal e função
motora. As frequências recomendadas estão entre 75-120Hz. Mais estudos



são necessários para comprovação da superioridade de uma frequência
específica dentro desta gama e para a determinação de outros parâmetros
como o tempo de aplicação e amplitude ideais.
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