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Introdução e objetivos: Atualmente não temos avaliações traduzidas e
validadas para avaliar equilíbrio em uma população de idosos ativos que
deambulam, escalas como o Berg avaliam equilíbrio estático e o BEST test
apenas foi validado com a população com sequelas de AVE. A escala de
equilíbrio avançado de Fullerton (Fullerton Advance Balance Scale - FAB) é
uma escala de equilíbrio para avaliar equilíbrio estático e dinâmico em
idosos deambuladores. O objetivo dessa pesquisa é traduzir a FAB para o
português do Brasil.

Métodos: Este projeto foi aprovado com o CAAE: 39001214.0.0000.5546.O
processo de tradução ocorreu seguindo as recomendações do COSMIN em
três fases: na primeira fase, dois tradutores bilíngues geraram a tradução
(1&2) que foi mesclada e submetida a uma revisão do português. Na
segunda fase, quatro fisioterapeutas graduaram a compreensão da versão
1&2 apenas com a leitura da folha da avaliação e manual de instruções e
após a aplicação em uma amostra de idosos.Após análise dos comentários
dos fisioterapeutas foi gerada a versão 3. Na terceira fase, um tradutor
juramentado retro - traduziu a versão3 para o inglês, a qual foi enviada para
os autores originais.

Resultado: Houve 95% de concordância entre os fisioterapeutas com a
compreensão da avaliação apenas com a leitura e 70% de concordância com
a compreensão durante a aplicação. Sugestões de modificações foram feitas
para os itens 5, 6, 8 e 9.

Discussão e conclusão: A versão brasileira da escala de equilíbrio
avançada de Fullerton foi aprovada pelos autores originais e neste momento
estão sendo feitos os estudos de validação.
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