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RESUMO 

 

LUCIO, Heloísa Arakaki; PAZ, Leonardo Petrus da Silva. Análise Da Correlação 
Entre Biodex Balance System E Wii Balance Board Para Avaliação Do Controle 
Postural Em Idosos: Estudo Piloto. Monografia (Graduação) – Universidade de 
Brasília, Graduação em Fisioterapia, Faculdade de Ceilândia. Brasília, 2018. 

 

Introdução: Controle postural é a capacidade do corpo de manter o 
alinhamento, a orientação postural e a estabilidade através da interação dos 
sistemas, sendo relacionado pela interação entre indivíduo, tarefa e ambiente. O 
padrão-ouro para posturografia é a plataforma de força, entretanto há 
necessidade de métodos mais viáveis para aplicação clínica. Objetivo: Analisar 
a correlação entre os instrumentos BBS e Wii Balance Board para a avaliação 
do controle postural em idosos. Metodologia: A amostra foi composta por oito 
idosas comunitárias que realizaram a avaliação postural nos equipamentos BBS 
e Wii Balance Board em 3 condições distintas: olhos abertos, olhos fechados e 
conflito visual. Resultados: Não foram encontradas correlações significativas 
entre as condições de teste olhos abertos (p=0,187) e olhos fechados (p=0,06), 
mas na condição conflito visual a correlação foi estatisticamente significativa 
(p=0,019) e classificada como moderada (r=0,721). Conclusão: A variabilidade 
da população estudada, o tamanho amostral e diferença entre os equipamentos 
em si limitaram o estudo piloto, que por sua vez não encontrou resultados 
significativos na correlação entre os equipamentos BBS e Wii Balance Board. 
Porém, a utilização do Wii Balance Board surge como uma alternativa de 
plataforma de força de maior facilidade para a implementação em locais de 
atenção primária, principalmente na população idosa. 

Palavras-chave: Controle Postural, Posturografia, Biodex Balance System, Wii 
Balance Board, Idosos. 
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ABSTRACT 
 
LUCIO, Heloísa Arakaki; PAZ, Leonardo Petrus da Silva. Correlation Analysis 
Between Biodex Balance System And Wii Balance Board For Evaluation Of 
Postural Control In The Elderly: Pilot Study. Monograph (Graduation) - University 
of Brasilia, undergraduate course of Physicaltherapy, Faculty of Ceilândia. 
Brasília, 2018. 
 
Introduction: Postural control is the ability to maintain the alignment, a postural 
orientation and the stability of the body through the interaction of systems, being 
guided by the interaction between individual, task and environment. Force plates 
are considered the gold standard for posturography, however, it is necessary to 
study methods more viable for clinical application. Objective: To analyze the 
correlation between the BBS and Wii Balance Board for an evaluation of postural 
control in the elderly. Methods: The measurement was made in 8 elderly people 
who performed a postural evaluation on BBS and Wii Balance Board in 3 different 
conditions of test: with eyes open, closed eyes and visual conflict. Results: There 
were no significant differences between the test conditions with eyes open (p = 
0.187) and closed eyes (p = 0.06), but in the visual conflict condition the 
correlation was statistically significant (p = 0.019) and classified as moderate (r = 
0.721). Conclusion: The variability of the studied population, low sample size 
and the differences between BBS and Wii Balance Board have limited the pilot 
study, showing non-correlation in the results between the equipments. However, 
the use of the Wii Balance Board as a alternative force plate in postural control 
evaluation is a valid implementation of primary care programs, especially in 
elderly population. 

Keywords: Postural Control, Posturography, Biodex Balance System, Nintendo 
Wii, Elderly. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Controle postural (CP) é a capacidade do corpo de manter o alinhamento, 

controlando a posição do corpo no espaço; a orientação postural, dependente 

do controle do alinhamento corporal e do tônus em relação à gravidade, à 

superfície de suporte, às referências internas e às informações sensoriais; e a 

estabilidade, mantendo o equilíbrio durante a realização de uma tarefa 

[1,2,3,4,5]. 

Segundo a teoria dos sistemas, o controle postural é dado pela interação 

entre indivíduo, tarefa e ambiente, envolvendo assim a interação dos sistemas 

do corpo, principalmente musculoesquelético e neural [3]. O sistema de controle 

postural recebe informações sensoriais predominantemente dos sistemas visual, 

vestibular e somatossensorial para estimar e antecipar forças que agem no 

corpo, e combinada com a atividade motora apropriada para produzir e manter 

a posição corporal desejada para realizar determinada tarefa [1,2,4,6]. 

As variáveis que determinam o controle postural são obtidas por meio da 

projeção do centro de massa dentro da base de sustentação, pois alterações no 

centro de massa provocam modificações nas forças de reação do solo, como 

forma de manter o equilíbrio dos indivíduos, e desta forma, desloca a posição do 

centro de pressão. O centro de massa (COM) é uma medida de deslocamento 

independente da velocidade ou aceleração total do corpo e de seus segmentos 

que indica a oscilação do corpo inteiro. E o centro de pressão (COP) é uma 

medida de deslocamento, dependente do centro de massa, que expressa a 

localização do vetor resultante da força de reação do solo agindo sobre a 

superfície de suporte, sendo uma combinação da resposta neuromuscular ao 
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deslocamento do centro de massa e da própria posição do centro de massa 

[2,4,7]. 

O controle postural é afetado tanto por doenças crônico degenerativas, 

como Doença de Parkinson, Paralisia Cerebral, Osteoporose, pelo Acidente 

Vascular Encefálico, entre outros [4,8,9] como também pelo envelhecimento. O 

envelhecimento é um fenômeno universal e inerente a todo indivíduo, 

provocando alterações nas funções fisiológicas, psicológicas e sociais, 

modificando tanto o comportamento quanto o estilo de vida do indivíduo devido 

a possíveis deficiência nos sistemas estruturais e alterações no nível de 

atividade. Portanto, essa população está mais susceptível as consequências do 

declínio funcional como o acometimento de doenças crônicas e degenerativas, 

o enfraquecimento muscular e articular, sarcopenia, a diminuição da densidade 

óssea e sua reabsorção, lesões e fraturas, perda do equilíbrio e do controle 

postural e, consequentemente, a quedas [7,10,11,12,13,14,15]. O crescimento 

da população idosa implica diretamente na saúde pública, visto que são 

desenvolvidas frequentes pesquisas sobre a saúde do idoso na finalidade de 

proporcionar uma melhor qualidade de vida e evitar o aumento das 

incapacidades, que são as causas mais precoces de institucionalização [16]. 

Uma falha no controle do sistema postural, seja por alterações sensorial, 

motora ou cognitiva pode interferir na independência de idosos na realização de 

atividades de vida diária, restringindo sua participação. Assim, tais indivíduos 

necessitam de uma reabilitação, e para isso é de extrema importância uma 

avaliação objetiva pelo profissional da saúde, principalmente daqueles mais 

propensos a cair [8]. Os métodos clínicos mais utilizados são Timed Up and Go 

(TUG), Escala de Equilíbrio de Berg, Alcance Funcional, Performance-Oriented 
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Mobility Assessment (POMA), e entre outros [10,14,15,17,18].  Porém, os 

exames laboratoriais são mais precisos e de maior confiabilidade para a 

avaliação do controle postural, e incluem as plataformas de equilíbrio como a 

Plataforma de Força e o Biodex Balance System [2,17,19,20]. 

Na avaliação do controle postural, a posturografia é utilizada para 

determinar as oscilações posturais e o déficit de equilíbrio, por meio do 

deslocamento do centro de pressão do indivíduo sobre uma plataforma de força. 

É considerado um método adequado que permite discriminar diferentes 

comportamentos em diferentes patologias porque avalia o controle postural em 

condições sensoriais que trabalham a importância de cada um dos sistemas com 

testes de estabilidade estática com olhos abertos e com olhos fechados, 

estabilidade perturbada com olhos abertos e olhos fechados [2,9,21,22,23]. 

 A Plataforma de Força é considerada padrão ouro das medidas de 

avaliação do equilíbrio, utilizado para mensurar o centro de pressão. Porém, este 

instrumento apresenta um custo elevado e é de difícil transporte, o que o torna 

inviável em ambientes clínicos [2,22]. 

O Biodex Balance System (BBS) é uma plataforma de equilíbrio 

computadorizada destinada a medir e treinar a estabilidade postural em uma 

superfície estática ou instável. É um aparelho constituído por uma plataforma 

circular capaz de se mover livremente nos eixos anteroposterior (AP) e medial-

lateral (ML) ao mesmo tempo, e que avalia o equilíbrio por meio de 12 diferentes 

níveis de estabilidade, programados de acordo com o grau de dificuldade que se 

quer causar. A plataforma é conectada a um software que permite ao aparelho 

medir objetivamente o grau de inclinação em cada eixo e fornecer o grau de 
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oscilação ou de desvio do COP durante as condições testadas por meio das 

medidas, em graus, de índices de estabilidade global, anteroposterior e médio-

lateral [1,17,24,25]. Segundo Garcia [25], a plataforma BBS é uma importante 

ferramenta para avaliar a estabilidade postural e o risco de quedas em idosos, 

obtendo medidas confiáveis de estabilidade postural e risco de quedas em 

idosos. 

Entretanto, atualmente a Realidade Virtual (RV) está sendo utilizada na 

ciência da reabilitação, pois faz-se uso de práticas corporais baseadas em 

ambientes virtuais e dessa forma consegue ajudar no processo de reabilitação 

neuromotora, englobando aspectos como equilíbrio e controle postural. A 

utilização de consoles como o Nintendo Wii e o Xbox 360º com Kinect tem 

aumentado porque eles possuem a capacidade de agir sobre o equilíbrio, a 

capacidade funcional e a qualidade de vida, que são três elementos 

fundamentais para a autonomia da população idosa. Além disso, essa RV 

aparece como novas ferramentas de triagem que podem ajudar a identificar 

idosos com maior risco de quedas, e consequentemente desenvolver programas 

de prevenção de quedas [1,4,6,11,12].  

Atualmente, vários são os estudos que apresentam forte correlação entre 

a realidade virtual através do Wii Balance Board e as plataformas de equilíbrio 

como o BBS. Ibrahim [1] compararam o uso do Nintendo Wii com o BBS no 

controle postural, porém, como modo de intervenção e a população estudada foi 

de adultos. Já Chang [26] investigaram o equilíbrio no Wii Balance Board e em 

uma plataforma de equilíbrio comparando um grupo de adultos jovens com um 

de idosos [1,12,26]. Na finalidade de oferecer maior segurança ao profissional 

de saúde na avaliação e elegibilidade do método clínico a ser utilizado com o 
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paciente, estudos que correlacionem instrumentos laboratoriais e métodos 

clínicos de avaliação na população idosa são cada vez mais necessários para 

avaliação do equilíbrio e risco de quedas.  

Devido a carência de evidências sobre os efeitos do Wii Balance Board 

como forma de avaliação do controle postural em idosos, a hipótese desse 

estudo é encontrar correlação positiva entre os equipamentos BBS e Nintendo 

Wii, e assim utilizar o Wii Balance Board como um instrumento alternativo de 

uma plataforma de força portátil que detecta as mudanças do centro de 

gravidade, captando as oscilações anteroposterior e médio-lateral para a 

avaliação do controle postural, principalmente em atenção primária em saúde. 

 Portanto, o objetivo deste estudo piloto é analisar a correlação entre os 

instrumentos Biodex Balance System e Nintendo Wii com o Wii Balance Board 

para a avaliação do controle postural em idosos, visto que o CP é um fator 

importante na marcha e consequente independência funcional da população 

idosa. 

2 - METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal, analítico, observacional de correlação 

e piloto realizado na Universidade de Brasília no Campus Ceilândia, no 

Laboratório de Desempenho Humano da Faculdade de Ceilândia. 

 A participação no estudo foi voluntária mediante a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido. O projeto também foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de 

Brasília (número do Parecer: 1.601.21). 
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 Os critérios de inclusão eram: aqueles que possuíam idade igual ou acima 

de 60 anos; idosos comunitários que participavam ativamente do Grupo dos Mais 

Vividos do Centro de Atividades do Serviço Social do Comércio (SESC) de 

Ceilândia ou participavam de atividades nos postos de saúde, como ginástica 

em grupo; com cognitivo preservado; que deambulavam de forma independente. 

Os critérios de exclusão foram: idosos sedentários; idosos que não conseguiam 

permanecer em equilíbrio estático por menos de 30 segundos; e uso recente de 

medicação que interfira no equilíbrio ou estado de consciência.  

Foram recrutados 32 idosos que participavam do Grupo dos Mais Vividos 

do Centro de Atividades do Serviço Social do Comércio (SESC) de Ceilândia ou 

do grupo de ginástica dos Centros de Saúde. Esses indivíduos ofereceram seus 

dados de telefone para contato posterior para marcação de data e horário para 

avaliação. Entretanto, 4 números de contato não existiam, 4 voluntários se 

recusaram a participar após a ligação e 16 não compareceram as avaliações 

marcadas. A amostra não-probabilística foi composta por 8 idosos comunitários 

por conveniência.  

Os pacientes selecionados foram encaminhados para o Laboratório de 

Desempenho Humano. Foi realizada uma anamnese para recolher dados do 

paciente, o Questionário Internacional de Atividade Física – Versão Curta (IPAQ) 

para identificar o nível de atíi [27] e a realização de alguns métodos clínicos 

inseridos no instrumento avaliação do risco de quedas QuickScreen [28] como 

Teste Levantar-se da Cadeira (realizar 5 repetições sem usar o apoio dos braços 

e marcar o tempo de duração) e o TUG (teste de mobilidade funcional que 

consiste em levantar-se da cadeira sem apoio, andar 3 metros, dar a volta e 

retornar). 
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Em seguida, as idosas foram avaliadas quanto ao controle postural na 

posição ereta nos instrumentos Plataforma de Equilíbrio Computadorizada BBS 

e na RV Nintendo Wii. Em cada situação para a avaliação, os pacientes foram 

orientados a permanecer em posição estática, em apoio bipodal, com os pés 

descalços e paralelos, e com os braços relaxados ao lado do corpo durante 20 

segundos. 

 Na avaliação pela plataforma de equilíbrio computadorizada Biodex 

Balance System, o modo de avaliação do controle postural, na finalidade de 

mensurar o desvio do centro de pressão, foi realizada em 3 condições de 20 

segundos cada: olhos abertos, olhos fechados e conflito visual (lanterna 

japonesa/cúpula na cabeça). 

 Na avaliação pelo Nintendo Wii, foi utilizado a plataforma do aparelho Wii 

Balance Board conectada via Bluetooth ao Software Brain BLOX no computador. 

Esse software tem como objetivos determinar a localização do COM do corpo e 

analisar estatisticamente para determinar as coordenadas do COM em duas 

dimensões, visto que o Wii Balance Board mede a localização do COP [40]. Foi 

realizada a coleta de 3 testes com duração de 20 segundos cada, um com os 

olhos abertos, outro com olhos fechados, e um com conflito visual (lanterna 

japonesa/cúpula na cabeça). 

Estatística descritiva, com apresentação de medidas de tendência central 

e de dispersão conforme natureza da distribuição das variáveis (média, desvio 

padrão e percentis) para as características da amostra e valores de escore dos 

testes. Foi utilizado o programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

e para verificar a distribuição e obter a correlação entre as variáveis foi utilizado 
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correlação de Spearman (p), uma vez que a maioria dos testes apresentaram 

resultados com distribuição não paramétrica. Os seguintes valores foram 

adotados para interpretar a força das correlações: 0,0 a 0,5 baixa; 0,5 a 0,75 

moderada; e acima de 0,75 alta. O nível de significância de p < 0,05 foi adotado 

para se detectar diferenças significativas. 

3 - RESULTADOS 

As características gerais dos participantes estão apresentadas na Tabela 

1. Dos 32 indivíduos recrutados, os 8 idosas comunitárias se apresentaram para 

compor a amostra. Todas pertenciam ao sexo feminino e foram colhidos dados 

quanto a faixa etária (média e DP de 70,75±6,341), hábitos (tabagismo e 

etilismo), as patologias associadas, uso de medicamentos, o número de quedas 

nos últimos 12 meses e realizado o IPAQ.  

Os diagnósticos clínicos presentes das idosas eram 6 com Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS), 2 com Diabetes e 1 com Fibromialgia. Quanto ao 

número de quedas, 2 idosas relataram ter caído uma vez e outras 2 relataram 

ter caído duas vezes nos últimos 12 meses. E segundo a classificação do IPAQ 

[27], 1 idosa era considerada Muito Ativa, 4 Ativas, 2 Irregularmente Ativa A e 1 

Irregularmente Ativa B.  
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Tabela 1: Frequências (absolutas e percentuais) e Médias e Desvios-Padrão das 
características da amostra 

Dimensão Variáveis do Estudo N 
Frequência 

(%) 
Média 
(±DP) 

Sócio-
demográficas 

Idade - - 70,75 (6,34) 

Sócio-
demográficas 

Sexo Feminino 8 100% - 

Sócio-
demográficas 

Tabagista 0 0% - 

Sócio-
demográficas 

Etilista 2 25% - 

Clínico Funcional Deambulação Independente 8 100% - 

Clínico Funcional 
Presença de patologias 

associadas 
6 75% - 

Clínico Funcional Medicamentos - - 2,63 (1,06) 

Clínico Funcional Cirurgia nos últimos 5 anos 1 12,5% - 

Clínico Funcional Quedas prévias 4 50% - 

Clínico Funcional Vertigens 0 0% - 

Nível de 
Atividade 

IPAQ: idosos ativos 5 62,5% - 

Capacidade 
Funcional 

Teste de Levantar-se da 
Cadeira 

- - 12,9 (4,38) 

Capacidade 
Funcional 

TUG - - 9,60 (3,16) 

Legenda: DP = Desvio Padrão; IPAQ = Questionário Internacional de Atividade Física - 

Versão Curta; TUG = Timed Up and Go 

 

Além disso, os testes clínicos apresentaram que a amostra no Teste de 

Levantar-se da Cadeira obteve média de 12,90 segundos, o TUG apresentou 

média de 9,60 segundos. Nesses resultados, observam-se uma variabilidade na 

amostra devido aos grandes desvios-padrão, o que difere os níveis de 

acometimento do risco de quedas entre as participantes.  

Na tabela 2, é possível observar os valores de média e desvio padrão dos 

índices de estabilidade de cada instrumentos BBS e Nintendo Wii em cada 

condição do teste. O maior índice de estabilidade foi visto em ambos os 

equipamentos na condição de conflito visual.  
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Na tabela 3, estão os valores de correlação entre os dois mesmos 

aparelhos utilizados para a avaliação do CP. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre as condições de teste olhos abertos (p=0,187) e olhos 

fechados (p=0,06). A correlação foi estatisticamente significativa apenas na 

condição do Conflito Visual (p=0,019) e classificada como moderada (r=0,721).   

Tabela 2: Média e Desvios-Padrão (DP) dos Índices de Estabilidade do BBS e do Wii Balance 
Board 

ÍNDICE DE ESTABILIDADE 

 Olhos Abertos Olhos Fechados Conflito Visual 

 Média DP Média DP Média DP 

BBS 5,20 3,27 5,93 3,22 6,58 3,27 

Wii 4,63 1,65 4,39 1,59 4,63 1,69 

Legenda: BBS = Biodex Balance System; DP = Desvio-Padrão 

 

Tabela 3: Resultados da Correlação de Spearman entre BBS e Wii Balance Board 

 R P 

BBS x Wii Olhos Abertos 0,455 0,187 

BBS x Wii Olhos Fechados 0,612 0,06 

BBS x Wii Conflito Visual 0,721* 0,019 

Legenda: BBS = Biodex Balance System; r = Índice de Correlação; p = Correlação de 

Spearman.            *Indica diferença significativa 

4 - DISCUSSÃO 

A contribuição deste estudo foi investigar de forma exploratória a 

correlação entre os instrumentos Biodex Balance System e Wii Balance Board 

na avaliação do controle postural em idosos. No entanto, os resultados 

mostraram que não foram encontradas correlações significativas entre as 

condições de teste olhos abertos e olhos fechados, mas na condição conflito 

visual a correlação foi estatisticamente significativa e classificada como 

moderada. Um fator importante para esse achado foi a questão de os sujeitos da 

amostra estudada apresentarem características similares no que diz respeito à 

média de idade, ao mesmo sexo e nível de atividade física.  
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Por outro lado, pode-se supor a ideia de que a falta de correlação nas 

condições testadas pode ser explicada pelo fato de estar se investigando a 

população idosa e uma variabilidade da amostra do estudo com grandes 

desvios-padrões, principalmente nos testes clínicos de mobilidade e a 

classificação do nível de atividade física segundo IPAQ [27]. 

Analisando os resultados, não houve correlação estatisticamente 

significante nas condições de olhos abertos e olhos fechados. Isto pode ser 

justificado por dois motivos: amostra ser constituída de participantes praticantes 

de atividade física, para os quais um teste de manutenção da postura estática, 

como a que foi exigida neste estudo, pode não ter sido suficiente para gerar uma 

demanda biomecânica suficiente para apresentar oscilações importantes; e se 

considerarmos que a demanda da condição conflito visual é superior às duas 

condições anteriores para esta amostra, e se não foi encontrada correlação 

significativa entre as medidas do BBS e do Wii Balance Board, este achado pode 

indicar que há uma diferença de sensibilidade entre os equipamentos em teste, 

ou alternativamente, que pode ter havido uma variação do desempenho entre as 

condições ou problemas na confiabilidade das medidas  

Estas questões não podem ser respondidas nesse estudo exploratório. 

Isto pode ser ratificado se observar que a média e o desvio-padrão das três 

condições não se alteram no BBS como se alteram nas medidas no Nintendo 

Wii.  

Além disso, é válido ressaltar a importância de avaliar o CP em condições 

diferentes, visto cada canal sensorial, seja visual, somatossensorial ou 

vestibular, tem qualidades diferentes e a fidedignidade de uma informação pode 

alterar a confiabilidade de outra. Ou seja, quando um ambiente sensorial é 

alterado, acontece uma readequação das dominâncias das informações 

sensoriais para reduzir os conflitos [3,41]. Segundo Carvalho [3] a avaliação do 

CP deve abordar as características sensoriais, especificidades das estratégias 

posturais e fatores relacionados à atenção, como por exemplo dupla tarefa.  



22 
 

Em seu estudo, Nepomuceno [41] observou um aumento na oscilação 

corporal de idosos, ao comparar com adultos, quando se mudava a informação 

sensorial, sugerindo que a visão e propriocepção são fundamentais para a 

manutenção do controle postural. Quando a informação visual não está 

disponível, outras fontes de informação sensorial devem ser utilizadas. Na 

utilização da informação somatossensória, ocorre a estratégia de feedfoward, no 

qual a informação sensorial é utilizada estimar a oscilação corporal e produzir 

atividade motora antecipatória para controlar o CP [5]. 

Porém, como consequência do envelhecimento, as alterações geram 

diminuição da velocidade de marcha, do equilíbrio, da mobilidade, da habilidade 

de subir escadas e de levantar-se de uma posição sentada, o que altera os 

resultados das avaliações clínicas ao representar a diminuição da independência 

funcional do idoso [16,25].  

A possibilidade de divergência entre os resultados e a hipótese do estudo 

deve considerar também a diferença entre as medidas ofertadas pelos 

equipamentos BBS e Nintendo Wii. O BBS é uma plataforma de equilíbrio muito 

utilizada em avaliações e reabilitação do CP, tanto que é um aparelho que 

oferece protocolos de avaliação e treino do equilíbrio e da estabilidade postural, 

e seus resultados fornecem o grau de oscilação ou de desvio do COP durante 

as condições testadas por meio das medidas, em graus, de índices de 

estabilidade global [25]. O Wii Balance Board atua como uma plataforma de força 

que detecta mudanças do centro de gravidade e capta as oscilações AP e ML 

de COP [4,6,11,22,29,30,31,32,33,34]. 
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Entretanto, o equipamento padrão ouro para posturografia é a plataforma 

de força. Tanto que na literatura, encontramos mais estudos com a plataforma 

de força e Nintendo Wii. Lemos [7] apresentou as correlações fortes e 

significativas entre as variáveis de COM e o COP (velocidade média de 

oscilação, oscilações AP e ML) em idosos ativos durante o equilíbrio estático nas 

condições olhos abertos e olhos fechados, porém com uma plataforma de força. 

Larsen [31] e Park [33] apresentaram correlações positivas quanto a 

reprodutibilidade e validade nas condições de testes olhos abertos e olhos 

fechados entre os instrumentos de plataforma de força e BBS, mas em crianças 

e adultos saudáveis, respectivamente. Huurinink [35] e Clarck [34] apresentaram 

correlação positiva entre plataforma de força e Wii Balance Board em testes nas 

condições de olhos abertos e fechados em adultos saudáveis e consideraram o 

Wii como equipamento válido para avaliar CP. 

Por outro lado, Bunn [36] encontrou correlação baixa entre plataforma de 

forma e o Wii Balance Board, porém sua população estudada foi crianças de 4 a 

8 anos, ou seja, seu estudo apresentou o Wii com baixa sensibilidade para 

participantes com pesos corporais menores. Todavia, em seu estudo foi 

apresentado que os dois instrumentos possuíam habilidade para mensurar 

diferentes oscilações de COP, assim como o BBS e o Wii Balance Board são 

capazes de mensurar o COP durante a avaliação do CP apesar de possuir 

resultados discrepantes como mostrado no presente estudo piloto com as 

médias e DP dos índices de estabilidade dos dois instrumentos nas 3 condições: 

olhos abertos, olhos fechados e conflito visual. 

Bartlett [37] ao investigar a acurácia do Wii quanto as medidas de COP, 

considerou que o equipamento pode ser suficiente para detectar diferenças na 



24 
 

oscilação postural maior que 10 mm, o que poderia distinguir populações 

saudáveis e debilitadas durante o CP, porém não pode substituir a plataforma de 

força por ser um dispositivo uniaxial que fica aquém da precisão recomendada 

para a posturografia.  

A inserção da RV na reabilitação da pessoa idosa é bastante descrita e 

seus benefícios principais são a correção da postura corporal, treino de 

equilíbrio, aumento da habilidade de locomoção e movimentação dos membros 

superiores e inferiores, além de motivar os pacientes à prática de exercícios por 

meio de um aparelho portátil e de fácil acesso [4,6,11,12,29,30]. No entanto, há 

evidências que apresentam o uso do Nintendo Wii como instrumento de 

avaliação. Porém, as populações estudadas são pacientes adultos saudáveis, 

crianças, pacientes neurológicos (Acidente Vascular Encefálico, Traumatismo 

Crânio Encefálico, Esclerose Múltipla), e até mesmo atletas após contusões 

esportivas [22,31,33,38,39]. 

Clark [32] realizou uma revisão sistemática, com 25 artigos recentes, que 

validou o uso do Wii Balance Board como um instrumento confiável e válido para 

avaliar o equilíbrio estático. Em seu estudo supôs que as evidências 

consideradas com validade baixa a moderada potencialmente foram 

influenciadas por fatores como: critérios de referência quanto a qualidade da 

plataforma de força escolhida, duração dos testes menor que 30 segundos em 

equilíbrio estático, a medida dos resultados (scores com saídas diferentes dos 

dados), a escolha da plataforma de aquisição de dados (estudos usando o Apple 

iOS relataram uma validade predominantemente moderada) e tamanho amostral 

baixo. 
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O estudo realizado apresentou limitações em relação à sua amostra, 

principalmente por ser um estudo piloto exploratório. Por se trabalhar com a 

população idosa, muitas avaliações marcadas foram esquecidas e a 

comunicação apesar de insistente foi falha. Apesar dos benefícios e 

acessibilidade da RV, ainda existe um receio por parte dessa população ao citar 

a inserção da RV na avaliação e reabilitação [11]. Dessa forma, o estudo foi 

desenvolvido com um tamanho amostral baixo para realização de um estudo de 

correlação.  

Apesar da plataforma de força ser considerada padrão ouro para 

posturografia, muitas são as pesquisas que utilizam o BBS por ser um aparelho 

mais em conta. Na literatura é possível observar que a maioria dos estudos com 

a população idosa utilizam o BBS no protocolo “Fall Risk Test” (Teste de Risco 

de Quedas) como Santos [17] e Garcia [25].  Mas há escassez de evidências 

quanto a correlação dos dois instrumentos BBS e Nintendo Wii quanto a um 

método de avaliação do CP para a população idosa, considerando que são 

equipamentos mais viáveis. 

Mais estudos também são necessários quanto a utilização do Nintendo 

Wii, principalmente do Wii Balance Board, como instrumento de avaliação visto 

que a vantagem de ter um aparelho similar a uma plataforma de força que 

detecta mudanças do centro de gravidade e capta as oscilações AP e ML 

facilitaria a sua utilidade em locais de atenção primária, principalmente na 

avaliação do equilíbrio estático de idosos [22,34,35]. Nessa perspectiva, 

pensando na saúde pública, com o crescimento das evidências sobre métodos 

utilizados na saúde do idoso com finalidade de proporcionar uma melhor 
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qualidade de vida e evitar o aumento das incapacidades, as causas mais 

precoces de institucionalização seriam eliminadas [16]. 

5 - CONCLUSÃO 

Na análise da correlação entre os instrumentos de avaliação do controle 

postural BBS e Nintendo Wii, não foram encontrados resultados significativos na 

correlação entre os equipamentos devido ao estudo piloto apresentar 

variabilidade da população estudada, o tamanho amostral e diferença entre os 

equipamentos em si. Porém, o Nintendo Wii e a utilização do Wii Balance Board 

surgem como uma alternativa de plataforma de força de maior facilidade para a 

implementação em locais de atenção primária, principalmente na população 

idosa, na finalidade de avaliar o controle postural, prevenir o risco de quedas e 

garantir a independência funcional desses indivíduos e consequente qualidade 

de vida. 
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Parecer: 

1.601.218 

Apresentação do Projeto: 

“A população brasileira está em rápido processo de envelhecimento e paralelamente há um 

aumento na prevalência das deficiências sensoriais e nos distúrbios de mobilidade que 

consequentemente, levam à queda. Objetivo: Validar o Teste da Integração Sensorial e do 

Equilíbrio (CTSIB) instrumentado na Plataforma de Equilíbrio Biodex Balance System (BBS) frente 

a outros equipamentos considerados padrão ouro para avaliação do equilíbrio. Materiais e 

Métodos: Este estudo será realizado na Universidade de Brasília, Campus Ceilândia – DF, logo 

após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, após aprovação do projeto no 

Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde. Trata -se de um estudo 

observacional, longitudinal e analítico envolvendo a validação de diferentes equipamentos para 

avaliação do equilíbrio e ocorrerá em duas etapas. Primeiramente, serão avaliados jovens 

saudáveis de 20 a 29 anos para validação do BBS e, em uma segunda etapa, ocorrerá a validação 

do protocolo de avaliação do equilíbrio denominado CTSIB por meio de análises comparativas 

entre grupos de idosos a partir de 60 anos com diferentes condições de saúde: caidores versus 

não caidores, diabéticos versus não diabéticos, catarata versus sem catarata, vestibulopatas 

versus não vestibulopatas e, finalmente, um grupo formado por idosos avaliados antes e após a 

cirurgia de catarata. Serão utilizados os seguintes instrumentos de pesquisa: a) CTSIB, b) o BBS, 

c) o Balance Master, d) a Plataforma de Força, e) plataforma de equilíbrio do Nintendo Wii. 

Resultados Esperados: O BBS será considerado um instrumento válido para avaliação do 

controle postural de idosos, incluindo o protocolo de avaliação CTSIB”. 

Hipótese: 

“1.Não encontrar diferenças estatisticamente significativas entre as medidas de equilíbrio 

obtidas pelos instrumentos padrão ouro em relação ao Biodex Balance System e o equipamento 

Nintendo Wii. 2. Não haverá diferenças quando compararmos as medidas de equilíbrio obtidas 
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no ctsib em sua versão original com as medidas utilizando-se os equipamentos Biodex Balance 

System, Plataforma de Força (Bertec) e a Plataforma de equilíbrio Balance Master (Neurocom). 

3.Encontrar alta confiabilidade intra e inter-avaliador do Teste da Integração Sensorial e do 

Equilíbrio em sua versão original versus este mesmo teste realizado instrumentado com uso da 

Plataforma de Equilíbrio Biodex Balance System. 4.Observar se o Teste da Integração Sensorial 

e do Equilíbrio em sua versão original é um instrumento sensível para avaliação do risco de 

quedas em idosos comunitários, idosos diabéticos, idosos vestibulopatas (labirintite) e idosos 

com catarata (antes e após a cirurgia de catarata) possui uma capacidade preditiva. 

Metodologia: 

“Estudo clínico longitudinal, observacional e analítico no Laboratório de Análise de Movimento 

da Faculdade de Ceilândia com adultos jovens e idosos com diferentes condições de saúde. Os 

jovens serão recrutados na Faculdade de Ceilândia, enquanto os idosos serão recrutados no 

Hospital Universitário de Brasília. Entre os idosos haverá um grupo constituído de pacientes 

submetidos à cirurgia de catarata, os quais serão avaliados antes e após a cirurgia de catarata 

em no máximo de 20 dias antes e 4 semanas após a cirurgia. Portanto, os autores do presente 

estudo não têm qualquer influência nos sujeitos eleitos à cirurgia, tão pouco sobre a técnica de 

cirurgia adotada. A amostra deste estudo será composta por 80 jovens hígidos de 20 a 29 anos, 

de ambos os gêneros, sem queixas de disfunções de equilíbrio, vertigem, tontura ou demais 

deficiências sensoriais e motoras. Serão incluídos 80 idosos com idade 60 anos ou mais, de 

ambos os gêneros, apresentando diferentes condições de saúde, para integrar grupos de 

comparação quanto ao equilíbrio: caidores versus não caidores, diabéticos versus não 

diabéticos, catarata versus sem catarata, catarata antes versus após cirurgia, vestibulopatas 

versus não vestibulopatas. Os idosos serão recrutados nas listas de acompanhamento dos 

ambulatórios do Hospital Universitário de Brasília. Os jovens participantes serão recrutados na 

Faculdade de Ceilândia. A amostragem dos sujeitos será feita por método probabilístico. Os 

instrumentos utilizados na pesquisa serão: o CTSIB(Clinical Test of Sensory Interaction and 

Balance); a Plataforma de Equilíbrio Computadorizada-Biodex Balance 

System (BBS); a plataforma de força; o balance master; o Quick Screen Falls Risk Assessment;e 

o Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Protocolo de pesquisa: após aprovação pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa, será feito um estudo piloto para treinar os avaliadores e testar as condições 

de teste do CTSIB em uma amostra pequena de 5 indivíduos jovens normais e posteriormente 

em alguns idosos, baseado nisso será feito o cálculo amostral. Os sujeitos serão contatados por 

telefone e assinarão termo de consentimento livre e esclarecido no momento inicial da 

avaliação. Então serão orientados a subir descalço sobre as diferentes plataformas e deverão ali 

permanecer sem movimentar-se por 30 segundos. No primeiro momento será concedida uma 

tentativa para familiarização do sujeito com o teste. Após isto, serão mensuradas 3 tentativas 

em cada um dos diferentes equipamentos. A ordem de aplicação dos testes será aleatorizada. 
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A duração estimada de cada teste é de 4 minutos, totalizando 45 minutos de avaliação para cada 

sujeito. Após cada tentativa os sujeitos terão 1 minuto de descanso. Serão comparadas as 

diferenças na estabilidade postural no BBS (com visor, visor ocluído e com visor com pista visual) 

e avaliação da confiabilidade inter avaliador 1 e 2 e intra avaliação 1 e 2. Aspectos Éticos: todos 

os participantes serão devidamente informados sobre os procedimentos a serem realizados, 

receberão o TCLE (termo de consentimento livre e esclarecido), devendo assiná-lo. Terão 

consciência sobre sua participação em um Projeto Pesquisa da Universidade de Brasília – 

Faculdade de Ceilândia. Todas as dúvidas serão esclarecidas e o indivíduo poderá parar o teste 

a qualquer momento, recebendo todos os auxílios necessários a fim de garantir seu conforto e 

sua segurança.” 

Critério de Inclusão: “Serão incluídos os indivíduos que atenderem aos seguintes critérios: 

possuir idade de 20-29 anos (jovens) e acima de 60 anos (idosos); cognitivo preservado; 

deambular, mesmo que com auxílio de dispositivo de auxílio para marcha. O estudo será 

constituído por 80 idosos em quatro grupos com diferentes diagnósticos clínicos: vestibulopatia, 

diabetes mellitus, catarata e finalmente um grupo de idosos sem qualquer diagnóstico de 

disfunção motora e/ou sensorial. O diagnóstico clínico será definido pelos médicos participantes 

da pesquisa.” 

Critério de Exclusão: “Serão excluídos os idosos contendo mais de um dos diagnósticos de 

disfunção sensorial; sujeitos com diagnóstico clínico de qualquer tipo de demência, doença de 

Parkinson e acidente vascular encefálico ou qualquer outra patologia sistêmica que interfira no 

controle postural e/ou na aptidão física; indivíduos que apresentarem lesão de membro inferior 

e/ou cirurgia não tratada ou recente (últimos 6 meses); uso recente de medicação que interfira 

no equilíbrio ou no estado de consciência e anabolizantes.” 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivos: 

“Avaliar a capacidade preditiva do Teste da Integração Sensorial e do Equilíbrio em sua versão 

original para avaliação do risco de quedas em idosos comunitários, idosos diabéticos, idosos 

vestibulopatas (labirintite) e idosos com catarata (antes e após a cirurgia de catarata). Avaliar 

comparativamente o teste em sua versão original versus este teste realizado instrumentado 

com uso de diferentes equipamentos destinados a avaliação do controle postural, a saber: 

Plataforma de Força (Bertec); versus Plataforma de Equilíbrio 

Biodex Balance System versus Plataforma de equilíbrio Balance Master (Neurocom).” 

“Objetivo Secundário: “Avaliar a influência do feedback visual no controle postural de jovens 

saudáveis na reprodutibilidade dos 
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testes de equilíbrio realizados na Plataforma de Equilíbrio Biodex Balance System. Avaliar a 

confiabilidade intra e inter-avaliador do Teste da Integração Sensorial e do Equilíbrio em sua 

versão original versus este mesmo teste realizado instrumentado com uso da Plataforma de 

Equilíbrio Biodex Balance System.” 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

: De acordo com o pesquisador: 

Riscos: “O presente estudo apresenta riscos de quedas por desafiar o equilíbrio de idosos e 

jovens. Por se tratar de teste realizado na posição ortostática, sempre há o risco de quedas. 

Considera-se mínimo o risco de queda durante os testes em indivíduos capazes de deambular. 

Os testes serão suficientes apenas para provocar algum grau de oscilação mínima, a qual será 

captada pelos sensores da plataforma. Serão tomadas medidas de proteção: todos os testes 

serão realizados na presença de dois avaliadores, sendo que um deles ficará ao lado do indivíduo 

avaliado durante todo o teste, a plataforma possui barras de sustentação, qualquer sensação de 

vertigem ou tontura, dor e desconforto, o teste será interrompido imediatamente. E o sujeito 

poderá abandonar a qualquer momento o estudo, sem qualquer prejuízo”. 

Benefícios: “Por avaliar risco de quedas, este teste tem como benefício alertar os participantes 

que apresentem resultados positivos na avaliação. Estes serão devidamente orientados à 

serviços especializados que realizam intervenções nas quais previnam estes episódios. Os que 

obtiverem bons resultados nos testes serão orientados a prática de atividade física, a qual 

previne futuras deficiências de equilíbrio. Além disso, será oferecida uma cartilha para 

prevenção de risco de quedas. ” 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O pesquisador apresentou carta resposta contendo os esclarecimentos às solicitações deste CEP 

para a análise do projeto, conforme elencado no parecer consubstanciado nº 1.517.661 de 

27/04/2016. Observa-se adequação das respostas conforme os apontamentos do CEP. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Documentos analisados para emissão do presente parecer: 

1 . I n f o r m a ç õ e s b á s i c a s d o p r o j e t o - d o c u m e n t o n ã o e d i t á v e l 

“PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_192714.pdf”, postado em 31/03/2016. 
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2. Folha de rosto assinada pela pesquisadora responsável e com assinatura e carimbo da Prof. 

Diana LúciaMoura Pinho, diretora da Faculdade de Ceilândia da UnB, como instituição 

proponente – documento não editável " folha_de_rosto.pdf ” postado em 31/03/2016; 

3. Carta de encaminhamento ao CEP/FS, assinado pelo pesquisador responsável informando 

tratar-se deprojeto de pesquisa do curso de fisioterapia da Faculdade de Ceilândia– 

documento versão não editável assinada "Carta_para_encaminhamento_do_projeto.pdf”, 

postada em 23/03/2016; 

4. Termo de responsabilidade e compromisso de ciência e cumprimento da Res. CNS 466/2012, 

assinadapelo pesquisador responsável – documento versão não editável e assinada 

“termo_de_responsabilidade_e_compromisso_assinado.pdf”, postada em 30/03/2016; 

5. Termo de compromisso para utilização de dados e prontuários – assinado pelo pesquisador 

responsávelcomprometendo-se manter sigilo dos dados coletados em prontuários e bancos 

de dados referentes aos participantes da pesquisa- documento não editável 

“Termo_de_Compromisso.pdf”, postado em 22/03/2016. 

6. Projeto detalhado - versão editável " projeto.docx ", postado em 17/02/2016; 

7. Modelo de TCLE- documento editável – “TCLE.docx”; postado em 31/03/2016; 

8. Termo de concordância da Coparticipante-assinado pelo Diretor responsável pelo Hospital 

HervaldoSampaio Carvalho e a chefia responsável pelo setor clínico autorizando a realização 

pesquisa –  documento versão não editável “termo_de_concordancia.pdf”, postado em 

22/03/2020. 

Documentos anexados ao projeto após parecer 1.517.661de 27/04/2016 

1.      Carta resposta pendência do parecer: “CartaRespPendenciasCEPFS03062016.doc”, postado 

em 03/06/2016. Carta resposta elencando as alterações realizadas pelo pesquisador 

responsável. 

2 .            I n f o r m a ç õ e s  B á s i c a s  d o  p r o j e t o v e 

r s ã o 2 : 

“PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_192714.pdf” postado 03/06/2016. Documento 

considerado este parecer. 

3.Modelo do TCLE: arquivo "TCLE30052016.docx" postado em 03/06/2016. 

Recomendações: 

Não se aplica. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
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De acordo com os documentos apresentados segue a lista de pendências: 

Pendência 1: No documento “PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_192714.pdf”, 

postado em 

31/03/2016 consta no item área temática especial descrito “Equipamentos e dispositivos 

terapêuticos, novos ou não registrados no País”. Solicita-se adequação da área temática, pois o 

equipamento em estudo consta registro na Anvisa, bem como apresenta pesquisas prévias 

publicadas desde 2007*. *(Mota RS, Dias BB, Gênova TC, Tamborelli V, Puccini PT, Pereira VV. 

Concordância entre a Escala de Berg Balance e o Biodex 

Balance System para predizer risco de quedas em idosos. Rev Med IAMSPE 2007;32:129-134. e 

Mota RS, Dias BB, Gênova TC, Tamborelli V, Puccini PT, Pereira VV. Concordância entre a Escala 

de Berg Balance e o Biodex Balance System para predizer risco de quedas em idosos. Rev. Med 

IAMSPE 2007;32:129-134). 

ANÁLISE: Consta a seguinte resposta:  “Informamos que efetuamos a alteração deste item no 

site da plataforma Brasil. Desmarcamos esta opção. Esta informação não consta no projeto. ” 

Verifica-se no documento “PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_192714.pdf”, postado 

em 03/06/2016 alteração no item “Grandes Áreas do Conhecimento (CNPq) Grande Área 4. 

Ciências da Saúde. ” PENDÊNCIA ATENDIDA. 

Pendência 2: Quanto ao arquivo editável “TCLE.docx”, postado em 31/03/2016, seguem as 

pendências abaixo, de acordo com a Res. 466/12 itens IV.3: 

2.1 Solicita-se adicionar informações detalhadas (como duração do teste, local de aplicação e 

etc.) sobre os inquéritos -Mini Exame do Estado Mental (MME), Avaliação do nível de atividade 

física (IPAQ-versão 6) e Avaliação do risco de quedas (Quick Screen Falls Risk Assessment) - a 

serem aplicados aos participantes do estudo. 

2.2 Solicita-se esclarecer a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 

participantes da pesquisa, inclusive considerando benefícios e acompanhamentos posteriores 

ao encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa. 

2.3 Solicita-se disponibilizar a possibilidade de realização de ligação a cobrar. 

ANÁLISE: Resposta do pesquisador a pendência: “As informações dos itens 2.1, 2.2 e 2.3 

descritos abaixo foram incluídos no TCLE (Trechos e modificados foram grifados em cor amarela; 

nas páginas 1 e 2 do TCLE grifadas em amarelo (quarto, quinto, sexto, sétimo e décimo segundos 

parágrafos).” Lê-se: “Faremos uma série de perguntas sobre seu estado de saúde, seu nível de 

atividade física e sua memória. Para avaliação do nível de atividade física usaremos um 

questionário chamado IPAQ-versão 6 com 22 questões, e duração no máximo de 10 minutos. 
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Faremos perguntas sobre as atividades físicas realizadas semanalmente pelo senhor, como por 

exemplo: atividades no trabalho, em casa, como meio de transporte e lazer.; “Seu pensamento, 

memória e capacidade de se comunicar serão avaliados por um questionário chamado Mini 

Exame de Estado Mental. Trata-se de um breve questionário de 30 pontos, com duração 

aproximadamente de 10 minutos, contendo perguntas sobre sua orientação no tempo, 

orientação no espaço, memória, atenção e cálculo, recordação das três palavras, capacidade de 

se comunicar e capacidade visual do(a) senhor(a)”; “Também avaliaremos sua capacidade física. 

Avaliaremos o seu risco para cair usando um teste (Quick Screen Falls Risk Assessment). 

Perguntaremos sobre o seu histórico de quedas anteriores, número total de medicamentos em 

uso, uso de psicotrópicos, 

acuidade visual, teste de sensibilidade cutânea protetora dos pés, teste de posição semitandem, 

teste de step alternado e teste de passar de sentado para de pé. Toda a avaliação será bem 

explicada e orientada pelo examinador que estará presente auxiliando-o”; “Você será convidado 

a permanecer de pé parado e seu equilíbrio será medido pelos equipamentos: Biodex Balance 

System, Plataforma de Força (Bertec) e Plataforma de Equilíbrio (Neurocom). Em cada aparelho 

o teste será realizado 1 vez para familiarização e 

outras 3 vezes para que possamos fazer a medida, com intervalo de 1 minuto entre cada 

tentativa.” e “Observação: O senhor pode ligar a cobrar nos números citados acima. ” 

PENDÊNCIA ATENDIDA. 

Conclusão: Todas as pendências foram atendidas. Não há óbices éticos para a realização deste 

projeto. 

Protocolo de pesquisa está em conformidade com a Resolução CNS 466/2012 e 

Complementares. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

De acordo com a Resolução 466/12 CNS, itens X.1.- 3.b. e XI.2.d, os pesquisadores responsáveis 

deverão apresentar relatórios parcial semestral e final do projeto de pesquisa, contados a partir 

da data de aprovação do protocolo de pesquisa. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 
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Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_192714.pdf 

03/06/2016 

00:28:31 

 Aceito 

Outros CartaRespPendenciasCEPFS03062016. 

doc 

03/06/2016 

00:26:00 

Leonardo Petrus da 

Silva Paz 

Aceito 

Outros Carta_encaminhamento_CEP_3005201 

6_enviado.doc 

30/05/2016 

13:01:39 

Leonardo Petrus da 

Silva Paz 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE30052016.docx 30/05/2016 

13:01:03 

Leonardo Petrus da 

Silva Paz 

Aceito 

Outros Carta_encaminhamento_CEP_2005201 

6_enviado.doc 

28/05/2016 

15:07:59 

Leonardo Petrus da 

Silva Paz 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE20052016.docx 21/05/2016 

14:31:12 

Leonardo Petrus da 

Silva Paz 

Aceito 

 

Outros carta_encaminhamento_cep_20052016. 

pdf 

21/05/2016 

14:28:24 

Leonardo Petrus da 

Silva Paz 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE.docx 31/03/2016 

17:43:26 

Sabrina Gabrielle 

Coatio Medeiros 

Aceito 

Outros folha_de_rosto.pdf 31/03/2016 

17:42:48 

Sabrina Gabrielle 

Coatio Medeiros 

Aceito 

Outros termo_de_responsabilidade_e_comprom 

isso_assinado.pdf 

30/03/2016 

12:09:38 

Sabrina Gabrielle 

Coatio Medeiros 

Aceito 

Outros TERMO_DE_RESPONSABILIDADE_E_ 

COMPROMISSO_DO_pesquisador.doc 

30/03/2016 

12:07:45 

Sabrina Gabrielle 

Coatio Medeiros 

Aceito 

Outros Carta_para_encaminhamento_de_projet 

o.doc 

28/03/2016 

21:27:44 

Sabrina Gabrielle 

Coatio Medeiros 

Aceito 

Outros termo_de_compromisso.docx 28/03/2016 

21:25:51 

Sabrina Gabrielle 

Coatio Medeiros 

Aceito 

Outros termo_de_concordancia.doc 28/03/2016 

21:23:49 

Sabrina Gabrielle 

Coatio Medeiros 

Aceito 

Folha de Rosto folha_de_rosto.docx 28/03/2016 

21:06:35 

Sabrina Gabrielle 

Coatio Medeiros 

Aceito 

Outros Curriculo_LattesCamilla_Esmerald_Apoli 

nario.pdf 

22/03/2016 

21:55:52 

Leonardo Petrus da 

Silva Paz 

Aceito 

Outros Curriculo_LattesAlessandra_Ramos_Ve 

nosa.pdf 

22/03/2016 

21:55:24 

Leonardo Petrus da 

Silva Paz 

Aceito 
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Outros Curriculo_LattesAndre_Luiz_lopes_Sam 

paio.pdf 

22/03/2016 

21:54:05 

Leonardo Petrus da 

Silva Paz 

Aceito 

Outros termo_de_concordancia.pdf 22/03/2016 

21:48:18 

Leonardo Petrus da 

Silva Paz 

Aceito 

Outros Termo_de_Compromisso.pdf 22/03/2016 

21:44:01 

Leonardo Petrus da 

Silva Paz 

Aceito 

Outros Carta_para_encaminhamento_do_projet 

o.pdf 

22/03/2016 

21:40:51 

Leonardo Petrus da 

Silva Paz 

Aceito 

Orçamento planilha.doc 21/03/2016 

22:42:26 

Sabrina Gabrielle 

Coatio Medeiros 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

projeto.doc 17/02/2016 

17:38:05 

Sabrina Gabrielle 

Coatio Medeiros 

Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

BRASILIA, 21 de Junho de 2016 

 

Assinado por: 

Keila Elizabeth Fontana 

(Coordenador) 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA –
VERSÃO CURTA 

 

  

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA –  

VERSÃO CURTA -  

Nome:_______________________________________________________ 

Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______  Sexo: F (  ) M (  )  
  

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como parte 

do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em diferentes 

países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que tão ativos nós somos 

em relação à pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você 

gasta fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você 

faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte 

das suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor 

responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua 

participação!  

  

Para responder as questões lembre que:  

 atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que 

fazem respirar MUITO mais forte que o normal  

 atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem 

respirar UM POUCO mais forte que o normal  

  

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 

minutos  contínuos de cada vez.  

  

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos 

em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por 

prazer ou como forma de exercício?  

  

dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum    

  

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no 

total você gastou caminhando por dia?   
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horas: ______ Minutos: _____   

  

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 

10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica 

aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no 

quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez 

aumentar  moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA 

CAMINHADA)  

  

dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum    

  

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?   

  

horas: ______ Minutos: _____   

  

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar 

rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou 

cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO 

sua respiração ou batimentos do coração.  

  

dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum    

  

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?   

  

horas: ______  Minutos: _____    

  

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, 

na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado 

estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, 

sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em 

ônibus, trem, metrô ou carro.   

  

4a.  Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?  

  ______horas ____minutos  
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4b.  Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana?  

  ______horas ____minutos  

  

ANEXO C – NORMAS DA REVISTA 

Diretrizes para Autores: Revista Fisioterapia em 

Movimento 

A revista Fisioterapia em Movimento publica artigos oriundos de pesquisas originais e artigos de 
revisão que veiculem resultados de pesquisas em Fisioterapia e saúde, sendo as principais áreas: 
Saúde Coletiva, Geriatria e Gerontologia, Neurologia, Fisioterapia Desportiva, Cardiorrespiratória, 
Traumato- Ortopedia, Reumatologia, Hidroterapia, Acupuntura, Ginecologia e Obstetrícia, 
Eletroterapia, Análise do Movimento Funcional, Ensino em Fisioterapia, Ergonomia e Fisioterapia 
Dermato-Funcional. Todos os trabalhos que tenham interface com a saúde e cuidado humano, 
entretanto, são aceitos para avaliação. 

A revista está alinhada com as normas de qualificação de manuscritos estabelecidas pela OMS e 
pelo International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Somente serão aceitos os artigos 
de ensaios clínicos cadastrados em um dos Registros de Ensaios Clínicos recomendados pela OMS e 
ICMJE, e trabalhos contendo resultados de estudos humanos e/ou animais somente serão publicados 
se estiver claro que todos os princípios de ética foram utilizados na investigação. Esses trabalhos 
devem obrigatoriamente incluir a afirmação de ter sido o protocolo de pesquisa aprovado por um 
comitê de ética institucional (reporte-se à Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, que 
trata do Código de Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos), devendo constar no manuscrito, 
em Métodos, o número do CAAE ou do parecer de aprovação, o qual será verificado no 
site Plataforma Brasil. Para pareceres aprovados antes da criação do Plataforma Brasil ou que por 
algum motivo não sejam encontrados no site, é obrigatória a submissão de cópia da aprovação. 

Para experimentos com animais, consideramos as diretrizes internacionais Pain, publicadas em: 
PAIN, 16: 109- 110, 1983. 

Os pacientes têm direito à privacidade, o qual não pode ser infringido sem consentimento 
esclarecido. Na utilização de imagens, as pessoas/pacientes não podem ser identificáveis exceto se 
as imagens forem acompanhadas de permissão específica por escrito, permitindo seu uso e 
divulgação. O uso de máscaras oculares não é considerado proteção adequada para o anonimato. 

 
 
 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 

Não há taxa de submissão, porém será cobrado R$600 após aprovação do artigo para publicação. 

 
Para que o processo de avaliação seja feito de forma rápida e eficiente, sugerimos acessar um artigo 
já publicado em edição recente para verificar a formatação dos artigos publicados pela revista e 
seguir rigorosamente as instruções desta página antes de iniciarem a submissão. Nota: submissões 
que ignorarem as diretrizes abaixo listadas serão rejeitadas imediatamente. 

  

A Revista Fisioterapia em Movimento aceita manuscritos oriundos de pesquisas originais 
ou de revisão na modalidade sistemática, resultantes de pesquisas desenvolvidas em 
Programas de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu nas áreas de Fisioterapia e 
outras relacionadas à saúde humana. Todos os artigos devem ser inéditos e não podem 
ter sido submetidos para avaliação simultânea em outros periódicos. 

  

http://www.who.int/ictrp/en/
http://www.icmje.org/about-%3Cbr%20/%3Eicmje/faqs/
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
https://periodicos.pucpr.br/index.php/fisio/issue/view/1830
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Artigos Originais: oriundos de resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou 
conceitual, sua estrutura deve conter: Resumo, Abstract, Resumen, Introdução, Métodos, 
Resultados, Discussão, Conclusão, Referências. As páginas têm como formato A4 e o manuscrito 
deve ter no máximo 4.500 palavras (excluindo-se página de título, resumo, referências, tabelas, 
figuras e legendas). 

Artigos de Revisão: oriundos de estudos com delineamento definido e baseado em pesquisa 
bibliográfica consistente com análise crítica e considerações que possam contribuir com o estado da 
arte, sua estrutura deve conter: Resumo, Abstract, Resumen, Introdução, Métodos, Resultados, 

Discussão, Conclusão, Referências. As páginas têm como formato A4 e o manuscrito deve ter no 
máximo 6.000 palavras (excluindo-se página de título, resumo, referências, tabelas, figuras e 
legendas). 

  

Obs: Revisões serão aceitas apenas na modalidade sistemática de acordo com o 
modelo Cochrane e devem estar devidamenteregistradas. É necessário informar o número 
de registro logo abaixo do resumo.  Ensaios clínicos também devem ser registrados e 
identificados no artigo. Relatos de caso serão aceitos apenas quando abordarem casos 
raros. 

 

 

• Os trabalhos podem ser encaminhados em português, inglês ou espanhol, devendo constar no 
texto um resumo em cada língua. Uma vez aceito para publicação, o artigo deverá obrigatoriamente 
ser traduzido para a língua inglesa, sendo os custos da tradução de responsabilidade dos autores.  
 
• O número máximo permitido de autores por artigo é seis (6). 

• Abreviações oficiais poderão ser empregadas somente após uma primeira menção completa. Deve 
ser priorizada a linguagem científica para os manuscritos científicos. 

• Os trabalhos devem ser digitados em Word for Windows, fonte Times New Roman, tamanho 12, 
com espaçamento entre linhas de 1,5. 

• As ilustrações (figuras, gráficos, quadros e tabelas) devem ser limitadas ao número máximo de 
cinco (5), inseridas no corpo do texto, identificadas e numeradas consecutivamente em algarismos 
arábicos. Figuras devem ser submetidas em alta resolução no formato TIFF. 

• Os artigos devem ser submetidos exclusivamente pela plataforma ScholarOne. Dúvidas sobre o 
processo de submissão devem ser encaminhadas ao e-mail revista.fisioterapia@pucpr.br 

• Sugerimos que todos os autores estejam registrados no ORCID e que o ID de cada um seja 
informado na hora da submissão. 

  

 
 
No preparo do original, deverá ser observada a seguinte estrutura: 

 
CABEÇALHO 

O título deve conter no máximo 12 palavras, sendo suficientemente específico e descritivo. 

Abaixo do título em português, títulos em inglês e em espanhol. 

 
RESUMO ESTRUTURADO/ABSTRACT/RESUMEN 

O resumo estruturado deve conter os tópicos apresentados na publicação: Introdução, Objetivo, 
Métodos, Resultados, Conclusão. Deve conter no mínimo 150 e no máximo 250 palavras. Na última 

http://www.bireme.br/cochrane
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
http://www.ensaiosclinicos.gov.br/
https://mc04.manuscriptcentral.com/fm-scielo
https://orcid.org/
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linha deverão ser indicados os descritores (palavras-chave/keywords) em número mínimo de 3 e 
número máximo de 5, separados por ponto e iniciais em caixa alta, sendo representativos do 
conteúdo do trabalho. Só serão aceitos descritores encontrados no DeCS e no MeSH. 

 
CORPO DO TEXTO 

• Introdução: deve apontar o propósito do estudo, de maneira concisa, e descrever quais os avanços 
que foram alcançados com a pesquisa. A introdução não deve incluir dados ou conclusões do 
trabalho em questão. 

• Métodos: deve ofertar, de forma resumida e objetiva, informações que permitam que o estudo 
seja replicado por outros pesquisadores. Referenciar as técnicas padronizadas. 

• Resultados: devem oferecer uma descrição sintética das novas descobertas, com pouco parecer 
pessoal. 

• Discussão: interpretar os resultados e relacioná-los aos conhecimentos existentes, principalmente 
os que foram indicados anteriormente na introdução. Esta parte deve ser apresentada 
separadamente dos resultados. 

• Conclusão: deve limitar-se ao propósito das novas descobertas, relacionando-a ao conhecimento 
já existente. Utilizar citações somente quando forem indispensáveis para embasar o estudo. 

• Agradecimentos: se houver, devem ser sintéticos e concisos. 

• Referências: devem ser numeradas consecutivamente na ordem em que aparecem no texto, 
originar-se de periódicos com Qualis equivalente ao desta revista (B1 +) e serem de no máximo 6 

anos. 

 
Citações: devem ser apresentadas no texto, tabelas e legendas por números arábicos entre 
colchetes, não sobrescritos. Deve-se optar por uma das modalidades abaixo e padronizar em todo 
o texto: 
 
Exemplo 1: O caso apresentado é exceção quando comparado a relatos da prevalência das lesões 
hemangiomatosas no sexo feminino [6, 7]. 
Exemplo 2: Segundo Levy [3], há mitos a respeito dos idosos que precisam ser recuperados. 

 
REFERÊNCIAS  
 

A revista adota o Estilo Vancouver. Para artigos originais, mínimo de 30 referências. Para artigos de 
revisão, mínimo de 40 referências.  
 
 
ARTIGOS EM REVISTA  
 
Autores. Título. Revista (nome abreviado). Ano;volume(nº):páginas. 

- Até seis autores 

Naylor CD, Williams JI, Guyatt G. Structured abstracts of proposal for clinical and epidemiological 
studies. J Clin Epidemiol. 1991;44(3):731-7. 

- Mais de seis autores: listar os seis primeiros autores seguidos de et al. 

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al Childhood leukaemia in Europe 
after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer. 1996;73:1006-12. 

- Suplemento de número 

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women ́ s psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol. 
1996;23(1 Suppl 2):89-97. 

http://decs.bvs.br/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
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- Artigos em formato eletrônico 

Al-Balkhi K. Orthodontic treatment planning: do orthodontists treat to cephalometric norms. J 
Contemp Dent Pract. [serial on the internet] 2003 [cited 2003 Nov 4]. Available from: 
www.thejcdp.com. 

 
 
LIVROS E MONOGRAFIAS 

- Livro 

Berkovitz BKB, Holland GR, Moxham BJ. Color atlas & textbook of oral anatomy. Chicago:Year Book 
Medical Publishers; 1978. 

- Capítulo de livro 

Israel HA. Synovial fluid analysis. In: Merril RG, editor. Disorders of the temporomandibular joint I: 
diagnosis and arthroscopy. Philadelphia: Saunders; 1989. p. 85-92. 

- Editor, Compilador como Autor 

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill 
Livingstone; 1996. 

- Livros/Monografias em CD-ROM 

CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM], Reeves JRT, Maibach H. CMEA 
Multimedia Group, producers. 2 nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995. 

- Anais de congressos, conferências congêneres, 

Damante JH, Lara VS, Ferreira Jr O, Giglio FPM. Valor das informações clínicas e radiográficas no 
diagnóstico final. Anais X Congresso Brasileiro de Estomatologia; 1-5 de julho 2002; Curitiba, Brasil. 
Curitiba, SOBE; 2002. 

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 
informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of 
the 7th World Congress of Medical Informatics;1992 Sept 6-10; Geneva, Switzerland. 
Amsterdam:North-Holland; 1992. p. 1561-5. 

 
 
TRABALHOS ACADÊMICOS (Teses e Dissertações) 

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly´s access and utilization [dissertation]. St. 
Louis: Washington University; 1995.  

 
 
 
NOTA: Todas as instruções estão de acordo com o Comitê Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (Vancouver) e fica a critério da revista a seleção dos artigos que deverão compor os 
fascículos, sem nenhuma obrigatoriedade de publicá-los, salvo os selecionados pelos editores e 
somente mediante e-mail/carta de aceite. 

 

 

 

http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
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8 - APÊNDICES 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

Convidamos o Sr./Sra. para participar da Pesquisa de Validação do Teste da Integração 

Sensorial do Equilíbrio e do Biodex Balance System, sob a responsabilidade do pesquisador 

(Prof. Me. Leonardo Petrus da Silva Paz), a qual pretende avaliar o risco de quedas utilizando 

testes de equilíbrio em aparelhos. Avaliaremos pessoas com idade superior a 60 anos e também 

aquelas com idade inferior a 30 anos, pessoas saudáveis e aquelas com algumas doenças. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio da aplicação de testes de avaliação do 

equilíbrio em um só momento, com duração total de 45 minutos, agendados pela 

disponibilidade de horário do Sr./Sra., sendo submetidos a testes clínicos funcionais e testes em 

4 tipos de aparelhos: Biodex Balance System ou Plataforma de Força (Bertec) ou Plataforma 

de Equilíbrio (Neurocom), Nintendo Wii (Wii Balance Board).  

Os riscos apresentados pela pesquisa são os riscos de quedas por desafiar o equilíbrio 

nos testes. Para evitar esta situação tomares os seguintes cuidados: todos os testes serão 

realizados na presença de dois avaliadores, que ficarão ao lado do participante durante todo o 

teste, além das barras de sustentação de alguns aparelhos. O estudo trará como benefício 

avaliação de seu risco de quedas. Isto é qual a chance de que o senhor tenha uma queda, 

servindo como alerta aos participantes que apresentem resultados positivos na avaliação, ou 

seja, desequilíbrio corporal. Caso você tenha alguma alteração nos testes de equilíbrio nos os 

encaminharemos aos serviços especializados da rede do Sistema Único de Saúde. Os que 

obtiverem bons resultados nos testes serão orientados a prática de atividade física, a qual 

previne futuras deficiências de equilíbrio. Qualquer sensação de vertigem ou tontura, dor e 

desconforto, o teste será interrompido imediatamente.  Além disso, será oferecida uma cartilha 

para prevenção de risco de quedas. 

Se após o consentimento de sua participação, o Sr/a desistir de continuar participando 

do estudo, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum 

prejuízo a sua pessoa. O Sr/a não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não 
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será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o Sr/a poderá entrar 

em contato com o pesquisador no endereço (Centro Metropolitano - Conjunto A - Lote 01, 

Ceilândia - DF - CEP: 72220-900, pelo telefone (61) - Telefone Geral:  +55 (61) 3107-8400), ou 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa– (61 31071947). 

O senhor (a) receberá uma via deste documento e a outra via será arquivada na pasta 

da pesquisa. 

 

Consentimento Pós–Informação 

Eu, _________________________________________________________________, fui 

informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e 

entendi a explicação. 

Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que 

posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas 

por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

___________________________________________                                                                       

Assinatura do participante  

Data:___/ ____/ _____ 

 

___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 


