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Introdução e objetivos: O equilíbrio é em uma função que necessita dos
sistemas muscular, visual, vestibular e proprioceptivo agindo de forma
simultânea para manter a estabilidade corporal. Crianças com alterações no
desempenho psicomotor podem ter dificuldade para avançar nos estudos,
levando ao abandono escolar. O objetivo deste estudo foi analisar o
equilíbrio de crianças em idade escolar por meio da Escala de Equilíbrio
Pediátrica.

Métodos: O estudo foi aprovado por Comitê de Ética da Universidade
Federal de Goiás (Parecer: 464.549) e os pais assinaram o Termo de
Consentimento. O equilíbrio foi avaliado utilizando a Escala de Equilíbrio
Pediátrica (pontuação entre 0 e 56). As informações a respeito das
características socioeconômicas foram fornecidas pelos pais em entrevista.
A amostra se constitui de 25 crianças saudáveis, entre 48 e 81 meses de
idade, predominantemente do sexo masculino (n=16, 64%), possuíam idade
média de 61(±10) meses e peso médio de 20(±3,6) kg.

Resultado: A maioria das famílias (n=11, 54,6%) obteve a classificação
econômica C. A renda mensal média foi de 3.789,00(±4.212,00) reais,
podendo-se considerar que as famílias apresentaram boas condições
econômicas. Na avaliação do equilíbrio, as crianças mais velhas
apresentaram desempenho superior (≥ 60 meses – Média=55, DP=1)
comparado ao de crianças um pouco mais jovens (48 a 59 meses – Média =
54, DP=1), sendo que a faixa ≥ 60 meses apresentou desempenho
significativamente superior comparado aos dados normativos (p=0,027). A
pontuação média de toda a amostra foi significativamente superior ao
esperado (p< 0,001).

Discussão e conclusão: Foram encontradas pontuações significativamente
superiores na faixa etária ≥ 60 meses, sugerindo que as crianças mais
velhas apresentaram desempenho satisfatório para a idade e superior à
amostra de padronização. Se faz necessária uma avaliação contínua do
equilíbrio de pré-escolares, pois a partir da detecção de alteração pode-se



encaminhar a profissionais especializados a fim de propiciar o
desenvolvimento psicomotor apropriado.
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