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RESUMO 

 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar o equilíbrio estático a partir da utilização do 

Nintendo Wii Fit – Balance Board (WBB) e comparar as oscilações ântero-

posteriores e látero-laterais em crianças e adolescentes com a idade de 7 a 14 anos, 

com olhos abertos e fechados. Os sujeitos foram 80 crianças e adolescentes, 

regularmente matriculados em uma escola pública da região da Grande São Paulo, 

pareados por gênero e idade, dicotomizada nas faixas etárias de 7 a 10 (crianças) e 

11 a 14 anos (adolescentes). Para a coleta foram utilizados o Balance Board (BB) e 

o software LabView versão 11.0. Os avaliados permaneciam em apoio bipodal, por 

60 segundos, sendo executadas três medidas com olhos abertos e três medidas 

com olhos fechados. Os resultados foram comparados, para as duas faixas etárias 

para os eixos de deslocamento X e Y a partir dos quatro sensores localizados nas 

extremidades do BB.  Os dados foram analisados com o teste t de Student com o 

nível de significância de 95%. Para a análise estatística foi utilizado o programa 

estatístico Minitab 16. Os resultados indicaram que crianças e adolescentes nos 

deslocamentos dos eixos X e Y não diferiram nas duas faixas etárias, porém, os 

adolescentes apresentaram maior variabilidade em algumas medidas, sem 

significância estatística. Quando comparado o comportamento dos grupos nos 

deslocamentos dos eixos X e Y com olhos abertos e fechados não foi encontrada 

diferença significativa, ao contrário do que vem sendo apontado pela literatura, 

havendo semelhança nas oscilações com ou sem o estímulo visual. Conclui-se 

que o WBB pode ser um equipamento alternativo para a avaliação do equilíbrio 

estático a partir da adaptação do software LabView e que novos estudos devem ser 

realizados para que o conhecimento sobre o uso deste equipamento como 

instrumento de avaliação de equilíbrio possa ser ampliado e aplicado com maior 

segurança na precisão dos dados. 

 

Palavras-chave: Equilíbrio Postural, Avaliação, Tecnologia, Jogos de Vídeo, Criança, 

Adolescente 

 

 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the static equilibrium from the use of the 

Nintendo Wii Fit - Balance Board (WBB) and compare the anterior-posterior and 

lateral-side in children and adolescents age 7-14 years, with eyes open and closed. 

The subjects were 80 children and adolescents enrolled in a public school in the 

region of greater Sao Paulo, paired by gender and age, dichotomized at ages 7 to 10 

(children) and 11-14 years (adolescents). For the collection the Balance Board (BB) 

and LabView software version 11.0 were used. The assessed remained in bipedal 

support for 60 seconds, running three measures with eyes open and closed with 

three measures. The results were compared to age for the two axes X and Y shift 

from the four sensors located at the ends of the BB. Data were analyzed using the 

Student t test with significance level of 95%. For statistical analysis we used the 

statistical software Minitab 16. The results indicated that children and adolescents in 

the displacements of the axes X and Y were similar in the two age groups, however, 

adolescents have greater variability in some measures, no statistical significance. 

When comparing the behavior of groups of dislocations in X and Y axes with eyes 

open and closed there was no significant difference, contrary to what has been 

pointed out by the literature, there is similarity in the oscillations with or without visual 

stimulation. It is concluded that the WBB could be an alternative equipment for the 

assessment of static balance from the adaptation of the LabView software, and that 

further studies should be performed so that the knowledge about the use of this 

equipment as a tool for assessment of balance can be expanded and applied with 

greater confidence in the accuracy of the data. 

 

Keywords: Balance, Postural Assessment, Technology, Video Games, Child, 

Adolescent 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A criança interage no ambiente físico e social de forma dinâmica através de 

seus movimentos corporais. Para isso, é básico e necessário o equilíbrio corporal. O 

balanceamento das forças internas e externas que atuam na realização das ações 

motoras é primordial na manutenção da estabilidade (BARELA, 2000).  

“O equilíbrio é um processo complexo que depende da integração da visão, 

da sensação vestibular e periférica, dos comandos centrais e respostas 

neuromusculares e, particularmente da força muscular e do tempo de reação” 

(OVERSTALL, 2003, p. 153). A manutenção da postura requer a constante 

adaptação do tônus muscular e da coordenação do movimento, por meio de 

estruturas exteroceptivas e proprioceptivas que captam e conduzem os estímulos 

para o sistema nervoso central (PEREIRA, 2003). 

As informações são recebidas pelo sistema neural e integradas à informação 

sensorial para acessar posição do corpo no espaço e no ambiente (MOCHIZUKI e 

AMADIO 2003, SHUMWAY-COOK e WOOLACOTT, 2003). O sistema nervoso 

central contém todas as informações do desenvolvimento das habilidades motoras, e 

por isso descreve todo o percurso para aquisição, controle e regulação dos 

movimentos (BARELA, 1997). 

Para cada tipo de informação sensorial o sistema do controle postural atribui 

um peso ou valor de importância que dependerá da tarefa, gerando uma informação 

precisa do centro de massa e dos segmentos corporais no espaço (JEKA et al., 

2000). Dependendo da tarefa, existem variações na intensidade e amplitude das 

oscilações corporais, demonstrando não haver necessidade de controle consciente 

de equilíbrio (CURY e MAGALHÃES, 2006). 

O equilíbrio surge como uma variável importante durante a tarefa locomotora 

no controle motor (LIMA et al., 2001) e constitui a base da coordenação dinâmica 

global, atuando como a noção e distribuição do peso relacionado ao ambiente, e é 

subdividido em estático e dinâmico.  

A visão, o sistema vestibular e o sistema somatossensorial fazem parte dos 

sistemas do equilíbrio (WINTER, 1995). Mesmo com alterações no sistema 

vestibular, ou na maioria das informações proprioceptivas o indivíduo ainda 

consegue manter o equilíbrio através da visão (GUYTON, 1997). O sistema 
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vestibular é perceptível às acelerações angulares e lineares e o sistema 

somatossensorial é formado por receptores que percebem a velocidade e a posição 

do corpo (WINTER, 1995). 

Estímulos visuais, somatossensoriais e vestibulares são básicos para o 

equilíbrio no movimento, seja ele estático (manutenção de uma postura corporal com 

o mínimo de oscilação) ou dinâmico (ao executar alguma tarefa que perturbe a 

orientação do corpo). Esta é uma capacidade física em desenvolvimento nas 

crianças (SILVEIRA et al., 2006). 

A manutenção da projeção do centro de gravidade do corpo em sua base é 

conhecida como equilíbrio necessitando constantes ajustes musculares e articulares 

(NASHNER, 1993). O centro de pressão do indivíduo varia em relação aos 

deslocamentos do centro de gravidade (WINTER, 1995).  

 

 

1.1. Equilíbrio 

 

Torna-se importante definir para este estudo alguns termos como centro de 

massa, centro de gravidade, centro de pressão, postura, estabilidade e suas 

relações com o equilíbrio. 

 Centro de massa (COM): Média ponderada de cada segmento do corpo no 

espaço 3D, sendo uma variável influenciada pelo equilíbrio (WINTER, 1995). 

 Centro de gravidade (CG): De acordo com Winter (1995), é a projeção 

vertical no solo do centro de massa.  

 Centro de Pressão (COP): É a projeção vertical da força muscular produzida 

por um indivíduo na posição ereta para controlar o COM (SHUMWAY-COOK 

e WOOLLACOTT, 2000), e independente do centro de massa é a média 

ponderada das pressões da superfície do ponto do vetor vertical em contato 

com o solo (WINTER,1995). 

 Postura: É o arranjo relativo das partes do corpo, no qual o equilíbrio 

muscular e esquelético é responsável pela boa postura e a eficiência 

muscular. Uma relação defeituosa entre as partes do corpo provoca um 
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equilíbrio menos eficiente sobre a base de sustentação. (KENDAL et al., 

1995).  

 Estabilidade: É a resistência do corpo à aceleração angular e linear ou a 

resistência à ruptura do equilíbrio (HALL, 2005). 

 Equilíbrio: Para Hay e Reid (1985), o equilíbrio é conhecido como a 

resultante zero da soma das forças e da soma dos momentos atuantes no 

corpo e é subdividido em estático e dinâmico.   

o Equilíbrio estático: segundo Hall (2005), um corpo se movimenta com 

velocidade constante ou está imóvel, de acordo com a Primeira Lei de 

Newton e para a situação imóvel, requer três condições: 

 

 Todas as somas das forças verticais devem ser iguais a zero 

 ∑ Fv = 0         

 Todas as somas das forças horizontais devem ser iguais a zero 

 ∑ Fh = 0         

 Todas as somas dos torques devem ser iguais a zero 

 ∑ T = 0         

 

o Equilíbrio Dinâmico: ao se mover com velocidade linear e angular 

constante, o corpo apresenta à soma das forças e a soma dos torques 

iguais a zero (HAY e REID, 1985). 

 ∑ Fx – m.āx = 0        

 ∑ Fy – m.āy = 0        

 ∑ Tg – Īα = 0        

 

Legenda 

∑ = somatória; Fv = forças verticais; Fh = forças horizontais; T = torque;  

Fx = força horizontal; m = massa; āx = aceleração horizontal;  

Fy = força vertical; āy = aceleração vertical; 

Tg = torque do centro de massa;  Īα = momento de inércia do corpo 

 

 Relação de equilíbrio e estabilidade: O corpo estará mais estável à medida 

que apresentar maior resistência ao movimento (HALL, 2005). 
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1.2. Alterações no Equilíbrio 

 

Sabe-se, no entanto, que as alterações perceptivo-motoras variadas podem 

interferir na capacidade de realização das atividades motoras diárias da criança. Os 

distúrbios ocasionam limitações ou provocam incapacidades aos indivíduos, 

reduzindo o potencial de trabalho, estes podem ser congênitos ou adquiridos às 

patologias dos movimentos nos indivíduos, e muitas vezes recebem dos médicos, 

prescrição para o tratamento acompanhado por profissionais capacitados, 

demandando parte de esforço do indivíduo. A pequena motivação e a necessidade 

de tempo para a realização dos tratamentos tradicionais, muitas vezes são 

colocados como motivo de abandono, considerado então como uma causa principal 

de falha no tratamento (DIAS et al., 2009). 

A maioria das alterações no sistema nervoso e músculo-esquelético podem 

levar a degeneração do controle do equilíbrio. A instabilidade do equilíbrio é um fator 

limitante nas atividades diárias (TOOKUNI et al., 2005). 

 A correlação entre os parâmetros e os fatores biomecânicos tem um efeito 

claro da visão, sendo maior com os olhos fechados, considerando as propriedades 

da inércia do corpo que dependem da massa corporal e da altura. Por causa da 

remoção da entrada visual para o controle postural pode se tornar preponderante 

(CHIARI et al., 2002). 

 

 

1.3. Controle Postural 

 

Para aquisição da marcha independente, o controle postural é um sub-

sistema importante e o refinamento do entrelaçamento durante as passadas, para a 

manutenção do corpo como um todo (BARELA, 1997). 

Para atingir esses objetivos são necessárias a percepção e a ação, 

respectivamente a integração das informações sensoriais e a capacidade de 

produção de forças para controle de movimento, exigindo uma interação dos 

sistemas músculo-esquelético e neural contínua (SHUMWAY-COOK e 

WOOLACOTT, 2003; BARELA, 2000). 
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A resposta compensatória após uma perturbação no equilíbrio faz com que 

seja reposicionado o centro de massa na base de apoio, sendo de grande valia para 

as respostas diante de novas perturbações (HALL e JENSEN, 2004). 

Para avaliar o controle postural, diferentes métodos estão sendo utilizados 

com objetivo de quantificar distúrbios, possibilitando um melhor tratamento 

(TOOKUNI et al., 2005). 

 

 

1.4. Estudos que relatam desempenho de escolares 

 

Uma constante situação de postura inadequada nas crianças em idade 

escolar faz com que verifiquemos a incidência de desequilíbrios posturais, estes 

atingem as crianças e os jovens de maneira significativa (ROSA NETO, 1991). 

Transformações ocorrem com a postura da criança na idade de 7 a 12 anos 

buscando o equilíbrio compatível com as mudanças em seu corpo, que refletirá em 

hábitos de posturas adequados ou inadequados no futuro (FERRONATTO et al., 

1998). 

A criança apresenta fácil adaptação a novas posturas e quando inadequadas 

podem comprometer o seu corpo, prejudicando-a. Na própria escola vivenciam 

momentos que induzem à postura inadequada, como mesas e cadeiras não 

apropriadas e mochilas muito pesadas provocando desvios posturais. Se não forem 

corrigidos no momento certo os hábitos posturais adquiridos desde a infância 

poderão efetivar-se no futuro (FERRONATTO et al., 1998). 

No estudo de Deutsch e Candotti (2001) abordam que as crianças e os 

adolescentes passam por transformações afetivas, físicas, psicológicas, e sociais, 

sendo que nas transformações físicas, ocorrem as mudanças de peso, de estatura e 

também a postural de acordo com as experiências corporais vivenciadas nas 

diversas fases da vida, sugerindo nos resultados de seu estudo que é a partir dos 10 

anos de idade que ocorrem à maior incidência de desvios posturais. 
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1.5. Instrumentos de avaliação do equilíbrio 

 

 Para a avaliação, a medição é o mais importante meio de obter informação, 

quanto mais precisa, maior a fidedignidade que o pesquisador pode atribuir a esses 

dados, implicando em julgamento, estimativa, classificação e interpretação dos 

métodos de tratamento (SILVEIRA et al., 2006).  

Grandes interesses têm sido despertados nas diferentes áreas de 

conhecimentos sobre a compreensão e a quantificação de movimentos do ser 

humano. Para o planejamento e a programação de uma intervenção efetiva, 

métodos avaliativos eficazes e precisos tem sido uma busca constante 

(MENEGHETTI et al., 2009). 

Para a avaliação do equilíbrio corporal em crianças, a maioria dos testes 

padronizados demanda controle consciente ao invés de avaliar o equilíbrio como 

elemento para a realização de qualquer ação motora enquanto uma determinada 

postura é mantida (STOFFREGEN et al., 2000). 

Antes da utilização de um teste deve-se verificar se o mesmo foi elaborado 

cientificamente (fidedignidade, objetividade, normas e validade) e se faz a medição 

do que se propôs a medir (SILVEIRA et al., 2006). 

O deslocamento do COP vem sendo estudado por diversos autores para 

poder quantificar o equilíbrio, que podem ser determinados por intermédio da 

trajetória dos centros de pressão instantâneos no apoio, no equilíbrio e no padrão de 

progressão (PERRY, 1992). Para mensurar o equilíbrio da postura estática, o 

principal meio utilizado é a oscilação do COP, os mais utilizados são a Plataforma de 

Força (PF) ou equivalentes de plataformas extensométricas.  No entanto, existem 

outros equipamentos, como os sensores de pressão, que mensuram o COP 

(TOOKUNI et al., 2005). 

Estudos demonstram que a duração mínima para teste de avaliação de 

equilíbrio é a partir de 10 segundos, já as medidas do COP, força e velocidade são 

validadas em situações de re-teste para esta duração, porém fica claro que 15 

segundos ainda é um tempo muito curto para obter confiabilidade na medida. Le 

Clair e Riach (1996) recomendam 20 a 30 segundos como sendo um ótimo tempo 

de teste e re-teste para obter um resultado válido, ainda citam que é importante que 

o re-teste seja realizado com o mesmo protocolo.  
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Carpenter et al. (2001) observaram diferentes tempos coletados de duração, 

sugerindo que 60 segundos seria suficiente para otimizar a estabilidade e a 

confiabilidade dos dados para quantificar o controle postural numa posição estática. 

Entre as formas e instrumentos de avaliação mencionados na literatura 

constam: 

 

a) Berg Balance Scale (BBS): São 14 tarefas cotidianas que avaliam o 

controle postural estável e antecipatório. É confiável e de boa consistência 

interna (BERG et al.,1989) numa escala de 0 a 4 que mensuram o 

equilíbrio no idoso com duração de aproximadamente 15 a 20 minutos, na 

qual 0 necessita de assistência total ou não realização da tarefa e 4 a 

realização satisfatória. A Escala de Berg é um instrumento reconhecido 

internacionalmente e foi validada no Brasil por Miyamoto et al. (2004). 

 

b) Biofotogrametria Computadorizada: Pode ser utilizada para diagnóstico 

físico funcional nas diferentes áreas. É um método fidedigno que 

possibilita comparação e mensuração da imagem registrada em arquivo 

(BARAÚNA et al., 2003; BARAÚNA et al., 2004; BARAÚNA et al., 2006; 

MENEGHETTI et al., 2009), processa os dados obtidos através das 

fotografias da mensuração corporal, através de um software (LIMA et al., 

2004). 

 
 

c) Cinemetria: Segundo Amadio e Serrão (2007), a cinemetria registra 

imagens através de câmeras, de preferência digitais, as quais são 

transferidas do vídeo para o computador, permitindo a reconstrução 

tridimensional dos pontos anatômicos, feitas por modelos antropométricos 

e demarcadas no indivíduo em movimento e que a frequência desta 

imagem esteja também similar com a frequência natural do movimento a 

ser estudado, para a análise e interpretação do movimento. 

 

d) Escala de Desenvolvimento Motor (EDM): Avalia o equilíbrio estático em 

diferentes posições de acordo com a idade (entre 2 e 11 anos), com e sem 

apoio visual (ROSA NETO, 2002).  
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e) Estabilometria: Mensuração do controle postural ortostático não medindo 

alteração morfológica postural (PEREIRA, 2003). É uma técnica que 

objetiva quantificar a oscilação corporal do homem na posição ereta, 

através de transdutores de força que registram o ponto de aplicação de 

força (COP), fornecendo respostas importantes do controle de equilíbrio, 

que podem estar relacionados ao centro de massa corporal (WINTER, 

1995). 

 

f) F-SCAN MAT: Registra a força vertical exercida no indivíduo, mostrando o 

deslocamento do COP em tempo real, através de sensores pressóricos de 

alta resolução e duas unidades transdutoras acopladas ao computador, 

podendo ser visualizado em relação ao COP, à força ou à pressão de 

maneira gráfica e numérica (TOOKUNI et al., 2005). 

 
 

g) PF: Mensura a força de reação do solo, os momentos e aplicação desta 

força durante a fase de apoio do movimento, que são apresentadas em 

forma de vetores, em função da variável tempo, sendo uma ação 

tridimensional, quantificando a transferência das forças externas das 

alterações das condições de movimento no indivíduo. Utiliza-se de 

transdutores de força onde pode se observar os seus componentes 

(AMADIO e SERRÃO, 2007). 

 

h) SAPO: Software gratuito, desenvolvido por pesquisadores da 

Universidade de São Paulo para análise postural, de fácil manuseio, 

fundamentado na digitalização de imagens fotográficas (FERREIRA, 

2006). Confiabilidade para a mensuração de valores angulares, 

considerando a precisão das informações fornecidas. (BRAZ, et al., 2009).  

 

Outros instrumentos e testes de avaliação vêm sendo descritos e utilizados 

em estudos diversos, tais como: Pediatric Clinical Test of Sensory Interaction for 

Balance, Bruininks-Ozeretsky Test of Motor Proficienc, Teste de Equilíbrio da Haste 

e a Prancha de Purdue, The Activities-Specific Balance Confidence (ABC) Scale, 
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Timed “Up and Go” (TUG), Teste de Tinetti, (SHUMWAY-COOK e WOOLLACOTT, 

2003), entre outros. 

 

 

1.6. Tecnologia de Games e Realidade Virtual 

 

Até muito recentemente os jogos de videogame eram avaliados por muitos 

estudiosos de modo negativo por suas conseqüências relacionadas ao uso 

excessivo e ao aumento de agressividade, trazendo ainda complicações para a 

saúde e para o convívio social. Hoje, algumas pessoas podem se surpreender com o 

uso desse recurso como terapêutico, de acordo com Griffiths (2003). 

A tecnologia do Nintendo Wii-Fit Balance Board vem sendo estudada como 

instrumento de avaliação do equilíbrio (CLARK et al., 2010), constituindo-se em 

atividade de fácil entendimento após uma única instrução (PIGFORD e ANDREWS, 

2010). 

O Wii Balance Board (WBB), assim como o Bluetooth e Eee Box mini 

computador, é considerado produto comercial, não necessitando de um modelo 

adicional, e apresenta as vantagens de ter custo baixo, fácil obtenção, boa 

assistência técnica e facilmente atualizado com uma recente tecnologia (SHIH et al., 

2010). 

Dias et al. (2009) citam em seu estudo que até pouco tempo, o que se tinha 

de mais interessante em sessões de reabilitação, era uma bola colorida. Hoje já 

existem, pelo menos em algumas clínicas, como nos EUA, Canadá e Europa os 

jogos do Wii com seus acessórios, que acoplados, podem trabalhar diferentes 

músculos, como por exemplo, o Balance Board (BB) e o Wii Fit (WF) para membros 

inferiores e o Wiimote (Wm) com o Wii Sports (WS) para membros superiores. 

Diversos autores têm utilizado a reabilitação virtual em programas voltados 

para pacientes com diferentes diagnósticos ou em sujeitos saudáveis. Entre os 

recursos estudados estão os ambientes virtuais criados para estímulos específicos e 

alguns games e mais recentemente o Nintendo Wii e suas variações. O público alvo 

tem sido composto por pessoas com diagnósticos de Acidente Vascular Encefálico 

(AVE), lesão medular, doenças neurológicas diversas e quadros ortopédicos. A faixa 

etária predominante nos estudos é de adultos. 
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1.6.1. Ambientes Virtuais 

 

Em 2004, Viau et al. já ressaltavam que poucos estudos mostravam a 

validade de movimentos em ambientes virtuais em relação aos ambientes físicos, 

mesmo sendo esta uma ferramenta inovadora para a reabilitação. Eles compararam 

oito adultos saudáveis com sete adultos com hemiparesia leve por AVE. Ambos os 

grupos foram capazes de realizar as tarefas, sendo que os hemiparéticos realizaram 

os movimentos mais lentamente, mas apesar de terem encontrado algumas 

diferenças, sugerem que a realidade virtual (RV) possa ser uma abordagem válida 

para a reabilitação em pacientes com déficits motores. 

Keshner (2004) questiona se a RV seria um brinquedo novo ou uma nova 

ferramenta para a reabilitação, gerando dúvidas quanto à capacidade da tecnologia 

em influenciar o sistema nervoso ou ser apenas um fator determinante na motivação 

do indivíduo para a realização da tarefa.   

Entretanto, alguns grupos de pesquisadores demonstraram os efeitos sobre o 

sistema nervoso a partir do uso da RV. You et al. (2005), ao estudarem dez 

pacientes com AVE crônico, sugeriram que a RV pode induzir os efeitos da 

intervenção na reorganização cortical, podendo desempenhar um papel importante 

na recuperação locomotora em pacientes sendo uma tecnologia nova e promissora.  

Em uma revisão de literatura, Crosbie et al. (2007), afirmam que a RV é 

potencialmente uma ferramenta interessante que está em evolução, proporcionando 

perspectivas animadoras e segura para a reabilitação do AVE, e embora 

apresentem resultados na maioria das vezes positivos, ainda é muito limitada a sua 

base de dados permitindo uma avaliação definitiva, sugerindo então a realização de 

novas pesquisas. 

A utilização de vídeo games vem sendo estudada por alguns autores, dentre 

os quais Magora et al. (2006), que investigaram em 20 adultos saudáveis o aumento 

da tolerância à dor a partir da imersão na RV. Os autores, que encontraram 

resultados positivos, apontam esta estratégia como um método benéfico, barato e 

viável para utilização em clínicas.  

Stewart et al. (2007), em um estudo-piloto, observaram ao estudar dois 

adultos pós-AVE, que a prática individualizada pode melhorar o desempenho e 

capacidade funcional. 
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Leeb et al. (2007a; 2007b; 2007c) estudaram a influência da RV nas ondas 

cerebrais através do eletroencefalograma, sugerindo que mudanças neste exame 

podem ser encontradas com a estimulação no ambiente virtual, refletindo assim no 

desempenho de indivíduos saudáveis e com lesão medular em jogos virtuais. 

Ressaltaram ainda que a motivação é um fator importante na investigação e que 

pode influenciar os resultados. 

Golomb et al. (2010), em um estudo com três adolescentes com paralisia 

cerebral observaram melhora na função de membro superior do lado comprometido, 

sugerindo que o ambiente virtual possa refletir beneficamente em mudanças nas 

funções cerebrais. 

Rand et al. (2009) estudaram quatro idosos pós AVE, entre 53 e 70 anos, sem 

experiência virtual anterior. Após participarem de dez sessões de 60 minutos em um 

supermercado virtual, os mesmos demonstraram melhoria na realização das tarefas 

propostas, sugerindo que a realidade virtual pode ser uma ferramenta de 

intervenção eficaz e motivadora para a reabilitação.  

Em um estudo com 22 crianças com deficiência mental leve, Araújo (2005), 

analisou o processo de solução de problemas nas situações real e virtual e concluiu 

que a situação virtual apresenta uma característica de feedback imediato, em 

relação às estratégias escolhidas, possibilitando à criança organizar, aprender 

sequencialmente e integrar informações no sentido de proporcionar segurança maior 

para testar a escolha da estratégia, mesmo que esta seja a escolha errada e 

sentindo-se menos expostas à critica e ao fracasso. 
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1.6.2. Nintendo Wii  

 

O Nintendo Wii é um console da Nintendo que possui um sistema de 

comando sem fios, através de um controle remoto sensível ao movimento do 

usuário, o qual capta, traduz e envia para o jogo a leitura destes movimentos 

(NINTENDO, 2010). 

 

          Figura 1 - Controle e console do Nintendo Wii 

 

 

 

Aimonetti (2009) aborda que o Wii é uma ferramenta atraente para os idosos, 

sendo para os problemas de desequilíbrio um ótimo complemento, facilitando e 

aumentando a possibilidade de aplicações para exercícios intelectuais, atividades 

físicas e jogos em geral, embora possa ter consequencias perigosas decorrentes da 

falta de aquecimento e a ocorrência de acidentes domésticos. Ainda cita que 

doenças como Alzheimer, Parkinson e as neurodegenerativas serão estudadas para 

verificar se são beneficiadas pelo uso de games. 

Estudos sobre equilíbrio e RV foram encontrados em artigos com adultos 

saudáveis, jovens e idosos, variando de 7 a 23 sujeitos. Kenyon et al. (2004), 

discutiram as diversas formas de ambientes virtuais que estão disponíveis e o 

quanto estas, são ferramentas importantes para a reabilitação. Weiss et al. (2004) 

descreveram como a tecnologia de video captura funciona, fornecendo uma visão 

geral de alguns estudos que avaliaram o uso de tecnologias de captura de vídeo 

para a reabilitação.  
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Com a presença de perturbação visual e/ou de superfícies em dez adultos 

jovens e dez idosos, foram percebidas grandes influências do envelhecimento sobre 

os ajustes posturais, nas respostas e nos deslocamentos do COP e no centro de 

massa, na recuperação da posição da postura vertical mensurada através da 

eletromiografia em um ambiente virtual (BUGNARIU, 2007).  

 

 

1.6.3. Nintendo Wii Balance Board 

 

A Nintendo lançou recentemente o BB, acessório periférico que se conecta ao 

WF. Este consiste em um pacote de jogos que estimula a realização de exercícios 

aeróbicos, condicionamento muscular, de equilíbrio e força. A conexão entre os 

equipamentos acontece pelo sistema sem fio, Bluetooth. O BB (Figura 2) é 

composto por sensores para a verificação do COP em alguns dos seus jogos, como 

na yoga, treinamento de força, aeróbica e jogos de equilíbrio, fornecendo 

informações em tempo real e de forma divertida para o usuário realizar atividades de 

equilíbrio (PIGFORD e ANDREWS, 2010). Este acessório deve ser incorporado ao 

console do equipamento para que o jogo possa mensurar o grau de precisão do 

movimento. O equipamento detecta a força nele aplicada e percebe a mudança de 

equilíbrio através de sensores de pressão. 

 

        Figura 2 - Wii Balance Board 

 

 

Além do baixo custo, facilidade de transporte, facilidade de uso, portabilidade, 

para a utilização deste sistema, basta conectar o WBB em um monitor de televisão, 

levando um período aproximado de três minutos para configurá-lo e acessar a 
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variadas intervenções orientadas para o equilíbrio que podem ser utilizadas por 

várias áreas de cuidadores da saúde (PIGFORD e ANDREWS, 2010). 

Alguns pesquisadores já vêm utilizando este sistema para o planejamento de 

programas de reabilitação em pacientes com déficit de equilíbrio (DEUTSCH et al., 

2008), podendo seus dados serem coletados e utilizados para análise em pesquisas.  

Percebeu-se que muitas vantagens foram encontradas ao realizar exercícios 

de equilíbrio feitos no WBB comparado com as técnicas de equilíbrio dos 

tratamentos tradicionais, no estudo de Pigford e Andrews (2010), e também por 

proporcionar um ambiente de interatividade e desafiador, apontando no final de cada 

jogo uma pontuação por objetivo baseada no desempenho do paciente, o que 

motivou a um melhor desempenho para a tarefa seguinte. Estudos anteriores com 

indivíduos idosos apontaram benefícios adquiridos com a utilização de jogos para a 

reabilitação (FLYNN et al., 2007; RAND et al., 2008). 

O estudo de Pigford e Andrews (2010) relata que os pacientes ansiosamente 

optam pelas tarefas de equilíbrio no WBB ao invés dos tratamentos tradicionais, o 

que parece motivar a sua prática e a atenção durante os treinos. 

O WBB pode ser utilizado para muitas aplicações especiais junto com 

programas assistenciais, como um detector de alto desempenho para a postura em 

pé principalmente para pessoas com deficiência, baseado nas análises da alteração 

de valores do COP, considerando que o usuário pode ajustar a sua postura após a 

análise fornecida pelos sensores (SHIH et al., 2010). Superfícies com diferentes 

alturas e densidades podem ser incorporadas para aumentar o nível de dificuldade 

das atividades (PIGFORD e ANDREWS, 2010). 

Shih et al. (2010), realizaram um estudo com dois sujeitos com deficiências 

múltiplas na intenção de saber se estes seriam capazes de controlar os estímulos 

ambientais com oscilações na posição ortostática, atingindo a estimulação desejada 

através do WBB. Neste estudo, para estabelecer uma conecção com o WBB, foi 

conectado um mini computador, modelo Eee Box da marca ASUS, fabricado em  

2009, instalado com um software adaptado e um adaptador Bluetooth e ainda foi 

desenvolvido para a resposta alvo, um programa de detecção da mudança da 

postura ereta. O programa foi criado para fazer a leitura da sequencia de dados da 

pressão exercida pela mudança da postura em pé nos quatro sensores do WBB, 

podendo com esta configuração ser usada como um detector de postura ereta de 

alto desempenho. 
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Rahman (2010) fez o primeiro estudo de RV em 30 crianças de 10 a 13 anos 

de idade, com Síndrome de Down, dividindo-as em grupos controle (terapia 

tradicional) e de estudo (terapia tradicional e jogos do WBB), utlizando teste de 

Equilíbrio Bruininks-Oseretsk Test of Motor Proficiency, verificando alta significância 

na melhora do equilíbrio para o grupo de estudo quando comparado com o grupo 

controle, mostrando que o WBB pode melhorar o equilíbrio em crianças com 

Síndrome de Down. 

Para Griffiths (2003), fica evidente que o uso correto dos videogames pode 

atingir um benefício terapêutico para diferentes problemas de crianças e 

adolescentes, como tratamento quimioterápico, psicoterapias, problemas emocionais 

e comportamentais e problemas de saúde.  

Considerando a literatura consultada, observa-se que a RV tem sido objeto de 

estudos e pesquisas tanto no campo da avaliação, quanto da intervenção para 

diferentes populações.  

 

 

1.6.4. Balance Board e Plataforma de Força 

 

Embora não seja o objetivo deste estudo comparar o WBB com a PF, como 

realizado no estudo de Clark (2010), descrito abaixo, faz-se necessário conhecer e 

entender a semelhança entre eles, justificando o uso do WBB para a avaliação do 

equilíbrio estático, neste caso de crianças e adolescentes. 

O WBB, instrumento validado e comparado com o “padrão ouro” de uma PF, 

quantifica o COP que é uma integrante importante do equilíbrio, de baixo custo em 

relação a PF, portátil e disponível. Os dados gerados revelaram uma sutil diferença 

nos valores do comprimento do COP entre os dois métodos. Embora o WBB esteja 

validado, ainda não pode ser um substituto direto para as atividades que requerem 

movimentos rápidos e de força, como o saltar e o correr, amplamente avaliados pela 

PF.  Observa-se, no entanto, que Shih et al. (2010) consideram a possibilidade de 

avaliaçãodo equilíbrio a partir do WBB sem efetuar os cálculos para o COP. 

A limitação apresentada por Clark, et al. (2010) quanto à avaliação do 

equilíbrio foi a incapacidade de avaliar a força dos eixos horizontais, os quais são 
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importantes componentes para o padrão das equações do COP, concluindo que os 

dados obtidos pelo WBB são comparáveis a uma PF quando da avaliação do 

comprimento do COP durante os testes de equilíbrio. 

Na busca de validar o Nintendo WBB, os autores avaliaram o equilíbrio em pé 

utilizando uma PF da marca AMTI Model OR6-5, Watertown, MA, U.S.A., 

considerada padrão-ouro em laboratório de qualidade. Para isto comparou o COP do 

WBB com o da PF, durante duas semanas divididas em duas sessões, com intervalo 

mínimo de 24 horas entre elas, sendo uma série de quatro tarefas diferentes em pé 

na PF que foi nivelada no solo e calibrada conforme recomendações do fabricante.  

O WBB foi conectado em um computador portátil, utilizando um software 

LabView 8.5 da National Instruments, Austin, TX, U.S.A., personalizado e calibrado, 

com várias cargas conhecidas em  diferentes posições. O estudo foi desenvolvido 

com 30 jovens, sendo 20 do sexo feminino e 10 do sexo masculino com idade de 

23.7 ± 5.6 anos, altura de 1.68 ± 0.09 m e massa corporal de 63.8 ± 15.20 kg. As 

tarefas foram selecionadas com base na literatura e aplicadas aleatoriamente. 

Os testes aplicados consistiam em permanecer por 10 segundos sobre o 

membro inferior dominante com olhos abertos, 10 segundos com olhos fechados, 30 

segundos com pés unidos e olhos fechados e 30 segundos com pés afastados a 

uma distância confortável e olhos abertos (medidos e mantidos para as duas 

sessões de teste). Foram realizadas três tentativas com 15 segundos de intervalo 

entre elas e 60 segundos entre as tarefas. Para a análise dos dados, foi utilizada a 

média de cada tarefa, tanto na PF quanto no WBB e para os dois dias de testes.  

O estudo concluiu que o WBB demonstrou excelente confiabilidade teste-

reteste e possui validade concorrente com a PF, podendo ser utilizado para a 

mensuração do COP, o que auxiliaria os profissionais da área da saúde para avaliar 

objetivamente o equilíbrio em pé usando um sistema válido, de baixo custo e portátil, 

podendo proporcionar inúmeras vantagens para diferentes populações de pacientes. 

Isto fomenta um impulso para novos estudos sobre a aplicação clínica do WBB e 

também a criação de um software para a leitura dos dados na avaliação do 

equilíbrio. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Geral 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar o equilíbrio estático a partir da 

utilização do Nintendo Wii Fit – Balance Board e comparar as oscilações ântero-

posteriores e látero-laterais em crianças e adolescentes com a idade de 7 a 14 anos 

com olhos abertos e olhos fechados. 

 

 

2.2. Específicos 

 

 Adaptar o software LabView para leitura de dados provenientes dos 

sensores do BB; 

 

 Descrever os parâmetros de desempenho para o equilíbrio estático na 

faixa etária estudada a partir do uso do BB; 

 

 Discutir a viabilidade do uso do equipamento como instrumento de 

avaliação para o equilíbrio estático. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1. Participantes 

 

Participaram deste estudo 80 crianças e adolescentes, com idade escolar 

entre 7 e 14 anos. A amostragem foi probabilística e balanceada quanto ao gênero e 

idade por sorteio. A variável idade foi dicotomizada nas faixas etárias de 7 a 10 e de 

11 a 14 anos, tendo a amostra, portanto 20 crianças por faixa etária e gênero, ou 

seja: Faixa etária 1 (7-10 anos) = 20 meninas e 20 meninos e Faixa etária 2 (11-14 

anos) = 20 meninas e 20 meninos, totalizando 80 participantes (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Distribuição dos participantes 

 

 

 

Foram incluídos alunos matriculados regularmente no ensino Fundamental I e 

II, que aceitaram participar do estudo mediante autorização da escola. Após a 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (processo n CAAE 0023.0.272.000-11), a escola recebeu a 

carta de informação e o termo de consentimento livre e esclarecido para assinatura 

(anexo I). O mesmo foi assinado pela Coordenadora Pedagógica, que se 

responsabilizou pelas atividades de pesquisa com os alunos, considerando-as 

inseridas no contexto escolar. 

Foram excluídos do estudo alunos que apresentaram diagnósticos 

neurológicos e/ou ortopédicos que pudessem comprometer seu desempenho físico 

e/ou intelectual. 
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Com o objetivo de validar a amostra quanto à variável Índice de Massa 

Corpórea (IMC), para cada faixa etária e gênero foi realizado o teste não 

paramétrico do sinal (SIEGEL;CASTELLAN JR., 2008) a fim de se testar se a 

mediana do IMC de seu grupo foi igual a mediana do IMC esperado para este grupo 

segundo tabela da OMS (WORD HEALTH ORGANIZATION, 2007), a saber: 16 para 

crianças de 7 a 10 anos do gênero masculino, 18,2 para crianças de 11 a 14 anos 

do gênero masculino, 16,1 para crianças de 7 a 10 anos do gênero feminino e 18,75 

para crianças de 11 a 14 anos do gênero feminino. 

As informações sobre os participantes foram registradas em ficha de 

entrevista aplicada pelo pesquisador anteriormente à avaliação (anexo II).  

 

 

3.2. Local de realização da pesquisa 

 

Foi realizado o contato com a direção de uma escola pública localizada na 

cidade de São Paulo, que se mostrou disponível para apoio ao projeto interessando-

se pelos dados gerados e facilitando todos os procedimentos para a pesquisa.  

A escola na qual foi realizada a coleta de dados não foi sorteada dentre todas 

as escolas existentes no município de São Paulo, porém é uma escola pública com 

características comuns às demais escolas do município, podendo ser então a 

amostra considerada como probabilística por conglomerados.  

Todas as visitas foram previamente agendadas, e as coletas foram feitas em 

horários matutinos e vespertinos de acordo com o horário normal de aulas dos 

alunos avaliados e a presença do pesquisador responsável foi indispensável, a qual 

contou com a ajuda também de uma equipe de apoio composta por 3 voluntários, 

estudantes do Curso de Educação Física de uma Universidade particular. Todos os 

horários foram determinados previamente pela direção e pelo pesquisador.  

Foram convidados para o estudo todos os 740 alunos matriculados 

regularmente na escola participante. Entre os interessados, foram sorteados 80 

alunos, de ambos os gêneros, nas faixas etárias estipuladas. Os demais 

interessados puderam ter acesso ao equipamento durante as aulas de Educação 

Física ministradas no colégio. 
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3.3. Instrumentos para coleta de dados 

 

Foram utilizados para a coleta o acessório BB do Nintendo Wii Fit, um 

notebook IBM, modelo X32, processador Pentium M Processor 725 clocked at 1.6 

GHz, 1GB de RAM, HD 40 GB, tela 12’’, o programa LabView versão 11.0, 

disponibilizado gratuitamente por 30 dias pela National Instruments Brazil (NI), no 

período de 22 de agosto à 21 de setembro de 2011, e a liberação novamente 

autorizada pela NI, de 09 de novembro à 09 de dezembro deste mesmo ano. O 

software foi ajustado em sua programação por profissionais da NI especificamente 

para o uso do BB. 

Para a identificação e caracterização da amostra, foi utilizado um questionário 

elaborado pelo pesquisador (anexo II), para a realização da entrevista e para a 

avaliação antropométrica, uma balança e um estadiômetro. 

  

 

3.3.1. Características do Wii Balance Board  

 

O WBB, projetado para todas as idades (PIGFORD e ANDREWS, 2010), 

apresenta semelhanças a uma PF utilizada para pesquisas com padrão ouro, 

contendo quatro transdutores para avaliar a força de distribuição e os movimentos 

do COP. Acoplado a um controlador e um console de videogame e seus variados 

softwares. (CLARK et al., 2010). Os sensores de pressão localizados em cada um 

dos cantos disponibilizam leituras calibradas (SHIH et al., 2010). 

Para este estudo foi realizada uma calibração através de testes para 

verificação das grandezas envolvidas no processo de medidas dos deslocamentos 

dos Eixos X e Y e dos sensores left, right, top e bottom no BB. 
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Figura 3 - Balance Board 

 

 

 
  Os deslocamentos em centímetros representados por X e Y são responsáveis 

pela identificação do CG ou COM. Os mesmos foram identificados pela colocação 

de uma massa conhecida sobre a superfície do BB com deslocamento linear até se 

obter um lugar geométrico que indicava (0,0). Essa massa com altura desprezível foi 

comparada com outra colocada acima do BB suportada por um tubo de papelão. O 

mesmo processo foi realizado e indicou a mesma coordenada. O deslocamento 

dessa massa em diferentes alturas indicou a movimentação do COM. 
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Figura 4 - Balance Board invertido 

 

 

 
 Os sensores left, right, top e bottom são responsáveis pela indicação da 

massa do corpo. Cada sensor, independentemente, por um processo interno ao 

equipamento, faz uma comparação da carga atuante em cada ponto e indica o valor 

médio. Essa verificação foi feita colocando-se o BB com a parte superior apoiada 

sobre uma superfície plana e rígida (foi colocado de cabeça para baixo), deixando os 

sensores, em cada vértice, sem carga. Independente da leitura de cada campo, uma 

massa de 1,0 kgf (calibrada) foi adicionada sobre um vértice, por exemplo, bottom 

right e o valor indicado no campo weight foi de 1,0 kgf. Mantendo a carga nesse 

ponto, outra massa de 1,0 kgf foi adicionada em top right e o valor indicado em 

weight foi de 2,0 kgf. Assim foi feito para os outros pontos, até o valor final de 4,0 

kgf. Esses campos indicam a distribuição de carga atuante sobre o BB. 
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3.3.2. Características do Software LabView 11.0 

 

Para a interpretação dos dados gerados pelo “feedback” do BB, foi utilizado e 

adaptado um software específico, o LabView 11.0. A linguagem de programação 

gráfica deste software é baseada no fluxo de dados e traduz o desempenho para 

plataformas de hardware em tempo real. Os estudos foram realizados em parceria 

com profissionais ligados à informática e tecnologia da Faculdade de Engenharia da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  O grupo envolvido nesse estudo buscou 

contato com os autores do trabalho publicado por Clark et al. (2010), porém não 

houve retorno para informação de detalhamento sobre os procedimentos elaborados 

pelo grupo para a validação do WBB. 

 

 

3.3.3. Características da Balança 

 

A balança digital utilizada foi da marca Filizola, com escala de 0kg a 150kg, 

com e = 0,1kg (erro) aferida pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial). 

 

 

Figura 5 - Balança digital 
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3.3.4. Características do Estadiômetro 

 

O estadiômetro de madeira utilizado possuía escala de 1mm alcançando 

2,20m de altura. 

 

 

Figura 6 - Estadiômetro 

de madeira 

 

 

 

3.4. Procedimentos 

 

Antes da coleta definitiva com o grupo estudado, foi realizado um estudo 

piloto com quatro crianças da própria escola para verificação dos procedimentos de 

coleta. Tudo transcorreu como planejado, porém observou-se certo cansaço por 

parte dos sujeitos após a terceira medida. A partir deste achado optou-se por 

planejar a coleta em duplas com alternância dos participantes para que o cansaço 

fosse evitado, uma vez que poderia interferir nos resultados finais.  

Foi explicado a cada criança ou jovem participante os procedimentos para a 

realização de todos os testes, passo a passo e foi solicitado a todos que retirassem 

o excesso de roupas, calçados e pesos extras, tais como relógio, óculos, pertences 

pessoais, que pudessem alterar o peso corporal, trajando basicamente o uniforme 

escolar (calça e camiseta). 
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3.4.1. Avaliação no Balance Board 

 

Para a avaliação do equilíbrio no BB, o sujeito estava descalço, livre de 

objetos ou acessórios, e permaneceu em apoio bipodal, com os pés paralelos, 

posicionados nas demarcações desenhadas pelo fabricante no próprio equipamento, 

braços ao longo do corpo, por 60 segundos para aquisição dos dados, por três 

tentativas com os olhos abertos, olhando fixamente em um ponto determinado na 

altura de seus olhos, e por três tentativas, na mesma posição com os olhos 

fechados, procurando manter o corpo o mais estático possível. Para análise 

estatística foram desprezados os primeiros e os últimos 15 segundos de cada 

avaliação para estabilização dos dados sendo, portanto, considerados 30 segundos 

para a análise. 

Embora a avaliação tenha sido feita de forma individual, os avaliados 

participavam em duplas, enquanto um realizava a tarefa, o outro descansava, 

havendo alternância entre as coletas para as seis medidas coletadas (três com olhos 

abertos e três com olhos fechados), de acordo com as observações do estudo piloto. 

 

 

3.4.2. Avaliação da massa corporal 

 

Para a aferição da massa corporal o participante permaneceu na posição 

ereta, de costas para a balança, com o peso do corpo dividido nas duas pernas e os 

pés ligeiramente afastados (POMPEU, 2004). 

 

 

3.4.3. Avaliação da estatura 

 

Para a aferição da altura, o participante se posicionou de costas para o 

instrumento com os calcanhares unidos e encostados na escala métrica vertical com 

o olhar fixo ao horizonte, realizando uma inspiração no momento da medida 

(POMPEU, 2004). 
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3.4.4. Entrevista 

 

Os responsáveis pela escola forneceram os dados referentes à presença de 

atestados e declarações informando sobre possíveis alterações ortopédicas e/ou 

neurológicas dos alunos. Os alunos que atenderam os critérios de inclusão foram 

entrevistados para averiguação sobre o contato prévio com o equipamento Nintendo 

Wii, WS e com o WBB, e quando positivo se a prática era regular ou não. Foram 

questionados também sobre a prática ou não da atividade física em ambiente não 

escolar, qual e com qual frequência. Esses dados foram coletados com o intuito de 

apresentar o perfil e as características do grupo estudado. 

  

 

3.4.5. Análises estatísticas      

 

 Foi realizada uma análise descritiva dos dados encontrados por meio da 

construção de tabelas, gráficos e cálculo de medidas de tendência central, como a 

média e de variabilidade, como o desvio padrão ou o erro padrão. Foram também 

calculados os intervalos com 95% de confiança (IC) para as médias e proporções de 

interesse (LEVINE et al., 2008).  

Foram comparados os IMC médios para as duas faixas etárias e também as 

médias das diferenças das medianas fornecidas pelo BB das medidas realizadas 

com olhos abertos e olhos fechados das variáveis: MX (mediana do deslocamento 

do Eixo X), MY (mediana do deslocamento do Eixo Y), MBL (mediana da medida do 

bottom left - sensor da parte inferior esquerda), MBR (mediana da medida do bottom 

right - sensor da parte inferior direita), MTL (mediana da medida do top left - sensor 

da parte superior esquerda) e MTR (mediana da medida do top right - sensor da 

parte superior direita). 

As variáveis de diferença (Dif) foram criadas para MX, MY, MBL, MBR, MTL e 

MTR resultantes das diferenças das variáveis MX, MY, MBL, MBR, MTL e MTR 

medidas pelo software no BB para cada criança com os olhos abertos e fechados. 

Para a comparação de dois grupos, sempre cada grupo com 40 elementos, foi 

utilizado o teste t de Student para diferença de médias, uma vez que pelo Teorema 

do Limite Central pode-se assegurar que as médias de cada grupo têm distribuição 
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normal. Quando os dados provêm de duas amostras independentes, antes deve ser 

testada a aderência de cada conjunto de dados à distribuição normal, por meio do 

teste de Anderson-Darling. Quando a aderência se verificou nos dois grupos foi 

realizado o teste de Fisher (F) para testar sua igualdade de variâncias; caso 

contrário, o teste realizado foi o teste de Levine. Tal procedimento foi necessário 

uma vez que há alteração na forma de se realizar o teste t de Student para diferença 

de médias no caso em que se pode ou não supor a igualdade de variâncias (LEVINE 

et al., 2008). 

Ao testar se houve diferença nas medidas obtidas do lado direito e esquerdo 

foi construída a variável Eixo X igual à diferença entre a média das duas medidas 

obtidas do lado direito (bottom e top) e a média das duas medidas obtidas do lado 

esquerdo (bottom e top). De modo análogo, para testar se houve diferença nas 

medidas obtidas do lado superior (top) e inferior (bottom) foi construída a variável 

Eixo Y igual à diferença entre a média das duas medidas obtidas do lado superior 

(direita e esquerda) e a média das duas medidas obtidas do lado inferior (direita e 

esquerda).   

Foi testado, para cada combinação de faixa etária e olhos abertos ou 

fechados, se a média das variáveis Eixo X e Eixo Y eram iguais a zero, isto é, se 

não havia tendência para alguma posição.  Como cada um destes testes foi 

realizado utilizando-se 40 medidas, mais uma vez, devido ao Teorema do Limite 

Central, pode-se assegurar que as médias de cada grupo têm distribuição normal e 

consequentemente utilizar o teste t de Student para médias. 

De forma análoga aos testes para igualdade de variâncias e igualdade de 

médias já descritas, foram testadas as diferenças entre as médias das variáveis Eixo 

X e Eixo Y para as medidas obtidas com os olhos abertos e fechados. E também as 

diferenças entre as médias obtidas com olhos abertos e fechados das variáveis Eixo 

X e Eixo Y para cada faixa etária. 

Todos os testes de hipótese foram realizados utilizando-se um nível de 

significância de 5%. Segundo Levine et al. (2008), o nível descritivo do teste, valor-

P, é a probabilidade de se obter uma estatística do teste igual ou mais extrema do 

que o resultado ocorrido na amostra, supondo verdadeira a hipótese nula testada. 

Desta forma, rejeita-se tal hipótese toda vez que o nível descritivo (valor-P) for 

inferior ao nível de significância adotado. 
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O teste Quiquadrado é usado para testar a independência de duas variáveis 

aleatórias. Quando houver alguma frequência esperada inferior a cinco, o teste 

Quiquadrado não poderá ser usado. Neste caso recomenda-se a utilização do teste 

não-paramétrico exato de Fisher, baseado na distribuição hipergeométrica (COSTA 

NETO, 2002; SIEGEL; CASTELLAN JR, 2008).  

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa 

estatístico Minitab 16. 
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4. RESULTADOS 

 

 Para a interpretação dos dados gerados no BB através do software LabView, 

foi necessário o contato com profissionais da NI para a programação da leitura dos 

mesmos. O programa foi totalmente configurado por seus técnicos, bem como todos 

os ajustes necessários, sendo realizado via telefone ou e-mail. 

 O sinal foi transmitido via bluetooth do BB para o notebook no qual estava 

instalada a licença do software LabView. Durante a aquisição dos valores as 

informações dadas nas telas eram os valores de peso e dos quatro sensores (top, 

bottom, left e right) do avaliado em quilogramas e as posições X e Y em centímetros. 

A partir destes valores registrados, captados a cada 0,5 segundo, durante 60 

segundos para cada medida, os dados eram salvos em arquivo .txt, para 

posteriormente ser tratado estatisticamente. 

 

Figura 7 - Tela da coleta de dados do software LabView 

 

 

 

Os resultados são apresentados considerando-se a caracterização da 

amostra, os dados obtidos por meio de entrevista e os dados coletados diretamente 

das avaliações realizadas com os participantes no BB. 
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Figura 8 - Tela com valores de dados da coleta 

 

 

 

4.1. Caracterização da amostra 

 

Como a amostra foi intencionalmente composta por crianças de 7 a 14 anos 

com mesma porcentagem (12,5% cada), sendo metade de cada gênero, ao se 

dicotomizar a amostra com relação à variável idade, foram formadas duas faixas 

etárias, a saber, crianças (de 7 a 10 anos) e adolescentes (de 11 a 14 anos). O IMC 

médio foi igual a 18,71  3,61 (I.C. = [17,91; 19,51]). 

A amostra foi validada quanto à variável IMC, utilizando-se o teste não 

paramétrico do sinal, para cada faixa etária e gênero, uma vez que em nenhum teste 

foi rejeitada a hipótese de que a mediana encontrada foi igual à apresentada na 

tabela da OMS (2007), a saber: no gênero masculino, 16 para crianças de 7 a 10 

anos (P = 0,824), 18,2 para adolescentes de 11 a 14 anos (P = 0,503), e no gênero 

feminino 16,1 para crianças de 7 a 10 anos (P = 0,263) e 18,75 para adolescentes 

de 11 a 14 anos (P = 0,824). 

 As aderências à distribuição normal foram rejeitadas tanto para variáveis IMC 

das crianças (P < 0,005) quanto dos adolescentes (P < 0,005). Desta forma, ao 

testar a igualdade de variâncias foi utilizado o teste de Levene (P = 0,141), sendo tal 

hipótese não rejeitada. Para testar a igualdade das médias do IMC nas duas faixas 

etárias foi realizado um teste t de Student supondo variâncias iguais. Este teste foi 



44 

 

 

rejeitado (P = 0,010), logo, conclui-se ao nível de significância de 5% que o IMC 

médio difere nas duas faixas etárias, sendo maior no grupo dos adolescentes 

conforme tabela 2. Esses resultados estão de acordo com o esperado pela OMS 

(2007). 

 

Tabela 2 - IMC médio para as faixas etárias estudadas 

 

 

 

4.2. Resultados das Entrevistas 

  
 Dentre os 80 alunos presentes no estudo, 53 (66,25%) disseram conhecer o 

Nintendo Wii (I.C. = [54,81; 76,45]%), destes, 29 (54,72%) declararam já ter utilizado 

o WS (I.C. = [40,45; 68,44]%), dos 29, apenas 7 (24,14%) possuem o WS (I.C. = 

[10,30; 43,54]%) e 8 (27,59%) praticam o WS (I.C. = [12,73; 47,24]%). Nenhum 

aluno relatou possuir o WBB. 

 Dos oito alunos que praticam o WS, dois o fazem uma vez por semana, 

outros dois o fazem duas vezes por semana, um pratica três vezes por semana, um 

pratica cinco vezes por semana e os dois restantes o fazem os sete dias da semana. 

O tempo da sessão varia de 15 minutos a duas horas, sendo a média igual a 51,9 

minutos (quase uma hora)  41,2 minutos, indicando grande heterogeneidade nesta 

variável.  

 Outra informação relevante foi que a metade das 80 crianças desta amostra 

pratica atividades físicas fora da escola (I.C. = [38,60; 61,40]%), sendo, para quem 

pratica, a frequência semanal desta atividade foi igual a 1 (10%), 2 (32,5%), 3 

(22,5%), 4 (2,5%), 5 (27,5%) e 7 (5%) com média igual a 3,25 vezes por semana 

(I.C. = [2,73; 3,77]). 

 A atividade física mais mencionada foi o futebol (19 alunos, 47,5%), seguida 

pelo ballet (5 alunos, 12,5%). Destes 40 alunos, 36 (90%) praticam um só tipo de 

atividade física e 4 (10%) praticam dois tipos de atividades físicas. Além do futebol e 
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do ballet foram citadas as seguintes atividades físicas: academia, capoeira, 

basquete, caminhada, corrida, ginástica, ginástica olímpica, jazz, judô, musculação, 

natação, pólo aquático e voleibol. 

 Ao se testar a independência da variável gênero, esta foi independente, ao 

nível de significância de 5%, de conhecer o Wii (P = 0,478), ter utilizado o Wii (P = 

0,707), ter o WS (P = 0,667) e praticar o WS (P = 0,406). Entretanto a variável 

gênero foi, ao nível de significância de 5%, dependente da variável praticar atividade 

física fora da escola, sendo que alunos do gênero masculino praticam, 

proporcionalmente, mais atividade física fora da escola (P = 0,025).  

 Para a variável faixa etária, esta também foi independente, ao nível de 

significância de 5%, de já ter utilizado o Wii (P = 0,097) e praticar o WS (P = 0,068). 

Nota-se que nestes dois casos as amostras foram pequenas, de respectivamente 53 

e 29 alunos, e que o nível descritivo dos testes foi inferior a 10%. A variável faixa 

etária apresentou, ao nível de significância de 5%, dependência com a variável 

conhecer o Wii, sendo que proporcionalmente adolescentes conhecem mais o Wii (P 

= 0,000) e com a variável ter o WS, sendo que proporcionalmente crianças têm mais 

o WS (P = 0,038).  

  

 

4.3. Avaliações de equilíbrio com o Balance Board 

  

4.3.1. Análise dos Eixos X e Y  

  

As variáveis informadas pelo BB foram peso do aluno, MX, MY, MBL, MBR, 

MTL e MTR, tanto com olhos abertos quanto com olhos fechados. A Tabela 3 

apresenta as estatísticas descritivas para as medianas das três medidas realizadas 

para cada variável (Clark et al., 2010). 
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Tabela 3 - Número de alunos, média*, desvio padrão e intervalo de confiança 

 

  

Quanto às aderências à distribuição normal das variáveis Dif MX e Dif MY não 

foram rejeitadas tanto para crianças (P = 0,295 / P = 0,532) quanto para 

adolescentes (P = 0,554 / P = 0,853). Desta forma, para testar a igualdade de 

variâncias foi utilizado o teste F, (P = 0,163 para Dif MX e P = 0,380 para Dif MY), 

sendo tal hipótese não rejeitada. Para testar a igualdade das médias das variáveis 

Dif MX e Dif MY nas duas faixas etárias foi realizado um teste t de Student supondo 

variâncias iguais. Este teste não foi rejeitado (P = 0,193 para Dif MX e P = 0,905 

para Dif MY). Conclui-se ao nível de significância de 5% que a DIf MX média e Dif 

MY média não diferem nas duas faixas etárias, apresentados na tabela 4.   

 Para as aderências à distribuição normal das variáveis Dif MBL e Dif MBR 

não foram rejeitadas tanto para crianças (P = 0,364 / P = 0,809) quanto para 

adolescentes (P = 0,755 / P = 0,305). Desta forma, para testar a igualdade de 

variâncias foi utilizado o teste F (P = 0,003 para Dif MBL e P = 0,021 para Dif MBR), 

sendo tal hipótese rejeitada, tendo os adolescentes apresentado maior variabilidade 

nas medidas. Para testar a igualdade das médias da variável Dif MBL e Dif MBR nas 

duas faixas etárias foi realizado um teste t de Student supondo variâncias diferentes. 

Este teste não foi rejeitado (P = 0,199 para Dif MBL e P = 0,966 para Dif MBR). 

Conclui-se, ao nível de significância de 5%, que as médias das Dif MBL e MBR não 

diferem nas duas faixas etárias (Tabela 4).   

 As aderências à distribuição normal das variáveis Dif MTL não foram 

rejeitadas tanto para crianças (P = 0,081) quanto para adolescentes (P = 0,374). 
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Desta forma, para testar a igualdade de variâncias foi utilizado o teste F (P = 

0,008), sendo tal hipótese rejeitada, tendo os adolescentes apresentado maior 

variabilidade nas medidas. Para testar a igualdade das médias da variável Dif MTL 

nas duas faixas etárias foi realizado um teste t de Student supondo variâncias 

diferentes. Este teste não foi rejeitado (P = 0,051), logo, conclui-se ao nível de 

significância de 5% que a Dif MTL média não difere nas duas faixas etárias.  Note, 

entretanto, que o valor-P está muito próximo de 5%, sugerindo que futuras 

pesquisas possam ou não confirmar tal conclusão, conforme Tabela 4.  

 Também para as aderências à distribuição normal das variáveis Dif MTR não 

foram rejeitadas tanto para crianças (P = 0,045 para o teste de aderência de 

Anderson-Darling, mas P = 0,085 para o teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov) 

quanto para adolescentes (P = 0,976). Desta forma, para testar a igualdade de 

variâncias foi utilizado o teste F (P = 0,037), sendo tal hipótese rejeitada, tendo os 

adolescentes apresentado maior variabilidade nas medidas. Para testar a igualdade 

das médias da variável Dif MTR nas duas faixas etárias foi realizado um teste t de 

Student supondo variâncias diferentes. Este teste não foi rejeitado (P = 0,692), logo, 

conclui-se ao nível de significância de 5% que a Dif MTR média não difere nas duas 

faixas etárias. Tais resultados são apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Diferença das médias* analisadas para crianças e adolescentes 

 

 

 

 Foi realizado um teste t de Student para testar se a variável Eixo X para 

crianças com os olhos abertos e fechados teve média igual a zero. O mesmo não foi 

rejeitado com os olhos abertos (P = 0,190), logo, conclui-se ao nível de significância 
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de 5% que os valores da direita são em média iguais aos da esquerda. A média para 

tais diferenças foi igual a – 0,93 (I.C. = [– 2,34; 0,48]). Para os olhos fechados houve 

rejeição para o teste t de Student (P = 0,006), concluindo-se ao nível de significância 

de 5% que os valores da esquerda são em média maiores que os da direita. A média 

para tais diferenças foi igual a – 1,49 (I.C. = [– 2,52; – 0,46]). Conforme Gráficos 1 e 

2. 

 

Gráfico 1 - Valor individual para o Eixo X  

em crianças com olhos abertos 

 

Gráfico 2 - Valor individual para o Eixo X em 

crianças com os olhos fechados 

 

 

 

 O mesmo procedimento foi adotado para verificação do Eixo Y para crianças 

com os olhos abertos e fechados. O teste t de Student foi rejeitado para ambos (P = 

0,000 para olhos abertos e fechados), logo, conclui-se ao nível de significância de 

5%, que os valores do Top são em média maiores que os do Bottom. A média para 

tais diferenças foi igual a 10,62 (I.C. = [7,46; 13,78]) para olhos abertos e 10,99 (I.C. 

= [5,19; 12,22]) para os olhos fechados (Gráficos 3 e 4).  
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Gráfico 3 - Valor individual para o Eixo Y em 

crianças com os olhos abertos 

 

Gráfico 4 - Valor individual para o Eixo Y em 

crianças com os olhos fechados 

 

  

 

 Na análise do grupo dos adolescentes para o Eixo X observou-se nas 

situações olhos abertos e fechados o teste t de Student não foi rejeitado 

respectivamente (P = 0,515 e P = 0,240), logo, conclui-se ao nível de significância 

de 5% que os valores da direita são em média iguais aos da esquerda. A média para 

tais diferenças foi igual a – 0,77 (I.C. = [– 3,13; 1,59]) para olhos abertos, e com os 

olhos fechados – 1,16 (I.C. = [– 3,11; 0,80]). Tais resultados estão ilustrados nos 

Gráficos 5 e 6. 

 

Gráfico 5 - Valor individual para o Eixo X  

em adolescentes com os olhos abertos 

 

 

Gráfico 6– Valor individual para o Eixo X  

em adolescentes com os olhos fechados 

 

 

 

 Para testar se a variável Eixo Y para adolescentes com os olhos abertos e 

fechados teve média igual a zero foi realizado um teste t de Student. Este teste foi 
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rejeitado em ambos os casos (P = 0,000 para olhos abertos e fechados). Conclui-se 

ao nível de significância de 5% que os valores do Top são em média maiores que os 

do Bottom. A média para tais diferenças foi igual a 20,67 (I.C. = [14,67; 26,66]) para 

olhos abertos e 17,26 (I.C. = [11,50; 22,53]) para olhos fechados. Abaixo ilustrado 

nos Gráficos 7 e 8. 

  

Gráfico 7 – Valor individual para o Eixo Y em 

adolescentes com os olhos abertos 

 

Gráfico 8 – Valor individual para o Eixo Y em 

adolescentes com os olhos fechados 

 

 

 

 A Tabela 5 apresenta algumas estatísticas descritivas, os intervalos com 95% 

de confiança para a média, as estatísticas T do teste t de Student no qual é testado 

se o valor médio é igual a zero, bem como seus respectivos níveis descritivos para 

as variáveis Mediana do MX e do MY fornecidas pelo software LabView ligado ao BB 

para cada combinação de faixa etária (crianças ou adolescentes) e condição dos 

olhos (abertos ou fechados). 

 Nota-se que a variável MX se comportou de forma análoga à variável Eixo X, 

assim como a variável MY se comportou de forma análoga à variável Eixo Y. Os 

resultados mostraram que para as crianças e para os adolescentes, a variável MY 

teve as medidas na posição Top, em média, maiores que as do Bottom, tanto para 

olhos abertos quanto para olhos fechados; já a variável MX para as crianças teve os 

valores da esquerda em média maiores que os da direita quando as medidas foram 

realizadas com olhos fechados.  
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Tabela 5 - Estatísticas descritivas para crianças e adolescentes com olhos abertos e fechados 

 

  

4.3.2. Comparação de desempenho com olhos abertos e fechados 

 

 Ao se testar as diferenças dos resultados das variáveis Eixo X e Eixo Y para 

crianças e adolescentes, seja com olhos abertos ou fechados foi realizado o teste t 

de Student para diferença de médias, necessitando, portanto, testar inicialmente a 

igualdade das variâncias. 

 Para a variável Eixo X medida com olhos abertos, a aderência à distribuição 

normal foi rejeitada para crianças (P < 0,005), mas não para adolescentes (P = 

0,502). Desta forma, para testar a igualdade de variâncias foi utilizado o teste de 

Levine (P = 0,006), sendo tal hipótese rejeitada, tendo as medidas realizadas em 

adolescentes maior variabilidade. Para testar a igualdade das médias foi realizado 

um teste t de Student supondo variâncias diferentes. Este teste não foi rejeitado (P = 

0,905). Tais resultados são apresentados na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Eixo X olhos abertos 

 

 

 

 

 Em relação a variável Eixo Y, a aderência à distribuição normal não foi 

rejeitada tanto para crianças (P = 0,502), quanto para adolescentes (P = 0,877). 
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Desta forma, para testar a igualdade de variâncias foi utilizado o teste F (P = 0,000), 

sendo tal hipótese rejeitada, tendo as medidas realizadas em adolescentes maior 

variabilidade. Para testar a igualdade das médias foi realizado um teste t de Student 

supondo variâncias diferentes. Este teste foi rejeitado (P = 0,004), tendo as crianças 

apresentado valores em média inferiores. Tais resultados são apresentados na 

Tabela 7 e o Gráfico 9 ilustra este teste de hipótese. 

 

Tabela 7 - Eixo Y olhos abertos 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Gráfico de valores individuais para medidas  

no Eixo Y para crianças e adolescentes com olhos abertos 

 

 

 Com olhos fechados a medida da variável do Eixo X, obteve aderência à 

distribuição normal que não foi rejeitada tanto para crianças (P = 0,405), quanto para 

adolescentes (P = 0,120). Desta forma, para testar a igualdade de variâncias foi 

utilizado o teste F (P = 0,000), sendo tal hipótese rejeitada, tendo as medidas 

realizadas em adolescentes maior variabilidade. Para testar a igualdade das médias 

foi realizado um teste t de Student supondo variâncias diferentes. Este teste não foi 

rejeitado (P = 0,758). Tais resultados são apresentados na Tabela 8.  
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Tabela 8 - Eixo X olhos fechados 

 

 

 

 Quanto a medida da variável do Eixo Y, a aderência à distribuição normal foi 

rejeitada tanto para crianças (P = 0,033), quanto para adolescentes (P = 0,046). 

Desta forma, para testar a igualdade de variâncias foi utilizado o teste de Levine (P = 

0,059), sendo tal hipótese não rejeitada. Para testar a igualdade das médias foi 

realizado um teste t de Student supondo variâncias iguais. Este teste foi rejeitado (P 

= 0,012), tendo as crianças apresentado valores em média inferiores. Tais 

resultados são apresentados na Tabela 9 e o Gráfico 10 ilustra este teste de 

hipótese. 

 

Tabela 9 - Eixo Y olhos fechados 

 

 

 

4.3.3. Análise descritiva dos eixos por gênero 

 

 O Gráfico 10 apresenta os intervalos por faixa etária e gênero, apenas para 

uma análise descritiva. Por haver grupos com tamanho inferior a 30 e cujas medidas 

não aderem à distribuição normal, tais intervalos não são intervalos de confiança.  
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Gráfico 10 – Gráfico de intervalos e médias para medidas do Eixo X e Eixo Y, para crianças 

e adolescentes nos gêneros, com olhos abertos e fechados 
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Notam-se padrões parecidos com olhos abertos e fechados, apenas com 

valores diferentes. Com olhos fechados os valores estão respectivamente menores, 

porém tal diferença só foi significativa em medidas do Eixo Y. Adolescentes 

claramente têm maior variabilidade, conforme verificado nos testes. 

 As medidas do Eixo X apresentaram diferenças para os dois gêneros quando 

feitas de olhos abertos. Com olhos fechados, essas diferenças persistem, porém, só 

entre os adolescentes. Para o Eixo Y observou-se comportamento semelhante nas 

duas faixas etárias. Esses achados sugerem que essas hipóteses sejam 

investigadas em futuros trabalhos.  
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5. DISCUSSÃO 

 

Os resultados encontrados nesse estudo demonstram que o equipamento 

acessório BB pode ser utilizado como instrumento de coleta de dados para o 

equilíbrio estático em crianças e adolescentes, da mesma forma que no estudo de 

Clark et al. (2010), que investigou e validou o WBB para a avaliação do equilíbrio 

com uma amostra de 30 indivíduos adultos, sendo 10 homens e 20 mulheres, grupo 

este com idade média de 23 anos. 

 Os dados aqui encontrados e coletados em 80 participantes pareados entre 

crianças e adolescentes indicaram que o equilíbrio estático mostrou comportamento 

semelhante independente da idade, com pequenas variações. Por esta razão, não 

foram analisadas as influências da prática da atividade física para os participantes, 

já que houve variação na frequencia e na modalidade praticada. O mesmo ocorreu 

em relação ao contato com o equipamento, já que nenhum dos participantes possuía 

o BB e poucos tinham a oportunidade de praticar os jogos com o acessório. 

 A prática da atividade física fora do ambiente escolar foi mais encontrada para 

os meninos. Quanto ao fato dos participantes possuírem ou praticarem o Wii, 

recomenda-se que sejam realizadas outras pesquisas, com amostras maiores, a fim 

de confirmar ou não a tendência aqui encontrada de que proporcionalmente 

adolescentes já usaram mais o Wii e de que proporcionalmente crianças praticam 

mais o WS. Esse achado pode sugerir que os adolescentes já possuam outros tipos 

de vídeo games, e conheçam mais tipos de vídeo games, assim como o Nintendo 

Wii, diferentemente das crianças, que por serem mais novas, ao vislumbrar a 

compra de um vídeo game, optem pela compra de um modelo mais moderno.  

Winter (1995) ressalta a importância do sistema somatossensorial na 

percepção da velocidade e a posição do corpo, atuando como facilitador do 

equilíbrio, justificando os resultados encontrados por Clark et al. (2010), os quais 

indicaram diferenças significativas no desempenho de olhos abertos e fechados. 

Diferentemente dos achados da maioria dos autores, não foram aqui encontradas 

diferenças significativas no desempenho dos grupos estudados em suas 

performances com olhos abertos ou fechados. Todavia, alguns autores referem 

resultados parecidos com os encontrados no presente estudo para alguns grupos 

específicos (BANCKOFF et al.; 2004; ALVES et al. 2008). 
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 Para crianças com olhos abertos, o Eixo X apresenta em média os valores da 

direita iguais aos da esquerda e para os olhos fechados, os valores da esquerda em 

média significativamente maiores que os da direita, sugerindo que nesta faixa etária 

possa haver estratégias diferenciadas para manutenção do equilíbrio.  

Teixeira et al. (2009) encontraram resultados semelhantes a este estudo na 

direção ântero-posterior na condição olhos fechados. Foi encontrado no estudo de 

Odenrick e Sandstedt (1984) com crianças e adolescentes entre 3,5 a 17 anos de 

idade, maior decréscimo no plano sagital que no lateral. 

Para os adolescentes, na análise do Eixo X, não houve diferença dos valores 

encontrados entre os lados direito e esquerdo com olhos abertos e fechados. 

Observa-se que para o Eixo Y não houve diferenças no desempenho com 

olhos abertos ou fechados, tanto para as crianças, quanto para os adolescentes com 

valores do top apresentando-se em média maiores que os do bottom havendo, 

portanto, maior deslocamento anterior. Embora os adolescentes apresentem maior 

variabilidade na amostra, quando comparados com as crianças nas situações olhos 

abertos e olhos fechados no Eixo X, não apresentou diferença significativa. Já em 

relação ao Eixo Y, os adolescentes apresentaram medidas significativamente 

maiores que as crianças, concordando com o estudo de Zumbrunn et al. (2011) que 

encontraram maiores níveis de significância na direção ântero-posterior comparado 

ao médio-lateral. 

 Na busca de parâmetros para crianças com desempenho motor esperado 

para a idade, buscou-se no presente estudo, encontrar medidas de variabilidade 

para caracterizar o desempenho de escolares na faixa etária entre 7 e 14 anos. 

Observou-se que o BB foi eficaz no registro dessas medidas e foram 

encontradas para o grupo algumas médias que poderão nortear outros estudos na 

área e estão descritos na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Parâmetros de desempenho para o equilíbrio estático 

 

 

 

  Clark encontrou validação do instrumento para adultos e esse estudo pode 

contribuir trazendo dados para crianças e adolescentes. Os resultados apresentados 

por Clark et al. (2010) vão ao encontro da literatura que indica maior oscilação nas 

avaliações do equilíbrio estático com olhos fechados. Entretanto, o estudo de 

validação apresentado pela equipe foi baseado em um grupo de 30 sujeitos adultos, 

diferentemente do presente estudo, cujo foco foi a criança e o adolescente. Poucos 

são ainda os estudos que revelam dados objetivos sobre o uso do BB como 

instrumento de avaliação. A maioria dos estudos investiga desempenho e 

motivação, fazendo uso de avaliações funcionais antes e depois do uso de jogos do 

Wii ou do nível de motivação relatado pelos praticantes dos jogos que integram o 

equipamento (PIGFORD e ANDREWS, 2010; AIMONETTI, 2009; KESHNER, 2004; 

GRIFFITHS, 2003). 

O uso do BB vem sendo estudado e para que se possam apresentar 

parâmetros de desempenho são necessários mais experimentos que investiguem a 

forma de captação dos dados e os resultados de desempenho. Clark et al. (2010) 

não deixa claro em seu estudo a origem das fórmulas para calcular as medidas 

apresentadas e foram encontradas dificuldades para o cálculo do COP. No entanto 

Shih et al. (2010) realizaram seu estudo sem utilizar o cálculo desta medida e os 

autores consideraram possível. 

Sem dúvida, o uso de um equipamento como o BB ou até mesmo o WBB, 

pode facilitar a avaliação de crianças, jovens ou adultos no equilíbrio estático e 

diferenças podem ser encontradas entre esses grupos, segundo pesquisas feitas por 
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alguns autores como Pigford e Andrews (2010), Rahman (2010), Shih, et al. (2010), 

Dias, et al. (2009) e Deutsch, et al., 2008. 

Outros estudos são imprescindíveis para que se possa chegar aos 

parâmetros, uma vez que na busca em bases de dados somente foram encontrados 

os trabalhos dos grupos de Clark et al. (2010) e de Shih et al. (2010) quando se 

busca referência a coleta de dados e captação de medidas de desempenho,  

considerando que apenas Clark et al. (2010) utilizaram o COP para a validação do 

WBB como instrumento de avaliação de equilíbrio estático e que nenhum outro 

pesquisador até o momento traz medidas seja de COP ou de deslocamento de eixo. 
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6. CONCLUSÕES 

 
Pesquisas atuais vêm demonstrando o interesse na utilização de novas 

tecnologias para o aprimoramento e a reabilitação de indivíduos com as mais 

diversas características como idade, gênero, estado de saúde, aspectos emocionais, 

psicológicos, entre outros, considerando os aspectos lúdicos e motivadores que 

tecnologias como os games podem proporcionar.  

Foi possível realizar a adaptação de software específico para a captura de 

dados e medidas indicativas do desempenho para esta variável com o uso do 

LabView, capturando-se os dados gerados pelos deslocamentos dos Eixos X e Y no 

BB.  

O WBB pode ser um equipamento alternativo para a avaliação do equilíbrio 

estático em crianças e adolescentes. As oscilações ântero-posteriores e látero-

laterais puderam ser comparadas com olhos abertos e olhos fechados, observando-

se maior variabilidade nas respostas dos adolescentes. 

Os resultados aqui encontrados foram diferentes da literatura quando se 

compara o desempenho com olhos abertos e fechados, uma vez que para este 

grupo não foram encontradas diferenças significativas nessas duas situações. 

Outros estudos com foco na captura de dados e descrição de desempenho se 

fazem necessários para que sejam confirmados os parâmetros aqui encontrados, na 

busca de uma avaliação mais precisa em escolares ou em grupos específicos. 

Outras investigações nesse campo merecem ser feitas com enfoque 

interdisciplinar, já que envolvem conhecimento de áreas diversas, como a 

saúde e as ciências exatas, além de contribuir para avanços na área da 

avaliação do equilíbrio em crianças saudáveis e/ou na área da reabilitação, 

trazendo benefícios para o planejamento de atividades para os professores e 

terapeutas, tornando o ambiente mais motivador para os sujeitos avaliados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I - Carta de informação à Instituição e Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido 

 
 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

 
 
Venho por meio desta, informar que estou desenvolvendo a pesquisa “Utilização da 
tecnologia do Nintendo Wii Fit – Balance Board – na avaliação do equilíbrio estático 
de crianças e adolescentes em idade escolar”, cujo objetivo é avaliar e traçar 
parâmetros entre as plataformas de força e Wii Balance Board. 
Os dados colhidos neste estudo terão finalidades de pesquisa acadêmica e serão 
coletados através do teste de equilíbrio na PF e no Wii Balance Board aos 
participantes, que neste projeto serão crianças e adolescentes em idade escolar 
regularmente matriculados, sendo preservado e resguardado o nome da Instituição. 
À Instituição, cabe o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem 
prejuízo algum. 
 
Agradecemos à colaboração,  
____________________________          __________________________________ 
Rosangela Guimarães Romano                Profa. Dra. Silvana Maria Blascovi de Assis 
Pesquisadora responsável                        Orientadora 
                                                                  Fone para contato: (11) 2114-8707            
e-mail:rosangela.romano@mackenzie.br  e-mail:silvanablascovi@mackenzie.com.br 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) senhor (a) 
____________________________________, representante da instituição, após a 
leitura da Carta de Informação à Instituição, ciente dos procedimentos propostos, 
não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância quanto à realização 
da pesquisa. Fica claro que a instituição, através de seu representante legal, pode, a 
qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e 
deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho 
realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. 
 

Barueri,....... de ..............................de.................. 
 

Assinatura: _________________________________________ 
 

Nome: _________________________________________ 
                                                                     Representante da instituição 
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ANEXO II - Ficha de entrevista e avaliação 

 
 

Data: _______/_______/_______                   Série/turma: ____________________ 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _______ / _______ / _______                   Idade: _______ anos 

Sexo: (    ) feminino   (    ) masculino            Fone para contato: _________________ 

Altura: __________ cm                 Peso: __________kg              IMC: ____________ 

Antecedentes ortopédicos, neurológicos ou sensoriais de conhecimento da escola: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Conhece o Wii? (    ) sim   (    ) não     

Já usou o equipamento alguma vez?  (    ) sim   (    ) não 

Tem o Nintendo Wii Sports em casa? (    ) sim   (    ) não 

Pratica regularmente / com que freqüência por semana? ______________________ 

Por quanto tempo aproximadamente cada sessão? __________________________ 

Tem o Wii Balance Board em casa? (    ) sim   (    ) não 

Pratica regularmente/com que freqüência por semana? _______________________ 

Por quanto tempo aproximadamente cada sessão? __________________________ 

Pratica atividade física fora da escola? (    ) sim   (    ) não 

Qual? ________________________  Quantas vezes por semana? ______________ 

Nome do responsável: _________________________________________________ 

Arquivos:___________________   ___________________   ___________________ 

               ___________________   ___________________   ___________________ 

               ___________________   ___________________   ___________________ 

 

Obs.: _______________________________________________________________ 

 

 

Data:_______/_______/_______ 


