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RESUMO 
 

A Escala de Coma de Glasgow (ECG), desenvolvida por volta de 1974, por 
Graham Teasdale e Bryan Jennett, ambos professores de neurologia na 
Universidade de Glasgow, essa escala é utilizada mundialmente em clientes 
acometidos por diversos tipos de trauma principalmente por trauma crânio 
encefálico (TCE), nos quadros de disfunção do sistema nervoso central, na 
avaliação de clientes com depressão/rebaixamento do nível de consciência, em 
casos de choque e outros,  se tornou padrão ouro na avaliação do nível de 
consciência dos clientes. É baseada em três parâmetros de avaliação sendo eles 
a abertura ocular que é pontuada com escore variável entre 1 a 4, resposta 
verbal entre 1 a 5 e resposta motora entre 1 a 6. Em 2017, após 40 anos desde 
que foi utilizada pela primeira vez, recebeu uma atualização pelo Glasgow Coma 

Scale detentor dos direitos da escala, com essa atualização tornou-se mais 
fidedigna de melhor compreensão e fácil aplicação pelos profissionais que fazem 
uso desta, pois além dos itens existentes na escala que também receberam 
melhor definição como descrito nesse estudo, acrescentou-se a opção Não 
Testável que pode ser utilizada quando o cliente apresenta algum fator que 
interfere na aplicação completa da escala. A pesquisa, demonstra a diferença 
entre uma escala e outra quando aplicadas num mesmo cliente, através da 
“comparação” entre a ECG (antiga) aplicada pelo enfermeiro na classificação de 
risco do cliente e a ECG atualizada aplicada pelo pesquisador com base nos 
dados obtidos através do prontuário externo do cliente onde encontra-se sua 
ficha de triagem/classificação de risco. Realizado uma pesquisa de campo, 
retrospectiva com abordagem quantitativa exploratória, nela foram analisadas 
150 fichas de triagem (prontuário externo) aleatórias de clientes que deram 
entrada no período de 01 a 15 de abril de 2018, no setor de urgência e 
emergência de um hospital referência em neurologia, localizado no meio Oeste 
Catarinense. A ECG é de grande importância na classificação de risco do cliente, 
pois ajuda a definir seu tempo de espera por atendimento através de sua 
gravidade e necessidade de assistência. Os resultados deste estudo, apesar de 
ter sido realizado em um curto período de tempo, contribui para que a 
implantação da ECG atualizada seja realizada o quanto antes na instituição, das 
150 analises 19% apresentaram diferença entre uma escala e  outra, dos que 
apresentaram alteração na ECG 50% tiveram mudança em sua classificação de 
risco, o que nos faz refletir que uma escala desatualizada causa prejuízos ao 
cliente com alterações neurológicas, principalmente devido ao tempo de espera 
por atendimento ser maior do que o cliente pode aguardar, resultando em 
sequelas irreversíveis e em maior risco de óbitos.  
 
Palavras Chave: Escala de Coma de Glasgow; Enfermeiro; Classificação de 
Risco   
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ABSTRACT 

 
The Glasgow Coma Scale (GCS), developed around 1974 by Graham Teasdale 
and Bryan Jennett, both neurology faculty at the University of Glasgow, this scale 
is used worldwide for affected customers for various types of trauma mainly head 
trauma (TBI) in the central nervous system dysfunction, in the evaluation of 
clients with depression / lowering of the level of consciousness in cases of shock 
and others, has become gold standard in assessing the level of client awareness. 
It is based on three evaluation parameters, being the ocular opening that is 
scored with a variable score between 1 and 4, a verbal response between 1 and 
5 and a motor response between 1 and 6. In 2017, after 40 years since it was 
first used , received an update by the Glasgow Coma Scale rights holder of the 
scale, with this update became more reliable of better understanding and easy 
application by the professionals who make use of this, since in addition to the 
existing items in the scale that also received better definition as described in the 
study, the Untestable option was added, which can be used when the client has 
some factor that interferes with the full application of the scale. The research 
performed shows the statistical difference between one scale and another, 
through the "comparison" between the (old) ECG applied by the nurse in the 
client's risk classification and the updated ECG applied by the researcher based 
on the data obtained through the external medical record of the client where his 
/ her classification / risk classification card is located. A retrospective field survey 
was carried out with a quantitative exploratory approach. 150 random samples of 
clients were analyzed, from April 1 to 15, 2018, in the emergency and emergency 
department of a reference hospital in neurology located in the middle West of 
Santa Catarina. The ECG is of great importance in the client's risk classification, 
since it helps to define the waiting time for care due to its severity and need for 
assistance. The results of this study, despite being performed in a short period of 
time, contribute to the implementation of the updated ECG as soon as possible 
in the institution. Of the 150 analyzes, 19% presented a difference between one 
scale and another, in the ECG 50% had a change in their risk classification, which 
makes us reflect that an outdated scale causes damages to the client with 
neurological alterations, mainly due to the waiting time for care being greater than 
the client can wait, resulting in irreversible sequelae and higher risk of death. 
 
Keywords: Glasgow Coma Scale; Nurse; Risk rating 
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1 INTRODUÇÃO   

 

As áreas de urgência e emergência constituem-se de um importante 

observatório da condição de saúde da população e da atuação do sistema de 

saúde. Nestes locais ocorre o primeiro atendimento e a descoberta de agravos 

inesperados à saúde, é um importante meio de informação em tempo real para 

as ações de vigilância em saúde (SANTOS; SOARES, 2014). 

Devido à grande demanda dessas unidades de saúde houve necessidade 

de realizar a implantação de uma ferramenta para realizar a classificação dos 

clientes e ordem de assistência prestada. Dessa forma foram elaborados 

sistemas de classificação de risco para identificação da prioridade clínica de 

cada cliente que aguarda por assistência, visando facilitar a igualdade e 

necessidade de atendimento (ACOSTA; DURO; LIMA, 2009).  

Brasil (2010), define a classificação de risco como uma ferramenta 

importante para o avanço da qualidade dos serviços de urgência e emergência, 

que traz uma mudança na lógica do atendimento, permitindo que o critério de 

avaliação para classificação de ordem de atendimento, seja o agravo à saúde 

e/ou grau de sofrimento e não mais a ordem de chegada. Assim é possível 

proporcionar a garantia de um atendimento imediato a clientes com grau de risco 

elevado, prestar informações aos que não correm risco imediato e aos seus 

familiares, sobre o tempo provável de espera do atendimento segundo a escala 

de classificação. 

Na espera por atendimento alterações podem ocorrer como, depressão, 

desorientação, coma, nas vítimas de traumas quando ocorre depressão do nível 

de consciência, essas complicações refletem diretamente no sistema nervoso 

central, durante a classificação de risco é utilizado a Escala de Coma de Glasgow 

(ECG), que visa definir o padrão do nível de consciência do cliente e sua 

necessidade de atendimento que é dividida em emergente – quando o cliente 

apresenta risco imediato a vida e é classificado como vermelho, urgente – com 

potencial ameaça a vida classificado como amarelo, pouco ou menor urgente 

classificado como verde e não urgente como azul (BRASIL, 2012). 
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A aplicação da ECG, proporciona uma abordagem inicial padronizada, 

onde são aplicadas medidas que identificam os clientes com predisposição a 

desenvolver lesões neurológicas de forma rápida e sistemática, evitando 

complicações para a vítima, diminuindo o risco de sequelas, e a prioridade de 

atendimento (SETTERVALL; SOUSA, 2012).  

Após quarenta anos desde seu desenvolvimento, a ECG teve uma 

atualização no ano de 2017. O objetivo da atualização é um novo esquema 

estruturado, que irá reforçar uma abordagem de avaliação e melhorar a 

assistência prestada. As medidas adotadas para avaliar cada componente da 

escala, sendo eles divididos em três parâmetros: abertura ocular, resposta verbal 

e resposta motora, agora são definidas de forma mais clara e de fácil aplicação 

pelos profissionais (PEDROSA; FEITOSA; VILELA, 2017).  

Dentro dos diversos recursos utilizados na atualidade, a escala de coma 

de Glasgow é uma das mais utilizadas para avaliar e classificar os clientes em 

uma unidade de urgência e emergência. Então surge a dúvida, há diferenças 

estatísticas entre a ECG atualizada e antiga quando aplicadas no mesmo cliente 

na classificação de risco?  

Uma das principais finalidades para realização desse estudo, foi 

o interesse acadêmico sobre o assunto, acompanhamos a importância que a 

escala de coma de Glasgow possui em nossa vida profissional, começamos os 

estudos sobre ela no início até o final da graduação, nesse período contamos 

com auxílio dos professores, orientadores, colegas de turma e materiais de 

bolso. Durante o dia a dia do profissional de enfermagem, o próprio 

conhecimento é o que o salva nas horas de emergência, por tanto há 

necessidade de aprendizado aprimorado para estar fazendo uso dessa 

ferramenta tão importante (ECG). Também pelo fato de estar atualmente 

inserida como técnica em enfermagem no setor de Urgência e Emergência de 

um hospital de referência em neurologia e traumatologia no Meio Oeste 

Catarinense, não apenas por ser um hospital de referência, em todos os clientes, 

sendo eles neurológicos ou não, nessa instituição é obrigatório a aplicação da 

escala de coma de Glasgow durante a triagem do cliente. Atuando na área há 

dois anos, pode-se acompanhar o aumento da procura por atendimento nesse 

setor e consequentemente a necessidade do uso da escala de coma de Glasgow 
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durante a classificação de risco para elencar os clientes que precisam de 

prioridade no atendimento conforme sua gravidade.  

A classificação de risco é o instrumento utilizado pelo enfermeiro 

juntamente com a utilização da ECG para um atendimento adequado ao cliente. 

Com esse sistema, os serviços de emergência hospitalares atendem em primeiro 

lugar os clientes que necessitam de assistência, não seguem a ordem de 

chegada. 

Diante disso, foi definido o objetivo geral: A comparação entre a ECG 

utilizada na classificação de risco (aplicada pelo enfermeiro da instituição), com 

a ECG atualizada (aplicada pelo pesquisador), para definir possíveis alterações 

no resultado entre ambas. Com relação aos objetivos específicos temos: A 

investigação, do ponto de vista estatístico, se existe de diferença entre os 

escores em relação a antiga e a nova ECG; E, analisar a possível mudança na 

classificação de risco (em relação ao tempo/prioridade no atendimento) que o 

cliente receberá conforme sua ECG.   

Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa exploratória, que foi 

realizada com analise retrospectiva de uma amostra com cerca de 150 fichas 

aleatórias de triagem, de clientes que deram entrada no serviço de urgência e 

emergência no período de 1 a 15 de abril de 2018. Apenas Usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS) de um hospital de médio porte situado no meio oeste 

catarinense, participaram da pesquisa, e esta foi realizada após a submissão e 

aprovação do comitê de ética e pesquisa da Universidade Alto Vale do Rio do 

Peixe (UNIARP). 
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 2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1.1 Urgência e Emergência    

 

Essas unidades oferecem serviços de alta complexidade e diversidade no 

atendimento à clientes em situação de risco iminente. No entanto, as tecnologias 

avançadas utilizadas neste atendimento auxiliam na garantia de qualidade na 

assistência, pois há influência decisiva de fatores relacionados ao objeto e à 

força de trabalho neste processo (ACOSTA, DURO, LIMA, 2012). 

Segundo Figueiredo e Vieira (2011), a complexidade da organização dos 

serviços de emergência se prende ao fato de que a assistência completa deve 

ser prestada em um curto espaço de tempo, ao cliente em risco de morte. Por 

isso envolve várias etapas, inclusive as informações anteriores à entrada no 

hospital. Portanto as unidades que são referências em urgência e emergência 

obrigatoriamente devem estar preparadas e devidamente equipadas para 

oferecer o suporte aos casos, além de prestar acomodação para clientes com 

necessidade de internação clínica para investigação diagnóstica e tratamentos 

mínimos, e precisam ter uma ligação direta com os serviços de cuidados 

intensivos e cirúrgicos.   

A falta de estrutura das unidades básicas de saúde e a oferta limitada de 

serviços, para solucionar problemas simples da população, levam os clientes a 

procurarem hospitais que têm atendimento de emergência, pois tem a certeza 

de encontrar um médico de plantão para resolver ou encaminhar seu problema 

a outro serviço. O cenário que se observa é que gradativamente os serviços de 

emergência dos hospitais privados e públicos tornam-se mais cheios, levando o 

cliente com risco iminente de morte, como o cardiopata, hipertenso, neurológico, 

vítima de trauma, entre outros, a aguardar por horas pela assistência 

(VALENTIM; SANTOS, 2009). 

O aumento da expectativa de vida da população brasileira acarreta em 

uma maior propensão ao desenvolvimento de doenças crônicas, com isso 

gestores da área da saúde vem tentando realizar uma adequação em suas 

estruturas nos setores de urgência e emergência, para que possam responder 
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ao nível dessa demanda crescente de clientes agudos e crônicos que 

necessitam de assistência. A procura por atendimento gera uma superlotação 

em hospitais, e muitas vezes essas demandas são de casos não considerados 

urgentes ou emergentes. Estudos mostram que as superlotações em serviços 

de emergência causam maior taxa de mortalidade, em decorrência ao não 

atendimento dos casos agudos e ao tempo de espera prolongado ao cuidado do 

cliente (SANTOS; SOARES, 2014). 

As unidades de emergência são unidades apropriadas para o atendimento 

de pacientes com afecções agudas específicas, onde existe um trabalho de uma 

equipe de profissionais especializados, essas unidades podem ser divididas em 

ponto atendimento, pronto socorro e emergência (COFEN; 2011).  

O Ministério da Saúde define: [...] pronto atendimento como a unidade 

destinada a prestar, dentro do horário de funcionamento do estabelecimento de 

saúde, assistência a doentes com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde 

necessitam de atendimento imediato; pronto socorro é o estabelecimento de 

saúde destinado a prestar assistência a doentes, com ou sem risco de vida, cujos 

agravos a saúde necessitam de atendimento imediato. Funciona durante às 24 

horas do dia e dispõe apenas de leitos de observação; emergência é a unidade 

destinada à assistência de doentes, com ou sem risco de vida, cujos agravos à 

saúde necessitam de atendimento imediato (COFEN 2011). 

Os procedimentos dos serviços de emergência são caracterizados em 

três modalidades, tendo como critério a gravidade e a complexidade do caso a 

ser tratado: urgência de baixa e média complexidade, quando não há risco de 

morte; urgência de alta complexidade, não há risco de morte, porém o paciente 

apresenta um quadro crítico ou agudo; emergência são casos em que há risco 

de morte (VALENTIM; SANTOS, 2009). 

Brasil (2014), define urgência como “Ocorrência imprevista de agravo a 

saúde como ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência 

médica imediata”, e emergência como “Constatação médica de condições de 

agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, 

exigindo, portanto, tratamento médico imediato”.  

Urgência são casos resultantes de acidentes pessoais, como eventos 

ocorridos em datas específicas provocadas por agentes externos ao corpo 

humano, súbitos e involuntários, causadores de lesões físicas não decorrentes 
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de problemas de saúde, como por exemplo, acidentes de carro, quedas e 

inalações de gases (ANS, 2005). 

Urgência e emergência possuem muitas definições na literatura. Para 

Jaquemot (2005) urgência é uma ocasião que necessita de intervenção rápida e 

indispensável. Essa definição não aponta qualquer carácter de gravidade, risco 

ou perigo. Já a emergência para ele, é o acontecimento de uma coisa séria, 

sendo que sua causa súbita pode causar ameaça e risco. Porém sua definição 

não exige qualquer necessidade de intervenção rápida.  

As unidades de atendimento a urgências integram a área hospitalar do 

sistema de atenção à saúde, que foi instituído pela Política Nacional De Atenção 

Às Urgências (PNAU). Tendo como finalidade das equipes dessas unidades, a 

assistência de clientes que chegam em estrado grave, acolhendo os casos não 

urgentes e proceder sua reordenação a serviços de referências existentes na 

rede de atenção à saúde, sendo eles básicos ou especializados, (BECKER, 

2009).  

Tendo como diferencial em relação as outras unidades hospitalares, as 

unidades de urgência e emergência, não delimitam a entrada de clientes[...]. 

Portanto se torna a porta de entrada de todos os casos, e acaba se tornando o 

local de permanência por tempo indeterminado para realizar o tratamento para 

sua patologia (CALL, 2010). 

Na grande maioria da população, a cultura que os mantêm é de que essas 

unidades são o meio mais rápido para atendimento, pois não há a restrição de 

consultas, exames de imagem ou laboratoriais, assim como seu diagnóstico que 

são obtidos de forma mais rápida, sem um grande período de espera. Devido a 

essas atitudes, o aumento da demanda atendida, gera demora no resultado de 

diagnósticos, o que ocasiona o aumento da carga de trabalho dos profissionais 

da saúde, a falta de leitos, de equipamentos e materiais, tornando mais difícil e 

com menos resolubilidade os casos emergenciais (HARBS; RODRIGUES; 

QUADROS. 2008). 

 

2.1.1.1 Organização de uma Unidade de Emergência  

 

Os serviços de urgência e emergência com o intuito de diminuir a 

mortalidade e as sequelas, necessitam garantir os elementos necessários para 
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um sistema de atenção de emergência considerando recursos humanos com 

profissionais competentes e ágeis, infraestrutura, equipamentos e materiais, de 

modo a assegurar uma assistência integral, com qualidade adequada, segura e 

eficaz (AZEVEDO et.al, 2010).  

Para o bom funcionamento de um setor de emergência, este deve ter 

flexibilidade de acesso e comunicação entre setores complementares, como 

Centro de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, exames de imagem como 

Radiografia, Tomografia, Ultrassonografia, Laboratório, Banco de Sangue, deve 

ser de fácil manejo e entrada de serviços externos como Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), Bombeiros, Centro de Informações Toxicológicas, 

Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Assistência Social, Conselho 

Tutelar, Assistência Social Municipal, Hospitais Regionais, referência e contra 

referência com o serviço público de saúde, Universidade, Escolas Técnicas e 

outros hospitais (FIGUEIREDO; VIEIRA, 2011). 

 

2.1.1.2 Área Física 

 

Brasil (2002) define que a área física dessas unidades devem ser 

estruturados de acordo com o tamanho, a complexidade e o perfil assistencial 

atendidos na unidade, sendo adequada para o acolhimento e assistência 

especializada aos portadores de agravos específicos em situação de 

urgência/emergência.  

BRASIL (2014) define que para o bom funcionamento de um serviço de 

urgência e emergência, em sua estrutura física deve conter:  

· Área externa coberta para entrada de ambulâncias;  

· Sala de recepção; Sala de espera com banheiros para os clientes e 

demais usuários;  

· Sala para arquivo de prontuários ou fichas de atendimento do 

cliente;  

· Sala de classificação de risco;  

· Área para higienização;  

· Consultórios; 

· Sala para assistente social;  
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· Sala de procedimentos onde possam ser realizados suturas, 

recuperação, hidratação e administração de medicamentos; 

· Área para nebulização; 

· Sala de reanimação e estabilização; 

· Sala de observação e isolamento;  

· Posto de enfermagem; 

· Banheiros; 

· Deposito para resíduos sólidos; 

· Deposito para material de limpeza; 

· Vestiários e banheiros para profissionais; 

· Farmácia; 

· Almoxarifado; 

Para Figueiredo e Vieira (2011), todas as salas e quartos de observação 

que forem de uso coletivo, como sala de exames, curativos e pequenos 

procedimentos devem conter oxigênio e tomadas para o funcionamento de 

aparelhos tais como aspirados e eletrocardiograma, sendo de fácil acesso. 

 

2.1.1.3 Recursos Humanos  

 

Cada profissional tem o dever de contribuir da maneira que puder, 

assumindo responsabilidade e compromisso, oferecendo disponibilidade para 

cooperar, prestar assistência de modo harmônico e de igualdade, deve ter 

competência física e espiritual para prestar atendimento ao cliente e sua família 

[...] (FIGUEIREDO; VIEIRA 2011) 

Estas unidades devem contar com um responsável técnico que deve ser 

um médico com título de especialista, reconhecido pelo Conselho Federal de 

Medicina ou com residência médica reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Um médico responsável, uma equipe médica composta por médicos de 

quantidade suficiente para oferecer assistência integral (24 horas) para o 

atendimento de urgências/emergências assim como todas as ocorrências que 

podem acontecer no período (BRASIL, 2002). 

Seguindo a mesma linha de pensamento de Brasil (2002), essa unidade 

necessita de uma equipe de enfermagem, que deve ser composta por um 
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enfermeiro coordenador, enfermeiro assistencial, enfermeiro responsável pela 

classificação de risco, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem em 

quantidade suficiente para a prestação de assistência durante as 24 horas do 

dia, para atendimento de urgências/emergências assim como todas as 

atividades delas decorrentes.  

 

2.1.2 Equipe de Enfermagem 

 

 É do enfermeiro a responsabilidade de interação e de um bom 

funcionamento do setor e da equipe. Segundo Figueiredo e Vieira (2011), cabe 

ao enfermeiro manter a ordem e firmar os laços de sistematização, a 

resolubilidade para atender os desentendimentos e as várias necessidades que 

surgem, deve manter sua equipe treinada e atualizada, pois possui 

conhecimento científico estando preparado para realizar as diversas atividades 

do setor, assim como a responsabilidade de delegar funções e coordenar sua 

equipe. 

 

2.1.3 O Papel do Enfermeiro na Urgência e Emergência 

 

Para Wehbe e Galvão (2001) o enfermeiro assistencial em uma unidade de 

emergência presta o cuidado ao paciente juntamente com o médico, é ele quem 

prepara e administra medicamentos, facilita a coleta e proporciona a execução 

de exames, realiza sondagens nasogástricas, enterais e vesicais, auxilia na troca 

de traqueostomia, efetua curativos de maior complexidade,  prepara 

instrumentos para intubação, aspiração, monitoramento cardíaco e desfibrilação, 

auxilia a equipe médica na execução de procedimentos diversos, realiza controle 

dos sinais vitais e executa a evolução dos clientes.  

Por não se tratar de fazer um diagnóstico prévio e nem de excluir clientes 

sem que ainda não tenham sido atendidas pelo médico, a classificação de risco 

é realizada exclusivamente por profissional de enfermagem de nível superior, 

que deve se basear em protocolos estabelecidos na instituição, formados 

conjuntamente com a equipe médica para avaliar a gravidade ou o possível 

agravamento do caso, assim como o grau de sofrimento do cliente[...] (BRASIL, 

2009). 
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Ao admitir o cliente vítima de traumatismo crânio encefálico (TCE) na 

unidade de emergência, cabe ao enfermeiro a função de coletar sua história, 

abordar as vias aéreas, realizar imobilização da coluna cervical; aspiração 

orotraqueal, proporcionar ao cliente uma ventilação adequada, utilizando cânula 

de guedel quando necessário.  Mantendo cabeça alinhada e decúbito elevado a 

30°C. Observar a circulação e sinais de choque, verificação de pulso apical e 

radial, coloração da pele assim como a temperatura e umidade. Designar 

funções a equipe, manter acesso venoso calibroso ou cateter venoso central 

para quantificação da volemia, realizando balanço hídrico a cada hora. Realizar 

exame neurológico, aplicar ECG (WEHBE; GALVÃO, 2001).  

 

2.1. 3.1 Política Nacional de Humanização 
 

O acolhimento faz parte da Política de Humanização (PNH) do Ministério 

da Saúde, que traduz os princípios e a forma de envolver as relações dos 

profissionais com os usuários, entre os diferentes profissionais e ainda, entre 

diferentes pontos de atuação à saúde que constituem a rede de atenção do 

sistema único de saúde (BRASIL, 2004). 

O objetivo da Política Nacional de Humanização, é fortalecer a relação 

entre profissionais de saúde e os usuários, estreitando os laços de humanização 

com uma oferta por atendimento com qualidade, juntando os avanços 

tecnológicos com o acolher. Assim, o acolhimento nos serviços de saúde vem 

tendo destaque e consequentemente construindo um espaço para a discussão, 

sendo que o foco é mantido nas necessidades dos cidadãos e a produção de 

saúde, assumindo responsabilidades para conquistar melhorias, oferecer 

condições de trabalho e de atendimento, e se responsabilizar pela solução 

adequada do problema do usuário. Como eixo norteador das práticas de atenção 

e gestão em todas as instâncias, o Ministério da Saúde tem na sua 

implementação o serviço de urgência e emergência as seguintes diretrizes: 

1. Acolher a demanda por meio de avaliação de risco, garantindo o 

acesso referenciado aos demais níveis de assistência. 

2. ter comprometimento com a referência e contra referência, 

garantindo aumento na resolução da urgência e emergência promovendo assim 
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o acesso a estrutura hospitalar e encaminhamento ao setor adequado, conforme 

as necessidades de seus usuários. 

3. Definir protocolos clínicos, garantindo não haver intervenções 

desnecessárias e respeitando as necessidades e diferenças de cada usuário 

(BRASIL, 2004). 

 

2.1.3.1 Papel do Enfermeiro na Classificação de Risco/Acolhimento 
 

O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo 
Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 
421, de 15 de fevereiro de 2012, e CONSIDERANDO o artigo 11, inciso 
I, da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem nº 7.498, de 25 de 
junho de 1986, segundo o qual o Enfermeiro exerce todas as atividades 
de Enfermagem, cabendo-lhe, privativamente, a execução de cuidados 
de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões 
imediatas; dispõe sobre a classificação de risco e correspondente 
priorização do atendimento em Serviços de Urgência como um 
processo complexo, que demanda competência técnica e científica em 
sua execução; CONSIDERANDO que a metodologia 
internacionalmente reconhecida para classificação de risco (Protocolo 
de Manchester) prevê que o usuário seja acolhido por uma equipe que 
definirá o seu nível de gravidade e o encaminhará ao atendimento 
específico de que necessita; Art. 1º No âmbito da equipe de 
Enfermagem, a classificação de risco e priorização da assistência em 
Serviços de Urgência é privativa do Enfermeiro, observadas as 
disposições legais da profissão. RESOLUÇÃO COFEN Nº 423/2012 
Normatiza, no Âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 
Enfermagem, a Participação do Enfermeiro na Atividade de 
Classificação de Riscos (COFEN, 2018). 
 

 
Dentre tantas responsabilidades cabíveis ao enfermeiro, o acolhimento é 

uma das principais. Segundo a cartilha do Ministério da Saúde sobre acolhimento 

e classificação de risco, define que o acolhimento demonstra um ato de 

aproximação entre o profissional e o cliente, para que o mesmo sinta que está 

sendo aceito, recebido e sendo ouvido no momento do acolhimento (BRASIL, 

2009). 

Durante os momentos iniciais após um trauma, tanto no local que o fato 

ocorreu quanto na unidade de saúde representa uma fase extremamente 

importante na fisiopatologia da lesão causada no cérebro. Por isso, é função do 

profissional enfermeiro que recebe o cliente agir de maneira apropriada e em um 

tempo hábil, realizar o acolhimento enquanto presta a devida assistência 

necessária para poder melhorar o prognóstico neurológico gradativamente, caso 
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haja divergência ou falha em tal atuação poderá resultar em danos cerebrais 

secundários com graves sequelas na recuperação tardia das funções 

neurológicas. Os Padrões da Prática de Enfermagem em Emergência da 

Associação Americana de Enfermagem (AAE), são definidos em três níveis: o 

primeiro exige competência mínima para o enfermeiro prestar atendimento ao 

cliente traumatizado; no segundo o profissional necessita de formação específica 

em enfermagem em emergência e como último nível o enfermeiro deve ser 

especialista em área bem delimitada e atuar no âmbito pré e intra-hospitalar 

(WEHBE E GALVÃO, 2001).  

Considerando que o uso da ECG é de extrema importância na 

classificação de risco, deve-se levar em conta que instrumentos para avaliar algo 

tão complexo quanto o nível de consciência apresentam limitações, as quais 

devem ser avaliadas minuciosamente, bem como a possibilidade de haver 

discordância no escore de um mesmo cliente que ocorre quando a escala é 

aplicada por diferentes profissionais, ou pelo fato de que a escala analisa vários 

parâmetros e apresentam como resultado final, um escore total formado pela 

soma dos mesmos. Um mesmo escore total pode refletir situações clínicas 

distintas, que devem ser interpretadas pelos profissionais que à aplicam, sendo 

necessário a realização de um exame físico aprofundado, outro fato a ser 

considerado, é que os itens de uma escala e sua pontuação podem não ser 

fidedignos em todas as situações, quando refere as funções alteradas relativas 

à consciência do cliente (COREN, 2014). 

Neste sentido, define-se que a aplicação da ECG pode ser realizada pelo 

Enfermeiro, pois a lei que rege o Exercício da Profissão de Enfermagem, Lei 

nº7.498, de 25 de junho de 1986, regulamentada pelo Decreto nº94.406 de 08 

de junho de 1987, é bastante cristalina:  

[...] Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, 

cabendo-lhe: I - privativamente: [...]  

[...] m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que 

exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões 

imediatas; [...]   

Portanto, na Equipe de Enfermagem recomenda-se que apenas o 

Enfermeiro realize a aplicação da ECG, sendo que o mesmo deverá ser dotado 

de conhecimento e competência técnico/científica para tal (COREN, 2014).  
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Sugere-se a elaboração de protocolos institucionais com o objetivo de 

padronizar condutas a serem tomadas pela equipe interdisciplinar, garantindo 

assim uma assistência de enfermagem sem riscos ou danos ao cliente, danos 

estes causados por negligência ou imprudência, segundo o Artigo 45 do Código 

de Ética dos Profissionais de Enfermagem de 2017.  

 

2.1.4 Classificação de Risco 

 

Segundo Brasil (2009), a grande maioria das unidades que prestam 

assistência às urgências convivem com grandes filas onde as pessoas disputam 

o atendimento sem nenhum critério, a não ser a hora da chegada. A não 

classificação de riscos ou graus de sofrimento faz com que alguns casos se 

agravem antes mesmos de serem atendidos, fato que pode levar as vezes até a 

morte de clientes pelo não-atendimento no tempo adequado. 

Ciente das dificuldades existentes na atenção às urgências, Brasil lançou, 

em 2004, a cartilha da Política Nacional de Humanização (PNH), a qual fala 

sobre o acolhimento com avaliação e classificação de risco, como um 

instrumento que proporciona melhoria e mudança no trabalho da atenção em 

saúde, em especial nos serviços de urgência. 

A classificação de risco é um processo prático de identificação de clientes 

que necessitam de assistência imediata, de acordo com seu potencial de risco 

de morte, os agravos à saúde ou o grau de sofrimento, devendo o atendimento 

ser priorizado de acordo com a gravidade clínica do cliente, e não com a ordem 

de chegada ao serviço. O enfermeiro é o profissional indicado para avaliar e 

classificar o risco dos clientes que procuram os serviços de urgência. Para que 

esse processo seja realizado de forma correta, é recomendado a utilização de 

escalas/protocolos que estratifiquem o risco, por apresentarem maior 

fidedignidade, validade e confiabilidade na avaliação do estado clínico do cliente 

(SOUZA et al., 2011). 

 

Para Souza e Bastos (2008) a Classificação de Risco é entendida como:  
 

Um processo dinâmico que consiste em identificar o 

risco/vulnerabilidade do usuário, considerando as dimensões 

subjetivas, biológicas e sociais do adoecer, e desta forma orientar, 
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priorizar e decidir sobre os encaminhamentos necessários para a 

resolução do problema do usuário. 

 

O principal objetivo da criação de protocolos referentes a classificação de 

risco é ordenar os clientes que se dirigem aos serviços de urgência e 

emergência, antes da avaliação diagnostica e terapêutica completa, de forma a 

identificar os clientes com maior risco ou de evolução para demais complicações 

que não podem esperar por atendimento e garantir aos demais monitoramento 

continuo e a reavaliação até que possam ser atendidos pela equipe médica 

(COREN, 2016).  

Segundo o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco (GBCR), os 

protocolos mais utilizados para realização da classificação de risco, 

mundialmente então entre: 

· Modelo Australiano – Australian Triage Scale (ATS); 

· Modelo Canadense – Canadian Triageand Acuity Scale (CTAS); 

· Modelo de Manchester – Manchester Triage System (MTS); 

· Modelo Americano – Emergency Severity Index ( ESI); 

O GBCR é o único representante legal do Manchester Triage Group (MTG), 

que é a associação responsável por garantir que o sistema se mantenha seguro 

para o cidadão e para o profissional de saúde que o utiliza, são eles os 

responsáveis por capacitar formadores de vários estados e instituições e treinar 

profissionais em todo território nacional. No âmbito do SUS, a parte técnica dos 

sistemas estaduais de urgência e emergência dispõe sobre o acolhimento com 

classificação de risco ser realizado por profissionais de saúde, de nível superior, 

que sejam treinados e aptos para realizar tal função através dos protocolos pré-

estabelecidos (BRASIL, 2002).  

No Brasil, os estudos sobre a participação do enfermeiro na classificação 

de risco são poucos. A cartilha de classificação de risco, editada pelo Ministério 

da Saúde em 2004, fala sobre a necessidade de uma equipe multiprofissional 

para o desempenho dessa função. Foi após a atualização dos protocolos 

internacionais (do Reino Unido, Estados Unidos e Canadá) que o acolhimento 

realizado conforme a gravidade do cliente foi centralizada e privativa do 

enfermeiro. Parte disso ocorreu através de iniciativas, como a do Hospital Odilon 
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Behrens de Belo Horizonte, onde à classificação de risco é privativa do 

enfermeiro (Acosta, Duro, Lima, 2012). 

A PNH da Atenção e Gestão do SUS, em consideração ao protocolo de 

Manchester, recomenda a organização dos serviços de urgência e emergência 

em dois grandes eixos: o eixo dos clientes graves, com risco de morte de cor 

vermelho, composta pelas áreas, vermelha (emergência propriamente dita, para 

atendimento imediato dos clientes em risco de morte), de cor amarela (clientes 

críticos e semicríticos estabilizados)  verde (clientes não críticos em observação) 

e o eixo dos clientes não graves de cor azul (BRASIL, 2009). 

  

2.1.4.1 Protocolo de Manchester 

 

O Protocolo de Manchester foi elaborado com o objetivo de organizar a 

fila nos serviços de urgências para assegurar que clientes não esperem mais do 

que o tempo seguro para o primeiro atendimento médico (JUNIOR; TORRES; 

RAUSH, 2010). Esse sistema classifica os clientes através de cores que definem 

o grau de gravidade e consequentemente o tempo de espera para cada, essa 

classificação se dá através de uma triagem baseada nos sintomas. O Protocolo 

de Manchester recebeu este nome por ter sido utilizado pela primeira vez na 

cidade de Manchester, em 1997.  

Aos clientes acometidos por doenças mais graves é atribuída a cor 

vermelho, que necessita de atendimento imediato; aos casos muito urgentes 

recebem a cor laranja, que é referente ao tempo de espera de dez minutos; os 

casos urgentes a cor amarelo, que têm um tempo de espera estimado em 60 

minutos. E aos doentes que recebem verde e azul são casos de menor gravidade 

que devem ser atendidos sucessivamente no tempo de duas a quatro horas. 

(REZENDE, 2014). 
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Figura 1: Protocolo de Manchester 

 
Fonte: Aenfermagem, 2017 

 

2.1.4.2 Protocolo de Manchester no Brasil 

 

O Grupo Brasileiro de Acolhimento com Classificação de Risco (GBACR) 

é o representante oficial do protocolo no Brasil, autorizado pelo Manchester 

Triage Group (MTG) e British Medical Journal, detentores dos direitos autorais 

do protocolo, e o Grupo Português de Triagem (GPT), licenciado pelo MTG para 

tradução em língua portuguesa. No Brasil o protocolo de Manchester é recente, 

os primeiros relatos são desde 2008 quando foi implantado nas unidades de 

saúde de Minas Gerais (MG) e passou a ser adotado como política pública, o 
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estado de MG foi o pioneiro a adotar esse sistema de classificação dos clientes 

através das cores, conforme a urgência do atendimento, antes já era utilizado 

nas unidades de urgência e emergência com objetivo de organizar o fluxo de 

clientes e principalmente por esse sistema não trabalhar com diagnóstico, mas 

sim com sintomas dentro de um padrão internacional.  

  

2.1.4.5 O protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco do Hospital  

Municipal Odilon Behrens  

 

 No Brasil um dos protocolos desenvolvidos foi o protocolo do Hospital 

Municipal Odilon Behrens (HOB) em Minas Gerais, Brasil, que teve como 

fundamentos escalas e protocolos já existentes, utilizando-se assim do método 

canadense de coleta de dados. O HOB foi o primeiro hospital de Minas Gerais a 

implantar a classificação de risco, e se tornou referência nacional para 

implantação desse sistema. O Ministério da Saúde, vem procurando padronizar 

o processo de acolhimento com classificação de risco através da aplicação de 

medidas que uniformizem esse processo, em todo o território nacional. Por tanto, 

o Estado de Minas Gerais, optou pela modernização tecnológica e 

implementação do protocolo de Manchester informatizado, para direcionar a 

classificação de risco em todos os serviços de urgência do estado (SOUZA et.al; 

2011). 

 

2.1.5 Avaliação Do Nível De Consciência   
 

Os termos mais utilizados para definir o nível de consciência estão entre 

a letargia, sonolência, torpor, estupor, obnubilação, delírios e coma, esses 

podem deixar o profissional confuso devido a sua indefinição e conceitos que 

nem sempre são rigorosos e precisos.  Para realizar uma linguagem que seja 

compreendida por todas as classes, foram criadas escalas para realização da 

avaliação do nível de consciência. A ECG é padronizada e utilizada para 

avaliação do nível de consciência e destaca-se entre as demais escalas 

neurológicas, devido a sua eficácia e praticidade, esta foi desenvolvida para 
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tornar possível a monitorização das modificações das alterações globais do nível 

de consciência (ANDRADE; PAIVA e TEIXEIRA, 2007).  

Outro exemplo de escala utilizada para a avaliação do nível de 

consciência é a Escala de Coma de Jouvet (ECJ), que é utilizada com menor 

frequência do que a ECG na prática diária, essa escala tem a vantagem de 

permitir certa correlação anatômica com os parâmetros avaliados. Ela (ECJ) foi 

utilizada para estudos dos estados de consciência que se seguem ao estado de 

coma (estado vegetativo persistente), porém existem casos onde sua utilização 

foi feita nos estados agudos. Na ECJ são avaliados dois parâmetros: o primeiro 

é a perceptividade (função cortical) e o outro a reatividade (função da formação 

reticular ativadora ascendente – FRAA). Tem–se atribuído seu pouco uso a sua 

difícil aplicabilidade (MUNIZ; et al., 2007). 

Conhecendo o uso de ambas as escalas (ECG e ECJ), Nitrini e Bacheschi 

(1991), afirmam que uma escala complementa a outra, porém nos casos de 

rebaixamentos intensos utiliza-se a ECG com mais facilidade, pois é sucinta e 

permite que sua aplicação seja mais fidedigna, enquanto a ECJ é utilizada em 

casos que sejam mais próximos do normal, pois possui maiores possibilidades 

de analisar a função cortical do cliente.  

 

2.1.5.2 A Origem Da Escala De Coma De Glasgow 

 

Em 1970, o National Institutes of Health, Public Health Service, U.S. 

Department of Health and Human Services, financiou dois estudos internacionais 

paralelos. Enquanto um dos professores estudava o estado de coma de 

pacientes com traumatismos cranianos severos, o outro focalizava no 

prognóstico médico do coma. Assim foi possível desenvolver o Índice de coma, 

que logo após se transformou na ECG (figura 1) conhecida atualmente. A ECG 

foi criada em 1974, por Graham Teasdale e Bryan Jennett, ambos professores 

de neurologia na Universidade de Glasgow, inicialmente foi desenvolvida como 

uma forma de se avaliar a profundidade e duração clínica de inconsciência e 

coma dos clientes, também com intuito de padronizar os pontos de vista clínicos 

de adultos com TCE em estado grave, devido a sua simplicidade de aplicação 

também é utilizada para pacientes outros fatores desencadeantes de alterações 



30 
 

neurológicas. Em 1976/1977, foi revisada com o acréscimo de um sexto valor na 

resposta motora (SANTOS E SOARES, 2014).  

A ECG vem sendo utilizada mundialmente em clientes que dão entrada 

nas unidades hospitalares sejam eles vítimas de trauma crânio encefálico (TCE) 

e em clientes debilitados que apresentam alteração no sistema nervoso central, 

em quadros de choques graves ou outros fatores que causem rebaixamento do 

nível de consciência. Por tanto é reconhecida como um instrumento de suma 

importância na avaliação do estado neurológico desses clientes (KOIZUMI; 

ARAÚJO, 2005). Assim como no monitoramento do quadro clínico dos clientes. 

Teasdale e Jennett (1974), realizaram seus estudos com enfermeiros e 

médicos que atuavam diariamente com clientes que apresentavam disfunções 

neurológicas, isso por que queriam encontrar um método de avaliação que 

possibilitasse uma observação do doente por diferentes pessoas, mas que as 

levasse à mesma conclusão sobre o estado do mesmo. Com o passar das 

décadas, a ECG vem sendo utilizada como um método simples, rápido e 

satisfatório, na avaliação neurológica dos clientes. Perante a triagem no setor de 

emergência segundo o enfermeiro tem a função de realizar a avaliação e pontuar 

a melhor resposta para cada solicitação prestada dentro da escala 

(SCHWEITZER, 2011). 

 

Figura 2: Escala de Coma de Glasgow 

  
Fonte: KOIZUMI e ARAUJO; 2005. 
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2.1.5.2.1 Pontuação da Escala de Coma de Glasgow  

 

A ECG baseia-se na análise e somatório da pontuação de três elementos: 

Abertura ocular (AO) com variação de 4 a 1, Resposta verbal (RV) com variação 

de 5 a 1; e Resposta motora (RM) com variação de 6 a 1. A pontuação varia 

então de 15 a 3 pontos, sendo que 15 é a resposta normal e esperada de um 

cliente e 3 é a ausência de qualquer resposta (coma profundo).  

A pontuação é sempre realizada através da melhor resposta obtida do 

cliente. Pode-se dizer então que se o cliente está com um lado do corpo 

comprometido e o outro não, a pontuação dar-se-á para a resposta obtida pelo 

lado não comprometido. A escala abrange situações em que o doente não abre 

os olhos ou abre os olhos quando é chamado, encontra-se em silencio ou 

conversa normalmente, não se movimenta ou obedece a comandos quando 

solicitado, segundo o estudo, a ECG possibilita ao profissional de saúde a 

mensuração e nivelamento do estado neurológico do cliente assim como a 

possível recuperação do mesmo, de forma segura e eficaz, a escala pode ser 

utilizada em situações tão diversas como em casos de meningite, ataque 

cardíaco,  traumatismo craniano ou acidente vascular cerebral (AVC), entre 

outros (ARSALGARVE, 2017).  

Esta escala é utilizada também na classificação da gravidade da alteração 

neurológica dos clientes. Os que tiverem a pontuação entre 3 e 8, são 

considerados clientes graves e classificados como clientes em estado de coma, 

portando fica definido que estes necessitam de uma via aérea definitiva, ou seja, 

devem estar intubados. Os clientes com pontuação entre 9 e 12, são 

classificados com gravidade moderado, já os escores de 13 a 14 são de 

comprometimento leve, e com pontuação 15 na ECG correspondem aos clientes 

dentro da normalidade. 

Segundo Schweitzer (2011), no indicador de abertura ocular (AO) pode 

ser classificado em quatro itens: AO espontânea 04; através de estímulos verbais 

03; através de estímulos dolorosos 02; resposta ausente 01. A RV quando 

presente de forma coerente indica o mais alto grau de integração do Sistema 

Nervoso Central neste indicador a comunicação verbal do cliente é categorizado 

nos itens a seguir: orientado 05, que se refere aos indivíduos orientados em 

tempo, espaço e pessoa; confuso 04, inclui indivíduos capazes de manter a 
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conversação, porém de forma imprópria e desorientada; palavras inapropriadas 

03; sons ininteligíveis ou gemidos, 02; resposta ausente 01, esta última 

pontuação só é atribuída quando após várias estimulações dolorosas não se 

obtém nenhuma resposta. O indicador RM é representado através de: se o 

cliente obedece comandos verbais a pontuação é 06, isso significa que o 

paciente é capaz de obedecer a comandos simples; se localiza estímulos 05 isto 

quando localiza e procura remover a fonte de estímulo doloroso; retirada 

inespecífica 04, o indivíduo retira o estímulo doloroso mediante flexão do 

membro estimulado; padrão flexor 03 quando responde em flexão anormal 

conhecida como rigidez de decorticação, apresenta resposta ao estímulo 

doloroso caracterizada por adução do ombro e flexão do antebraço sobre o 

braço, acompanhada de flexão de punho e dedos, e extensão do membro inferior 

ipsolateral; padrão extensor 2, extensão anormal ou rigidez descerebrada, 

implica na presença de hiperextensão dos membros, rotação de membro 

superior e flexão de punhos; resposta ausente 1, não apresenta nenhuma 

resposta, mesmo mediante a estímulo doloroso (MUNIZ, el tal. 1997).  

Com a mesma linha de pensamento, utilizando outra forma de expressão, 

temos a colocação de Santos et al. (2016), que explica a abertura ocular (recebe 

pontuação 1 a 4): pode ser abertura ocular espontânea, quando ao ficar ao lado 

da cama do cliente ou mesmo durante os procedimentos ou qualquer avaliação 

recebe pontuação 4. Abertura ocular por estímulo verbal usando comandos 

simples como “abra os olhos”, às vezes o estímulo verbal é repetido por mais de 

uma vez, o escore dado é 3. Abertura ocular com estímulo doloroso, aplicado 

pelo profissional, em regiões como leito ungueal e por pressão supraorbital, o 

escore dado é 2. Caso não tenha abertura ocular mesmo após a aplicação de 

todos os estímulos descritos anteriormente, a pontuação dada é 1. 

Resposta verbal (pontuação de 1 a 5): o cliente é orientado no tempo, 

espaço e consciente, e capaz de responder de acordo com perguntas simples 

como “Qual sua data de nascimento? Ou “Onde você mora?” a pontuação é 5. 

Quando o cliente responde às perguntas, de maneira incoerentemente, ele está 

desorientado e confuso, a pontuação dada é 4. A pontuação 3 é dada para 

clientes cujas respostas não correspondem às questões. Quando há 

necessidade de realizar estímulo doloroso e a resposta do cliente são apenas 

gemidos/sons incompreensíveis, o escore dado é 2. Se nenhuma resposta for 
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apresentada pelo cliente, mesmo após a aplicação de todos os estímulos 

descritos anteriormente, a pontuação dada é 1 (SOUZA; ET AL., 2016). 

O terceiro e último item avaliado, é a resposta motora (pontuação de 1 a 

6): pontuação de 6 é dada para clientes que obedecem a comandos simples, 

como, “movimente os pés ou mãos” com resposta motora coerente com o que 

foi solicitado. Após um estímulo doloroso, o cliente encontra a origem e tenta 

remover o que está causando a dor com movimento de retirada no local 

estimulado, o escore dado é 5. Após um estímulo doloroso, o cliente é capaz de 

encontrar a dor e movimentar o membro por flexão, entretanto, o cliente não é 

capaz de remover a fonte de dor, o escore dado é 4. Um escore de 3 é dado 

para o cliente cuja resposta motora é por flexão, evidenciada pela resposta 

decorticação, portanto, apresentando os braços fletidos ou dobrados em direção 

ao tórax, mãos cerradas em punhos e pernas estendidas e pés virados para 

dentro. Um escore 2 é dado para clientes que a resposta motora é por 

movimento extensor e postura de descerebração no qual o pescoço é 

estendido, os braços são rígidos, estendidos perto dos cotovelos, as pernas 

estendidas ao nível dos joelhos e os pés em flexão plantar. Uma pontuação 1 é 

dada para o cliente que não apresenta resposta motora mesmo após a aplicação 

de todos os estímulos descritos anteriormente (SANTOS; ET AL., 2016). 

Através da ECG, também é possível que a equipe trace um parâmetro 

sobre a evolução ou regressão de clientes neurológicos, já que a diminuição de 

2 ou mais pontos do escore da ECG, determina que o cliente possa estar 

regredindo neurologicamente e torna-se um alerta para quem esteja prestando 

assistência ao mesmo (SANTOS E SOARES, 2014).  

 

2.1.5.2.2 Direcionamento das condutas após aplicação da ECG 
 

A ECG é utilizada como indicador clínico para intervenções em clientes 

com TCE. Durante a aplicação da escala pode-se obter a gravidade e qual 

procedimento a ser tomado, a gravidade pode ser dividida em TCE leve: para 

aqueles com pontuação entre 13 a 15 pontos, TCE moderado quando a 

pontuação vai de 9 a 12 e TCE grave se estiver entre 3 a 8. O TCE leve 

representa cerca de 80% dos casos, e normalmente evoluem com recuperação 
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sem intercorrências. Aproximadamente 3% desses clientes podem apresentar 

piora do quadro neurológico evoluindo para um TCE grave (DUTRA, 2013).  

Cerca de 10% dos TCE atendidos são moderados. Durante o exame físico 

esses clientes apresentam confusão mental, sonolência e rebaixamento do nível 

de consciência. Para escores abaixo de 14, há necessidade de realizar 

tomografia computadorizada (TC) e o médico neurocirurgião deve ser consultado 

para avaliação de necessidade de intervenção cirúrgica. Nesses casos os 

clientes precisam ser mantidos em unidade de terapia intensiva (UTI), 

necessitando de reavaliação dentro das primeiras 12h e nas 24h após o trauma. 

É recomendado realizar TC de controle, 12h e 24h após a primeira, a fim de 

descartar lesões cerebrais secundárias (GENTILE et al., 2011).  

Nos quadros de TCE grave, estão os clientes que possuem maior risco de 

mortalidade e de morbidade após o trauma. Nesses clientes a abordagem 

terapêutica deve ser imediata, enfatizando os cuidados hemodinâmicos e dando 

prioridade ao suporte ventilatório necessário. Todos os clientes com nível de 

consciência na ECG com pontuação menor que 8 precisam ser submetidos a 

uma via aérea definitiva e permanecer em ventilação mecânica até que seja 

viável a ventilação espontânea, que será possível apenas quando houver a 

melhora do quadro neurológico (GENTILE et al., 2011).  

 

2.1.5.2.3 Fatores limitantes na aplicação da ECG 
 

A ECG supracitada não está indicada para avaliação neurológica em 

crianças (para isso existe uma ECG adaptada) (figura 3), pois não possui valor 

coerente se o cliente não estiver estável nos quesitos de padrão respiratório e 

hemodinâmico, e se o cliente (criança) estiver sob efeito de drogas sedativas 

(SANTOS E SOARES, 2014).  

A ECG não deve ser aplicada em clientes sedados. A ECG não deve ser 

utilizada para avaliar escores de sedação, mas sim para verificar o 

funcionamento cerebral (ALCANTARA; MARQUES; 2009). O paciente sedado 

encontra-se em um estado de rebaixamento do nível de consciência, que é 

induzida por fármacos, e que causam perda total ou parcial da resposta aos 

estímulos externos de acordo com as doses de medicações administradas. 



35 
 

Figura 3: Escala de Coma de Glasgow Pediátrico 

 
Fonte: TAVARES, 2017.  

 

2.1.5.3 Atualização Escala de Coma de Glasgow 
 

Mesmo mantendo um ciclo numérico através de etapas na avaliação, 

alguns nomes da escala foram alterados. Em vez de “abertura ocular a dor”, 

agora usa-se o termo “pressão de abertura dos olhos” para que a natureza do 

estímulo seja registrada de forma mais coerente e precisa. Houve mudança 

devido a difícil definição de “dor” e pelas dúvidas sobre a necessidade e por 

muitas vezes se tornar ineficaz essa sensação ao cliente em coma. Também foi 

realizado a simplificação dos termos “palavras inadequadas” e “sons 

incompreensíveis” para “palavras” e “sons” (IESP; 2017). 

Segundo GCS (2017), a avaliação estruturada é realizada seguindo as 

etapas: 

· Verifique: Fatores que interferem com a comunicação, capacidade 

de resposta e outras lesões. 
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· Observe: A abertura ocular, o conteúdo do discurso e os movimentos 

dos hemicorpos direito e esquerdo. 

· Estimule: Estimulação sonora: Ordem em tom de voz normal ou em 

voz alta, ou estimulação física: pressão na extremidade dos dedos, 

trapézio ou incisura supraorbitária. 

· Pontue: De acordo com a melhor resposta observada. 

 

O primeiro passo é “verificar”, que tem como objetivo de identificar todo e 

qualquer fator que possa interferir com a comunicação, capacidade de respostas 

e outras lesões. Nessa hora é necessário avaliar se o paciente apresenta algum 

fator que impossibilite a aplicação da escala. O segundo passo é “observar”. 

Observar o cliente e estar atento a qualquer comportamento espontâneo dentro 

dos três componentes da escala, que são a abertura ocular; o conteúdo do 

discurso; e movimentos dos hemicorpos direito e esquerdo. O terceiro passo é 

“estimular”, caso o paciente não responda espontaneamente ao que lhe for 

solicitado, é necessário estimular uma resposta. O quarto e último passo, é 

“pontuar”. As melhores respostas obtidas do cliente devem ser marcadas em 

cada um dos três itens da escala. E se algum fator impede a vítima de realizar a 

tarefa solicitada, ao em vez de pontuar numericamente, é utilizado o termo não 

testável (NT).  Ao final da avaliação, as respostas correspondem a uma 

pontuação que irá indicar, a situação do cliente de forma mais clara (GCS; 2017). 

Com a atualização da escala, o processo de avaliação é mais objetivo e 

de fácil compreensão, dando maior importância para as pontuações individuais 

do que para a soma total. Os números de mãos curtas também podem ser 

adicionados como uma forma de se obter a pontuação de Coma total (por 

exemplo, O2V4M6 = 12). Essa pontuação fornece uma avaliação geral da 

gravidade do quadro do cliente, e ainda assim (diferente da escala anterior) 

possui seus caracteres alfabéticos deixando claro qual a pontuação de cada 

resposta. Ressaltando que assim, uma pontuação total de 8 pode ser O2V2M4 

ou O1V1M6, com implicações muito diferentes para a gravidade da condição do 

paciente (GCS, 2017). 

Além das alterações supracitadas, o fator resposta motora, foi atualizada 

diferenciando a flexão “normal” e “anormal” para melhorar o diagnóstico do 

cliente (figura 4). Em relação ao estímulo, no primeiro documento publicado, não 
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havia uma especificação sobre quais as formas de estímulos poderiam ser 

aplicadas. Na atual, a escala possui a indicação de quais são os estímulos 

adequados e na ordem em que devem ser aplicados no paciente (figura 3) (GCS; 

2017). 

 

Figura 4: Resposta motora/Flexão Normal e Anormal 

 
Fonte: GCS; 2017 

 

Figura 5: Locais para Estimulação Física 

 
Fonte: GCS; 2017 

 

Uma das melhores alterações, entram na parte do estimulo físico. Ao 

invés de aplicar estimulo doloroso no cliente, é necessário realizar estímulos por 

10 segundos, através de: uma pressão no leito ungueal (dedo) (como ilustra a 

figura 5), outro estimulo é um pinçamento do musculo trapézio, e incisura no arco 

supraorbitária e após realizar cada estimulo se deve atribuir o melhor valor obtido 
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na escala. A preocupação durante a aplicação da força indevida exercida 

repetidamente no cliente, causa danos mesmo em casos esporádicos, por tanto 

a pressão na lateral do dedo foi inserida como a primeira alternativa (GCS, 2017). 

  

Figura 6:  Escala de Coma de Glasgow Atualizada

Fonte: GCS; 2017 
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Fonte: Proencio, 2018 
 

ABERTURA OCULAR 

1974 (ECG Anterior) 2017 (ECG Atualizada) 

Abertura Ocular Pontuação Abertura Ocular Pontuação 

Espontânea 4 Espontânea 4 

Ao estimulo 
verbal 

3 Ao Som 3 

Ao estimulo 
doloroso 

2 À Pressão 2 

Ausente 1 Ausente 1   
Não testável NT 

Quadro 1 - Diferença entre Escala de Coma de Glasgow antiga e atualizada 

RESPOSTA VERBAL 

1974 (ECG Anterior) 2017 (ECG Atualizada) 

Orientado 5 Orientado 5 

Confuso 4 Confuso 4 

Palavras 
Inapropriadas 

3 Palavras 3 

Sons 
Incompreensíveis 

2 Sons 2 

Ausente 1 Ausente 1 
  

Não testável NT 

RESPOSTA MOTORA 

1974 (ECG Anterior) 2017 (ECG Atualizada) 

Obedece a 
Comandos 

6 A Ordens 6 

Localiza e retira 
ao estimulo 

5 Localizadora 5 

Localiza o 
estimulo 

4 Flexão normal 4 

Responde em 
Flexão 

3 Flexão Anormal 3 

Responde em 
Extensão 

2 Extensão 2 

Ausente 1 Ausente 1 
  

Não testável NT 
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2.2 METODOLOGIA 

 

2.2.1 Tipo De Pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, retrospectiva de natureza 

quantitativa exploratória. Segundo Marconi e Lakatos (2011), a abordagem 

qualitativa trabalha os dados buscando seu significado, tendo como princípio a 

percepção do fenômeno dentro do seu contexto. O uso da pesquisa qualitativa 

procura captar a aparência do fenômeno e suas essências, procurando explicar 

sua origem, relações e alterações. 

Pesquisa exploratória é quando a pesquisa se encontra na fase inicial, 

tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto a ser 

investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento, ou seja, facilitar a 

delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação 

das hipóteses ou descobrir um novo tipo de utilização para o estudo. Assume, 

em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso (PRODANOV 

e FREITAS, 2013). 

 

2.2.2 População Amostra 

 

Para realização deste projeto, foram analisadas 150 fichas de triagem 

(através do prontuário externo) de clientes que deram entrada no setor de 

urgência e emergência no período de 01 à 15 de abril de 2018 em um hospital 

de Médio Porte, do Meio Oeste de Santa Catarina. 

 

2.2.1 Critérios de inclusão e exclusão  
 

Para a aplicação das escalas foram incluídos no estudo apenas as fichas 

de clientes atendidos pelo setor de urgência e emergência do hospital. As fichas 

analisadas foram de ambos os sexos, com faixa etária acima de 12 anos (exclui-

se crianças desta pesquisa pois para idade abaixo de 12 anos a ECG se aplica 

de forma diferente) e independente de raça, religião ou quaisquer outros fatores 

pessoais pois isso não implica na pesquisa. Ressaltando que apenas as fichas 

de usuários atendidos pelo Sistema Único de Saúde foram avaliadas. 
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2.2.1.2 Aspectos éticos 
 

O projeto foi realizado após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), 

indexado a Plataforma Brasil, o qual respeitaram todas as normativas vigentes 

para aplicação e execução de pesquisa utilizando seres humanos, conforme a 

resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, sob número de protocolo: 

80056617.5.0000.5593. 

 

2.2.3 Procedimentos 

 

A coleta de dados aconteceu no período de 01 à 15 de abril de 2018, as 

fichas analisadas foram conforme a ordem de atendimento dos clientes perante 

avaliação retrospectiva das fichas do Serviço de Arquivo Médico e Estatística 

(SAME), com autorização prévia da instituição mediante termo assinado e 

anexado a este projeto. Primeiramente foram analisadas as fichas de triagem, 

onde as informações relevantes para a pesquisa bem como a aplicação da ECG, 

dar-se-á pelo enfermeiro responsável do setor e os dados coletados anexo em 

ficheiro (Apêndice A) e foram diretamente do prontuário externo do cliente, 

dispensando que este assine o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, pois 

não haverá exposição de dados que comprometa a integridade dos clientes.   

Através das informações obtidas pelo pesquisador (Apêndice A) os dados 

foram utilizados para realizar a aplicação da ECG atualizada, baseado nos dados 

coletados do prontuário do cliente, assim foi realizado uma comparação entre a 

ECG utilizada na instituição (antiga escala) e a escala atualizada no ano de 2017 

(escala nova).   

Após realizar a comparação dos dados, os mesmos foram demonstrados 

através de gráficos e tabelas, descrevendo seus resultados e podendo então 

analisar as diferenças entre o escore das escalas, e as mudanças no tempo de 

espera/classificação de risco do cliente no setor de urgência e emergência. 
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2.2.4 Local da Pesquisa 
 

O local de estudo trata-se de um hospital de médio porte, com 

abrangência regional localizado no Meio Oeste de Santa Catarina, município de 

Caçador, com atendimento geral e alta complexidade em neurocirurgia e 

traumatologia ortopédica. Este atualmente conta com setor de Urgência e 

Emergência, Clínica Médica (SUS), Clínica Cirúrgica, Maternidade, Centro 

Cirúrgico, Pediatria, Clínica Médica Particular (convênios) e duas Unidades de 

Terapia Intensiva. Todos os setores com funcionamento de 24 horas. 

Contabilizando o total de 134 leitos.  

 

 2.3 ANALISE DOS DADOS E RESULTADOS  

 

Os dados coletados foram analisados de acordo com a estatística 

descritiva e posteriormente apresentados por meio de quadros e demonstração 

gráfica. Estatística descritiva é utilizada para descrever e explicar os dados que 

foram obtidos através de um estudo, por meio desta é possível que o 

pesquisador organize de forma resumida, interprete e exponha os resultados, as 

médias e porcentagens são exemplo (MORAIS, 2005). 

Após a realização da coleta de dados dos prontuários externos dos clientes 

atendidos contendo a ECG antiga que é utilizada na instituição, foi aplicado a 

ECG atualizada com base nas informações obtidas pela ficha de atendimento 

dos mesmos. Através disso foram demonstradas graficamente as diferenças 

encontradas no momento da classificação de risco que alteram a ECG e a 

“cor/tempo de espera” da classificação de risco, o que ocasiona na mudança de 

ordem de atendimento dos clientes. Para melhor entendimento ao citar “ECG 

vigente” o pesquisador se refere a ECG utilizada na instituição (ECG 

antiga/desatualizada), e ECG atualizada refere-se a ECG aplicada pelo 

pesquisador. 
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Gráfico 1: Identificação Dos Clientes Conforme A Faixa Etária

 

Fonte: Proêncio, 2018 
 

No gráfico 1, temos a relação de usuários que procuraram o serviço de 

urgência e emergência, conforme a faixa etária. Conforme o instrumento de 

coleta, a faixa etária foi separada num intervalo de 10 anos, com exceção da 

primeira categoria que se inicia aos 13 até 20 anos, devido a ECG não ser 

aplicada em crianças (menores de 12 anos 11 meses e 29 dias), para essa 

categoria existe uma ECG aperfeiçoada. 

O gráfico acima, demonstra que a faixa etária com maior número foi de 20 

a 29 anos, que equivalem a 38 atendimentos (25%) dos casos, seguido da faixa 

etária entre 13 a 19 anos com 20 atendimentos (14%) e 30 a 39 anos com 21 

atendimentos (14%). Dentre as três primeiras categorias fica claro que clientes 

com idade entre 13 a 39 anos deram entrada no setor de urgência e emergência 

com maior frequência, estes somaram juntos 53% do total, como cita um estudo 

realizado por RODRIGUES, et.al em 2015 onde afirma que entre a faixa etária 

com maior prevalência destacam-se 10 e 39 anos onde também houve 

predominância na faixa etária de 20 a 29 anos. Conforme demonstrado no 

estudo de (BECKER, 2009), a faixa etária com mais atendimentos no setor de 

urgência e emergência foi a de 18 a 29 anos, o que mostra semelhança com os 

dados do gráfico demonstrado.  
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O valor correspondente a 18 atendimentos (12%) divide-se entre a faixa 

etária de 40 a 49 anos e 60 anos que tiveram valores iguais de atendimentos. 

Com 15 casos (10%), está a faixa etária entre 50 a 59 anos e com menor número 

esta a faixa etária entre 70 e 79 anos 14 atendimentos (9%), e 80 a 89 anos 6 

atendimentos (4%). 

 

Gráfico 2:  Identificação Dos Clientes De Acordo Com O Gênero 

 
Fonte: Proêncio, 2018 

 

O gráfico 2, mostra a relação de usuários conforme o gênero. O gráfico 

demonstra que a maior procura de atendimentos é por parte do gênero feminino 

que são responsáveis por 94 ocorrências (63%), e do gênero masculino um total 

de 56 ocorrências (37%). 

Conforme a demonstração gráfica, podemos afirmar que houve uma 

maior predominância da procura do serviço de urgência e emergência pelo 

gênero feminino. Um estudo realizado por Díniz el al., 2014, tratando-se da 

demanda clínica de uma unidade de pronto socorro, também afirma que a 

análise dos dados analisados mostrou que, dos 364 pacientes estudados, 209 

(57,4%) eram do sexo feminino, e 155 (42,6%) do sexo masculino.  Um estudo 

realizado por OLIVEIRA et al., 2011, afirmou que a maior demanda do serviço 

de emergência também se mostrou predominantemente do gênero feminino, 
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porém numa diferença menos relativa entre os dois gêneros, com 53,7% dos 

atendimentos relacionados ao gênero feminino e 43,3% do gênero masculino.  

Segundo Pimentel 2011, a prevalência pela procura de atendimento nos 

estabelecimentos de saúde serem na maioria das vezes pelo sexo feminino, é 

possivelmente devido a menor inserção nesta no mercado de trabalho, com 

possível maior disponibilidade de tempo livre o que causa melhor percepção de 

necessidades de atendimento e prevenção em seu processo de saúde-doença. 

Porém a maior procura de atendimento pelo gênero feminino nem sempre é 

unanime, para Brito et al., 2013, em um estudo realizado no Pará a maior procura 

pelos atendimentos de emergência deu se pelo gênero masculino com um valor 

de 58,7% e 41 ,3% pelo gênero feminino. 

Nos gráficos 3, 4 e 5, estão descritas e quantificadas queixas referidas 

pelos clientes apresentadas no momento da classificação de risco. Observa-se 

que o valor total ultrapassa o número de atendimentos devido ao fato de que um 

único cliente tem a possibilidade de apresentar várias queixas, devido ao grande 

número de queixas houve a necessidade de dividi-las em três gráficos agrupados 

em ordem decrescente. 

Nota-se que alguns itens foram classificados como queixas pelo 

enfermeiro na classificação de risco, porém entende-se que o cliente não referiu 

tal problema (como intubação, acidente automobilístico, suspeita de fratura etc.), 

porém o sistema de triagem da instituição descreve como queixa onde o 

enfermeiro descreve a condição que o cliente se encontra, sinais e sintomas 

(Anexo A). 
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Gráfico 3: Classificação dos clientes conforme suas queixas 

 
Fonte: Proêncio, 2018 

Gráfico 4: Classificação dos clientes conforme suas queixas 

 
Fonte: Proêncio, 2018 
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Gráfico 5: Classificação dos clientes conforme suas queixas 

 
Fonte: Proêncio, 2018 

 

Em maior ocorrência de queixas relatadas no momento da classificação 

de risco, em primeiro lugar fica a dor abdominal 16 atendimentos (7%), queda de 

nível 15 atendimentos (6%), traumatismo crânio encefálico com 13 (5%), 

acidente automobilístico 12 (5%), parestesia 12 (5%), desorientação 11 (5%), 

suspeita de fratura de fêmur 11(5%), dor torácica 9 (4%), cefaleia 9 (4%), êmese 

9 (4%), febre 9 (4%), taquicardia 9 (4%).   

Num estudo realizado por Olivati, et al., em 2010 que traça o perfil dos 

clientes atendidos em um pronto socorro numa cidade no interior do estado de 

São Paulo, mostra que numa escala de 100%, as dores abdominais assumem 

6,28% dos casos, enquanto acidentes gerais que incluem traumas, fraturas, 

quedas e torções assumem o primeiro lugar com 14,52%, febre fica entre os 

primeiros colocados com 11,38%.  Freire et al., 2015, afirma que num estudo 

referente aos motivos que levam os usuários ao pronto atendimento, encontram-

se entre os casos mais frequentes, os quadros de sintomas gastrointestinais 

(12,22%), traumas (5,59%), e febre deu-se em maior valor (27,77%). 

Em um estudo realizado por Oliveski, et al., em 2017, mostra que no perfil 

clínico de usuários em um serviço de emergência referente as queixas, 21,3% 

referem queixas com relação ao sistema respiratório (sintomas de dispneia entre 
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outros), sistema digestórios com 18,38% desses os relatos são de dor 

abdominal, êmese e diarreia, seguido dos casos de traumas causados por 

quedas e ferimentos com 11,36%, referente ao sistema neurológico 7,36% que 

engloba os casos de cefaleia, febre, sincope, e em último caracterizam-se os 

casos do sistema cardiovascular com 5,47% e compreende as situações de 

hipertensão arterial sistêmica e dor torácica.    

Os casos de trauma por queda de nível e acidente automobilístico 

assumem valor significativo (gráfico 3) como podemos ver semelhança no 

estudo de Bertoncello; Cavalcanti e Ilha; 2012, que em relação ao mecanismo 

do trauma 46% foram causados por acidente automobilístico, e 15% foram por 

queda de nível.  
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Gráfico 6: Classificação Dos Clientes Conforme Sua Procedência  

 
Fonte: Proencio, 2018 

 

Como podemos ver o gráfico 6 buscou quantificar e caracterizar os 

usuários de emergência conforme a sua procedência, para este, foi estipulada 9 

razões para a procedência, desses os clientes com maior procedência deram 

foram provenientes de sua residência com 57 atendimentos (38%), na sequência 

clientes proveniente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 48 atendimentos 

(32%), dentro da macrorregião que abrange 19 municípios tais quais a instituição 

é referência, houve 17 atendimentos (11%) dentro desses atendimentos os 

clientes vieram de Calmon, Curitibanos, Fraiburgo, Lebon Régis, Videira, Timbó 

Grande e Rio das Antas. Atendimentos sem resposta referente a procedência 

foram 7 (5%). Através da Unidade básica de Saúde (UBS) foram 5 (3%). Por 

último apresenta-se 3 (2%) clientes provenientes do Centro de Atenção Psico 

Social (CAPS) e 1 da Casa Lar (1%). 
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Gráfico 7: Usuários Classificados Conforme a Cor/tempo de espera 
atribuída na Classificação de Risco 

 
Fonte: Proencio, 2018 

 

O gráfico 7, mostra que a classificação atribuída na maioria dos casos, foi 

a verde que corresponde a categoria de atendimento pouco urgente com um 

valor de 59 atendimentos (40%), nessa classificação o cliente pode aguardar um 

tempo de espera entre 60 a 120 minutos (Brasil, 2009).  O próximo valor 

encontrado é a classificação amarelo, que corresponde à 47 (31%) 

atendimentos, nesta o tempo de espera é entre 10 a 60 minutos (Brasil, 2009). 

A seguir vemos a classificação azul com 35 (23%) atendimentos, que se 

encaixam em um estado de atendimento considerado como não urgente, e 

podem aguardar até 240 minutos. Por fim encontra-se a classificação vermelho, 

com o menor índice que corresponde a 9 (6%) atendimentos, nessas situações 

o atendimento é considerado urgente e o cliente corre risco iminente de morte, 

o atendimento deve ser imediato (Brasil, 2009). 
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Gráfico 8: Divisão Dos Clientes, Conforme O Índice De Gravidade Da ECG, 
Aplicada Pelo Enfermeiro

 
Fonte: Proêncio, 2018 

 

No gráfico 8 observa-se a prevalência da ECG leve que engloba os 

escores de 13 a 15 e representam 119 atendimentos (79%), em seguida o grau 

moderado com escore entre 9 a 12 com 24 clientes (16%), e por último os casos 

mais graves com escore entre 3 a 8 onde juntos apresentam uma amostra de 8 

atendimentos (5%), porém foram mantidos separadamente para que seja 

possível avaliar exclusivamente os clientes que deram entrada com ECG 3, 

clientes que apresentaram ECG entre 4 a 8 representam 4 atendimentos (3%) e 

com  escore  3 houve 3 atendimentos (2%). 

Numa comparação com o estudo de Settervall; Sousa e Silva; 2011, 

coincide o maior valor de ECG classificados como leve (43%), porém quando 

cita a classificação grave (40,8%) difere do estudo atual que este item ficou com 

menor número de análises, e moderado (16,2%). Tal diferença pode ser 

justificada pelo fato de que no estudo dos autores supracitados, foram analisados 

apenas os casos que deram entrada com TCE, e no estudo atual a abrangência 

foi todo e qualquer atendimento que apresentou em sua classificação de risco a 

ECG. 
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Conforme a pesquisa de campo realizada por Bertoncello; Cavalcanti e 

Ilha; em 2012, onde classificou os itens de maneira parecida com o estudo atual, 

demonstra que 82,9%, ou seja, maior parte da amostra foram classificados como 

ECG leve (entre 13 a 15), 5% moderada (entre 9 a 12), grave 12,1%, os 

classificados como grave foram divididos entre 4 a 8 como no estudo atual, e 

tiveram 2,4%  enquanto os que deram entrada com ECG 3 que foram 9,7%.  

No gráfico 9, realizou-se a subdivisão da gravidade da ECG, para analisar 

qual a classificação de risco mais frequente para cada gravidade, divididos entre 

ECG leve (escore de 13 a 15), moderado escore de (9 a 12) e grave (4 a 8 

mostrando exclusividade no escore de valor 3). 

 
Gráfico 9: Classificação De Risco Dos Clientes Com Escore Entre 13 A 15 
Na Escala De Coma De Glasgow Aplicada Pelo Enfermeiro Da Instituição 

 

Fonte: (Proencio, 2018) 
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Gráfico 10: Classificação De Risco Dos Clientes Com Escore Entre 9 A 12 
Na Escala De Coma De Glasgow Aplicada Pelo Enfermeiro Da Instituição 

 
Fonte: (Proencio, 2018) 

 
Gráfico 11: Classificação De Risco Dos Clientes Com Escore Entre 4 A 8 Na 
Escala De Coma De Glasgow Aplicada Pelo Enfermeiro Da Instituição 

 
Fonte: (Proencio, 2018) 
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Gráfico 12: Classificação De Risco Dos Clientes Com Escore 3 Na Escala 
De Coma De Glasgow Aplicada Pelo Enfermeiro Da Instituição 

 

Fonte: (Proencio, 2018) 

 

Ao analisar o gráfico 9, notou-se que 119 clientes foram classificados na 

ECG com escore entre 13 a 15 (79% da amostra total). A predominância é a 

classificação de risco verde que representa 52 casos (44%), em seguida azul 

com 33 atendimentos (28%), amarelo com 32 atendimentos (27%) e por último 

e com menor número de atendimentos vermelho com 2 atendimentos (1%). Nos 

casos onde a gravidade foi leve, os clientes foram classificados em sua maioria 

como verde e azul, ou seja, o tempo de espera por atendimento de 120 e 240 

minutos respectivamente (JUNIOR; SALGADO E CHIANCA, 2012).  

O gráfico 10 mostra que o total de clientes com escore entre 9 a 12 na 

ECG é 24 (16% da amostra total). A maior parte desses receberam classificação 

amarelo 13 casos (54%), em seguida o verde 7 (25%), na sequência vermelho 

com 3 (13%) atendimentos e por último azul com 2 (8%) atendimentos. Quando 

a ECG atribuída foi moderada, a classificação que predominou foi amarelo onde 

o tempo de espera pode ser de 10 a 60 minutos (BRASIL, 2009). 

O gráfico 11, representa a ECG com escore entre 4 a 8 o total de clientes 

é 4 (3% da amostra total) e desses 2 (50%) receberam classificação vermelho, 
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verde e azul ambos com 1 atendimento cada (25%). Para melhor compreensão, 

mostrou-se exclusividade (gráfico 12) ao escore com valor igual a 3 (2% da 

amostra total), devido a sua maior gravidade e importância. No total da amostra 

3 clientes receberam essa pontuação. Representado pela classificação de risco 

vermelho com 2 atendimentos (67%), e amarelo com 1 (33%) lembrando que o 

cliente pode aguardar entre 10 a 60 minutos. Há predomínio da classificação 

vermelho, quando a ECG dos clientes é grave (entre 3 a 8), ou seja, esses 

clientes necessitam de atendimento imediato, sem poder aguardar por 

assistência (BRASIL, 2009). 

Referente as informações acima, percebe-se a importância que a ECG 

apresenta durante a classificação de risco. Quanto maior o escore da ECG, 

melhor a condição do cliente e o tempo de espera por atendimento, e quando o 

escore da ECG foi menor, o tempo de espera por atendimento diminui 

consequentemente.  

A partir do gráfico 13 inicia-se a comparação entre a ECG aplicada na 

classificação de risco pelo enfermeiro e a ECG atualizada aplicada pelo 

pesquisador. Entre as 150 fichas analisadas, 28 apresentaram diferença (19%) 

em sua ECG, quando comparadas a ECG atualizada, enquanto 122 escalas 

(81%) permaneceram com o mesmo escore, importante salientar que as análises 

que permaneceram com o mesmo escore, 82 delas (55%) apresentava ECG 

igual a 15, ou seja, não houve fator ou sintoma que necessita-se de alteração. 

Foi realizado então a demonstração gráfica destas alterações apresentadas nas 

28 amostras alteradas. Os gráficos foram separados conforme sua ordem entre 

resposta ocular (AO), resposta verbal (RV) e resposta motora (RM), houve a 

necessidade de mantê-los separadamente devido ao fato de que a ECG 

atualizada não tem foco na soma do escore dos três itens avaliados, e sim em 

cada item e sua pontuação individualmente (levando em consideração sempre a 

melhor resposta obtida).  
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Gráfico 13:Abertura Ocular (AO) Na ECG Utilizada Na Instituição Aplicada 
Pelo Enfermeiro Na Classificação De Risco 

 
Fonte: Proencio, 2018 

 

Gráfico 14: Abertura Ocular (AO) Na ECG Atualizada Aplicada Pelo 
Pesquisador 

Fonte: Proencio, 2018 

 

O gráfico 13 mostra a prevalência do escore de valor 4 que representa 

“abertura ocular espontânea” com 19 atendimentos (68%), em seguida o escore 

1 representado pela opção “ausente” com 4 atendimentos (14%), o escore 2 “à 
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dor” com 3 atendimentos (11%) e por último o escore 3 representado pela 

resposta ocular “ao comando verbal” com 2 atendimentos (7%).  

No gráfico 14, observa-se que utilizando a ECG atualizada, 22 clientes 

(79%) se encaixariam no escore 4 que seria abertura ocular espontânea, 

enquanto 6 clientes (21%) receberam ECG classificada como não testável, isso 

por que houve algum fator externo que impossibilitou a avaliação deste item 

conforme mostra a tabela abaixo: 

 

Quadro 2:  Descrição do item Abertura Ocular que apresentaram alteração, 
quando aplicadas pelo pesquisador através da ECG atualizada 

ECG ANTERIOR ECG 

ATUAL 

FATOR QUE INTERFERIU NA 

ABERTURA OCULAR 

QUANTIDADE DE 
CLIENTES 

1 – Ausente Não 

testável 

Sedação + Intubação Orotraqueal 

(IOT) 

3 

2 – A dor Não 

testável 

Crise Convulsiva 1 

3 - Ao comando 

verbal 

Não 

testável 

Síndrome especial que limita a 

abertura ocular espontânea 

1 

1- Ausente Não 

testável 

Ferimento corto contuso na 

face/Região Ocular bilateral 

1 

Fonte: Proencio, 2018 

 

Houve a alteração entre uma escala e outra, devido ao pesquisador levar 

em consideração o fato de que se deve pontuar de acordo com a melhor resposta 

obtida, na maioria dos casos em que houve alteração na resposta ocular 

(aplicada pelo enfermeiro na instituição), foi pontuado através da observação de 

apenas um lado do cliente (o hemicorpo prejudicado). Por exemplo, clientes que 

deram entrada com trauma/corpo estranho no olho esquerdo, receberam escore 

na ECG diminuído (escore 1, resposta ocular ausente), porém em seu olho 

direito não houve alteração com o trauma/corpo estranho, abertura ocular foi 

pontuada como espontânea pelo pesquisador por isso houve a diferença entre 

uma ECG e outra, considerando a melhor resposta do cliente (GCS, 2017). 
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Gráfico 15: Resposta Verbal (RV) Na ECG Utilizada Na Instituição Aplicada 
Pelo Enfermeiro Na Classificação De Risco

 
Fonte: Proencio, 2018 

 

Gráfico 16: Resposta Verbal (RV) na ECG atualizada aplicada pelo 
pesquisador 

 
Fonte: Proencio, 2018 
 

O gráfico 15 demonstra que maior parte dos clientes receberam escore 5, 

com 16 clientes (57%) que representam a “orientado e conversando”, seguido 

do escore 1 “ausente com 6 atendimentos (21%), escore 2 com 3 casos (11%) 

57%

21%

11%

7%

4%

RESPOSTA VERBAL - ECG VIGENTE

Orientado e conversando

Ausente

Sons Incompreensíveis

Palavras inapropriadas

Desorientado e
Conversando

61%

39%

RESPOSTA VERBAL - ECG ATUALIZADA

Orientado

Não Testável



59 
 

“palavras incompreensíveis”, com escore 3 demonstra 2 atendimentos (7%) que 

é a “com palavras inapropriadas”, e por último o escore 4 que representa 

“desorientado e conversando” com 1 atendimento (4%).  

Conforme a demonstração no gráfico 16, podemos observar que 

utilizando a ECG atualizada, 17 clientes (61%) se encaixariam no escore 5 que 

a RV é “orientado”, enquanto 11 clientes (39%) receberam ECG classificada 

como não testável, isso por que existiu algum fator que impossibilitou a avaliação 

deste item conforme mostra a tabela abaixo: 
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Quadro 3: Descrição do item Resposta Verbal que apresentaram alteração na 

ECG aplicada na Triagem, e quando aplicadas pelo pesquisador na ECG 

atualizada 

ECG ANTERIOR ECG 

ATUAL 

FATOR QUE INTERFERIU NA 

ABERTURA OCULAR 

QUANTIDADE 
DE CLIENTES 

1- Ausente Não 

testável 

Sedação + Intubação Orotraqueal 

(IOT) 

1 

1- Ausente Não 

testável 

Crise Convulsiva 1 

1-Ausente Não 

testável 

Corpo estranho em região oral, que 

interfere na resposta verbal 

1 

1-Ausente Não 

testável 

Deficiência auditiva/ verbal, que 

interfere na resposta verbal 

1 

1-Ausente Não 

testável 

Uso de traqueostomia permanente, 

fator que interfere na resposta verbal 

 

 
3 

2- Palavras 

incompreensíveis 

Não 

testável 

Sedação + Intubação Orotraqueal 

(IOT) 

1 

2- Palavras 

incompreensíveis 

Não 

testável 

Síndrome especial que prejudica 

resposta verbal 

1 

3– Palavras 

inapropriadas 

Não 

testável 

Sedação + Intubação Orotraqueal 

(IOT) 

1 

3 – Palavras 

inapropriadas 

Não 

testável 

Cliente com histórico de Mal de 

Alzheimer, fator que interfere na 

resposta verbal devido a períodos de 

desorientação 

1 

Fonte: Proencio. 2018 

 

Podemos observar que nos clientes que apresentam algum fator que 

prejudique a melhor resposta verbal a ser obtida, não se aplica escores 

numéricos, e sim o fator NT (GCS, 2017). A tabela acima demonstra, 6 casos 

divididos entre clientes em uso de traqueostomia e com IOT+ sedação, 

comparam-se ao estudo de Kuzomi em 2014 quando mostra uma instituição que 

tem seguido como alternativa usada na prática, ao classificar o cliente em uso 

de  intubação endotraqueal/traqueostomia, adotam como norma a pontuação 1 

(RV ausente), devido ao fato do cliente possuir um fator de impedimento na 

melhor resposta, após isso os profissionais deveriam registrar qual foi o tipo de 

impedimento, daí mostra-se o quão importante se torna a atualização da ECG. 
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Nessa amostra (tabela 2) 11 clientes que antes haviam sido classificados com 

RV com escores que podem ser considerados irregulares, na atualização da 

ECG podem ser classificados como NT, sem sugerir interferência em seu nível 

de consciência, quando avaliado por outro profissional.  

 

Gráfico 17: Resposta Motora (RM) Na ECG Utilizada Na Instituição Aplicada 

Pelo Enfermeiro Na Classificação De Risco 

 
Fonte: Proencio, 2018 
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Gráfico 18: Resposta Motora (RM) na ECG atualizada aplicada pelo 

pesquisador 

 
Fonte: Proencio, 2018 

 

No gráfico 17, em relação a RM 12 atendimentos receberam escore 5 

(43%) que é referente a “localiza a dor”, seguido do escore 6 que é “obedece a 

comandos” com 5 atendimentos (18%), após aparecem os escores 4 e 1, 

“movimento de retirada” e “ausente” respectivamente, ambos com 4 

atendimentos (14%),  escore 2 “Extensão normal” com 2 atendimentos (7%) e 

por último escore 3 “flexão anormal” com 1 atendimento (4%).  

Percebe-se que no gráfico 18, quando aplicado a ECG atualizada, 18 

atendimentos (64%) representam o escore 6 com a opção “ordens”, 9 

atendimentos (32%) são incluídos ao item não testável e 1 atendimento (4%) 

com escore 5 “flexão normal” (escore aplicado pelo enfermeiro na classificação 

de risco, e quando aplicado na ECG atualizada permaneceu com pontuação 5, 

consta no gráfico por apresentar alteração nos outros itens da escala). 

  

64%

32%

4%

RESPOSTA MOTORA - ECG ATUALIZADA

A ordens

Localiza a dor

Flexão normal
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Quadro 4 - Descrição do item Resposta Motora que apresentaram alteração na 
ECG aplicada na Triagem, e quando aplicadas pelo pesquisador na ECG 
atualizada 

ECG 

ANTERIOR 

ECG ATUAL FATOR QUE INTERFERIU NA 

ABERTURA OCULAR 

QUANTIDADE 
DE CLIENTES 

1 – Ausente Não testável Sedação + Intubação Orotraqueal (IOT) 1 

1 - Ausente Não testável Déficit Neológico Crônico (Tetraplegia) 

que interfere na resposta Motora 

2 

1 - Ausente Não testável Cliente com histórico de Esclerose 

Lateral Amiotrófica, que interfere na 

resposta motora 

1 

1- Ausente Não testável Deficiência auditiva/ verbal, que 

interfere na resposta verbal 

1 

1– Extensão 

anormal  

Não testável Sedação + Intubação Orotraqueal (IOT) 2 

3 – Flexão 

anormal 

Não testável Crise Convulsiva 1 

4 – 

Movimento de 

Retirada 

Não testável Cliente com Sequela de AVC 

(hemiplegia a esquerda) e com suspeita 

de novo AVC devido a paresia em MSD, 

fatores que interferem na resposta 

motora 

1 

5 – Localiza a 

dor 

6 – Obedece 

a Comandos 

Cliente com dificuldade de 

movimentação em hemicorpo devido a 

dor sem histórico de trauma 

6 

5 – Localiza a 

dor 

6 – Obedece 

a comandos 

Cliente com dificuldade de 

movimentação em hemicorpo devido a 

dor com histórico de trauma 

4 

5 – Localiza a 

dor 

6 – Obedece 

a comandos 

Cliente fazendo uso de tala gessada em 

membro superior, com demais 

extremidades sem interferências e com 

movimentação preservada 

1 

5 – Localiza a 

dor 

6 – Obedece 

a comandos 

Cliente foi picado por inseto, apresentou 

edema e dificuldade de mobilidade em 

MSD (na mão), demais extremidades 

sem interferências e com movimentação 

preservada 

1 

Fonte: Proencio, 2018 
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Tanto o gráfico 17 e 18 quanto no quadro apresentados acima, nota-se 

que na maioria das 28 escalas que apresentaram alteração em algum dos três 

critérios de avaliação, 21 fazem parte do item “resposta motora”, destes 9 

receberam escore clientes classificados na ECG como resposta motora ausente, 

quando aplicados na ECG atualizada, entram na opção não testável, devido a 

apresentarem ou possuírem algum fator que limite sua resposta verbal, 

dificultando a aplicação da melhor resposta obtida neste item.  

Entre as 28 fichas que apresentaram alteração (19%) na ECG, 14 delas 

(50% das escalas que tiveram alteração) apresentaram mudança na 

classificação de risco (levando em conta suas queixas, sintomas e sinais vitais, 

descritas na anamnese) alterando o tempo de espera conforme a gravidade do 

cliente.  

Após a comparação entre as escalas (vigente e atualizada), realizou-se a 

classificação de risco que estes clientes receberiam com a utilização da ECG 

atualizada. Dos 28 atendimentos que apresentaram mudança na ECG, 14 

apresentaram diferença na classificação de risco, conforme demonstrado nos 

gráficos abaixo. 

 

Gráfico 19: Classificação De Risco, Conforme O Tempo De Espera 

Atribuída Aos Clientes Pelo Enfermeiro, Quando Houve Alteração Na ECG 

  
Fonte: Proencio, 2018 
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14%
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Gráfico 20: Classificação De Risco Atribuída Pelo Pesquisador, Quando 
Houve Alteração Na ECG 

 
Fonte: Proencio, 2018 

 

 O gráfico 19, foi baseado nos 14 clientes que apresentaram diferença na 

sua classificação de risco, com a ECG vigente vemos que a maior incidência é 

o amarelo com 6 atendimentos (43%), seguido do azul que representa 4 

atendimentos (29%), verde e vermelho com a mesma quantidade 2 

atendimentos cada (14%). 

O gráfico 20, demonstra que quando utilizada a ECG atualizada a 

classificação de risco com maior índice é verde com 6 (43%), seguido do amarelo 

com 4 (29%) e por último vermelho com 4 (28%), nota-se que não houve nenhum 

atendimento que pudesse ser classificado como azul. Entre as 28 amostras que 

apresentaram alteração na comparação do escore entre as escalas, 50% 

mostram mudança na classificação de risco. 

 

  

  

43%

29%

28%

ECG ATUALIZADA

VERDE
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O enfermeiro é o profissional responsável pela avaliação dos clientes, na 

porta de entrada da instituição hospitalar e pela realização da classificação de 

risco, fazendo uso do seu conhecimento científico e habilidades práticas para tal. 

Ao utilizar a Escala de Coma de Glasgow, ele define o nível de consciência que 

o cliente se encontra e seu tempo de espera por atendimento conforme sua 

gravidade. 

Após o desenvolvimento dessa pesquisa através dos dados 

apresentados, evidenciou-se que a maior procura por atendimento ocorreu pelo 

gênero feminino e com faixa etária entre 20 a 29 anos, quanto a procedência a 

predominância dos clientes são os encaminhados através da Unidade de Pronto 

Atendimento. Observou-se que as queixas que apresentaram ECG com escore 

abaixo de 15 na classificação de risco realizada pelo enfermeiro, foram os casos 

de rebaixamento do nível de consciência, agitação psicomotora, fratura/suspeita 

de fratura, surto psicótico, hipoglicemia, parestesia, queda de nível, clientes que 

deram entrada intubados, politraumas, traumas, TCE, crise convulsiva, 

intoxicação exógena, queda de nível, suspeita de AVC, luxação de ombro, corpo 

estranho, hemiplegia, sequela AVC, desorientação e suspeita de meningite.  

Ao realizar a comparação entre as escalas (antiga e atualizada) conclui-

se que 19% da amostra apresentaram diferença no escore da ECG, e desses, 

50% apresentaram mudança na cor da classificação de risco. Através dos dados 

apresentados pode se afirmar que existe diferença estatística entre a ECG 

vigente e a ECG atualizada, o que faz com que a ECG tenha grande influência 

na classificação de risco pois também apresenta mudança (levando em conta o 

histórico do cliente e seus sinais vitais) alterando a ordem e o tempo de espera 

por atendimento.  

Referente aos clientes que não apresentaram alteração entre uma escala 

e outra, 54% tiveram escore 15 na ECG vigente bem como na ECG atualizada 

por não apresentarem alteração ou impedimento. Supõe-se que caso fosse 

realizado um novo estudo, avaliando apenas as ECG com escore diferente de 

15, a maioria apresentaria alteração na ECG vigente quando comparados a ECG 

atualizada.  
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 Após o término dessa pesquisa, fica como sugestão para a instituição 

realizar um   estudo para a implantação da ECG atualizada, e que através disso 

seja realizada educação continuada e permanente com os enfermeiros que 

fazem uso da mesma. A ECG tem grande importância na unidade hospitalar, é 

utilizada em todos os setores desde a entrada do cliente na classificação de 

risco, na sala de emergência, na UTI, centro cirúrgico, clínica médica e 

pediátrica, fazer o uso de uma escala desatualizada pode causar prejuízos ao 

cliente que pode não receber a assistência necessária no momento da avaliação 

aumentando o índice de sequelas e o risco de óbito. Sugere-se também que seja 

implantado uma ECG pediátrica na classificação de risco, para que as crianças 

tenham uma avaliação aprimorada em relação a classificação do nível de 

consciência, pois ainda não está implantada na classificação de risco para que 

seja utilizada, quando há necessidade do uso é feito o escore através da ECG 

de adulto (como é feito na classificação de risco), ou através de aplicativos e 

internet. 

Para finalizar, esta pesquisa proporcionou maior conhecimento científico 

sobre a atualização da ECG e foi possível estabelecer o quão importante é sua 

utilização na classificação de risco nos clientes que apresentam complicações 

com alterações neurológicas.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - Dados que foram coletados das fichas de atendimento (fichas 

de triagem) 

Gênero         

Idade         

Classificação de 
risco atribuída pelo 
enfermeiro 

        

Classificação de 
risco atribuída pelo 
pesquisador 

        

Escala de coma de 
Glasgow na triagem 
(aplicada pelo 
enfermeiro na hora 
da triagem)  

        

Escala de coma de 
Glasgow atualizada 
(aplicada pelo 
pesquisador durante 
a pesquisa de 
campo) 

        

Dor         

Queixa atual da 
consulta 

        

Fatores que 
interfiram na ECG 
(Quando a mesma 
obtiver resultado 
não testável) 

        

Procedência do 
paciente 
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  ANEXOS 
 

ANEXO A: Modelo de classificação de risco, utilizada no setor de urgência e 

emergência da instituição  
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ANEXO B -  Escala de Coma de Glasgow, disponivel na classificação de risco 

na instituição 

 

 
 

 


