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Introdução: Lesões envolvendo o complexo do tornozelo resultam em aproximadamente vinte e cinco por 
cento de todas as lesões no esporte, sendo o basquete uma das modalidades mais incidentes. O teste funcional 
Star Execution Balance Test (SEBT) quantifica o alcance das extremidades inferiores, enquanto desafia o limite 
individual de estabilidade do indivíduo, apresentando alta confiabilidade. Como forma de avaliação subjetiva da 
estabilidade do tornozelo se destaca o Foot and Ankle Outcome Score (FAOS), questionário desenvolvido para 
avaliar a opinião do indivíduo em relação a sensação de funcionalidade do próprio tornozelo e pé, sendo a sua 
confiabilidade confirmada em pacientes que apresentam instabilidade de tornozelo. Objetivos: Correlacionar 
as variáveis do SEBT com o questionário FAOS para avaliação da instabilidade de tornozelo em atletas de bas-
quete de alto rendimento. Método: A pesquisa foi composta por 24 atletas de basquete, com idade entre 18 
e 39 anos, altura 193 (0,08) cm, massa 89,44 (13,07) kg e IMC 23,86 (2,47) Kg/m2. O estudo foi realizado no 
Laboratório de Recursos Fisioterapêuticos (LARF-FMRP/USP), sendo o projeto aprovado pelo Comitê de Ética 
(CAAE n°: 1.117.574). Para o SBET, os indivíduos permaneceram em posição ortostática unipodal, com o pé 
no centro de um Y formado por três réguas (ângulo de 120°), realizando deslocamento do membro contralateral 
na direção anterior, póstero-medial e póstero-lateral, mantendo a posição unipodal, buscando atingir o ponto de 
máximo alcance. O FAOS foi auto aplicado, sendo dividido em 5 subescalas: dor, outros sintomas, atividades de 
vida diária, esportes/recreações e qualidade de vida relacionada ao tornozelo e pé. Os dados foram submetidos 
ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk e análise de resíduos, seguido do teste ANOVA One Way para analisar 
os resultados do SEBT em relação aos membros, correção de Pearson e análise de regressão linear, com o nível 
de significância de 5%. Resultados: Não houveram diferenças entre os membros inferiores no desempenho 
durante o SEBT. Bem como, apesar de os atletas apresentarem scores maiores que 70 nos quesitos do ques-
tionário FAOS, não foi encontrada correlação com o teste funcional de equilíbrio (SEBT). Conclusão: Não 
existe correlação entre o teste funcional de equilíbrio (SEBT) e o questionário de auto relato de instabilidade de 
tornozelo e pé (FAOS) para atletas de basquete de alto rendimento.
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