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RESUMO

O equilíbrio é a capacidade de manter o centro projetado de massa em relação à base de apoio para orientar e alinhar o corpo no espaço. Em 
crianças tipicamente desenvolvidas, o equilíbrio é considerado uma habilidade fundamental para o bom desempenho motor. A Escala de 
Equilíbrio Pediátrica (EEP) é um instrumento validado com o intuito de avaliar esta capacidade em crianças, porém não são estabelecidos na 
literatura os valores de normalidade para este instrumento. Objetivo: O presente estudo objetivou avaliar o equilíbrio de crianças em idade 
escolar, utilizando a EEP, a fim de buscar valores de normalidade para cada faixa etária, diferenças entre os gêneros e o índice de massa corporal 
(IMC), além de verificar a confiabilidade interavaliador dos dados obtidos. Método: Trata-se de um estudo piloto, do tipo observacional 
transversal. O presente projeto foi realizado inicialmente em 4 escolas de diferentes cidades de um estado brasileiro. Foram avaliados 227 
crianças e adolescentes, com idade entre 5 e 15 anos, saudáveis e tipicamente desenvolvidas.  Para a avaliação, foi utilizada a EEP, escala formada 
por 14 itens, onde para cada item, utiliza-se a pontuação de 0 a 4, sendo a pontuação máxima da escala de 56 pontos, onde quanto maior o 
escore, melhor o equilíbrio. A avaliação foi realizada por dois investigadores simultaneamente, sem comunicação entre eles, a fim de verificar a 
confiabilidade interobservador dos dados (coeficiente de correlação intraclasse – ICC). Os dados foram representados em média ± desvio padrão. 
As diferenças dos escores da EEP entre as idades e os gêneros (masculino e feminino) foram verificadas através dos testes de Mann-Whitney e 
Kruskal-Wallis seguido de pós-teste de Dunn, respectivamente. A correlação entre os valores da EEP e as variáveis idade e IMC foi calculada 
através do teste de correlação de Spearman. Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa de uma Instituição de Ensino 
Superior sob o parecer nº 2.560.345 (CAAE 79716017.6.0000.8079). Resultados: Foram avaliados 227 crianças e adolescentes (114 do gênero 
masculino e 113 do gênero feminino) com idade média de 10,5±3 anos. A pontuação média da EEP nesta população foi de 55,1±1,6 pontos, 
considerada satisfatória baseando-se na pontuação máxima de 56 pontos. Na estratificação desta pontuação por faixa etária foram verificados os 
seguintes valores: 54±2,7 (5-6 anos), 54,3±2,1 (7-8 anos), 55±1,3 (9-10 anos), 55,6±0,7 (11-12 anos), 55,6±0,8 (13-14 anos) e 55,9±0,3 (15 anos), 
com diferença estatisticamente significativa entre as idades 7-8 e 15 anos (p<0,001), demonstrando que quanto maior a idade, melhor o 
equilíbrio. Na estratificação de acordo com o gênero, foi observado que as crianças do gênero masculino apresentavam pontuação igual a 54,91±
1,71 e as do gênero feminino 55,26±1,45, com diferença estatisticamente significativa entre eles (p=0,01). Houve correlação positiva e 
estatisticamente significativa entre os valores da EEP (CC=0,38; p≤0,001) e IMC (CC=0,39; p≤0,003), o que demonstra a influência da idade e da 
massa corporal no equilíbrio da criança. Quanto à confiabilidade intervaliador dos dados obtidos neste estudo, foi verificada máxima correlação 
(ICC=1,0) entre os investigadores. Conclusão: A partir da iniciativa deste estudo, foi possível o estabelecimento de valores de referência confiáveis 
da EEP para a população infantil, a fim de que sejam utilizados na prática clínica como um teste padronizado de equilíbrio, ferramenta ou medida 
de resultados clínicos, desempenho típico, tendo também o potencial para discriminar o desempenho entre crianças que se desenvolvem 
tipicamente normais e crianças que apresentam déficits funcionais.
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