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Introdução. A plataforma vibratória vem se tornando um recurso amplamente utilizado em centros de treinamento 
e reabilitação, no entanto, ainda existe uma lacuna em relação às respostas neurofisiológicas agudas no músculo 
esquelético após o estímulo. Objetivos. Analisar os efeitos imediatos de um protocolo de exercício na plataforma 
vibratória, em frequências diferentes, sobre o desempenho isocinético do quadríceps em indivíduos saudáveis. Mé-
todo. 60 mulheres saudáveis e fisicamente ativas foram submetidas à avaliação do desempenho isocinético dos 
músculos extensores do joelho do membro não-dominante. As variáveis analisadas foram torque máximo normalizado 
pelo peso corporal (PT/BW), trabalho total, potência e tempo de pico de torque (TPT). Imediatamente após a avaliação 
foram realizados os protocolos de intervenção. Os indivíduos foram divididos aleatoriamente em três grupos: Grupo de 
30 Hz – o protocolo consistia em ficar com os pés descalços em apoio unipodal no membro não-dominante no centro 
da plataforma vibratória, com 40 ° de flexão do joelho, enquanto os membros superiores foram estendidos na altura 
dos ombros e o tronco foi mantido na posição vertical. Foram realizadas 10 séries de 30 segundos, com intervalos de 
30 segundos. A plataforma foi configurada com uma frequência de vibração de 30 Hz e amplitude de deslocamento 
vertical de 4mm; Grupo 50 Hz - realizaram o mesmo protocolo, com uma frequência de 50 Hz e amplitude de 4mm; 
Grupo Controle- realizaram o protocolo com a plataforma desligada. Em seguida, os voluntários foram submetidos 
à reavaliação do desempenho isocinético. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, sob 
o parecer de número 752.291. Na análise estatística foi utilizado o software SPSS 20.0. O teste ANOVA one-way foi 
usado para investigar diferenças nos valores de base entre os grupos e a ANOVA two way com medidas repetidas 
para comparações intra e intergrupos. Quando um valor de F significante foi encontrado, foi aplicado o teste post hoc 
de Bonferroni. Foi adotado um nível de significância de 5% (p<0.05). Resultados. Não houve diferença significativa 
nos valores de PT/BW, trabalho total e potência, independentemente da frequência adotada. Houve redução signifi-
cativa do TPT nos grupos Controle, 30 Hz e 50 Hz (p = 0,18; p <0,001 e p = 0,003, respectivamente), porém, sem 
diferenças significativas entre eles. Conclusão. Os resultados deste estudo sugerem que o protocolo de exercício 
associado à plataforma vibratória não é capaz de melhorar significativamente o desempenho isocinético do quadrí-
ceps femoral não dominante de mulheres saudáveis e ativas.
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