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RESUMO

As doenças neurológicas compreendem as afecções do sistema nervoso central (SNC) e/ou do sistema nervoso periférico (SNP) ocasionando 
perda funcional e consequente desenvolvimento de incapacidades, e por isto necessitam ser avaliadas minuciosamente. Apesar da importância 
desta avaliação para a prática clínica, não são difundidas no Brasil escalas que investiguem o estado geral do paciente independente de sua 
doença de base, considerando apenas o seu estado funcional. Neste contexto, insere-se a proposta de utilização da Neurological Impairment 
Scale (NIS), instrumento que engloba itens considerados essenciais para a avaliação funcional e ao mesmo tempo codifica as disfunções com base 
na Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e Saúde (CIF). Contudo, esta escala não possui validação para o português, o que 
limita o seu uso na população brasileira. Objetivo: Validar a versão brasileira da Neurological Impairment Scale (NIS) em pacientes com doença 
neurológica Método: O método de pesquisa desenvolvido foi dividido em 4 etapas, sendo elas: 1) autorização, 2) tradução, 3) síntese, 4) 
retrotradução, 5) revisão de especialistas e 6) pré-teste. Na etapa 1, foi obtida a autorização com o autor da escala original, via e-mail, para início 
da execução do estudo. Na etapa 2, foi realizada a tradução (inglês – português) por dois tradutores independentes (fisioterapeuta e tradutor 
especialista), sem comunicação entre eles. Na etapa 3, as duas versões produzidas foram comparadas e analisadas pela pesquisadora responsável 
juntamente com os tradutores. Na etapa 4, foi realizada a retrotradução (português-inglês) por outros 2 tradutores independentes (fisioterapeuta 
e professor de inglês). Na 5ª etapa, as versões traduzidas foram analisadas por um comitê de especialistas em neurociências e reabilitação de 
pacientes neurológicos, a fim de discutir possíveis alterações na escala para melhor adaptação cultural para o Brasil. Na 6ª etapa (em execução), 
estão sendo recrutados pacientes com doença neurológica na fase aguda que se encontram internados na enfermaria neurológica de um hospital 
geral. Está sendo avaliado o estado funcional destes pacientes através da NIS traduzida e da Medida de Independência Funcional (MIF) em dois 
momentos distintos: admissão/ pré-operatório e alta/pós-operatório. Na análise parcial dos dados, foi verificada a validade de conteúdo (opinião 
dos especialistas), validade preditiva (desempenho da escala em momentos distintos – admissão e alta – teste Wilcoxon matched pairs), validade 
de critério (comparação com os escores da MIF – correlação de Spearman), consistência interna (índice Cronbach α). Este projeto de pesquisa foi 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa de uma Instituição de Ensino Superior sob o parecer nº 3.068.236 (CAAE 02066018.4.0000.8079). 
Resultados Parciais: Após a execução das etapas 1 a 5, obteve-se a primeira versão brasileira da NIS, então denominada Escala de Disfunção 
Neurológica (EDN), com adequada validade de conteúdo. Na etapa 6 (pré-teste em execução), foram recrutados 10 pacientes na fase aguda das 
seguintes doenças: aneurisma cerebral, tumor cerebral e medular, hérnia discal lombar com comprometimento medular, estenose lombar e 
Síndrome de Guillain-Barré. Foi evidenciada redução dos escores da EDN no período de alta/ pós-operatório (quanto menor o escore, melhor o 
estado funcional), indicando boa validade preditiva. Houve correlação positiva e significativa entre os escores da NIS e da MIF (CC=0,82, p=0,001), 
o que indica adequada validade de critério. A consistência interna também foi considerada satisfatória com valor de Cronbach α = 0,87. 
Conclusão: Com base na análise parcial dos dados, infere-se que a versão brasileira da NIS pode ser considerada adaptada culturalmente, válida e 
confiável para utilização em pacientes neurológicos do Brasil.
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