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Introdução e objetivos: Instrumentos adequados para avaliar os déficits
do Traumatismo Cranio Encefálico (TCE) são necessários. A Escala de
Resultado Neurológico para TCE (ERN-TCE) mostrou ter excelentes
propriedades psicométricas na língua inglesa. Os objetivos deste estudo
foram traduzir e validar a ERN-TCE na língua portuguesa, avaliar a
consistência interna dos itens e a validade de critério em relação à Escala de
Coma de Glasgow (ECG) e Escore Revisado de Trauma (RTS).

Métodos: A tradução para português e adaptação cultural da ERN-TCE foi
realizada com base no protocolo proposto pela International Quality of Life
Assessment (IQOLA). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (Processo HCRP NO. 15772/2011). As análises de consistência
interna foram realizadas utilizando o coeficiente Alfa de Cronbach e validade
de critério, testes de correlação de Pearson. Foram avaliados 367 pacientes
com TCE (idade média= 39,5±16,8; 80,6% homens; 74,4% TCE leve; 4,4%
TCE moderado; 21,2% TCE grave). Estudo aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa (Processo HCRP NO15772/2011)

Resultado: A consistência interna da ERN-TCE foi de 0,97 para a pontuação
total e variou de 0,95 a 0,98 para os itens individuais da escala. A análise de
validade de critério da ERN-TCE com ECG e RTS resultou em r=-0,83,
p<0,0001 e r=-0,87, p<0,0001, respectivamente.

Discussão e conclusão: Estes resultados evidenciam que a ERN-TCE
possui excelente consistência interna e é uma escala válida de avaliação de
déficits neurológicos em pacientes com TCE. Portanto, a ERN-TCE é útil
para caracterizar a gravidade da lesão e acompanhar a evolução de
pacientes tanto para estudos científicos quanto para a prática clínica.
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