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Introducao: Equilíbrio é a capacidade de manter o centro de massa em relação à base de apoio. Em crianças, o equilíbrio postural pode
ser avaliado através da Escala de Equilíbrio Pediátrica (EEP). Apesar de sua validação e uso difundidos, valores de normalidade desta
escala ainda não são bem estabelecidos na literatura.

Objetivos: Avaliar o equilíbrio de crianças pré-escolares utilizando a EEP, buscando valores de normalidade.

Método: Trata-se de um estudo piloto e transversal, de caráter quantitativo realizado em 3 escolas do estado de Sergipe (CAAE
79716017.6.0000.8079). Foram incluídas crianças tipicamente desenvolvidas capazes de seguir instruções, ficar em pé sem suporte por
no mínimo 4 segundos. Foram considerados critérios de exclusão: inabilidade para seguir instruções, história de lesão ortopédica nos 3
meses anteriores à coleta de dados, atraso no desenvolvimento motor, doenças neurológicas e/ou qualquer doença transmissível nas duas
semanas anteriores à coleta de dados. A EEP foi aplicada uma vez em cada criança, com tempo aproximado de 15 minutos por avaliação.
Foram analisados os valores de referência de acordo com o sexo, local de moradia (rural ou urbana) e dependência administrativa da
escola (pública ou privada).

Resultados: Foram avaliadas 174 crianças em idade escolar (85 meninos e 89 meninas, com idade entre 5 e 16 anos). Foi verificada
maior média da EEP entre meninos (55,08±1,49) em relação à EEP de crianças do sexo feminino (55,20±1,56). Valores diferenciados
também puderam ser observados entre crianças residentes na zona rural (54,96±1,48) e urbana (55,22±1,55), que estudam em escola
particular (55,33±1,47) ou pública (54,82±1,58). Foram encontrados valores crescentes da EEP, quanto maior a faixa etária das crianças.

Conclusão: Obtiveram-se valores de referência para a EEP na população estudada quanto ao sexo, idade, local de moradia e dependência
administrativa da escola. Estes valores poderão ser aplicados durante a prática clínica como medida para acompanhar o desenvolvimento
do equilíbrio de crianças."
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