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Resumo 

A manutenção postural requer constante adaptação muscular e de coordenação do 

movimento através de estruturas que captam e encaminham os estímulos para o 

Sistema Nervoso Central (SNC). Algumas patologias que acometem o SNC levam a 

alterações do equilíbrio. O Balance Board (BB) é um acessório recente da Nintendo 

que pode avaliar em conjunto a capacidade do indivíduo controlar a estimulação 

ambiental adequando sua postura, utilizado a partir da adaptação do software 

LabView. O estudo teve como objetivo avaliar o equilíbrio estático de pacientes 

neurológicos por meio do uso do console Nintendo Wii Balance Board. Participaram, 

desse estudo 3 pacientes, com diagnósticos variados, de ambos os sexos, com 

idades variadas que frequentam regularmente a clínica-escola de Fisioterapia da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foram encontradas diferenças estatísticas 

entre as tentativas de olhos abertos e olhos fechados apenas para as variáveis MX 

(deslocamento do eixo X), MBL (média das medianas do bottom left), MBR (média 

das medianas do bottom right), MTR (média das medianas do top right). Os 

resultados deste estudo apresentam o Nintendo Wii Balance Board como uma 

ferramenta eficaz para a avaliação do equilíbrio estático de pacientes com diferentes 

alterações no sistema nervoso central. 

Palavras-chaves: Equilíbrio, Realidade Virtual, Nintendo Wii. 

 

1. Introdução 

De acordo com Ventrella e Prudenciati (2006), algumas patologias que acometem o 

SNC levam a alterações do equilíbrio. Uma vez que prejudicam a organização das 

respostas posturais. Em indivíduos adultos com acometimentos do SNC é possível 

que relatem certa inquietação quando estão em pé, uma sensação vertiginosa, 

também chamada de Síndrome do Desequilíbrio. Isso ocorre por perda da sensação 

somática combinada com déficits sensoriais. 

A plataforma de força é considerada padrão ouro das medidas de avaliação do 

equilíbrio. Fornece informações uteis, porém seu custo é elevado, de difícil 

transporte, sendo assim não é possível em ambientes clínicos (BLUM et al., 2008).  

De acordo com Romano (2012), o BB pode ser utilizado para a avaliação do 

equilíbrio a partir da adaptação do software LabView, que auxilia na captura de 

dados gerados pelos quatro sensores que compõem o BB. As oscilações ântero-



posteriores e médio-laterais podem ser captadas, gerando dados que podem indicar 

os deslocamentos corporais no equilíbrio estático.  

Variadas intervenções que utilizam o BB destinadas para o equilíbrio podem ser 

utilizadas por várias áreas de cuidadores da saúde (Ramchandani, 2008; Yohannan 

et al, 2012; PIGFORD e ANDREWS, 2010).  

A realidade virtual (RV) é uma valiosa opção terapêutica para tratar os transtornos 

do equilíbrio, pois utiliza da reprodução de uma tarefa em um ambiente virtual, 

atuando nos mecanismos centrais de neuroplasticidade para obtenção da 

compensação vestibular (GANANÇA et al.,2008). 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o equilíbrio estático de pacientes 

neurológicos por meio do uso do Balance Board. 

 

2. Método 

Foi realizado um estudo de caso transversal com pacientes neurológicos em 

tratamento fisioterapêutico selecionados para o trabalho.  

Participaram desse estudo 03 pacientes neurológicos, de ambos os sexos, com 

idades variadas entre 27 e 64 anos, que frequentam regularmente uma clínica-

escola de Fisioterapia. A seleção dos pacientes foi realizada seguindo os critérios de 

inclusão: Possuir diagnóstico médico e indicação para fisioterapia devido à presença 

de sequelas motoras; Apresentar nível de compreensão para prática da atividade 

proposta; Apresentar condições de apoio bipodal; Ter condições físicas de 

permanecer na posição ortostática sem utilização de equipamentos de órtese. 

Os dados foram coletados na clínica de Fisioterapia, em uma sala especialmente 

destinada à avaliação, onde estavam disponíveis o BB e um notebook com o 

software LabView instalado para captura dos dados. Estavam presentes no 

momento da coleta a pesquisadora, um auxiliar para registro dos dados e os 

acompanhantes dos pacientes. 

Após a indicação e aprovação do projeto pelo comitê de ética (CAAE 

16390613.4.0000.0084) número de parecer 343.304, as avaliações foram 

agendadas em horário favorável ao participante, preferencialmente antes de seu 

atendimento terapêutico.  

Cada um dos participantes foi avaliado individualmente e instruídos a permanecer 

com os pés descalços e paralelos, em apoio bipodal, 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 para o ponto fixo determinado, e por três tentativas, na mesma 

posição com os olhos fechados.  

Para a coleta dos dados gerados pelo feedback do BB, foi utilizado e adaptado um 

software livre operado pelo programa LabView 11.0. 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 

conforme o trabalho de Romano (2012). 

 

 

3. Resultados e Discussão 

A amostra foi composta por três indivíduos com diferentes diagnósticos neurológicos 

e diferentes idades, descritos a seguir: 

Sujeito 1: gênero masculino, 64 anos, 1,75 m, 68,9 kg, diagnóstico médico há 20 

anos de Acidente Vascular Encefálico (AVE) e diagnóstico funcional de hemiparesia 

hipertônica moderada com predomínio braquial a esquerda, hipertonia grau 4 em 

membros superiores e grau 3 em membros inferiores de acordo com a Escala 

modificada de Ashworth. Apresenta marcha ceifante com dispositivo auxiliar 

(bengala), estava em atendimento na clínica-escola de Fisioterapia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie sob a queixa de perda de equilíbrio durante a marcha. 

Sujeito 2: gênero masculino, 27 anos, diagnóstico médico de Traumatismo Crânio 

Encefáfico (TCE) e diagnóstico funcional de hemiparesia hipertônica leve com 

predomínio braquial à direita. Apresenta como sequela do TCE comprometimento 

cognitivo leve e motor mais significativo. Locomove-se com dificuldade e lentidão 

sem auxílio. Sujeito 3: gênero feminino, 31 anos, diagnóstico médico há 9 anos de 

Esclerose Múltipla e diagnóstico funcional de monoparesia hipertônica leve com 

predomínio crural à esquerda, Utiliza dispositivo auxiliar (bengala) para marcha 

comunitária e relata que sente-se mais segura com a utilização do mesmo.  

Para captação dos dados foi utilizado o software LabView, possibilitando calcular as 

médias das diferenças das medianas fornecidas pelo BB das medidas realizadas 

com olhos abertos e olhos fechados das variáveis: MX (deslocamento do Eixo X), 

MY (deslocamento do Eixo Y), MBL (média das medianas do bottom left - sensor da 

parte inferior esquerda), MBR (média das medianas do bottom right - sensor da 

parte inferior direita), MTL (média das medianas do top left - sensor da parte superior 



esquerda) e MTR (média das medianas do top right - sensor da parte superior 

direita).  

Para a análise estatística foi utilizado o teste Mann-Whitney e considerado como 

significante o valor de10%, ou seja, p≤0,10, considerando-se o número reduzido de 

sujeitos. 

Os resultados são apresentados considerando-se a particularidade de cada sujeito e 

os dados coletados diretamente das avaliações realizadas com os participantes no 

BB.  

Os deslocamentos representados por X e Y são responsáveis pela identificação do 

centro de gravidade. Houve diferença significativa (p< 0,0952) nos sujeitos 1 e 3 

para o eixo X. Enquanto que o eixo Y não apresentou diferença significativa para 

nenhum dos sujeitos. 
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Grafico1: Comparação dos valores individuais para o eixo X nas tentativas olhos abertos 

(OA) e olhos fechados (OF). 

 

Os sensores Bottom Left (BL), Bottom Right (BR), Top Left (TL) e Top Right (TR) são 

responsáveis pela indicação do deslocamento da massa corporal.  

Houve diferença significativa entre as tentativas olhos abertos e olhos fechados para 

os indivíduos 1 e 2 na medida BL (p<0,0952).  
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Grafico2: Comparação dos valores individuais para BL nas tentativas olhos abertos (OA) e 

olhos fechados (OF). 

 

Houve diferença significativa entre as tentativas olhos abertos e olhos fechados para 

os 3 indivíduos na medida BR (p<0,0952).  
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Gráfico 3: Comparação dos valores individuais para BR nas tentativas olhos abertos (OA) e 

olhos fechados (OF). 

 

Não houve diferença significativa para a medida TL entre as tentativas de olhos 

abertos e olhos fechados.  

Houve diferença significativa apenas para o sujeito 1 na medida de TR entre as 

tentativas de olhos abertos e olhos fechados.  
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Gráfico 4: Comparação dos valores individuais para TR nas tentativas olhos abertos (OA) e 

olhos fechados (OF). 

 

 

Os resultados dos três pacientes avaliados nesse estudo indicaram melhor 

desempenho no equilíbrio estático com os olhos abertos, reforçando os achados da 

literatura. De acordo com Ricci et al. (2009), as informações visuais são mais amplas 



e devido a isso são mais importantes para o controle postural, pois ajudam a orientar 

o corpo no espaço ao referenciar os eixos verticais e horizontais dos objetos ao seu 

redor.  

No que diz respeito ao Software LabView este serviu como ferramenta para leitura 

dos dados gerados pelo BB de acordo com estudo de Romano (2012), porém, 

diferentemente do estudo do grupo liderado por Clark, não foi calculado no presente 

estudo o centro de pressão dos participantes, uma vez que a forma deste cálculo 

não ficou explícita na publicação de Clark et al.(2010). 

 

4. Conclusão 

Os resultados deste estudo demonstram que o Balance Board pode ser uma 

ferramenta eficaz para a avaliação do equilíbrio estático de pacientes com diferentes 

alterações neurológicas e que outros estudos devem ampliar o conhecimento do uso 

deste equipamento para populações com características específicas.  
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