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C OMPROVA
Factors que interfereixen en
la comunicació, capacitat de
respondre i altres lesions

O BSERVA

VALORA

ESTIMULA

Obertura ocular, contingut del
discurs i moviment tant del
costat dret com de l’esquerre

So: dient o cridant una ordre
Física: pressió a la punta de dit,
trapezi o arc supraorbitari

Puntua d’acord amb la millor
resposta observada

Obertura ocular
Classificació

Puntuació

Obre abans de l’estímul

Espontània

4

Després de donar o cridar l’ordre

Al so

3

Després de pressió a punta de dit

A la pressió

2

No obre ulls, no hi ha cap factor que interfereixi

Cap

1

Tancats per un factor local

No valorable

NV

Classificació

Puntuació

Dona correctament el nom, lloc i data

Orientat

5

No està orientat però comunica de forma coherent

Confús

4

Paraules aïllades intel·ligibles

Paraules

3

Només sons o gemecs

Sons

2

Sense resposta audible, no hi ha cap factor que interfereixi

Cap

1

Factor que interfereix amb la comunicació

No valorable

NV

Classificació

Puntuació

Obeeix ordre de 2 passos (p.ex: obri la boca i tregui la llengua)

Obeeix ordres

6

Porta la mà per sobre la clavícula en estimular cap o coll

Localitza

5

Doblega braç ràpidament, amb característiques normals

Flexió normal

4

Doblega braç, amb característiques predominantment anormals

Flexió anormal

3

Estén el braç pel colze

Extensió

2

Sense moviment a braços o cames, no hi ha cap factor que interfereixi

Cap

1

Paralitzat o amb altre factor limitant

No valorable

NV

Criteri

Observat

Resposta verbal
Criteri

Observat

Millor resposta motora
Criteri

Observat

Llocs per a l’estimulació física
Pressió a punta de dit

Pinçament trapezi

Arc supraorbital

Característiques de la resposta de flexió
Modiﬁcat amb el permís de Van Der Naalt 2004
Ned Tijdschr Geneeskd

Flexió anormal

Flexió normal

Estereotip lent
Braç sobre tòrax
Rotació avantbraç
Polze apretat
Extensió cama

Ràpida
Variable
Braç s’allunya del cos
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