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Introdução: A síndrome metabólica (SM) é uma desordem clínica onde há a presença da obesidade abdominal as-
sociada a mais dois fatores como, dislipidemia, hipertensão ou hiperinsulinemia. A presença desta síndrome caracteriza 
um aumento no risco cardiovascular do indivíduo. Portadores de SM possuem dificuldades em realizar exercícios físicos 
de forma regular. Desta forma, possuem a funcionalidade comprometida e consequentemente disfunções relacionadas 
a falta de realização de exercícios. Neste contexto, novas estratégias que estimulem a prática de exercícios de forma 
segura e que auxiliem no controle desta síndrome são desejáveis. Através da mensuração da velocidade de marcha 
podemos inferir a respeito da funcionalidade destes indivíduos. Os exercícios de vibração de corpo inteiro (EVCI) 
podem ser considerados como exercício aeróbico e há evidências de que estes podem melhorar a flexibilidade de 
indivíduos com SM. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito dos EVCI na velocidade de marcha de indi-
víduos com síndrome metabólica. Métodos: Vinte e dois pacientes com SM (20 mulheres e 2 homens, 61.00±8.66 
anos de idade, 85.48±16.50 kg, 1.62±0.08 m, 104.95±13.83 de cincunferência abdominal e 32.41±6.00 de IMC) foram 
submetidos ao protocol com 10 sessões de EVCI, com frequências de 5 até 14 Hz, pico de aceleração de 0.12 g até 
2.95 g e deslocamento pico-a-pico de 2.5, 5 e 7.5 mm. Em cada sessão foram os EVCI foram realizados por um minute 
em cada deslocamento pico-a-pico, sendo acompanhado por um minute de repouso. Esta sequência foi realizada em 
um total de três vezes. Na primeira sessão os indivíduos ficaram sentados em uma cadeira auxiliar com os pés apoiados 
sobre a base da plataforma oscilante/vibratória (POV) de deslocamento alternado. Da segunda até a décima sessão 
os indivíduos foram posicionados em pé sobre a base da POV, sempre com os joelhos posicionados em 1300. Para o 
teste de caminhada foi solicitado ao indivíduo que caminhasse por uma área demarcada de 3 metros. Foram tomadas 
2 mediadas e considerada para análise o menor valor. A velocidade de marcha foi calculada dividindo a distância pelo 
tempo caminhado, sendo mensurada antes e após o protocolo de 10 sessões de EVCI. CAAE 54981315.6.0000.5259
Resultados: Houve melhora significativa (p<0.05) na velocidade de marcha com o protocolo proposto. O valor antes 
da intervenção de EVCI a velocidade de marcha era de 0.73±0.20 e após a intervenção 0.83±0.27. Conclusão: 
Através da realização de EVCI com o protocolo proposto neste estudo, foi possível observar que a velocidade de 
marcha de indivíduos com SM foi melhorada. Desta forma, sugerimos que esta pode ser uma modalidade de exercício 
interessante no manejo de portadores de SM.

Descritores:Obesidade; Dislipidemias; Hipertensão.
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