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RESUMO 

Na prática desportiva, tanto no âmbito ocupacional como em contexto federado, os praticantes 

submetem-se a condições que colocam à prova o corpo humano de diversas formas. É 

entendimento geral que a prática desportiva é saudável, contudo existem solicitações limite a 

que o corpo humano pode ser submetido, que se forem ultrapassadas podem transformar os 

benefícios do desporto em problemas de saúde. As vibrações induzidas ao corpo humano na 

prática desportiva é uma das situações que importa observar. Neste trabalho apresentam-se os 

resultados obtidos numa avaliação das vibrações induzidas no sistema Mão Braço em jovens 

atletas praticantes de basquetebol. O estudo foi desenvolvido com o acompanhamento de uma 

equipa feminina sub-16 e o protocolo considera seis exercícios diferentes, com aquisição de 

dados feita a partir da instrumentação de ambas as mãos das atletas voluntárias. Foi ainda 

estimada a influência do tipo de piso nas vibrações induzidas nas atletas. Dado não existir uma 

norma que suporte os limites das vibrações induzidas na prática desportiva, os dados obtidos 

foram analisados tendo como base as indicações de conforto e proteção da saúde das atletas 

de acordo com a norma ISO 5349 e a diretiva nº 2002/44/EU. 

 

ABSTRACT 

In sports, whether in federated or amateur practitioners, the human body is put to the test in 

many different ways. Being naturally healthy your practice, there are some limit requests that 

the human body can be submitted. If these limits are exceeded, the benefits of sport can become 

into problems for athlete’s health. In this study vibrations in Hand-Arm systems during the 

basketball practice were evaluated, in a female team, considering six different actions, right 

hand and left hand. It was evaluated the influence of the floor type in the induced vibrations in 

the athletes. If there is no standard that governs the vibrations induced in the practice of sports 

the data from biomechanical study were analyzed in terms of comfort and health of athletes 

according to the international standard ISO 5349. The values obtained are compared with 

international reference values, indicated by directive No. 2002/44/EC currently used in the 

country. 


