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RESUMO

A avaliação do nível de consciência é fundamental para a identificação do diagnóstico e planejamento das intervenções dentro das unidades 
hospitalares; quando administrada minuciosamente, fornece subsídios importantes sobre a abordagem do paciente. Escalas foram construídas 
para melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde e também padronizar o exame dos pacientes inconscientes. O objetivo do presente 
trabalho foi avaliar a utilização da escala de coma de Glasgow e escala Four para avaliação do nível de consciência em sujeitos hospitalizados.  O 
presente estudo é do tipo observacional, de pesquisa clínica, transversal. Foi proposto aos residentes de fisioterapia, fisioterapeutas, enfermeiros 
e médicos que trabalham em hospitais, aplicarem as duas escalas em pacientes internados na enfermaria ou Unidade de Terapia Intensiva.  O 
estudo é constituído por 7 mulheres (50,00%) e 7 homens (50,00%), os quais 7,14% são residente, 28,57%, são enfermeiro, 57,14% 
fisioterapeutas e 7,14% são médico. Participaram da pesquisa profissionais com tempo de profissão entre 3 a 5 anos (21,42%), 21,42% possuem 
de 4 a 7 anos de atuação e 57,14% mais de 8 anos de atuação. Em relação ao conhecimento das escalas, correspondem 64,28% utilizam a escala 
de coma de Glasgow, nenhum dos profissionais utiliza apenas a escala de Four e 35,71% utilizam ambas. Quando perguntados se aplicam as duas 
escalas  apenas 7,14% disseram sim e 92,85% não. Quanto a praticidade das escalas 64,28% responderam que a Glasgow é mais prática e rápida 
de ser aplicada. Quanto a utilização no setor, 100% dos profissionais utilizam a escala de Glasgow e sobre a importância de avaliar os reflexos de 
tronco e os reflexos respiratórios responderam sim. Os resultados parciais nos levam as seguintes considerações: a escala de coma de Glasgow é 
uma escala padrão nos hospitais, isso pode diminuir o interesse de aplicar outro protocolo. Todos os profissionais avaliados até então, concordam 
que é essencial a avaliação dos reflexos respiratórios, porém não aplicam uma escala específica que seria a escala de Four, isso mostra que pode 
ser incentivada a aplicação dessa escala nos hospitais.

Saúde

Fisioterapia
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


