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Introdução. A fibromialgia (FM) é caracterizada por dor crônica generalizada com repercussão na qualidade 
de vida. Muitas são as alternativas não-farmacológicas para o tratamento dessa síndrome, como a vibração de 
corpo inteiro (VCI), utilizada em diversas áreas da saúde. Objetivo. Determinar a eficácia da VCI, isolada 
ou associada a outras modalidades de exercícios, no controle da dor, fadiga e qualidade de vida em mulheres 
com FM. Método. Trata-se de uma revisão sistemática realizada através de buscas nas bases de dados 
MEDLINE/Pubmed, LILACS, CINAHL e CENTRAL, sem restrição linguística ou temporal. As buscas, coleta de 
dados e análises do conteúdo dos estudos encontrados foram realizadas por três revisores independentes e as 
divergências foram discutidas por um quarto avaliador. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados e quase-
randomizados, que utilizaram a VCI através da plataforma vibratória, associada ou não a outras modalidades 
de exercício, para tratamento de mulheres com FM. Dor, fadiga e qualidade de vida foram considerados como 
desfechos primários, enquanto sono, depressão e rigidez foram os desfechos secundários. A qualidade da evi-
dência dos estudos foi avaliada através do sistema Grading of Recommendations, Assessment, Development 
and Evaluation (GRADE). Para o item específico limitação do estudo do GRADE, foram utilizados os critérios de 
análise do risco de viés de ensaios clínicos da Cochrane. Quando possível, adotou-se a avaliação quantitativa 
dos dados através da metanálise. A homogeneidade dos estudos foi averiguada através do teste de heteroge-
neidade e do índice de heterogeneidade (I2). A análise estatística foi realizada utilizando o software RevMan 
versão 5.3. Resultados. Foram incluídos três estudos envolvendo 107 participantes. Quanto aos desfechos 
dor e sono, não foi possível avaliar a qualidade da evidência, nem a magnitude do efeito do tratamento devido 
à descrição seletiva do desfecho. Não houve diferença entre os grupos quanto à fadiga (Diferença de Média: 
0,01; IC 95%: -0,11 a 0,09, um estudo, 26 mulheres). Em relação à qualidade de vida, houve pequena diferença 
entre grupos, favorecendo o grupo de VCI (Diferença de Média Padronizada: 0,49; p = 0,05; IC 95%: 00,4 a 0,98, 
dois estudos, 67 mulheres, efeito randômico, I2: 0%, T²: 0,00). A qualidade de evidência foi muito baixa para os 
desfechos fadiga e qualidade de vida. Conclusão. Os resultados advêm de uma qualidade de evidência muito 
baixa e mostraram-se inconclusivos em relação à dor e sem efeitos clinicamente importantes no controle fadiga 
e melhora da qualidade de vida.
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