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Introducao: Devido à simplicidade dos itens, alta confiabilidade, validade de constructo e capacidade de testar de forma avançada o
equilíbrio de indivíduos idosos ativos, a escala Fullerton pode ser uma ferramenta útil para avaliação do equilíbrio de forma avançada em
indivíduos mais ativos com sequelas de Acidente Vascular Encefálico (AVE).

Objetivos: Validar a Escala de Equilíbrio Avançado de Fullerton (EEAF) para população com AVE. Avaliar a confiabilidade e validade
concorrente e discriminante da versão brasileira da EEAF em indivíduos com sequelas de AVE.

Método: Este estudo está de acordo com as instruções do COSMIN e do GRRAS. A classificação funcional dos participantes foi
avaliada com o Fugl-Meyer e a espasticidade com a Escala Modificada de Ashworth. Os instrumentos utilizados para validar a EEAF
são: Validade concorrente - MiniBESTest; Validade discriminante - Box and Blocks Test. A avaliação da EEAF foi realizada pelos
examinadores: SST e LSS. A confiabilidade inter-examinadores foi realizada através da pontuação da EEAF por SST e LSS as quais
observavam o paciente concomitantemente, sem comunicação uma com a outra, enquanto um terceiro examinador aplicava a EEAF. A
confiabilidade intra-examinador (teste-reteste) foi feita através da pontuação da EEAF pelos mesmos avaliadores, nos mesmos pacientes,
após um período de 7 dias de intervalo. As confiabilidades foram avaliadas pelo Intraclass Correlation Coefficient (ICC) e as validades
foram avaliadas pelo coeficiente de Pearson, nível de significância p <0,05, e intervalos de confiança a 95%
(CEP:02066812.7.0000.5538).

Resultados: Participaram desse estudo 12 indivíduos hemiparéticos com 61,58 anos (13,19). As confiabilidades teste-reteste e inter-
examinadores apresentaram ICC excelente, sendo ICC= 0,990 para confiabilidade inter-examinador (p<0,000), ICC= 0,987 para teste-
reteste avaliador 1 e ICC= 0,985 para teste-reteste avaliador 2. A validade concorrente do EEAF com o MiniBESTest foi forte/excelente
(r= 0,887) e com significância alta p<0,000. A validade discriminante entre o escore de destreza do membro superior hemiparético com o
Box and Blocks Test e o teste de equilíbrio EEAF, como se esperava, teve uma correlação baixa (r= -0,049) e não significativa (p > 0,05
ou p=0,88).

Conclusão: A versão brasileira da Escala de Equilíbrio Avançada de Fullerton (EEAF) é um instrumento de avaliação do equilíbrio
estático e dinâmico que pode ser usado em indivíduos com sequelas de AVE. A EEAF aplicada na população com AVE exibiu excelente
confiabilidade e validade, assim como a escala original em inglês."
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