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Avaliação da intensidade de dor
Assessment of pain intensity
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RESUMO
Introdução: A intensidade de uma dor é subjetiva, porém necessita
de avaliação quantitativa para o seu diagnóstico e para o acompa-
nhamento do seu tratamento. Objetivo: Revisar a literatura quanto
à avaliação objetiva da intensidade da dor, particularmente para
cefaléia. Método: Os artigos mais relevantes quanto aos métodos
de avaliação e quantificação da intensidade da dor e suas escalas
foram revisados de forma crítica. Resultados e Conclusões: Esca-
las verbais descritivas e categóricas, escalas visuais analógicas
numéricas, lineares, pictóricas, escalas debilitantes funcionais e
comportamentais se mostram úteis para a avaliação da intensida-
de da dor. O uso de escalas de forma associada talvez propicie uma
melhor avaliação da dor.

PALAVRAS-CHAVE
Cefaléia; enxaqueca; avaliação da intensidade da dor; escalas
de dor.

ABSTRACT
Introduction: Pain intensity is subjective, but quantitative assessment
is required for pain to be diagnosed and for treatment follow-up.
Objective: To review the literature regarding the objective assessment
of pain intensity, particularly for headache. Method: The most
relevant articles regarding methods and scales for assessing and
quantifying pain intensity were critically reviewed. Results and
Conclusions: Descriptive and categorical verbal scales, numerical,
linear and pictorial visual analog scales, and functional and
behavioral scales of debilitation have been shown to be useful for
assessing pain intensity. The use of scales in an associated manner
may provide better pain assessment.
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A Sociedade Internacional para Estudos da Dor
(International Association for Studies of Pain - IASP) de-
fine dor como uma experiência sensorial e emocional de-
sagradável, que é associada ou descrita em termos de
lesões (ou disfunções) teciduais.1 As dores podem ser
classificadas por diversas maneiras, segundo o paradigma
adotado, em agudas, crônicas, recorrentes, nociceptivas,
neuropáticas etc. A intensidade, pode ser um desses
paradigmas de classificação em, por exemplo, leve ou
fraca, moderada ou média, forte ou intensa e muito forte
ou insuportável.

A informação do paciente em relação à intensidade da
dor é subjetiva, uma vez que varia de acordo com as expe-
riências dolorosas anteriores, com a etnia, com o sexo, a
idade, etc. Essa subjetividade dificulta a definição para-
digmática e aponta mais para que a intensidade da dor seja
conceituada, ao invés de definida.2,3

Diversos critérios têm sido propostos para conceituar
a intensidade de dor, não só com mais objetividade, mas
também com mais especificidade quantitativa (Figuras 1 e
2).4,5,6 Essas escalas verbais descritivas e categóricas, es-
calas analógicas visuais numéricas (0 a 10), pictográficas
(faces, figuras, linhas, cores), e outras desabilitantes fun-
cionais, têm sido usadas.

Vinda do relato do paciente, considera-se a chamada
descrição verbal, sendo que essa verbalização leva a uma
enorme diversidade complicadora, própria dessas descri-
ções verbais, cujas palavras se apresentam muito volta-
das às qualidades e nem tanto à intensidade da dor (Tabe-
la 1).7-10 Pode-se acreditar que isso tenha levado à chama-
da escala de descritores verbais, caracterizando assim a
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faces de adulto,6 ou de criança,5 tem-se a ausência da dor
representada pela face alegre, dor leve como aquela em
que a face do sofredor está séria, a dor moderada, com a
face pouco triste e triste, a dor forte com a face bem triste
e a dor insuportável, com face de choro. Quando a escala
visual utiliza a imagem do copo,4 "sem dor" o copo está
vazio, a dor "leve" é exemplificada pelo copo enchido abai-
xo da sua metade, "moderada" enchido até a metade e for-
te, muito "forte e insuportável" com o copo enchido acima
da metade de sua capacidade, até totalmente cheio. Essas
escalas, bem como de cores, frutas etc., podem apresen-
tar pontos intermediários imprecisos. Na escala numérica,
zero é ausência de dor e dez é a dor insuportável e, supos-
tamente, a dor leve é de 1 a 3, a moderada de 4 a 6, a forte

Figura 2. Escalas numéricas e analógicas visuais da intensidade
da dor.4,5,6

Figura 1.  Escalas numéricas e analógicas visuais da intensidade
da dor.4,5,6

a) Escala Associada: de 10 cm, graduada, horizontal, em que o zero corresponde à ausência de dor e o dez, à dor máxima, insuportável
e abaixo a suposta área categórica e a desabilitação funcional.

Zero é ausência da dor; de 1 a 3 é dor leve que não atrapalha as atividades; de 4 a 6 é dor moderada que atrapalha as atividades,
mas não as impede; de 7 a 9 é dor forte ou incapacitante que impede que se realize qualquer atividade e 10 é dor muito forte e
insuportável ou "excruciante" que além de impedir atividades, causa descontrole.

b) Escala analógica visual numérica de 0 a 10.

c) Escala Categórica de Avaliação (ECA) da intensidade da dor em 5 pontos de 0 a 4.

Figura 3. Escala associada (a) para avaliação da intensidade da dor: analógica visual (EAV) numérica de 0 a 10 (b), desabilitante funcional (EDF)
em não atrapalha, atrapalha, impede e descontrola, e categórica de avaliação (ECA) em ausente, leve, moderada, forte e insuportável (c).

ausência de dor ou sem dor, dor fraca ou leve, dor mo-
derada ou média, dor forte ou intensa e muito forte ou
insuportável. De longa data, escalas analógicas visuais
são referidas na literatura e parecem ser as mais sensí-
veis.11 Nos protocolos de pesquisa em adultos, crianças e
adolescentes, encontram-se também escalas analógicas
visuais de faces,5 copos,4 bem como de cores,12 linhas,
frutas etc., escalas visuais analógicas numéricas de 0 a
10 (Figura 3, b) categóricas em 5 pontos de 0 a 4 (Figura
3, c), desabilitantes funcionais em graus, também, de 0 a
4, entre as terminologias principais. Em lactentes, a preca-
riedade de verbalização, leva a escalas comportamentais e
de parâmetros clínicos (Tabela 2).13

Pela escala analógica visual, utilizando-se figuras de

Escalas de Intensidade de Dor
Escala numérica de 0 a 10

 0    1   2  3   4   5   6  7   8   9 10
Sem dor Dor

insuportável

Escala de descritores verbais
Sem dor Dor leve Dor moderada Dor intensa Dor insuportável

Escala visual analógica
Sem dor Dor

insuportável

Escala de faces Wong Baker
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de 7 a 9. Na escala categórica de 5 pontos, temos zero
como ausência de dor, 1 como dor leve, 2, moderada, 3 a
forte e 4 a insuportável. A escala desabilitante funcional
associa a intensidade da dor, em graus, com a interferên-
cia que ela causa nas atividades, ou seja, quanto ela atrapa-
lha. Nessa escala, grau zero é a ausência de dor e o pacien-
te exerce atividades normalmente, na dor leve ou grau 1,
ele faz tudo embora sinta a dor. A dor moderada ou grau 2,
atrapalha as atividades de forma que o paciente faz algu-
mas ou todas as atividades, mas o rendimento não é o
mesmo caso estivesse com dor leve ou sem dor, a dor

forte ou grau 3, impede a realização de ati-
vidades e a dor insuportável ou também re-
ferida como excruciante, grau 4, não só
impede as atividades como gera descontro-
le no paciente que fica aos gritos ou choro,
se agita, se autoflagela etc.. Em 2000 foi
validada uma escala de dor em relevo com
instruções em Braille, para uso em deficien-
tes visuais, a escala táctil analógica (TAS),14

sendo publicado em  2001 um estudo relati-
vo à mensuração de dor em indivíduos fun-
cionalmente cegos e com enxaqueca.15

Tem sido interessante, para a pesqui-
sa e para o acompanhamento de pacientes
no caso de processos dolorosos crônicos
ou recorrentes, associar a escala analógica
com a escala de desabilidade funcional, que
pode ser objetivamente mais bem assinala-
da pelo paciente, e associar também a es-
cala categórica, que pode ser tomada pelo
pesquisador, levando a facilidades nos cál-
culos estatísticos (Figura 3, a).

IMPORTÂNCIA

Todas as pessoas em algum momento da vida terão
dor, seja ela de causa traumática, infecciosa, neuropática,
psicogênica ou idiopática. A maior parte delas é autolimitada
e não traz maiores repercussões para o indivíduo, exceto o
desconforto passageiro, espontaneamente aliviam com o
uso de métodos não medicamentosos (massagens, relaxa-
mento etc.) ou com o uso de analgésicos comuns.

Dor, além de desconforto, dependendo principalmen-
te de sua intensidade, pode causar algum ou muito sofri-
mento para o paciente, prejudicando suas atividades habi-
tuais, como, por exemplo, o trabalho, o sono, o lazer, a
sexualidade, a vida social, etc...

As causas mais freqüentes de dor são: cefaléias pri-
márias (cefaléia do tipo tensional e enxaquecas); dor se-
cundária a infecções, principalmente as infecções de vias
aéreas superiores; dores na coluna; dores articulares; do-
res musculares; dismenorréia; dor de dente.

Embora a cefaléia seja a mais freqüente das dores e
sua intensidade subjetiva, ela pode e deve ser quantificada.
Essa quantificação torna-se obrigatória quando utilizada com
finalidades científicas, para garantir aplicabilidade, repli-
cabilidade, e acurácia em diversos estudos, principalmente
naqueles que avaliam a eficácia de tratamentos. O critério
de eficácia no tratamento da cefaléia estabelece que, ha-
vendo uma melhora ou abolição da dor em duas horas e
não recorrência em 24 horas, ou abolição total da dor (pain-

Tabela 1
Descrição verbal da dor e sua diversidade.7,8,9

1 Tremulante
   Vibrante
   Pulsante
   Flagelante
   Fustigante
   Martelante

6 Estica
   Puxa
   Contorce

11 Cansativa
     Extenuante
     Esgota

16 Aborrecida
    Transtornante
    Penosa
    Intensa
    Insuportável

2 Pula de cá pra lá
   Fulminante
   Como uma mola que
   dispara

7 Quente
   Queimante
   Ardente
   Incandescente

12 Nauseabunda
    Sufocante

17 Propaga-se
    Difunde-se em halos
    Penetrante
    Perfurante

3 Fere como um estilete
   Espeta como uma agulha
   Machuca como um preg
   É como uma punhaladao
   É lancinante

8 Provoca formigamento
   Pica e irrita
   Viva
   Aguda

13 Alarmante
    Espantosa
    Aterrorizante

18 É como uma faixa
    Entorpecedora
    Torce
    Comprime
    Arranca

4 Cortante como uma
   lâmina de barbear
   Cortante como uma faca
   lacerante

9 Surda
   Entorpece
   Faz mal
   Causa sofrimento
   Intolerável

14 Aflitiva
    Prostradora
    Cruel
    Feroz
    Mortal

19 Fresca
    Fria
    Congelante

5 É como um beliscão
  Aperta
  É como uma câimbra
  Rói
  Esmaga

10 Sensível ao toque
    Tensa
    Rasga
    Rompe

15 Grave
    Cegante

20 Fastidiosa
    Desgostante
    Atormentante
    Terrível
    Torturante

Tabela 2
Escalas de observação de comportamento e parâmetros clínicos em

lactentes com dor.13

Escala CHIPPS - "Children and Infant Post Operative Pain Scale"

Indicador: Zero 1 2

Choro Nenhum Gemendo Gritando

Expressão facial Sorrindo "Fazendo bico" Fazendo careta

Postura do tronco Neutra Variável Elevada
Postura das

pernas Neutra Chutando Apertadas

Inquietude Nenhuma Moderada Inquietação

Escala OPS - "Objective Pain Score"

Indicador: Zero 1 2
Pressão arterial

sistêmica
= ou > 10% do

controle
> 11% a 20% do

controle > 21% do controle

Choro Ausente Consolável Inconsolável

Movimentação Ausente Movimentando Inquieto

Agitação Calmo Moderada Histérico
Avaliação verbal
ou linguagem do

corpo
Adormecido

Dor moderada
mas não localiza

 a dor

Dor moderada e
localiza a dor
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free) e, em ambas as situações, permanecer ausente por
24 horas (sustained pain-free) sem uso de medicação res-
gate, houve eficácia.14,15,16 A melhora pode variar desde um
ganho terapêutico no alívio de uma dor leve para ausente,
moderada para leve ou ausente, forte para moderada, leve
ou ausente, insuportável para forte ou moderada ou leve
ou ausente.

Muitos pacientes relatam dificuldade em distinguir a
dor leve da dor moderada, indicando que essa redução
deve ser interpretada com cautela, enquanto a redução de
dor intensa e insuportável para leve ou ausente são signi-
ficativas.17 A escala analógica visual, com uma proposta
de adaptação apropriada, pode ajudar nesse sentido (Fi-
gura 4).18

As escalas por categorias servem apenas para sinali-
zar a intensidade da dor. Na prática, os pacientes não apro-
veitam a multiplicidade de pontos possíveis, marcando
somente aqueles próximos das categorias.11 As escalas
verbais analógicas de avaliação ou sejam, as categóricas e
lineares, parecem guardar uma relação equivalente com as
numéricas.19

Estratificação é estabelecer grupos com reconheci-
das diferenças que importam nos resultados finais ou no
prognóstico.20 No caso de dor de cabeça, é evidente que,
por exemplo, num protocolo de tratamento com medica-
mento ou procedimento, uma abolição ou alívio total do
sintoma seja ele leve, moderado, forte ou insuportável, é
diferente do alívio de insuportável ou forte para moderado
ou leve. O ganho terapêutico e o poder analgésico são di-
ferentes. Os "guidelines" dos protocolos de pesquisa suge-
rem métodos randômicos, duplo-cegos, cruzados e com-
parados com placebo.14,15,16 Além disso, consideram im-
portante o tempo mínimo para obtenção do efeito, a con-
sistência em obter o mesmo efeito em pelo menos três
tratamentos no mesmo paciente, a manutenção do efeito
por pelo menos 24 horas e o uso ou não, de medicação
resgate, que são relevantes e por isso são corretamente
enfatizados. No entanto, muitos estudos não estabelecem,
como prioritária, a estratificação. Na prática médica, o tra-
tamento estratificado, ou seja, aquele que é balizado se-
gundo a intensidade conhecida da dor e a eficácia da droga
ou procedimento no alívio, é preferível ao tratamento pas-

so a passo, que é seguido segundo o uso do medicamento
ou procedimento menos eficaz para o mais eficaz sucessi-
vamente. Do lado dos pacientes, verifica-se uma tendên-
cia errônea de não utilizar tratamento na dor com intensi-
dade leve, balizando-se mais pela intensidade moderada,
forte ou insuportável numa tentativa de poupar o uso do
tratamento. Outros, desconhecendo a ineficácia ou eficá-
cia inadequada de medicamentos que não funcionam para
dores fortes e insuportáveis, fazem uso excessivo de anal-
gésicos simples ou combinados, antiinflamatórios não
esteroidais, derivados ergóticos simples ou combinados,
triptanos e mesmo outras drogas sintomáticas, causando a
dor por uso excessivo de medicamentos ou contribuindo
para o agravo de sua dor basal.21

A medicina moderna visa prevenir, curar ou aliviar
sinais e sintomas das morbidades. Além disso, visa tam-
bém diminuir o impacto delas na qualidade de vida dos
pacientes. As escalas têm sido usadas para avaliar também
coeficientes de melhora da dor, a interferência da dor no
humor, na apreciação da vida, em habilidades específicas
como caminhar, trabalhar, o prejuízo que a dor leva para a
vida social, para o sono etc. Isso tem exigido mais dos
pacientes.12

A melhor cooperação do paciente e a melhor disposi-
ção e conhecimento do médico são e serão cada vez mais
fundamentais para lidar com os sofredores de dor.
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