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DOR?

Uma “desagradável experiência  sensorial e emocional associada a 

um dano atual  ou potencial do tecido ou descrita em termos deste 

dano” 
International Association for the Study of Pain (IASP), 1986
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Em 1996, a American Pain Society (APS) 

a introduziu como “o 5º sinal vital” 

Dor sensação individual e subjetiva:
Experiências dolorosas anteriores, etnia, sexo, idade,... 
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A Escala Visual Analógica – EVA

Consiste em auxiliar na aferição da intensidade da dor no

paciente, é um instrumento importante para verificarmos a

evolução do paciente durante o tratamento e mesmo a cada

atendimento, de maneira mais fidedigna.
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atendimento, de maneira mais fidedigna.

A EVA é classificada como unidimensional, pois avalia somente uma

das dimensões da experiência dolorosa, a intensidade (LIMA NETO;

GOLDENBERG; JUCÁ, 2003).

Intensidade da dor seja conceituada, ao invés de definida.

Subestimação da dor?
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EVA tem característica linear quando aplicada à dor de média e de

pouca intensidade. Isto é um dos fatores de credibilidade da

ferramenta.

Essa linearidade preconiza que quando um paciente apresenta um

valor alto e depois um valor mais baixo, a dor realmente diminuiu na
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valor alto e depois um valor mais baixo, a dor realmente diminuiu na

proporcionalidade indicada.

Myles e Troedel (1999),
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Escala Verbal - o paciente quantifica a experiência dolorosa

usando frases que representam diferentes intensidades

subjetivas de dor, como nenhuma dor, dor leve, dor moderada,

dor forte, dor insuportável e a pior dor possível.

(Voltada a qualidades e nem tanto à intensidade da dor)
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Escala Numérica

0 = Ausência de dor 

1 a 3 = Dor leve 

4 a 6 = Dor moderada 

7 a 9= Dor forte 

10 = Dor insuportável  
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Escala de Faces

Ausência da dor = face alegre, 

Dor leve =  face do sofredor está séria, 

Dor moderada = face pouco triste e triste, 

Dor forte = face bem triste 
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Dor forte = face bem triste 

Dor insuportável = face de choro
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Escala Visual Analógica X Escala numérica de dor
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Superestimar
Dor 

Claire Johnson, Jornal de Medicina de Quiropraxia/ 2005
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GI (Idosos)                                                  GII (Jovens)

EVA: 32% portadores de dor leve                  40%  

58%  dor moderada                               52%

10% de dor intensa. 8%

EVN: 22% dor leve                                         36%
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58% de dor moderada                           49%             

20% de dor intensa                            15% Superestimar

EF: 80% dor leve                                             82%

17% de dor moderada                               13%

3% de dor intensa                                     5%

Ciena, A. P. et al. Influência da intensidade da dor sobre as respostas nas escalas 
unidimensionais de mensuração da dor em uma população de idosos  e de adultos jovens 
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde, Londrina, v. 29, n. 2, p. 201-212, jul./dez. 2008
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População idosa X percentagem de respostas incorrectas na EVA. 

� Os défices cognitivos e alterações visuais próprios do processo de

envelhecimento. (BRAVER, JENSEN E KAROLY1986, citado por SIM &

WATERFIELD 1997),
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� Baixo nível de escolaridade. (KANE 1989, CITADO POR GOTH et al. 

2002) 

�Os idosos podem apresentar dor em dimensões  aumentadas. (Santos et al 

2006)
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Concordância da EVN com a EVA apresentou índices maiores em 

ambos  os grupos. Esse fato foi confirmado pelos escritos de Pedroso e 

Celish (2006), conforme os quais essas  escalas têm a vantagem de 

facilitar o entendimento do indivíduo avaliado e, logo, facilitar a escolha 

da resposta adequada.
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Para indivíduos jovens, a escala apresenta alto índice de validade e

confiabilidade, no entanto o aumento da idade está relacionado ao

aumento de respostas incorretas para a EVA. (Jensen, Karroly e

Braver,1986)


