
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE E REPRODUTIBILIDADE DO WII BALANCE BOARD PARA 

AVALIAÇÃO DO EQUILIBRIO VERTICAL ESTÁTICO: um novo método de avaliação. 

 

 

 

 

 

 

NATHALIA PRISCILLA OLIVEIRA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal-RN 

2014 



 

 

 

 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

VALIDADE E REPRODUTIBILIDADE DO WII BALANCE BOARD  PARA 

AVALIAÇÃO DO EQUILIBRIO VERTICAL ESTÁTICO: um novo método de 

avaliação. 

 

 

 

 

 

NATHALIA PRISCILLA OLIVEIRA SILVA 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – Programa 

de pós-graduação em Fisioterapia, para 

obtenção do título de Mestre em Fisioterapia.  

Orientador: Prof. Dra. Fabrícia Azevedo da 

Costa Cavalcanti 

 

Natal-RN 

2014 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia: Prof. Dr. Jamilson Simões 

Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE E REPRODUTIBILIDADE DO WII BALANCE BOARD  PARA 

AVALIAÇÃO DO EQUILIBRIO VERTICAL ESTÁTICO: um novo método de 

avaliação. 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profa. Dra. Fabrícia Azevedo da Costa Cavalcanti - Presidente - UFRN 

Prof. Dr. Danilo Alves Pinto Nagem– UFRN 

Prof. Dr. Marcos Henrique Fernandes - UESB 

 

 

 

 

 

 

Aprovada em 27/02/2014 

 



 

 

v 

 

Dedicatória 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais pelo amor e apoio 

incondicional em todas as minhas 

decisões.  

Ao meu noivo por ser meu amigo e 

companheiro de jornada. 

 



 

 

vi 

 

Agradecimentos 

 

 Ao meu bom Deus por seu infinito amor, fidelidade e misericórdia. À Ele toda honra, 

glória e louvor. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas na minha vida. 

 Aos meus pais e irmão pelo amor e apoio incondicional, por sempre acreditarem em 

mim e me incentivarem a lutar pelos meus sonhos. 

 Ao meu futuro marido por trilhar esse caminho ao meu lado, sempre com palavras de 

apoio e encorajamento, mas acima de tudo, por ser paciente e amoroso. Te amo, 

infinitamente!  

 À toda minha família pelo apoio, confiança, orações e  amor.  

 À Professora Fabrícia Azevedo pela confiança depositada, por estar comigo nessa 

jornada tão difícil e  pelas inúmeras palavras de conforto. Não vou esquecer nunca do: 

“Calma, vai dar tudo certo! Tô orando por você”. Foi uma honra trabalharmos juntas mais 

uma vez. Muito obrigada pela oportunidade! 

 Ao Professor Danilo Nagem, e ao Joseph, pela ajuda e por tornar esse projeto possível. 

Sem vocês, não teria acontecido. Minha eterna gratidão.  

 Ao pessoal do laboratório 1 do departamento de fisioterapia que me acolheu e 

auxiliou. Em especial à Tatiana Ribeiro que abraçou o projeto comigo, como se fosse dela, e 

fez de um tudo para que a plataforma de força voltasse a funcionar.  E funcionou! Muito 

obrigada, Tati.  

 Aos voluntários que aceitaram participar da pesquisa mesmo nas férias. Obrigada pela 

gentileza e disponibilidade.  

 Aos meus amigos que sempre torcem por mim! 

 Ao professor Marcos Henrique Fernandes pela disponibilidade e considerações para 

este estudo.  

 À todos que torceram e acreditaram em mim! Obrigada a todos! 

 “Não tenho palavras para agradecer Tua bondade 

 Dia após dia me cercas com fidelidade 

 Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho 

 Tudo o que sou, e o que vier a ser 

 Vem de Ti, Senhor” 



 

 

vii 

 

 

Sumário 

Dedicatória v 

Agradecimentos vi 

Lista de Abreviaturas viii 

Lista de Tabelas ix 

Lista de Figuras x 

Resumo xi 

Abstract xii 

1 INTRODUÇÃO 1 

2 MATERIAIS E METÓDOS 6 

  2.1 caracterização da Pesquisa 7 

  2.2 População, Amostra e Local 7 

   2.2.1 Critérios de Inclusão 7 

   2.2.2 critérios de exclusão 7 

  2.3 Procedimentos Éticos 7 

  2.4 Instrumentação  8 

   2.4.1 Plataforma de Força 8 

   2.4.2 Wii Balance Board 9 

  2.5 Procedimentos da Coleta de dados 10 

  2.6 Análise dos dados 12 

  2.7 Análise estatística  12 

3 RESULTADOS 13 

4 DISCUSSÃO 18 

 4.1Artigo: Validity and reproducibility of the Wii Balance Board in assessing 

static vertical balance - new assessment method: a study of accuracy 
20 

5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 37 

6 REFERÊNCIAS 39 

Apêndices   

  

  

  



 

 

viii 

 

Lista de abreviaturas 

 

  

CG Centro de Gravidade 

CP Centro de Pressão 

PF Plataforma de Força  

AP Ântero-posterior  

ML Médio-lateral 

DOT Deslocamento da Oscilação total 

WBB Wii balance Board 

SPSS  Statistical Package for the Social Science 

CCI Coeficiente de Correlação Intraclasse 

DP Desvio Padrão 

  

  

  

  



 

 

ix 

 

Lista de Tabelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Análise da validade do Wii Balance Board em relação a Plataforma 

de Força através da variável Deslocamento total do CP (mm) durante cada uma 

das 4 tarefas de equilibrio 

 

15 

Tabela 2 - Análise da reprodutibilidade do Wii Balance Board através da 

variável Deslocamento total do CP (mm) durante cada uma das 4 tarefas de 

equilibrio 

16 



 

 

x 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1 - Plataforma de Força Bertec®. 

 

9 

Figura 2 - Wii balance board (A) superfície superior e (B) superfície inferior com as 

quatro sensores de força. 

 

9 

Figura 3 - Wii balance Board sobre a plataforma de força para coleta dos dados. 

 

10 

Figura 4 - Teste de apoio bipodal (A), teste de apoio unipodal (B). 

 

11 

Figura 5 - Exemplo típico da trajetória do CP  no eixos ântero-posterior (ap) e médio-

lateral (ml)  para dados WBB e PF nos testes bipodal olho aberto (A) e fechado (B), e 

unipodal olho aberto (C) e fechado (D). 

 

14 

Figura 6 - Gráfico de Bland-Altman  representando as comparações entre a PF e WBB 

para os 4 testes: bipodal olho aberto (A) e fechado (B), e unipodal olho aberto (C) e 

fechado (D). 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

 

Resumo 

O Wii Balance Board (WBB) passou a ser investigado como uma alternativa de baixo 

custo para avaliação do equilíbrio estático na postura vertical. No entanto, as pesquisas 

utilizaram procedimentos metodológicos que não eliminaram a variabilidade de resultados 

existente entre os testes e equipamentos utilizados. Objetivo: Averiguar as propriedades de 

validade e reprodutibilidade do WBB como instrumento para avaliação do equilíbrio estático 

na postura vertical, por meio do método de análise simultânea de dados com a sobreposição 

de equipamentos.  Métodos: Trata-se de um de estudo de acurácia, no qual foram avaliados 

29 jovens saudáveis de ambos os sexos de 18-30 anos. Os invivíduos foram avaliados em 2 

momentos distintos com intervalo de 24h (teste-reteste), através de testes de apoio unipodal e 

bipodal com olhos fechados e abertos. Para isso o WBB foi colocado sobre a Plataforma de 

força (PF) e a coleta dos dados (deslocamento total do Centro de Pressão) foi feita 

simultaneamente em ambos equipamentos.  A validade e reprodutibilidade foram analisadas 

através do coeficiente de correlação intraclasse (CCI). Por fim, foi feita uma análise de 

concordância por meio do método de Bland-Altman. Resultados: A amostra foi composta por 

23 mulheres e 6 homens, com idade média de 24,2±6,3 anos,  60,7±6,3 kg  e 1,64±4,2 m. A 

validade do WBB em comparação com a PF mostrou-se excelente para todas as 4 tarefas 

propostas (CCI = 0,93 – 0,98). A reprodutibilidade analisada através do teste-reteste mostrou-

se excelente para as tarefas de apoio bipodal (CCI = 0,93 – 0,88) e apenas moderada para os 

testes de apoio unipodal (CCI = 0,46 – 0,70). Na análise gráfica, viu-se uma boa concordância 

entre os dispositivos, já que a maioria das medidas encontra-se dentro dos limites 

concordância. Conclusão: esta pesquisa provou a validade e reprodutibilidade do Wii 

Balance Board como um instrumento para avaliação do equilíbrio estático na postura vertical, 

através da análise simultânea com sobreposição de equipamentos.  Tornando o WBB cada vez 

mais viável para sua utilização na prática clínica pelos fisioterapeutas e diversos profissionais 

de saúde, não apenas como uma ferramenta de reabilitação mas também de avaliação. 

Palavras-chave: equilíbrio postural, postura, tecnologia de baixo custo, validade dos 

testes, reprodutibilidade dos testes. 
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Abstract 

The Wii Balance Board (WBB) began to be investigated as a low-cost alternative for 

assessing static balance in vertical posture. However, studies employed methodological 

procedures that did not eliminate result variability between the tests and equipment used. 

Objective: Determine the validity and reproducibility of the WBB as an instrument for 

assessing static balance in the vertical position, using simultaneous data analysis and 

superimposed equipment.  Methods: This is an accuracy study of 29 healthy young 

individuals of both sexes aged 18 to 30 years. Subjects were assessed 24h apart (test-retest), 

using unipodal and bipodal support tests, with eyes closed and open. To that end the WBB 

was placed on top of a force platform (FP) and data (postural sway) were collected 

simultaneously on both devices.  Validity and reproducibility were analyzed using the 

interclass correlation coefficient (ICC). Finally, Bland-Altman analysis was applied to assess 

agreement. Results: The sample was composed of 23 women and 6 men, with mean age of 

24.2±6.3 years,  60.7±6.3 kg  and 1.64±4.2 m. The validity of the WBB compared to the FP 

was excellent for all 4 tasks proposed (ICC = 0.93 – 0.98). The reproducibility analyzed by 

test-retest was excellent for the bipodal support tasks (ICC = 0.93-0.98) and only moderate for 

the unipodal support tests (ICC = 0.46 – 0.70). Graphic analysis exhibited good agreement 

between the devices, since most of the measures were within the limits of agreement. 

Conclusion: this study proved the validity and reproducibility of the Wii Balance Board as an 

instrument for assessing static balance in vertical posture, using simultaneous analysis with 

superimposed equipment.  Thus, the WBB has been increasingly used by physical therapists 

and other health professionals in their clinical practice, as both a rehabilitation and assessment 

tool. 

Keywords: postural balance, posture, low-cost technology, validity of test, 

reproducibility of results. 
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 O equilíbrio ou controle postural é a capacidade de posicionar o centro de gravidade 

(CG) dentro dos limites da base de suporte enquanto o individuo encontra-se em situações 

estáticas ou dinâmicas1. É a manutenção de uma postura particular do corpo com um 

mínimo de oscilação (equilíbrio estático) ou manutenção da postura durante o desempenho 

de uma habilidade motora que tenda a perturbar a orientação do corpo (equilíbrio 

dinâmico)2.   

 Para que o corpo humano mantenha-se estável na postura ereta, o sistema de controle 

postural deve organizar suas ações de forma eficiente, por meio da interação dos sistemas 

nervoso, sensorial e motor3, coordenando os segmentos corporais em relação ao meio 

ambiente, bem como o equilíbrio de forças externas e internas nas ações motoras4.  

 O sistema nervoso central integra informações provenientes do sistema sensorial para, 

então, enviar impulsos nervosos aos músculos que geram respostas neuromusculares5. 

Normalmente, as informações periféricas dos sistemas visual, somatossensitivo 

(proprioceptivo, cutâneo e receptores articulares) e vestibular estão disponíveis para detectar o 

movimento e a posição do corpo no espaço, em relação à gravidade e ao ambiente6.  

 O sistema motor é responsável pela ativação correta e adequada de músculos para 

realização dos movimentos5, através de componentes musculoesqueléticos que incluem 

elementos como amplitude de movimento da articulação, flexibilidade da coluna, 

propriedades musculares e relações biomecânicas entre segmentos corpóreos unidos6.  

 As respostas neuromusculares são necessárias para garantir, por exemplo, que, na 

postura ereta e com os pés imóveis, a projeção vertical do CG do corpo seja mantida dentro da 

base de suporte, dando estabilidade e permitindo a realização de diversos movimentos com os 

segmentos superiores do corpo. O CG, em termos simples, é definido como o ponto de 

aplicação da forca gravitacional resultante sobre o corpo7,8. 

 As forças externas mais comuns atuando no indivíduo são a gravitacional e a reação 

normal do solo a qual, na postura ereta, atua sob a planta dos pés. As forças internas têm 

origem da contração muscular, como, por exemplo: batimento cardíaco, respiração, ativação 

dos músculos necessários na manutenção da postura e a realização de outros movimentos. Em 

condições normais na postura ereta quieta, a resultante das forças e momentos de força são 

muito pequenos, o que resulta em pequenas oscilações do corpo9.  

 O equilíbrio é essencial para a realização eficaz das atividades do cotidiano (vestir-se, 

andar com segurança, prática de atividade física e esportiva), seja o corpo em repouso ou em 

movimento9,10,11. Porém, o envelhecimento natural e diversas patologias como o acidente 

vascular cerebral, lesões cerebrais e paralisia cerebral alteram o equilíbrio. Essas alterações 
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estão associadas ao maior risco de quedas 12, instabilidade de tornozelo13 e diminuição do 

desempenho atlético14. Isso acaba resultando em quantidades maiores de oscilação do corpo 

na postura vertical15, e a perda da estabilidade que favorece ao desequilíbrio estrutural de todo 

corpo faz com que o indivíduo perca parte da funcionalidade das Atividades de Vida Diária 

(AVD´s), ou seja, o mesmo irá apresentar dificuldades nas trocas posturais que é a base para 

as funções11. 

 As alterações de equilíbrio são relatadas como principal déficit do comprometimento 

motor, podendo causar quedas e grandes limitações de participação do indivíduo na 

comunidade16. Por isso, quando o sistema de controle postural está prejudicado, a sua 

recuperação torna-se uma meta importante na reabilitação17. 

  Assim, a investigação sobre o equilíbrio tem despertado o interesse de inúmeros 

profissionais, já que sua avaliação fornece informações que vão desde determinar o risco de 

quedas, a quantificar a evolução do paciente9,10.  

 Para avaliar e treinar o controle postural vários testes estáticos, dinâmicos e 

funcionais passaram a ser aplicados em pesquisas18. Desta forma, tarefas estáticas em pé de 

apoio bipodal e unipodal com olhos abertos e fechados foram frequentemente empregadas e 

servem como condições válidas e confiáveis para avaliar a oscilação postural em condições 

clínicas, em estudos transversais e longitudinais19,20. 

Ao longo dos anos, foram desenvolvidos instrumentos para avaliação21,22 do 

equilíbrio, alguns subjetivos e de fácil aplicabilidade, tais como a Escala de Equilíbrio de 

Berg, outros mais objetivos e precisos, como o Balance Master System® e  a Plataforma de 

força (PF). 

 No entanto, apesar do baixo custo e da aplicabilidade clínica ser mais fácil, as escalas 

subjetivas possuem algumas limitações, já que não são capazes de detectar com precisão, 

mudanças sutis no desempenho do indivíduo23,24. São necessários, então, equipamentos que 

forneçam informações mais exatas das oscilações corporais.  

A técnica utilizada para medir a oscilação do corpo ou de uma variável associada a 

essa oscilação é a posturografia. A medida posturográfica mais comumente utilizada na 

avaliação do equilíbrio é o Centro de Pressão (CP), que é o ponto onde se localiza o vetor de 

força de reação do solo. Isso representa uma média das medidas de todas as forças que agem 

sobre o solo, como a força peso e as forças internas (musculares e articulares) transmitidas ao 

chão. O equipamento mais utilizado para mensurar o CP é a plataforma de força, considerado 

padrão-ouro para avaliação do equilíbrio. Quando o indivíduo encontra-se na posição ereta 
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quieta sobre esta, o deslocamento do CP nos eixos ântero-posterior (AP), médio-lateral (ML) 

e vertical é mensurado8,9. 

Uma infinidade de variáveis pode ser extraída dos registros obtidos numa avaliação de 

equilíbrio, e não existe um consenso sobre quais variáveis do centro de pressão devem ser 

usadas9. No entanto, alguns autores sugerem o uso da trajetória do CP25, mais precisamente o 

Deslocamento da Oscilação Total (DOT) do CP (comprimento da trajetória do CP sobre a 

base de suporte), por essa ser conhecida como uma medida válida e confiável em estudos com 

populações e tarefas diversas26, 27,28. 

Entretanto, equipamentos capazes de fornecerem essas informações geralmente são 

caros, difíceis de configurar e pesados para o transporte, tornando difícil esta forma de 

avaliação num ambiente clínico22. Torna-se, com isso, necessário uma solução não apenas 

custo-efetiva, mas que também atenda os requisitos de precisão na medição dos parâmetros 

clínicos posturais dos pacientes através de modelos mais simples4,9.  

Nesta perspectiva, alguns pesquisadores têm demonstrado que o Wii Balance Board 

(WBB) (Nintendo), parte do popular vídeo game Wii Fit Plus, é um instrumento satisfatório 

para avaliar o equilíbrio estático19,29. Originalmente criado como um controle, o WBB é 

predominantemente usado em combinação com um console de videogame e um software. 

Dada a capacidade de fornecer um feedback instantâneo30, este sistema tem sido integrado aos 

programas de reabilitação de pacientes com déficits de equilíbrio31.   

Em adição à sua utilização como um biofeedback e ferramenta de jogo, o WBB pode 

potencialmente ser usado para coletar e analisar dados do equilíbrio, pois é composto por 

quatro sensores que detectam a força aplicada sobre sua superfície e avaliam a distribuição de 

força e oscilação do CP identificando alterações do equilíbrio19,20,29. 

 O WBB representa uma pequena fração dos custos de certos equipamentos 

laboratoriais, é comercializado em massa, sendo portátil, e, consequentemente, tem o 

potencial para se tornar um componente-chave de uma bateria de testes médicos, pois 

produz resultados satisfatótios19. Mas apesar dos estudos terem demonstrado sua eficácia, 

os testes propostos foram realizados separadamente na plataforma de força e WBB19,32, o 

que acaba permitindo uma variabilidade de resultados entre os equipamentos, já que apesar 

da tarefa e o sujeito serem os mesmo, a oscilação individuo não é exatamente igual entre as 

diferentes tentativas. 

  Faz-se necessário a realização de mais pesquisas com diferentes procedimentos 

metodológicos que eliminem essa variabilidade, gerando dados mais fidedignos e que 
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permitam a utilização do WBB, pelos diversos profissionais de saúde, como instrumento 

para avaliação do equilíbrio no ambiente clínico. 

 O objetivo do presente estudo foi averiguar as propriedades de validade e 

reprodutibilidade do Wii Balance Board como instrumento para avaliação do equilíbrio 

estático na postura vertical, por meio de um método de análise simultânea com a 

sobreposição de equipamentos. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1 Caracterização da Pesquisa  

Trata-se de um estudo de acurácia visando analisar a validade e reprodutibilidade do 

Wii Balance Board.   

 

2.2 População, Amostra e Local 

A população do presente estudo foi composta por jovens saudáveis estudantes ou 

servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A seleção da amostra 

foi por conveniência, na qual 29 jovens de ambos os sexos, entre 18 e 30 anos foram 

convidados a participar da pesquisa por meio de busca ativa nos departamentos da UFRN, 

bem como através da listagem de alunos matriculados no curso de fisioterapia.  

As avaliações de equilíbrio foram realizadas no Departamento de Fisioterapia da 

UFRN. 

 

2.2.1 Critérios de inclusão 

  Foram eletivos os indivíduos de ambos os sexos entre 18-30 anos, que não 

apresentaram endopróteses de quadril e joelho, patologias em coluna, membros inferiores, 

alterações no sistema vestibular e doenças neurológicas que pudessem alterar o equilíbrio na 

postura vertical estática; nem fizessem uso de medicações ou substâncias que pudessem 

alterar o equilíbrio19,33. 

 

2.2.2 Critérios de exclusão  

Foram excluídos do estudo indivíduos que não conseguiram completar os testes de 

equilíbrio proposto pela pesquisa ou que se recusaram a assinar o TCLE.  

 

2.3 Procedimentos Éticos 

O presente projeto atendeu as normas da resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde para pesquisas com seres humanos. O estudo obteve aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa, com o parecer de número 280.105. Antes de iniciar a coleta de dados, os 

participantes foram informados sobre os procedimentos e objetivos da pesquisa e para aqueles 

que aceitaram participar do estudo foi solicitado a assinatura de um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE A).  
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2.4 Instrumentação  

 Para a coleta de dados foi utilizado um formulário de avaliação e os seguintes 

instrumentos:  

• Plataforma de Força Bertec 4060; 

• Wii balance Board; 

O formulário de avaliação (APÊNDICE B) teve por finalidade identificar os 

participantes através dos itens: Nome, idade, sexo, peso, altura, lateralidade, endereço e 

telefone para contato. 

 

2.4.1 Plataforma de força  

 A plataforma de força é o equipamento considerado padrão-ouro para avaliação do 

equilíbrio34 e consiste em uma placa sob a qual alguns (tipicamente quatro) sensores de forca 

do tipo célula de carga ou piezoelétrico estão arranjados para medir os três componentes da 

forca, Fx, Fy e Fz (x, y e z são as direções ântero-posterior, medio-lateral e vertical, 

respectivamente), e os três componentes do momento de força (ou torque), Mx, My e Mz, 

agindo sobre a plataforma. Por medir seis grandezas físicas, essas plataformas são geralmente 

referidas como plataformas de seis componentes9.  

 Neste estudo, foi utilizada a plataforma da Bertec® modelo 4060, composta por 4 

sensores de força, com 60 x 40 cm, fixada ao solo do laboratório e conectada a um 

amplificador externo (AM651X da Bertec®) que capta o sinal digital da plataforma e o 

transforma para que possa ser enviado, através de cabo USB, para um computador (Figura 1).  

Essa plataforma estava sincronizada com o Qualisys Motion Capture Systems (Qualisys 

Medical AB, 411 13 Gothenburg, Suécia), e através do software desse sistema, o Qualisys 

Track Manager, os dados foram coletados e convertidos em arquivos compatíveis com o 

MATLAB. A calibração da PF foi feita seguindo as recomendações do fabricante. 
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Figura 1 - Plataforma de Força Bertec® 

 

 

2.4.2 Wii Balance Board 

O Wii Balance Board faz parte do vídeo game WiiFit da Nitendo®
, com 45 x 26 cm de 

superfície e contém quatro sensores de força (localizados em cada canto) capazes de medir 

apenas as forças verticais (Figura 2)19.  

O WBB foi pareado a um notebook com sistema operacional Microsoft Windows® 

por conexão sem fio do tipo Bluetooth. Os dados captados utilizando o software Wii Blue 

Balance (Natal, RN, Brasil).  

Para a calibração do WBB, este foi colocado sobre a PF, o sistema foi zerado e uma 

carga estática de 20kg foi colocada em 4 pontos diferentes e  realizada uma coleta de 10s, a 

40Hz para cada ponto (Figura 2 - A).  

 

 

 

Figura 2 - Wii balance board (A) superfície superior e (B) superfície inferior com as 

quatro sensores de força. 

 

A B 
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2.5 Procedimentos da Coleta de Dados 

 Para realização do estudo o WBB foi colocado sobre a plataforma de força de modo a 

permitir a mensuração do centro de pressão do sujeito simultaneamente32 (Figura 3).  

 

. 

Figura 3 - Wii balance Board sobre a plataforma de força para coleta dos dados. 

 

 Inicialmente, foi realizado um teste piloto com 3 sujeitos, a fim de testar e avaliar a 

necessidade de possíveis alterações de procedimentos metodológicos. Com isso, verificou-se 

a necessidade aumentar o tempo de avaliação para permitir a sincronização dos equipamentos. 

 As coletas foram realizadas no laboratório do departamento de fisioterapia da UFRN 

por um único avaliador previamente treinado. Cada sujeito foi avaliado em duas ocasiões 

(teste-reteste), com intervalo de 24h entre as avaliações19.  Após assinarem o TCLE os 

sujeitos foram identificados por meio de uma ficha de avaliação, a fim de se coletar dados 

pessoais, e em seguida realizaram um sorteio por meio de envelopes para determinar a ordem 

de realização das tarefas. 

 Logo após, eles deveriam retirar os sapatos e realizar uma série de quatro tarefas de 

equilíbrio em pé seguindo a ordem do sorteio (Figura 4). Os teste foram escolhidos com base 

na sua variação de complexidade e uso comum na literatura26,30. 

 Os testes foram: 

• Apoio bipodal com olhos abertos;  

• Apoio bipodal com olhos fechados. 

• Apoio unipodal  sobre o membro dominante com olhos abertos; 

• Apoio unipodal sobre o membro dominante com os olhos fechados;  



11 

 

 

 

           Figura 4 - Teste de apoio bipodal (A), teste de apoio unipodal (B) 

 

O posicionamento dos pés seguiu as marcações existentes na própria superfície do 

WBB e que foram ressaltadas com faixas adesivas para melhor visualização. O calcâneo era 

alinhado com a linha horizontal e o bordo lateral do pé com a linha vertical. Era permitido um 

mínimo ajuste do pé, levando em consideração as características particulares de cada 

indivíduo, no entanto, esse posicionamento não deveria ultrapassar a linha vertical, nem a 

largura dos ombros9.   Nas tarefas de apoio unipodal, os sujeitos deveriam ficar sobre sua 

perna de preferência32 e o joelho do membro contralateral deveria ser fletido e não poderia 

haver contato entre a perna erguida e a de apoio.  

A ordem dos testes foi aleatória para cada participante, mas se manteve constante entre 

as sessões. Durante cada teste, os participantes foram instruídos a olhar para frente e manter 

suas mãos na cintura.  

 Os dados foram coletados durante 15s nos testes de apoio unipodal e 35s no bipodal, 

no entanto, foram utilizados apenas 10s e 30s, respectivamente, para cálculo do DOT do CP. 

Utilizou-se um intervalo de 15s entre as tentativas de uma mesma tarefa e intervalos de 60s 

entre tarefas diferentes e dispositivos19. 

 Cada teste deveria ter um total de três tentativas bem sucedidas (com máximo de 3 

não sucedidas)25. Uma tentativa era considerada inválida caso o participante deslocasse a 

perna de apoio ou tocasse o chão com a perna contralateral32.  

 

A B 
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2.6 Análise dos dados 

A taxa de amostragem foi de 40Hz para ambos os equipamentos e para eliminar ruídos 

contaminação de alta frequência foi aplicado um filtro Butterworth  passa-baixa com 

frequência de corte 15Hz35, e o processamento dos dados da PF e WBB foi realizado pelo 

MATLAB (The Mathworks, Natick, RI, USA).  

Como o WBB foi colocado sobre a PF diversas vezes ao longo das coletas, o 

posicionamento desta em relação a PF era diferente a cada dia. Em virtude disto, a cada nova 

captura, foram feitos ajustes para assegurar que ambos tivessem o mesmo ponto inicial.  

Além disso, os 5s a mais em cada teste serviu como margem de corte na análise dos 

dados. Isso porque, apesar de coletarem ao mesmo tempo, havia um relativo delay de 

acionamento destes, e consequentemente um sempre começaria e terminaria a captura antes 

do outro.  Para eliminar o delay de acionamento, foi inserida uma função no MATLAB que 

analisava os primeiros e os últimos 100 pontos dos dados e determinava onde ocorria uma alta 

correlação entre os dados PF e WBB.  Os pontos iniciais e finais em que não havia 

sincronização foram eliminados.  

Por fim, após o cálculo do deslocamento da oscilação total (DOT) do CP (APÊNDICE 

C), foi realizada uma média das 3 repetições de cada teste, a fim de se eliminar possíveis 

outliers, resultando em um único valor para cada tarefa. 

 

2.7 Análise estatística  

Os dados foram analisados através do SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences), atribuindo-se um nível de significância < 5%. Inicialmente, foi feita a análise 

descritiva das variáveis do estudo por meio de medidas de tendência central e dispersão a fim 

de se caracterizar a amostra. Em seguida, na análise inferencial, a reprodutibilidade e validade 

foi analisada através do coeficiente de correlação intraclasse (CCI) para identificar o 

comportamento da variável analisada (Deslocamento da Oscilação Total do CP) em cada 

teste.  Considerando a seguinte interpretação do CCI: excelente (0,75-1), moderada (0,4-0,74) 

e pobre (0-0,39)36. Por fim, visando identificar a concordância entre os dois dispositivos foi 

feita uma análise de concordância por meio do método de Bland-Altman (análise gráfica).  
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 A amostra foi composta por 29 jovens saudáveis entre 18 e 30 anos (24,2±6,3 anos), 

sendo 6 homens e 23 mulheres, peso: 60,7±6,3 kg e altura: 1,64±4,2 m. 

 Como representação da amostra, as trajetórias do CP de um participante durante a 

realização dos 4 testes são mostradas na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Exemplo típico da trajetória do CP  no eixos ântero-posterior (ap) e médio-lateral 

(ml)  para dados WBB e PF nos testes bipodal olho aberto (A) e fechado (B), e unipodal olho 

aberto (C) e fechado (D). 

 

  Em cada um dos gráficos, o tracejado vermelho corresponde aos dados obtidos no 

WBB e o azul aos da PF. Verifica-se que os desenhos obtidos nas tarefas de apoio bipodal (A 

e B) são mais centralizados e com as linhas mais próximas, indicando uma menor oscilação 

do individuo nessas tarefas. Já os desenhos nas tarefas de apoio unipodal (C e D), 

apresentaram linhas mais dispersas e afastadas, demonstrando maior oscilação corporal. 

 Os resultados para apoio bipodal olhos abertos, apoio bipodal olhos fechados, apoio 

unipodal olhos abertos e apoio unipodal olhos fechados estão descritos nas Tabelas 1 e 2. 
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 A validade do WBB em comparação com a PF mostrou-se excelente para todas as 4 

tarefas propostas (CCI = 0,93 – 0,98) (tabela 1). A reprodutibilidade analisada através do 

teste-reteste mostrou-se excelente para as tarefas de apoio bipodal e apenas moderada para os 

testes de apoio unipodal (tabela 2). 

 

Tabela 1 – Análise da validade do Wii Balance Board em relação a Plataforma de Força 

através da variável Deslocamento total do CP (mm) durante cada uma das 4 tarefas de 

equilibrio. 

 

TESTES PF WBB CCI (95% IC) P valor 

Apoio bipodal 

olhos abertos 

 

238,4 (67,6) 188,2 (61,7) 0,98 (0,96 - 0,99) <0,001 

Apoio bipodal 

olhos fechados 

 

303,1 (87,8) 245,2 (79,4) 0,98 (0,97 - 0,99) <0,001 

Apoio unipodal 

olhos abertos 

 

399,7 (85,6) 336,9 (72,2) 0,97 (0,95 - 0,99) <0,001 

Apoio unipodal 

olhos fechados 
761,8 (202,5) 652,8 (161,1) 0,93 (0,87 - 0,97) <0,001 

PF: Plataforma de Força; WBB: Wii Balance Board; CP: centro de pressão; CCI: Coeficiente de Correlação 

Intraclasse; IC: Intervalo de Confiança. 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Tabela 2 – Análise da reprodutibilidade do Wii Balance Board através da variável 

Deslocamento total do CP (mm) durante cada uma das 4 tarefas de equilibrio. 

 

TESTES WBB DIA 1 WBB DIA 2 CCI (95%IC) p valor 

Apoio bipodal 

olhos abertos 

 

188,2 (61,7) 195,3 (64,0) 0,88 (0,76, 0,94) <0,001 

Apoio bipodal 

olhos fechados 

 

245,2 (79,4) 240,5 (83,6) 0,93 (0,86, 0,97) <0,001 

Apoio unipodal 

olhos abertos 

 

336,9 (72,2) 335,1 (136,0) 0,46 (0,12, 0,70) <0,001 

Apoio unipodal 

olhos fechados 
652,8 (161,1) 637,0 (152,2) 0,70 (0,45, 0,84) <0,001 

WBB: Wii Balance Board; CP: centro de pressão; CCI: Coeficiente de Correlação Intraclasse; IC: Intervalo de 

Confiança. 

 

Os gráficos de Bland -Altman para o deslocamento total do CP nos teste de equilíbrio 

são fornecida na Figura 6. Nesta figura é possivel visualizar o viés de medição (o quanto as 

diferenças se afastam do valor zero), o erro (a dispersão dos pontos das diferenças ao redor da 

média), além de outliers.  

Houve uma boa concordância entre os dispositivos, já que em todos os gráficos da 

figura 6, a maioria das medidas encontra-se dentro dos limites de concordância, e se 

aproximam da linha central. Além disso, o número de medidas que não se encontram dentro 

do intervalo não foi significativo para amostra total. 
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Figura 6 – Gráfico de Bland-Altman  representando as comparações entre a PF e 

WBB para os 4 testes: bipodal olho aberto (A) e fechado (B), e unipodal olho aberto (C) e 

fechado (D). A linha central representa a diferença entre as médias dos dispositivos, e as 

linhas superiores e inferiores representam os limites de concordância (LC) (média + DP e 

média – DP). DP: Desvio Padrão. 
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O desenvolvimento de um dispositivo confiável, portátil e de baixo custo capaz de 

avaliar objetivamente o equilíbrio estático e dinâmico é de grande proveito para os 

profissionais que investigam e reabilitam distúrbios que acarretam desequilíbrio. Neste 

intuito, inúmeros estudos vêm sendo desenvolvidos com propósito de permitir o acesso de 

dados que avaliem o equilíbrio, não apenas em ambientes de pesquisa, mas também em 

ambientes clínicos, e até mesmo, domiciliares37.  

O WBB, acessório do Nintendo Wii, se enquadra nesses requisitos, pois possui quatro 

sensores que mensuram a distribuição de peso, os quais identificam o CP do indivíduo. A 

literatura demonstra resultados satisfatórios em relação a utilização WBB para a avaliação do 

equilíbrio estático19,37. 

No entanto, a maioria das pesquisas é realizada com mensurações de variáveis de CP 

entre o WBB e PF em momentos distintos. Alguns poucos estudos trazem uma nova 

abordagem para coleta de dados, onde os dados são capturados simultaneamente. No entanto, 

as amostras são pequenas e as tarefas diferem das apresentadas em nosso estudo19,32,38,39. 

 Essa nova abordagem consiste na sobreposição dos equipamentos durante os testes, o 

que possibilita uma coleta simultânea de dados. Ao coletar simultaneamente, permite-se uma 

validação do WBB com dados mais fidedignos já que elimina a variabilidade de oscilação 

corporal dos sujeitos durante as tentativas32.  

 Em concordância com os estudos Clark et al, 2010, Holmes et al, 2012 e Huurnink et 

al. 2013, o presente trabalho apontou uma excelente correlação entre as medidas de equilíbrio 

obtidos com PF e WBB para todos os testes propostos. A literatura diz que mudanças de baixa 

magnitude durante o equilíbrio estático não são detectadas estatisticamente pelo WBB devido 

a características do dispositivo, como sensibilidade e precisão dos sensores, o que explicaria 

os valores de média de trajetória do CP no WBB levemente abaixo da PF19. No entanto, essa 

diferença entre os valores não foi estatisticamente relevante, e pode-se considerar as 

estimativas simultâneas de localização do CP semelhantes entre o WBB e PF.  

Além disso, dentro da gama de funções avaliadas, a boa correspondência entre as 

trajetórias do CP sugere que qualquer outra medida de equilíbrio baseada na trajetória do CP 

possa ser considerada suficientemente precisa. Confirmando, assim, que o WBB se apresenta 

como um instrumento válido, capaz de fornecer dados referente a trajetória de deslocamento 

do CP com características que são próximas as de uma plataforma de força, incentivando 

explorações futuras do WBB na concepção e controle de tarefas que treinem ou teste o 

equilíbrio32. 
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No tocante a reprodutibilidade, encontramos resultados excelentes para os testes de 

apoio bipodal e apenas moderado para os de apoio unipodal.  Autores sugerem que pequenas 

mudanças na base de apoio tem um efeito importante sobre medidas de equilíbrio testadas em 

jovens saudáveis40, logo, quando a base de apoio é estreitada ocorre uma maior oscilação 

postural41, e consequentemente uma maior variabilidade de oscilação entre as tentativas. 

Observou-se também que os valores de CCI foram maiores para tarefas de olhos 

fechados quando comparado aos de olhos abertos. No entanto, a literatura indica que deveria 

ocorrer o oposto, já que as tarefas de olhos aberto são menos complexas que as de olho 

fechado42,43, o que ocasionaria uma oscilação menor do CP e consequentemente uma menor 

variabilidade entre as tentativas. Sugere-se então que, por serem mais desafiadoras, as tarefas 

com olhos fechados tenham proporcionado maior concentração nos indivíduos44. 

Os achados são promissores e fomentam a busca por novos conhecimentos sobre a 

utilização doWBB  no campo dos esportes e prática clínica e também a criação de softwares 

para a leitura dos dados na avaliação do equilíbrio que seja de fácil aplicabilidade19. 

 Antes, porém, é necessário considerar as limitações referente as características do 

WBB. Este mede apenas as forças verticais, em contrapartida as PF medem também as forças 

horizontais (em X e Y).  Estas forças em X e Y podem afetar a avaliação do equilíbrio em 

pé19,33,45,46. 

Outros fatores limitantes incluem o sinal 8 bytes do WBB, enquanto a PF é de 16 

bytes, e a restrição de frequência de amostragem de até 40Hz. Isso implica atividades que 

dizer que testes dinâmicos geram oscilações posturais mais elevadas e consequentemente 

necessitariam de uma taxa amostral bem maior. 

 

4.1 Artigo: Validity and reproducibility of the Wii Balance Board in assessing static vertical 

balance - new assessment method: a study of accuracy 

 

Abstract 

The Wii Balance Board (WBB) began to be investigated as a low-cost alternative for 

assessing static balance in vertical posture. However, studies employed methodological 

procedures that did not eliminate result variability between the tests and equipment used. 

Objective: Determine the validity and reproducibility of the WBB as an instrument for 
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assessing static balance in the vertical position, using simultaneous data analysis and 

superimposed equipment.  Methods: This is an accuracy study of 29 healthy young 

individuals of both sexes aged 18 to 30 years. Subjects were assessed 24h apart (test-retest), 

using unipodal and bipodal support tests, with eyes closed and open. To that end the WBB 

was placed on top of a force platform (FP) and data (postural sway) were collected 

simultaneously on both devices.  Validity and reproducibility were analyzed using the 

interclass correlation coefficient (ICC). Finally, Bland-Altman analysis was applied to assess 

agreement. Results: The sample was composed of 23 women and 6 men, with mean age of 

24.2±6.3 years,  60.7±6.3 kg  and 1.64±4.2 m. The validity of the WBB compared to the FP 

was excellent for all 4 tasks proposed (ICC = 0.93 – 0.98). The reproducibility analyzed by 

test-retest was excellent for the bipodal support tasks (ICC = 0.93-0.98) and only moderate for 

the unipodal support tests (ICC = 0.46 – 0.70). Graphic analysis exhibited good agreement 

between the devices, since most of the measures were within the limits of agreement. 

Conclusion: this study proved the validity and reproducibility of the Wii Balance Board as an 

instrument for assessing static balance in vertical posture, using simultaneous analysis with 

superimposed equipment.  Thus, the WBB has been increasingly used by physical therapists 

and other health professionals in their clinical practice, as both a rehabilitation and assessment 

tool. 

Keywords: postural balance, posture, low-cost technology, test validity, test 

reproducibility. 
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Background  

 Balance or postural control is an individual’s ability to position the center of gravity 

(CG) within the confines of the base of support while in static or dynamic situations [1].  

The CG, in simple terms, is defined as the point where the resulting gravitational force is 

applied to the body[2,3].For the human body to remain stable in an erect posture, the 

postural control system must organize itself efficiently using interaction between the 

nervous, sensory and motor systems [4] coordinating body segments in relation to the 

environment and balancing external and internal forces during movement[5].  

 Balance is essential in order to efficiently perform the activities of daily living 

(dressing, walking safely, engaging in physical and sport activity), with the body at rest or in 

movement[6,7,8].  To assess and train postural control, several static, dynamic and functional 

tests have been applied in studies[9]. Over the years, instruments have been developed to 

assess balance[10,11], some subjective and easy to apply, such as Berg’s Balance Scale, 

others more objective and accurate, such as the Balance Master System® and the Force 

Platform (PF). However, despite the low cost and easier clinical applicability, subjective 

scales have a number of limitations, since they are unable to accurately detect subtle changes 

in the performance of individuals[12,13].  

However, equipment capable of providing this information is generally expensive, 

difficult to configure and heavy to transport, hindering this type of assessment in a clinical 

environment[11]. Thus, a solution is needed that is not only cost-effective, but can also 

accurately measure the postural clinical parameters of patients using simpler models[3,6].  

In this respect, some researchers have shown that the Wii Balance Board (WBB) 

(Nintendo), part of the popular Wii Fit Plus video game, is a satisfactory instrument in 

assessing static balance compared to the force platform[14,15], in addition to being less 

expensive than certain laboratory equipment, portable and widely sold[14]. Although studies 

have demonstrated its efficacy, the tests proposed were conducted separately on the force 

platform and WBB[14,16]. This allowed variability in results between the devices, because, 

although the task and the subject were the same, individual postural sway (PS) is not exactly 

equal between the different attempts.  It is necessary, therefore, to carry out more research 

with different methodological procedures that eliminate this variability, producing more 

reliable data and permitting the use of WBB by different health professionals as an instrument 

for assessing balance in a clinical setting. 
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Accordingly, the present study aimed at determining the validity and reproducibility of 

the Wii Balance Board as an instrument for assessing static balance in vertical posture, using 

a simultaneous analysis method with superimposed equipment (the WBB on top of the FP). 

 

Methods 

Sample and ethical procedures 

 The sample was composed of 29 healthy individuals between the ages of 18 and 30 

years (24.2±6.3 years),  6 men and 23 women, weight: 60.7±6.3 kg and height: 1.64±4.2 m. 

The sample was selected by convenience using the list of students enrolled in the department 

of physiotherapy at the Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 Subjects had to meet the following criteria: Not wearing hip and knee joint 

endoprostheses, not having spinal and lower limb pathologies; no alterations in the vestibular 

system and neurological diseases that could alter balance in static vertical posture; or use of 

medication or substances that could affect balance[14,17]. Individuals that were unable to 

complete the balance tests proposed by the study or who refused to give their informed 

consent were also excluded.  

 The present study is in compliance with the guidelines of Resolution 196/96 of the 

National Health Council for research with human beings. The study was approved by the 

Research Ethics Committee, under protocol number 280.105. Prior to data collection, 

participants were informed about the procedures and objectives of the research and those who 

agreed to take part in the study gave their informed consent. 

Instrumentation  

Force platform  

 The force platform is considered the gold standard for assessing balance[18] and 

consists of a plate onto which a number (typically four) of load cells or piezoelectric force 

sensors are arranged to measure the three force components, Fx, Fy and Fz (x, y and z are the 

anteroposterior, mediolateral and vertical directions, respectively), and the three components 

of the moment of force (or torque), Mx, My and Mz, acting on the platform. To measure six 

physical magnitudes, these platforms are generally referred to as six-component platforms[6].  

 In this study, we used the Bertec® 4060 platform, composed of 4 force sensors (60 x 

40 cm) fixed to the floor of the laboratory and connected to an external amplifier (Bertec® 
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AM651X) that captures the digital signal from the platform and converts it in order to send it 

to a computer through a USB cable.  The platform was synchronized with Qualisys Motion 

Capture Systems (Qualisys Medical AB, 411 13 Gothenburg, Sweden), and using the software 

of this system (Qualisys Track Manager), the data were collected and converted into files 

compatible with the MATLAB. The FP was calibrated according to manufacturer’s 

recommendations. 

 

Wii Balance Board 

The Wii Balance Board is part of the  Nitendo® 
WiiFit videogame, with a 45 x 26 cm 

surface containing four force sensors (located at each corner) capable of measuring only 

vertical forces (Figure 1)[14].  

The WBB was connected via Bluetooth to a notebook with a Microsoft Windows® 

operational system. The data were captured using Wii Blue Balance software (Natal, Brazil).  

To calibrate the WBB, it was placed on top of the FP, the system was reset, a static 

load of 20hg was applied to 4 different points and collection was carried out for 10s, at 40Hz 

for each point (Figure 1A).  

 

 

Figure 1 - Wii balance board (A) top surface and (B) bottom surface with four force sensors. 

 

Data collection procedures 

 The WBB was placed on top of the force platform to measure the center of pressure of 

the subject simultaneously [16] (Figure 2).  
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Figure 2 - Wii balance Board on top of the force platform for data collection. 

 

 Each subject was assessed twice (test-retest), with 24h between assessments[14].  The 

order of the tasks was randomly determined by drawing envelopes. 

 They were then asked to remove their shoes and perform a series of four balance tasks 

in a standing position following the order of the randomly drawn tasks. The tests were 

selected based on their variation in complexity and those commonly described in the 

literature[19,20]. 

 The following tests were applied: bipodal support with eyes open; bipodal support 

with eyes closed; unipodal support on the dominant limb with eyes open; unipodal support on 

the dominant limb with eyes closed.  

 Foot positioning followed the markings on the surface of the WBB itself, which were 

highlighted with adhesive strips for better visualization. The heel was aligned with the 

horizontal line and the lateral edge of the foot with the vertical line. Minimum foot 

adjustments were permitted, considering the peculiar characteristics of each individual; 

however, feet could not be over the vertical line or further apart than the width of the 

shoulders[6]. In unipodal support tasks, the subjects were instructed to stand on one leg (of 

their preference)[16] with the contralateral knee flexed and no contact between the raised and 

support leg.  

The order of tests was random for each participant, but was constant between sessions. 

During each test, subjects were instructed to look straight ahead and keep their hands on their 

hips.  

 Data were collected for 15s and 35s during the unipodal and bipodal support tests. 

However, only 10s and 30s were used to calculate postural sway (PS). A time period of 15s 
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was allocated between the attempts of a same task and 60s between different tasks and 

devices[14]. 

 Each test had to have three successful attempts (and a maximum of three unsuccessful 

attempts)[18]. An attempt was considered invalid if participants moved their support leg or 

touched the floor with their contralateral leg[16].  

 

Data analysis 

The sampling rate was 40Hz for both devices, a Butterworth bandpass filter with a 

cutoff frequency of 15Hz was applied to eliminate noise contamination[22], and processing of 

FP and WBB data was performed by MATLAB (The Mathworks, Natick, RI, USA).  

Given that the WBB was placed on top of the FP several times during collection, its 

positioning in relation to the FP was different every day. Thus, at each new capture, 

adjustments were made to ensure that both had the same starting point.  

Moreover, the additional 5s in each test was a cutoff margin in data analysis. This is 

because, although collections occurred simultaneously, there was a relative activation delay, 

resulting in one device always initiating and concluding capture before the other. To eliminate 

activation delay, a function was introduced into MATLAB to analyze the first and last 100 

data points and determine where high correlation occurred between FP and WBB data. The 

initial and final points at which synchronization did not occur were eliminated.  

Finally, after calculation of  postural sway (APPENDIX A), an average of 3 

repetitions of each test were carried out, in order to eliminate possible outliers, resulting in a 

single value for each task. 

 

Statistical analysis  

Data were analyzed using SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences), attributing 

a significance level < 5%. Initially, descriptive analysis of the study variables was conducted 

using measures of central tendency and dispersion in order to characterize the sample. Next, 

inferential analysis, reproducibility and validity were analyzed via intraclass correlation 

coefficient (ICC) to identify the behavior of the variable analyzed (postural sway) in each test.  

Considering the following interpretation of ICC: excellent (0.75-1), moderate (0.4-0.74) and 

poor (0-0.39)[23]. Finally, with the aim of identifying the agreement between the two devices, 

agreement analysis was carried out using the Bland-Altman method (graphic analysis).  

 

Results  
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 As a representation of the samples, the center pf pressure (CP) trajectories of one 

participant during the 4 tests are shown in Figure 3. 

 

 

Figure 3 – Example of the CP trajectory along the anteroposterior and mediolateral  

axes for WBB and FP.  (a) bipodal eyes open test (b) bipodal eyes closed test (c) unipodal 

eyes open test (d) unipodal eyes closed test.  AP: anteroposterior; ml: mediolateral. 

 

  In each of the graphs, the red trajectory corresponds to data obtained in the WBB and 

the blue to the FP. The drawings obtained in the bipodal support tasks (A and B) are more 

centralized and their lines are closer together, indicating less postural sway by the individual 

in these tasks. The drawings of unipodal support tasks (C and D) exhibit lines further apart 

and more dispersed, demonstrating greater body sway. 

 The results of bipodal support eyes open, bipodal support eyes closed, unipodal 

support eyes open and unipodal support eyes closed are described in Tables 1 and 2. 
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 The variability of WBB compared to the FP was excellent for all 4 tasks proposed 

(ICC = 0.93 – 0.98) (table 1). The reproducibility analyzed by the test-retest was excellent for 

all bipodal support tasks and moderate for unipodal support tests (table 2). 

 

Table 1 – Analysis of Wii Balance Board validity in relation to the Force Platform using 

postural sway (mm) during each of the 4 balance tasks. 

 

TESTS FP WBB ICC (95% CI) P value 

Bipodal support 

eyes open 

 

238.4 (67.6) 188.2 (61.7) 0.98 (0.96 - 0.99) <0.001 

Bipodal support 

eyes closed 

 

303.1 (87.8) 245.2 (79.4) 0.98 (0.97 - 0.99) <0.001 

Unipodal support 

eyes open 

 

399.7 (85.6) 336.9 (72.2) 0.97 (0.95 - 0.99) <0.001 

Unipodal support 

eyes closed 
761.8 (202.5) 652.8 (161.1) 0.93 (0.87 - 0.97) <0.001 

FP: Force Platform; WBB: Wii Balance Board; CP: Center of pressure; ICC: Intraclass Correlation Coefficient; 

CI: Confidence Interval. 
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Table 2 – Analysis of Wii Balance Board reproducibility using postural sway (mm) during 

each of the 4 balance tasks. 

 

TESTS WBB DAY 1 WBB DAY 2 ICC (95%CI) p value 

Bipodal support 

eyes open 

 

188.2 (61.7) 195.3 (64.0) 0.88 (0.76, 0.94) <0.001 

Bipodal support 

eyes closed 

 

245.2 (79.4) 240.5 (83.6) 0.93 (0.86, 0.97) <0.001 

Unipodal 

support eyes 

open 

 

336.9 (72.2) 335.1 (136.0) 0.46 (0.12, 0.70) <0.001 

Unipodal 

support eyes 

closed 

652.8 (161.1) 637.0 (152.2) 0.70 (0.45, 0.84) <0.001 

WBB: Wii Balance Board; CP: Center of pressure; ICC: Intraclass Correlation Coefficient; CI: Confidence 

Interval. 

 

 Bland –Altman graphs for postural sway in the balance tests are illustrated in Figure 

6. This figure shows the measurement bias (how much the differences vary from zero), the 

error (dispersion of the different data points around the mean), in addition to outliers.  

There was good agreement between devices, since in all the graphs of figure 6, most 

of the measures were within the limits of agreement, and approach the central line. 

Furthermore, the number of measures outside the interval was not significant for the total 

sample. 
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Figure 4 – Bland-Altman plot representing comparisons between the FP and 

WBB for the 4 tests. (a) bipodal eyes open test (b) bipodal eyes closed test (c) unipodal eyes 

open test (d) unipodal eyes closed test. The central line represents the difference between the 

means of the devices, and the top and bottom lines represents the limits of agreement (LA) 

(mean + SD and mean – SD). SD = Standard Deviation. 

Discussion  

The development of a reliable and portable low-cost device capable of objectively 

assessing static and dynamic balance is extremely useful to professionals who investigate and 

rehabilitate disorders that affect balance. In this respect, numerous studies have been 

conducted in order to allow access to data that assess balance, not only in research settings, 

but also in clinical and even domestic environments[24].  

The WBB, an accessory of Nintendo’s Wii, meets these requirements, since it has four 

sensors that measure weight distribution, which identifies the CP of the individual. The 

literature demonstrates satisfactory results with the use of WBB to assess static 
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balance[14,24]. 

However, most studies are conducted with CP measurements between the WBB and 

FP at different moments. Few studies have used the new approach, where data are captured 

simultaneously. However, the samples were small and the tasks different from those used in 

our study[14,16,25,26]. 

 This new approach consisted of superimposed equipment during the tests, which 

allows simultaneous data collection. Collecting simultaneously results in a more accurate 

WBB data, since we eliminate variability in body sway in subjects during testing[16].  

 In agreement with Clark et al, 2010, Holmes et al, 2012 and Huurnink et al. 2013, the 

present study demonstrated an excellent correlation between balance obtained with the FP and 

WBB for all the tests proposed. The literature reports that slight changes during static balance 

are not statistically detected by the WBB, due to the characteristics of the device, such as 

sensitivity and sensor precision, which would explain the slightly lower mean values of the 

CP trajectory on the WBB compared to the FP[14].  However, this difference was not 

statistically significant, and can be considered as simultaneous estimates of the location of 

similar CP between the WBB and FP .  

Moreover, within the series of functions assessed, good agreement between CP 

trajectories suggests that any other measure of balance based on CP trajectory can be 

considered sufficiently accurate. This confirms the WBB as a valid instrument, capable of 

providing data on the CP trajectory with characteristics similar to those of a force platform, 

showing the need for future explorations of the WBB in the design and control of tasks that 

train or test balance[16]. 

With respect to reproducibility, we obtained excellent results for bipodal support tests 

and only moderate for unipodal support.  A number of authors suggest that slight changes in 

the support base have an important effect on the measures of balance in healthy young 

individuals[27]. Therefore, when the support base is narrowed, increased postural sway 

occurs[28], and consequently greater sway variability between attempts. 

It was also observed that ICC values were higher for tasks with eyes closed than with 

eyes open. However, the literature indicates that the opposite should occur, since the tasks 

with eyes open are less complex[29,30], which would cause less CP displacement and 

consequently lower variability between attempts. It is suggested therefore that, since they are 

more challenging, tasks with eyes closed require individuals to concentrate more[31]. 
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The findings are promising and demonstrate the need to acquire new knowledge 

regarding the use of the WBB in sports and clinical practice, as well as the creation of easy-

to-apply software to read data during assessment of balance[26]. 

 However, it is necessary to consider the limitations of the WBB, which only measures 

vertical forces, in contrast to the FP, which also measures horizontal forces (in X and Y).  

These forces in X and Y can affect the assessment of standing balance[14,17,32,33]. 

Other limiting factors include the 8-byte signal of the WBB, while the FP has 16 bytes, 

and a sampling rate of up to 40Hz. This implies activities where dynamic tests generate higher 

postural sway and consequently need a much higher sampling rate. 

Conclusion  

This paper proved the validity and reproducibility of the Wii Balance Board as an 

instrument for assessing static balance in vertical posture, using simultaneous analysis with 

superimposed equipment. This makes the WBB increasingly viable for physiotherapists in 

clinical practice and a number of other health professionals as both a rehabilitation and 

assessment tool. 
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Em face do exposto, esta pesquisa provou a validade e reprodutibilidade do Wii 

Balance Board como um instrumento para avaliação do equilíbrio estático na postura vertical, 

através da análise simultânea com sobreposição de equipamentos.  Tornando o WBB cada vez 

mais viável para sua utilização na prática clínica pelos fisioterapeutas e diversos profissionais 

de saúde, não apenas como uma ferramenta de reabilitação mas também de avaliação. 
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 A – TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa com o nome: VALIDADE E 

CONFIABILIDADE DE UM DISPOSITIVO DE BAIXO CUSTO PARA AVALIAÇÃO 

DO EQUILÍBRIO VERTICAL ESTÁTICO, cuja pesquisadora responsável é a 

Fisioterapeuta Nathalia Priscilla Oliveira Silva sob a orientação da Prof. Drª Fabrícia Azevedo 

da Costa Cavalcanti.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando sua aceitação, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo. 

Essa pesquisa procura avaliar e comparar o equilíbrio na postura vertical estática entre 

o dispositivo de baixo custo e a Plataforma de força. Os resultados desta pesquisa poderão 

colaborar com a prática clínica, diminuindo o custo e as dificuldades para a realização da 

avaliação de equilíbrio. 

 Caso aceite o convite, você passará pelo(s) seguinte(s) procedimentos: Ficha de 

avaliação para coleta de dados clínicos e pessoais, e avaliação do equilíbrio na postura vertical 

estática no dispositivo de baixo custo e plataforma de força. Os riscos envolvidos com sua 

participação são mínimos e relacionam-se a riscos próprios da atividade física geral como 

cansaço e desequilíbrio postural. Apesar disso, tais riscos serão diminuídos através das 

seguintes providências: a avaliação do equilíbrio ocorrerá segundo protocolos encontrados na 

literatura, quanto ao esforço, será estabelecido períodos de repouso entre os testes. Além disso 

os testes ocorrerão em área plana e com possiblidade de apoio por parte do pesquisador 

responsável em caso de desequilíbrio, o qual ficará bem próximo ao sujeito. Haverá 

interrupção do tratamento em caso de qualquer desconforto por parte do sujeito.  



 

 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: maior conhecimento sobre 

o seu equilíbrio, bem como orientações sobre este tema que contribuirão para sua melhoria.  

Todas as informações obtidas serão secretas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a coordenadora da pesquisa, no endereço: 

Rodovia BR-101/Campus Universitário/UFRN – Lagoa Nova – Departamento de 

Fisioterapia, CEP: 59078970 – NATAL/RN, ou pelo telefone (84)91114653. Dúvidas a 

respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 

59072-970 Natal/RN ou pelo telefone (84)3215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa VALIDADE E 

CONFIABILIDADE DE UM DISPOSITIVO DE BAIXO CUSTO PARA AVALIAÇÃO 

DO EQUILÍBRIO VERTICAL ESTÁTICO. 

Participante da pesquisa: 

 

________________________________________ 

 

Pesquisador responsável: 

 



 

 

________________________________________ 

NATHALIA PRISCILLA OLIVEIRA SILVA 

 

Endereço: Rodovia BR-101/Campus Universitário/UFRN – Lagoa Nova – Departamento de 

Fisioterapia, CEP: 59078970 – NATAL/RN, ou pelo telefone (84)91114653. 

  

Comitê de ética e Pesquisa: (CEP-UFRN), Praça do Campus, Campus Universitário, CP 

1666, Natal, 59.078-970,Brasil, 

e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone:+55–84-3215-3135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B – Formulário de Avaliação 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nº do prontuário: ________ 

 

Nome:  

Idade:    Sexo: ( ) M       ( ) F   Peso: _______ 

Altura: _________      IMC: ___________ 

Endereço: 

Telefones para contato:  

Lateralidade: ( ) destro  (  )sinistro  ( )ambidestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C -  Calibração do WBB e cálculo da variável deslocamento da oscilação total do centro de 

pressão. 

 

• CALIBRAÇÃO DO WBB 

Para a calibração do WBB, este foi colocado sobre a PF, o sistema foi zerado e uma 

carga estática de 20kg foi colocada em 4 pontos diferentes e  realizada uma coleta de 10s, a 

40Hz para cada ponto.  Utilizando a PF como padrão, os valores de posição da carga no WBB 

foram  convertidos tomando como referência os valores da PF através das seguintes equações:  

 

(1) Px = a1·Wx + b1 

(2) Py = a1·Wy + b1 

 

 Onde, Wx valor no eixo X no WBB e Px o valor no eixo X na PF, Wy valor no eixo Y 

no WBB e Py o valor no eixo Y na PF. As variáveis a1, a2, b1, b2 foram definidos através dos 

4 pontos utilizados. 

Essa calibração permite gerar a referência espacial de posicionamento nos eixos X e Y. 

 A conversão de dados dos sensores em um valor de força, cálculo da força no eixo Z e 

determinação dos eixos de coordenadas em X e Y seguiu especificações existentes em 

trabalhos anteriores1. 

 

• CÁLCULO DA VARIÁVEL DESLOCAMENTO DA OSCILAÇÃO TOTAL DO 

CENTRO DE PRESSÃO 

Inicialmente, deslocamento do CP foi calculado ponto a ponto para os eixo X e Y 

separadamente.  Isso foi feito calculando-se a diferença de posição do CP com o ponto 

anterior, tanto para X quanto para Y.  Em seguida, para encontrar um valor único do 

deslocamento do CP, aplicou-se o teorema de Pitágoras para cada ponto, onde a hipotenusa 

(c) era esse valor único do deslocamento de CP, e os valores em X e Y (a e b) eram os catetos.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Teorema de Pitágoras: c2 =  a2 + b2  

 

Por fim, para se obter a trajetória do CP, ou seja, o DOT do CP, foi realizado o 

somatório de todas hipotenusas, ao longo do tempo estabelecido nos testes. 

 

1. Silva WHS, Cavalcanti FAC, Fontes AIR, Alves JAB. Aplicativo de adaptação do 

Wii Balance Board como instrumento de avaliação do equilíbrio. In: SB Games, 

12, 2013. São Paulo 
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