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Introdução e objetivos: A ERN-TCE é uma ferramenta útil para
estratificação da gravidade da lesão como a Escala de AVC do NIH (NIHSS),
a qual prediz funcionalidade de pacientes com AVC. Considerando que a
fisiopatologia e evolução de ambas doenças são distintas, evidencia-se a
necessidade de analisar o melhor momento da avaliação da ERN-TCE que
prediz funcionalidade. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar o
momento de aplicação da escala que melhor prediz funcionalidade de
pacientes com TCE.

Métodos: Foi realizada uma análise retrospectiva de pacientes com TCE do
banco de dados do Estudo Coorte Prospectivo de TCE de Ribeirão Preto. A
análise estatística empregou regressão linear múltipla. A variável
independente foi a ERN-TCE nos momentos 24horas, 48horas, 7 dias, 30
dias após o trauma e alta hospitalar; a variável dependente foi a Medida de
Independência Funcional (MIF) avaliada após 6 meses do trauma, e as
covariáveis foram idade, gênero, dor, depressão e tempo de internação
hospitalar. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Processo
HCRP NO15772/2011).

Resultado: A análise de regressão evidenciou como preditoras de
funcionalidade de acordo com os momentos após o trauma as seguintes
variáveis: 24h, o r2=0,16, α=127,4 com variáveis idade (p=0,0002; β=-0.21)
e tempo de internação hospitalar (p=0,02; β = -0,18); 48h o r2=0,16, α=125
com variáveis ERN-TCE (p=0,04; β=-0,15), idade (p=0,002; β=-0,21), sexo
(p=0,04; β=6,47); 7 dias, o r2=0,71, α=128,9 com a variável tempo de
internação (p=0,01; β=-0,27); 30 dias, o r2= 0,38, α=135,8 a variável tempo
de internação (p=0,03; β=-0,56); no momento da alta hospitalar, o r2=0,35,
α=132 com variáveis ERN-TCE (p<0,001; β=-1,18), idade (p=0,0002; β=

Discussão e conclusão: As análises realizadas demonstram que a ERN-
TCE é fator preditivo de desfecho funcional em conjunto com as variáveis
evidenciadas em estudos anteriores. Apesar da variação temporal entre
trauma e alta hospitalar, o momento da alta representa a estabilidade clínica



do paciente com TCE e evidenciou ser o melhor momento de avaliação da
ERN-TCE para predizer funcionalidade após 6 meses do trauma.
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