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1 - INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a combinação da vibração mecânica com exercícios de 

treinamento muscular tem ganhado bastante popularidade. Vários estudos têm 

evidenciado que o estímulo de vibração mecânica pode melhorar o desempenho 

neuromuscular (LUO et al, 2005; CARDINALE e BOSCO, 2003) e produzir um 

aumento substancial de força, flexibilidade e potência muscular quando associado à 

exercícios de treinamento de resistência (MARÍN e RHEA, 2010; LUO et al, 2005; LUO 

et al, 2007; COUTO et al, 2012; MISCHI, 2009; COCHRANE, 2011; RITTWEGER, 

2010; CARDINALE e LIM, 2003; CARDINALE e WAKELING, 2005; COCHRANE, 

2010; COUTO e COSTA et al, 2012; KURT, 2015).  

O músculo esquelético é um tecido especializado que modifica sua capacidade 

funcional global em reposta a diferentes estímulos. A ação mecânica da vibração 

produz rápidas e curtas mudanças no comprimento do complexo músculo-tendão. 

Essa perturbação é detectada pelos receptores sensoriais que modulam a rigidez 

muscular para tentar amortecer as ondas vibratórias (CARDINALE e BOSCO, 2003). 

Quando o estímulo vibratório atinge diretamente o músculo, terminações aferentes 

dos fusos musculares são excitadas provocando uma contração reflexa do músculo e 

dos seus agonistas, enquanto a excitabilidade da musculatura antagonista é 

deprimida por inibição recíproca. Esse fenômeno tem sido chamado de Reflexo Tônico 

Vibratório – RTV – Tonic Vibration Reflex – TVR (COCHRANE, 2011; RITTWEGER, 

2010; CARDINALE e BOSCO, 2003; HAGBARTH e EKLUND, 1965). 

A relação entre a condição da musculatura laríngea e a qualidade vocal foi 

introduzida por BRIESS (1957), e tem sido estudada e desenvolvida com 

fundamentação na fisiologia para o desenvolvimento de programas de exercícios 

vocais (STEMPLE et al., 1994; BEHLAU et al., 2005; MENDONÇA et al., 2010; 

PINHO, 2008; CHHETRI et al., 2010; KOYAMA et al., 1971; GAY et al., 1972; 

ATKINSON, 1978).  

2 – OBJETIVO 

Diante do exposto acima e com base na fisiologia, a proposta desse estudo é avaliar 

os efeitos agudos e crônicos do estímulo de vibração mecânica localizado na laringe, 

concomitante à sonorização glótica, sobre os parâmetros de qualidade vocal.    

3 – MÉTODO E DESENVOLVIMENTO 



Foram avaliados e submetidos à intervenção durante o período de trinta dias, 

dezesseis (16) sujeitos de ambos os sexos, com alta demanda vocal e idade entre 18 

e 45 anos. Os sujeitos serão agrupados da seguinte forma: 

Grupo Experimental (GE): Dez (10) indivíduos que foram submetidos ao protocolo de 

exercícios vocais composto por sons nasais concomitante ao estímulo de vibração 

mecânica local. O aparelho usado foi o vibrador portátil da marca G-Life, modelo NL 

3000 com vibração em frequência de 120 Hz e amplitude abaixo de 2 mm.  

Grupo Controle (GC): Dez (10) indivíduos que foram submetidos somente ao protocolo 

de exercícios vocais composto por sons nasais. 

Na avaliação prévia, constaram o protocolo de sinais e sintomas vocais (ROY, 

2004), a coleta da fala espontânea para a análise perceptivo-auditiva, o Tempo 

Máximo Fonatório (TMF) e a análise acústica. Para a avaliação imediatamente após 

a primeira sessão, foi utilizada somente a análise acústica e o TMF. E, para avaliação 

posterior ao estudo, constaram o protocolo de sinais e sintomas vocais e um 

Questionário Pós-tratamento de Roy et al.,(2002), além da análise perceptiva auditiva, 

TMF e análise acústica. 

Os áudios de fala espontânea e Tempo Máximo Fonatório foram gravados pelo 

programa ADOBE AUDITION, versão 1.5 instalado no notebook POSITIVO XR3000, 

processador INTEL Dual-Core, 2GB de memória e 320GB de HD e, acoplado ao 

computador, o microfone unidirecional da marca LESON, modelo SM58. Os dados de 

análise acústica foram obtidos pelo software Praat.  

4 – RESULTADOS PRELIMINARES 

TMF (Dados parciais obtidos) 

Grupo Controle Grupo Experimental 

 Pré Pós 

imediato 

Pós  Pré Pós 

imediato 

Pós 

Sujeito 1 11s 11s 10s Sujeito 1 11s 13s 16s 

Sujeito 2 18s 16s 17s Sujeito 2 7s 9s 11s 

Sujeito 3 11s 12s 13s Sujeito 3 14s 17s 18s 

 
Há uma melhora significativa no TMF do Grupo Experimental. Esse aumento de 
tempo indica um melhor equilíbrio entre a musculatura intrínseca da laringe segundo 
BEHLAU, 2001.   
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