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Introdução e objetivos: A ERN-TCE permite uma avaliação completa e
sistematizada de déficits neurológicos em pacientes com TCE. No entanto,
ainda não foi analisada a confiabilidade e validade convergente em uma
população brasileira. Portanto, os objetivos do presente estudo foram avaliar
a confiabilidade entre examinadores e a validade convergente com a Medida
de Independência Funcional (MIF), Escala de Rankin Modificada (ERm) e
Escala de Resultado de Glasgow (ERG) da ERN-TCE

Métodos: A confiabilidade entre examinadores foi realizada através do
cálculo do Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) para pontuação total
da ERN-TCE e de Kappa ponderado para cada item da escala, em uma
amostra de 136 pacientes com TCE (idade média= 40,3±17,5; 55,2% TCE
leve; 11% TCE moderado; 33,8% TEC grave). O teste de Pearson foi utilizado
para analisar a validade convergente da ERN-TCE com a MIF, o GOSE e
ERm. Esta análise incluiu 201 pacientes com TCE idade média= 40,9±16,9;
80,1% TCE leve; 4% TCE moderado; 15,9% TCE grave). Estudo aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Processo HCRP NO15772/2011).

Resultado: A concordância entre avaliadores independentes foi excelente
em todas as análises. O ICC foi de 0,97 (variação de 0,96 a 0,98), o
coeficiente de Kappa variou de 0,91 a 0,99 nos diferentes itens da escala. A
validade convergente da ERN-TCE com MIF resultou em excelente
correlação (r=-0,78, p<0,0001). A correlação da ERN-TCE com a GOSE e
ERm foi moderada (r=0,53, p<0,001; r=0,52, p<0,0001, respectivamente).

Discussão e conclusão: Estes resultados evidenciam que a ERN-TCE é
uma medida confiável entre avaliadores e uma ferramenta válida para ser
relacionada com a funcionalidade em pacientes com TCE. Portanto, a ERN-
TCE é uma ferramenta útil de avaliação de resultado neurológico para TCE
durante o período de recuperação desta população.
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