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RESUMO

CHARRY, C.L.E. Análise da validade, interpretação e preferência da versão 

brasileira da Escala Facial de Dor – Revisada, em duas amostras clínicas. 

2012. 65 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012.

A  Escala  Facial  de  Dor  -  Revisada  (EFD-R)  é  uma  das  escalas  mais 

recomendadas na mensuração da intensidade da dor aguda em crianças. 

A  versão  original  desta  escala  foi  testada  em crianças  canadenses.  O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a validade, interpretação e preferência 

da versão brasileira da Escala Facial de Dor - Revisada (EFD-R-B), em duas 

amostras de crianças brasileiras: uma envolvendo dor aguda procedural e 

outra  dor  aguda  pós-cirúrgica.  Na  primeira  amostra  participaram  77 

crianças com idades entre 6 e 12 anos, do sexo feminino e masculino, que 

foram  submetidas  à  coleta  de  sangue  (dor  procedural).  As  crianças 

estimaram a intensidade da sua dor, antes e após a punção venosa, na 

EFD-R-B. Na estimação após a punção venosa, a Escala Colorida Analógica 

(ECA)  foi  administrada junto com a EFD-R-B e,  além disso,  as crianças 

indicaram as faces que expressavam uma dor leve, moderada e severa, a 

escala que preferiam e o porquê. Na segunda amostra, participaram 53 

crianças com idades entre 6 e 12 anos, do sexo feminino e masculino, que 

tinham sido submetidas a pequenas cirurgias (dor pós-cirúrgica).  Nesta 

amostra, as crianças estimaram, na EFD-R-B e na ECA, a intensidade da 

dor que estavam sentindo no momento da entrevista. Também indicaram 

as faces que expressavam uma dor leve, moderada e severa, o limiar de 



tratamento da dor, a escala que preferiam e o porquê. Na comparação 

entre as pontuações obtidas na EFD-R-B e na ECA (validade convergente), 

nas duas amostras, os valores dos coeficientes Kendall's tau foram altos e 

significativos:  τ=0,75 para o  grupo de dor procedural  e  τ=0,79 para o 

grupo de dor pós-cirúrgica (p=0,00 nas duas amostras). No grupo de dor 

procedural,  a  EFD-R-B  refletiu  as  mudanças  na  intensidade  da  dor 

vivenciada  pelas  crianças  antes  e  após  a  punção  venosa  (validade 

concorrente): Teste de Wilcoxon z=-6,65; p=0,00. Considerando uma escala 

de 0 a 10 para a EFD-R-B, a mediana e a amplitude interquartil (AIQ) para 

as  faces  indicadas  como expressivas  de  intensidade leve,  moderada  e 

severa, foram 2 (2-2), 4 (4-6) e 10 (10-10) respectivamente, no grupo de 

dor procedural, e 2 (2-2), 6 (4-8) e 10 (10-10) respectivamente, no grupo 

de dor pós-cirúrgica. Na estimação do limiar de tratamento da dor (grupo 

de  dor  pós-cirúrgica),  a  mediana  (AIQ)  foi  6  (4-10).  No  grupo  de  dor 

procedural, a EFD-R-B foi a escala preferida por 57,1% das crianças e a 

ECA por 41,6%; no grupo de dor pós-cirúrgica, a EFD-R-B foi escolhida por 

66% das  crianças  e  a  ECA por  34%.  Estas  proporções  somente  foram 

significativas  no  grupo  de  dor  pós-cirúrgica  (X²=5,453  p=0,02).  Nossos 

resultados mostram que a EFD-R-B possui propriedades similares à escala 

original e boa aceitação entre as crianças entrevistadas. A determinação 

dos valores das diferentes intensidades de dor e do limiar de tratamento 

da  dor,  para  cada  participante,  representa  uma  evidência  importante 

sobre a interpretação da EFD-R.  

Palavras chave: Mensuração de dor; Crianças; Versão Brasileira da Escala 

Facial de Dor - Revisada; Validade; Interpretação.



ABSTRACT

CHARRY, C.L.E. Analysis of the validity, interpretability and preference of 

the  Brazilian  version  of  the  Faces  Pain  Scale  –  Revised  in  two  clinic 

samples. 2012. 65 f. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012.

The Faces Pain Scale Revised (FPS-R) is one of the most recommended 

tools in measuring the intensity of acute pain in children. The aim of this 

study  was  to  assess  validity,  interpretability  and  preference  of  the 

Brazilian version of the FPS-R (FPS-R-B), in two different clinical samples. 

The first sample contained seventy-seven children, 6 to 12 years old and 

both sexes, undergoing venipuncture for blood sample (procedural pain). 

These children estimated their perceived pain intensity in FPS-R-B before 

and  after  venipuncture.  Furthermore,  after  venipuncture,  children  were 

asked: a) to evaluate the intensity of their needle pain using the Coloured 

Analogue Scale (CAS),  b) to indicate on the Faces scale the intensities 

representing the mild, moderate and severe pain, and c) to choose the 

scale  they  preferred  and  indicate  the  reasons  for  the  preference.  The 

second sample included fifty-three children, 6 to 12 years old and both 

sexes, undergoing minor surgery (postoperative pain). Following surgery, 

children were asked: a) to provide a rating of their current pain intensity 

using  the  FPS-R-B  and  the  CAS,  b) to  indicate  on  the  Faces  scale  the 

intensities  representing  the  mild,  moderate  and  severe  pain,  c)  to 

estimate, on the FPS-R-B, the intensity of pain that their felt to warrant 

pharmacologic intervention (pain treatment threshold), and d) to choose 



the scale they preferred and indicate the reasons for the preference. The 

degree  of  concordance  between  FPS-R-B  and  CAS  ratings  (convergent 

validity),  for  both  samples,  was  high  and  statistically  significant  — 

Kendall's tau value was 0.75 for the first sample, and 0.79 for the second 

sample,  (p<0.05)  —.   FPS-R-B  reflected  the  changes  in  pain  intensity 

before  and after  venipuncture  (concurrent  validity):  Wilcoxon  Test   z=-

6.24;  p<  0.05.  On  the  0-10  scale  for  the  FPS-R-B,  the  median  and 

interquartile range (IQR) of the intensities that represented mild, moderate 

and severe pain were 2 (2-2), 4 (4-6) e 10 (10-10) respectively, for the first 

sample, and   2 (2-2), 6 (4-8) e 10 (10-10) respectively, for the second 

sample. The  median and IQR for pain treatment threshold were 6 (4-10). 

Fifty-seven percent of children in the first sample and 64.8% in the second 

sample  preferred  the  FPS-R-B.  These  proportions  were  statistically 

significant for the second sample (X²=5,453 p<0,05). Our data show that 

the FPS-R-B has similar statistical properties to the original. New evidences 

were  presented  regarding  interpretability  of  the  FPS-R  by  determining 

each children's treatment threshold and estimate of mild, moderate and 

severe pain. In this study, the FPS-R-B was preferred by the majority of 

children. 

     Key words: Pain assessment; Children; Faces Pain Scale – Revised – 

Brazilian Portuguese Language Version;  Validity; Interpretability.
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1 INTRODUÇÃO

Um dos aspectos básicos no tratamento e controle da dor é contar 

com  uma  avaliação  confiável  da  mesma.  No  ambiente  clínico, 

especialmente, sua correta avaliação é fundamental na hora de escolher 

qual é o tratamento melhor e mais seguro, avaliar o impacto do problema 

clínico no paciente, determinar a eficácia de alguns tratamentos, decidir 

quando  eles  devem  ser  interrompidos  e  determinar  os  riscos  do 

tratamento em relação aos danos causados pela afecção clínica (BLOUNT; 

LOISELLE, 2009; SOUSA, 2003).

A  dor  cumpre  uma  função  adaptativa  vital  para  o  organismo, 

sinalizando processos ou regiões do corpo que precisam ser atendidas. Ela 

constitui uma experiência universal, salvo raras exceções. A International 

Association  for  the  Study  of  Pain  –IASP-  define  a  dor  como  uma 

“experiência  sensitiva  emocional  desagradável  relacionada  a  lesão 

tecidual ou descrita em tais termos[...]cada individuo aprende a aplicação 

desta  palavra  por  meio  de  experiências  relacionadas  a  ferimentos  ou 

doenças no início da sua vida”    (IASP, 2008). Esta definição ressalta o 

caráter subjetivo da dor e o efeito importante das experiências prévias e 

da aprendizagem. No ano de 2003,  a  IASP fez uma adição importante 

nesse texto: “a incapacidade de se comunicar verbalmente não nega a 

possibilidade  de  que  um  individuo  esteja  experimentando  dor  e  que 

precise de um apropriado tratamento para aliviá-la”. Este complemento 

veio  a  considerar  as  populações  que  não  podem  se  comunicar 

verbalmente ou que têm alguma dificuldade para fazê-lo, logrando assim 
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um conceito  da  dor  muito  mais  inclusivo.  Por  outra  parte,  essa  nova 

consideração outorgou a mesma importância  aos  indicadores  verbais  e 

não verbais, ressaltando assim a necessidade de revisão e adequação dos 

critérios de avaliação utilizados nestas populações.

A forma como a dor é entendida,  teve uma mudança importante 

quando Melzack e Wall (1965) apresentaram a sua “teoria da comporta” 

(Gate  control  theory  of  pain).  A  proposta  enfatizou  o  papel  ativo  do 

cérebro no processamento da dor e a modulação que acontece nos cornos 

dorsais da medula espinhal.   A participação crucial do sistema nervoso 

central foi ressaltada e a função dos fatores psicológicos reavaliada, estes 

últimos sendo considerados agora como parte integral do processo e não 

como simples “reações” à dor. As considerações derivadas desta teoria 

geraram  uma  abertura  importante  a  novas  formas  de  avaliação  e  de 

tratamento da dor. Mesmo sendo uma teoria orientada principalmente aos 

mecanismos biológicos de processamento e modulação da dor, ela abriu 

espaço para a consideração da interação entre os fatores psicológicos e os 

fisiológicos  (MELDRUM,  2003).  Este  modelo  definiu  três  dimensões 

principais da dor: sensitivo-discriminativa,  relacionada aos componentes 

físicos da dor; motivacional-afetiva, que tem a ver com os sentimentos e 

emoções que estão envolvidos na interpretação que o sujeito faz da sua 

dor; e cognitivo-avaliativa, que contém os fatores que influenciam a forma 

como  a  pessoa  compreende  e  valora  sua  experiência  dolorosa  ― 

experiências prévias, sistema de crenças, entre outros  ― (BOUHASSIRA, 

2009).
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Depois  da  proposta  de  Melzack  e  Wall  (1965),  outros  modelos 

também foram desenvolvidos, procurando entender o fenômeno da dor. 

Um deles foi o modelo “operante” apresentado por Fordyce (1976 apud 

McGRATH;  MATHEWS;  PIGEON,  1991,  p.  510),  que  destaca  as 

contingências  que  podem incrementar  ou  diminuir  os  comportamentos 

associados à dor. Alguns anos depois, McGrath, Mathews e Pigeon (1991) 

apresentaram o modelo “psicossocial”, que inclui fatores clínicos e sociais 

como  parte  da  experiência  dolorosa.  Mais  recentemente, 

Hadjistavropoulos  e  Craig  (2002)  propuseram um modelo   baseado na 

comunicação humana, que destaca os fatores intrapessoais e contextuais 

que afetam a percepção da dor.

Ao  fazer  uma  revisão  das  possíveis  classificações  da  dor, 

encontramos três critérios que são frequentemente utilizados: a duração, 

o  diagnóstico  e  a  idade  (TURK;  MELZACK,  2001).  Considerando  a  sua 

duração, a dor pode ser definida como aguda ou crônica.  A dor aguda 

aparece  claramente  associada  a  um estímulo  e  possui  um período  de 

tempo relativamente  curto  e  previsível  (ROYAL  COLLEGE OF  NURSING, 

2009). Já a dor crônica persiste por espaços de tempo prolongados (meses 

ou  anos)  e,  usualmente,  acompanha  processos  de  doenças  ou  está 

associada  a  lesões  ou  ferimentos  que  não  saram  dentro  do  tempo 

esperado.  Frequentemente,  a  dor  crônica  possui  uma  origem 

desconhecida e uma dificuldade importante para ser tratada de maneira 

efetiva (CONN, 2005). 

Turk e Melzack (2001) afirmam que este critério de duração não é 

adequado, pois deixa de fora casos especiais como a dor recorrente - que 
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apresenta  episódios  de  dor  aguda alternados  com períodos  totalmente 

livres de dor-, a dor associada a doenças progressivas - que pode possuir 

características  especiais  dependendo  da  natureza  da  doença-,  e  a  dor 

induzida no laboratório. Carr e Goudas (1999) consideram ainda, que a 

classificação da dor em aguda e crônica não é exata, pois a dor aguda 

deveria ser entendida como a etapa inicial de uma série de mudanças e 

eventos fisiológicos que acontecem a partir de uma determinada lesão no 

tecido;  se não acontece uma modulação ou controle  nessas respostas, 

qualquer  evento  doloroso,  por  mínimo  que  ele  seja,  pode  evolucionar 

numa dor crônica.

Existem também classificações da dor baseadas no diagnóstico (dor 

orofacial, neuropática, associada ao câncer, entre outros). Neste sentido, 

Woolf et al. (1998) sugerem a utilização de um critério ainda mais específi-

co como seriam os mecanismos fisiológicos envolvidos na dor, o que leva-

ria a uma melhor compreensão do fenômeno ao invés de uma classifica-

ção meramente baseada na anatomia do corpo. Finalmente, o critério de 

idade permite estabelecer as características e necessidades específicas de 

cada grupo de acordo com o nível de desenvolvimento e a etapa do ciclo 

vital do paciente (TURK; MELZACK, 2001).

O  relato  de  dor  geralmente  é  afetado  por  fatores  cognitivos, 

fisiológicos,  sensoriais,  comportamentais,  afetivos,  sócio-culturais  e 

ambientais (MORTON, 2007;  NOEL et al., 2010). A avaliação da dor não 

deve ser feita de forma isolada nem em uma única ocasião e deve estar 

de acordo com aspectos como a gravidade da doença, o procedimento 
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médico  envolvido  e  o  ambiente  clínico  onde  é  realizada  (O’ROURKE, 

2004). 

Quando se trata de avaliar a dor em crianças, existem considerações 

adicionais que não podem ser deixadas de lado e que estão relacionadas à 

idade, nível de desenvolvimento, habilidades cognitivas e comunicativas 

da criança, experiências prévias, crenças e temores associados(McGRATH; 

FRAGER,  1996;  VON  BAEYER  et  al.,  2011).  A  preocupação  com  o 

apropriado controle e tratamento da dor em crianças teve um aumento 

significativo  após  evidências,  relatadas  na  literatura,  sobre  uma  clara 

tendência a subestimar a dor nesta população (HUMMEL; VAN DIJK, 2006; 

MATHER;  MACKIE,  1983;  PURCELL-JONES;  DORMON;  SUMMER,  1988; 

WELLINGTON; RIEDER, 1993). Atualmente existe uma grande quantidade 

de pesquisa sobre este tema, múltiplos avanços têm sido feitos e uma 

ampla diversidade de instrumentos encontra-se disponível, mesmo assim, 

ainda há uma distancia importante entre estes logros teóricos  e o que 

acontece na prática clínica. 

McGrath  e  Gillespie  (2001)  apontam  diversas  atitudes  e  fatores 

logísticos e administrativos que fazem com que a avaliação da dor em 

crianças  esteja  mais  bem sustentada  na  teoria  do  que  na  prática.  Os 

autores  citam,  entre  outros  fatores,  a  crença  de  que  as  crianças  não 

seriam uma fonte confiável e significativa para relatar sua própria dor, o 

fato de que para alguns profissionais da saúde o uso de escalas seja um 

elemento  incomodo  e  trabalhoso  que  se  soma  à  grande  carga  de 

responsabilidades  que  eles  têm,  a  falta  de  informação sobre  qual  é  o 

melhor instrumento a utilizar,  a administração de escalas diferentes ao 
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interior de um mesmo hospital – fato que dificulta a labor de comunicação 

e interpretação de resultados e informação -, e a falta de um compromisso 

claro por parte da instituição que faça com que ações concretas sejam 

realizadas,  responsabilidades  especificas  sejam  atribuídas  e  o  suporte 

apropriado seja oferecido tanto aos profissionais quanto aos pacientes e 

suas famílias (FRANCK; BRUCE, 2009; SCHIAVENATO; CRAIG, 2010).  

Os  diferentes  instrumentos  que  têm  sido  desenvolvidos 

especialmente  para  crianças,  tentam  abranger  diversas  faixas  etárias, 

condições clínicas específicas e dimensões da dor.   Estes instrumentos 

obtêm suas descrições a partir de duas fontes principais: os indicadores 

fisiológicos  e  os  registros  comportamentais  (MERKEL;  MALVIYA,  2000). 

Entre  os  indicadores  fisiológicos  mais  utilizados  encontram-se  a  taxa 

cardíaca e de respiração, a pressão sanguínea, e os níveis de cortisol e de 

oxigênio.  Este tipo de indicadores não é específico para a dor, por isto 

devem ser usados junto com outros tipos de medidas (comportamentais 

ou de relato do próprio paciente ou de seus cuidadores). 

Os  indicadores  comportamentais  mais  amplamente  usados  são  a 

expressão  facial,  o  choro  e  os  movimentos  corporais.  Existem  vários 

instrumentos baseados neste tipo de indicadores, como a escala FLACC 

(Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) (MERKEL et al., 1997), a CHEOPS 

(Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale) (McGRATH et al., 1985) 

ou a PPPM (Parents' Postoperative Pain Measure) (CHAMBERS et al., 1996). 

Estas  escalas  exigem  um  grau  especifico  de  treino  por  parte  do 

observador  e  algumas  delas  consideram  a  mensuração  conjunta  de 

indicadores  fisiológicos.  Em geral,  estes  instrumentos  são  estruturados 
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para  serem  administrados  por  profissionais  da  saúde  (geralmente 

enfermeiras), excepto o PPPM, que permite aos cuidadores mensurar a dor 

pós-cirúrgica da criança em casa.

A partir do momento em que a criança pode descrever sua dor, o 

comportamento verbal passa a ser uma das principais ferramentas para 

avaliá-la. O auto–relato é frequentemente citado como um dos indicadores 

“de  ouro”,  especialmente  considerando  o  caráter  subjetivo  da  dor 

(BULLOCH; TENENBEIN, 2002; GAUTHIER; FINLEY; McGRATH, 1998;). Toda 

vez que seja possível para a criança comunicar as características da dor 

que ela esta sentindo, o auto-relato deve ser a primeira opção. Existem 

diversos  instrumentos de auto-relato  indicados para idades e situações 

clínicas especificas. Em crianças a partir dos seis anos de idade, a Escala 

Facial de Dor – Revisada (EFD-R) é um dos instrumentos que apresenta 

melhores propriedades para avaliar a intensidade da dor, especialmente a 

dor aguda (STINSON et al., 2006). 

A EFD-R (HICKS et al., 2001) é uma adaptação da Escala Facial de 

Dor –EFD-,  instrumento desenvolvido por Bieri  et  al.  (1990)  a partir  de 

desenhos  de  crianças.  A  EFD  apresenta  sete  faces  que  expressam 

diferentes graus de dor. Em 2001, Hicks et al. a reduziram para seis faces, 

numa tentativa de ajustar o instrumento a um sistema de qualificação de 

0  a  5  ou  de  0  a  10.  Assim,  os  autores  buscavam  obter  uma  maior 

compreensão  das  diferentes  pontuações  e  facilitar  a  comunicação  dos 

resultados entre as diversas  escalas de avaliação da dor.  O estudo de 

Hicks  et  al.  (2001),  mostrou  que  a  EFD  manteve  suas  propriedades 

psicométricas  depois  de  serem  retiradas  as  faces  três  e  quatro,  e 
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substituídas por uma face com expressão intermediária (o desenho final 

obteve-se  através  de  uma  apresentação  contínua  computadorizada  da 

EFD).

Uma das vantagens importantes da EFD-R é a ausência de sorrisos e 

lágrimas nos desenhos das faces.  Esta característica  parece diminuir  a 

probabilidade  de  confundir  o  componente  afetivo  da  dor  com  a  sua 

intensidade (CHAMBERS; CRAIG, 1998; CHAMBERS et al., 1999).  A EFD-R 

é também um instrumento prático,  fácil  de usar,  acessível  (os  autores 

disponibilizaram  a  tradução  das  instruções  do  instrumento,  em  vários 

idiomas,  no  site  www.painsourcebook.ca),  sua  administração  consome 

pouco tempo e pode ser facilmente compreendida pelas crianças.

Revisões recentes da literatura sobre instrumentos de auto-relato, 

utilizados para medir a intensidade da dor em crianças, sugerem o uso da 

EFD-R por possuir suficiente evidência e informação disponível (STINSON 

et al., 2006; TOMLINSON et al., 2010). Em outro estudo desenvolvido por 

Cohen et  al.  (2007),  a  EFD-R  foi  classificada  como uma medida  “bem 

estabelecida”, de acordo com o critério proposto pela Força Tarefa sobre 

Mensuração da Sociedade de Psicologia Pediátrica (COHEN et al, 2008). 

Estudos com versões da EFD-R em outros idiomas têm sido feitos em 

França (WOOD et al., 2004), Tailândia (NEWMAN et al., 2005), e Espanha - 

Espanhol (MIRÓ et al., 2005) e Catalão (MIRÓ;  HUGUET, 2004) -. No Brasil, 

a escala foi adaptada e testada em crianças de escola (CHARRY, 2008) e 

existe  ainda  uma adaptação  independente  feita  por  Da  Silva  e  Thuler 

(2008). A EFD-R também conta com estudos sobre a sua validade ― de 
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conteúdo e de construto ― (HICKS et al., 2001; MIGDAL et al., 2005), e 

fidedignidade ― teste reteste ― (MIRÓ; HUGUET, 2004). 

Sobre  a  interpretação  da  EFD-R  existe  pouca  informação  e,  na 

maioria dos casos, os estudos são baseados na EFD. Uma das formas de 

abordar  a  interpretação  de um instrumento  consiste  em estabelecer  a 

diferença  mínima  clinicamente  significativa  (FITZPATRICK  et  al.,  1998). 

Neste sentido, Bulloch  e Tenenbein (2002) mostraram que a diminuição 

da pontuação em uma face,  na EFD,  pode ser  considerada como uma 

redução clinicamente significativa da dor. Outra aproximação consiste em 

estimar o “limiar de tratamento da dor” (entendido como a intensidade na 

qual o paciente acha que precisaria de uma intervenção analgésica), ou os 

pontos  nos  quais  o  paciente  considera  que  a  escala  expressa  uma 

intensidade leve, moderada e forte. Foi desta forma que Gauthier, Finley e 

McGrath (1998) estabeleceram que uma pontuação de três ou mais, na 

EFD,  pode  ser  julgada  como  “clinicamente  significativa”.  Estes  dados 

poderiam dar uma idéia da interpretação da EFD-R, contudo,  é preciso 

evidência adicional sobre este aspecto e também sobre as propriedades 

das versões que existem em diferentes idiomas (STINSON et al., 2006).  

O  emprego  de  instrumentos  devidamente  testados  é  o  que 

complementa a prática do profissional, especialmente na área da saúde. 

Por  isso  a  sua  seleção  e  escolha  devem  ser  processos  conscientes  e 

cuidadosos, que respaldem futuras decisões baseadas em seus escores ou 

resultados. Na prática cotidiana, a maioria das vezes, a disponibilidade do 

instrumento é o  que acaba determinando a  sua  escolha e no caso da 

avaliação da dor não é diferente. De fato, em muitos países, a avaliação e 
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mensuração da dor não são uma prática generalizada. Por tudo isto, ainda 

são precisos maiores esforços para incorporar a avaliação e mensuração 

da  dor  na  prática  cotidiana  e,  também, para  contar  com instrumentos 

apropriados que auxiliem nessa tarefa.

Organizações e hospitais em diferentes países como Canadá, Esta-

dos Unidos e Brasil, apoiam a iniciativa proposta no final da década de no-

venta (McCAFFERY, PASERO, 1997;  VHA, 2003), que sugere considerar a 

dor como quinto sinal vital. Segundo esta proposta, a dor deveria ser me-

dida com a mesma regularidade e cuidado que a temperatura, o pulso, a 

respiração e a pressão sanguínea. 

Alguns autores como Von Baeyer (2006) afirmam que esta sugestão 

é exagerada, pois mesmo sabendo que os relatos subjetivos são importan-

tes e que conseguem capturar muito bem diferentes características da ex-

periência dolorosa, eles não podem ser considerados como vitais (essenci-

ais à vida) nem como sinais físicos objetivos. O autor também destaca que 

os relatos de dor devem ser acompanhados de outros indicadores e fontes 

de informação como o comportamento da criança, o relato dos pais e os 

dados clínicos e contextuais.        

Ainda que existam diferenças em alguns aspectos sobre a avaliação 

e mensuração da dor, o consenso é geral na hora de reconhecer que a 

mensuração regular da dor melhora o tratamento e manejo da mesma 

(FRANCK, GREENBERG, STEVENS, 2000). A adoção deste tipo de medidas 

como parte do cotidiano na clínica, implica uma mudança importante na 

cultura hospitalar que, espera-se, deve chegar gradualmente a todos os 

países apoiada nas evidências e resultados obtidos após várias décadas 
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de pesquisa na área. O argumento de que a dor faz parte natural da práti-

ca médica e portanto pode ser deixada num segundo plano ou até ser des-

considerada, faz com que enormes recursos precisem ser destinados para 

atender os efeitos e complicações de curto e longo prazo que atingem, 

não só ao indivíduo, como também à família, ao sistema de saúde e à 

sociedade em geral.

1.1 OBJETIVO

Existe pouca evidência sobre as propriedades da versão brasileira da 

Escala Facial de Dor - Revisada (EFD-R-B). A finalidade deste trabalho foi 

avaliar a validade (de construto e de critério), interpretação e preferência 

da EFD-R-B em duas amostras de crianças brasileiras, uma envolvendo dor 

aguda procedural e a outra dor aguda pós-cirúrgica. Adicionalmente, foi 

analisado  o  efeito  do  sexo  e  da  idade  das  crianças  nas  pontuações 

obtidas, e na preferência e interpretação da EFD-R-B. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO

2.1 PARTICIPANTES

Foram  selecionadas  duas  amostras  por  conveniência:  uma 

envolvendo dor aguda procedural (primeira amostra) e, a outra, dor aguda 

pós-cirúrgica (segunda amostra). 

Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão para os dois 

grupos:  1)  idade entre 6 e  12 anos,  2)  ausência  de comprometimento 

cognitivo aparente,  3)  compreensão e fluência no idioma português,  4) 

compreensão do uso das escalas utilizadas no presente estudo (EFD-R-B e 

ECA). 

Para a coleta de dados da primeira amostra (dor procedural) foram 

contatadas 90 crianças que seriam submetidas a procedimentos de coleta 

de sangue, em um centro médico pediátrico da cidade de Ribeirão Preto. 

Foi considerado como critério de exclusão a realização de mais de uma 

tentativa de punção. Duas crianças foram excluídas já no contato inicial, 

pois estavam visivelmente ansiosas por causa do procedimento clínico a 

ser  realizado.  Oito  crianças  precisaram  de  mais  de  uma  tentativa  de 

punção e 3 apresentaram dificuldades para entender o funcionamento das 

escalas. A amostra final contou com um total de 77 crianças.

Para  a  segunda  amostra  (dor  pós-cirúrgica)  foram contatadas  54 

crianças, que seriam submetidas a pequenas cirurgias, em um hospital 

estadual de nível secundário da cidade de Ribeirão Preto. Uma delas foi 
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excluída devido à presença de comprometimento cognitivo (confirmado 

pelo histórico clínico da paciente). A amostra final foi  composta por 53 

crianças. Foram considerados como critérios de exclusão específicos para 

esta  amostra,  além  dos  critérios  de  inclusão  mencionados  acima,  os 

procedimentos cirúrgicos por malignidade, que precisassem de cuidados 

intensivos ou que tivessem previsão de internação superior a três dias. 

2.2 MATERIAIS

Escala Facial de Dor – Revisada ― EFD-R ― (HICKS et al., 2001): É 

uma escala de autorrelato utilizada para medir a intensidade da dor aguda 

em crianças. Apresenta seis faces (Ver Figura 1) que expressam diferentes 

graus de dor, desde “sem dor” até “a maior dor possível”. Para cada face 

pode ser atribuído um valor de 0 a 10 (0, 2, 4, 6, 8, 10), ou de 0 a 5 (0, 1, 

2, 3, 4, 5). A criança deve indicar a face que melhor expressa a dor que 

está sentindo. 

Figura 1. Escala Facial de Dor - Revisada (Hicks et al., 2001)  

A EFD-R tem sido testada em diferentes  amostras,  em condições 

clínicas  e  não  clínicas  (MIRÓ;  HUGUET,  2004;  MIGDAL  et  al.,  2005; 

NEWMAN et al., 2005; WOOD et al., 2004, CHARRY, 2008). A escala tem 

mostrado boa validade e fidedignidade na mensuração de diversos tipos 
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de dor (procedural, pós-operatória e associada à doença). No Brasil,  Da 

Silva,  Thuler  e  Leon-Casasola  (2011)  reportaram  validade  convergente 

satisfatória ao comparar a EFD-R com a escala Faces, Legs, Activity, Cry 

and Consolability Scale (FLACC) em um grupo de 90 crianças atendidas 

pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA). 

Escala Colorida Analógica ― ECA  ― (McGRATH et al., 1996): É um 

tipo de escala analógica visual, que serve para mensurar a intensidade da 

dor.  Esta escala apresenta uma figura que varia em cor e largura (Ver 

Figura 2), desde um extremo estreito e branco (ancorado como “sem dor”) 

até outro extremo mais largo e de cor vermelha escura (ancorado como 

“pior dor possível”). A escala possui um dispositivo mecânico que desliza 

ao longo da figura e no verso, uma escala de 0 a 10 cm, com incrementos 

de  0,25  cm.  A  criança  desliza  o  dispositivo  até  o  ponto  que  melhor 

representa  a  intensidade  da  dor  que  está  sentindo.  A  medida  final 

registrada foi o valor correspondente, mais próximo, no verso da escala. 

   

Figura 2. Escala Colorida Analógica (McGrath et al., 1996)

A  ECA  mostrou  resultados  satisfatórios  ao  ser  administrada  em 

amostras  de  crianças  e  adolescentes  (GOODENOUGH  et  al.,  2005; 
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McCONAHAY;  BRYSON;  BULLOCH,  2007).  Também  foram  confirmadas 

propriedades  psicofísicas  e  psicométricas  (validade  discriminante) 

similares  à  Escala  Visual  Analógica  —  EVA  —  (BULLOCH;  TENENBEIN, 

2002; McGRATH et al., 1996).

2.3 PROCEDIMENTO

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Filosofia,  Ciências  e  Letras  de  Ribeirão  Preto  (Processo  No 469/2009  – 

2009.1.1971.59.0).

No caso da primeira amostra (dor procedural), os pais - ou o adulto 

responsável  pela  criança  -  foram  contatados  durante  o  registro  de 

chegada,  que  é  o  procedimento  de  rotina  do  centro  médico.  Nesse 

momento, foi explicado o objetivo da pesquisa e aqueles que concordaram 

em participar receberam uma carta de informação, que incluía a descrição 

do estudo e o termo de consentimento. Obtida a autorização escrita dos 

pais, foram coletados alguns dados demográficos e também foi solicitado 

consentimento verbal para cada uma das crianças. Todas as entrevistas 

foram realizadas na sala de recepção do centro médico, na presença dos 

pais ou do adulto responsável pela criança.

Na  sequência,  foi  administrada  a  escala  EFD-R-B  para  avaliar  a 

intensidade da dor no momento prévio à coleta de sangue. A EFD-R-B foi 

apresentada à criança com a seguinte instrução: “Estas caras mostram o 

quanto alguma coisa pode doer. Esta cara (apontando para a face mais à 

esquerda)  não  mostra  dor.  As  caras  mostram  cada  vez  mais  dor 
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(apontando  para  cada  uma das  faces  da  esquerda  para  a  direita)  até 

chegar a esta (apontando para a face mais à direita) que mostra muita 

dor. Aponte para a cara que mostra o quanto te dói neste momento” (VON 

BAEYER; WOOD; PIIRA, 2001).

Depois desta primeira avaliação, a enfermeira encarregada realizava 

a  coleta  do  sangue  numa  sala  contígua,  enquanto  o  pesquisador 

aguardava pelas crianças na sala de recepção. 

Após a coleta de sangue, o pesquisador solicitou às crianças que 

indicassem  na  EFD-R-B  e  na  ECA  a  intensidade  da  dor  que  sentiram 

durante  o  procedimento  (a  ordem  da  administração  das  escalas  foi 

alternada). A escala ECA foi apresentada com a seguinte instrução: “Esta 

escala é similar a um termômetro. A parte inferior (assinalando o extremo 

ancorado como “sem dor”),  que é mais estreita e  quase não tem cor, 

indica  que  a  pessoa  não  esta  sentindo  dor.  À  medida  que  a  figura 

aumenta, indica que a dor aumenta também, até chegar à parte superior, 

que é mais larga e escura (assinalando o extremo ancorado como “pior 

dor possível”). Esta parte indica que a pessoa esta sentindo a maior dor 

possível.  Deslize  este  marcador  até  a  parte  da  escala  que  melhor 

representa a dor que está sentindo neste momento”.

Em seguida, o pesquisador mostrou novamente a EFD-R-B e solicitou 

às crianças que assinalassem a face que elas achavam que expressava 

uma dor leve (“pouca dor”), moderada (“mais ou menos forte”) e severa 

(“muito forte”). As crianças também indicaram a escala que mais tinham 

gostado e explicaram o motivo da sua escolha.
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No  caso  da  segunda  amostra  (dor  pós-cirúrgica),  os  possíveis 

participantes  foram identificados  por  meio  da  lista  diária  de  cirurgias. 

Nessa lista eram confirmados o tipo de cirurgia, a idade do paciente e o 

horário em que seria realizado o procedimento. O primeiro contato com os 

pais, ou com o adulto responsável pela criança, foi realizado no período de 

recuperação  após  a  cirurgia.  Nesse  primeiro  contato  foi  explicado  o 

objetivo  da  pesquisa  e  aqueles  interessados  em  participar  receberam 

informação mais detalhada sobre o procedimento a seguir, assinaram o 

termo  de  consentimento  correspondente  e  preencheram  alguns  dados 

demográficos básicos. O pesquisador também pediu consentimento verbal 

para cada uma das crianças.

O tipo de protocolo adotado para esta amostra, fez com que nenhum 

participante fosse excluído. Vários fatores contribuíram para esta situação. 

A maioria dos critérios  de inclusão e exclusão,  estabelecidos para esta 

amostra, podia ser verificada antes de fazer o contato inicial com os pais e 

crianças. Além disso, o pesquisador era introduzido pela enfermeira (o) de 

turno e esta condição simples fez com que a atitude de pais e crianças 

fosse receptiva desde o início.  Outro  fator  importante foi  a  escolha do 

momento no qual eram abordados os participantes. Para fazer o contato 

inicial,  não  só  era  importante  que  a  criança  estivesse  acordada,  mas 

também  que  tivesse  oportunidade  de  interagir  com  o  adulto 

acompanhante e de se alimentar. Todos estes fatores fizeram com que a 

interação entre  o  pesquisador,  os  pais  e  as  crianças fosse satisfatória, 

numa  situação  que  é  considerada  estressante  e  na  qual  a  principal 

expectativa é a de receber alta o quanto antes.
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O critério de exclusão relacionado aos procedimentos que tivessem 

previsão de internação superior a três dias, se mostrou inadequado logo 

de inicio, pois, o protocolo nos centros cirúrgicos, especialmente no caso 

das  pequenas  cirurgias,  é  que  o  paciente  permaneça  o  menor  tempo 

possível internado para diminuir a exposição a vírus, bactérias e evitar a 

proliferação  de  infecções.  Desta  forma,  nenhuma  das  crianças 

entrevistadas tinha previsão de ficar internada por mais de 24 horas, após 

a cirurgia. O período entre a chegada na sala de recuperação e a saída do 

paciente, nos casos em que foi registrado, oscilou entre 15 min (cirurgias 

realizadas com anestesia local) e 3 horas. 

A entrevista foi realizada na sala de recuperação onde a criança era 

encaminhada logo  após  a  cirurgia,  na  presença  dos  pais  ou  do  adulto 

responsável pela criança. Foram administradas as escalas EFD-R-B e ECA, 

com as instruções descritas nos parágrafos anteriores, solicitando para a 

criança  que  avaliasse  a  intensidade  da  sua  dor  naquele  momento.  A 

ordem da apresentação das escalas foi alternada. 

Depois,  o  pesquisador  mostrou  novamente  a  EFD-R-B  e  pediu  à 

criança que indicasse a intensidade mínima de dor na qual ela precisaria 

de uma intervenção farmacológica (“a face a partir da qual você acha que 

precisa de um remédio para aliviar a dor”). Este foi considerado o “limiar 

de tratamento da dor”. Em seguida, solicitou-se à criança que mostrasse a 

face  que  ela  achava  que  expressava  uma  dor  leve  (“pouca  dor”), 

moderada (“mais ou menos forte”) e severa (“muito forte”). Na parte final 

da  entrevista,  a  criança  foi  orientada  a  escolher  a  escala  da  sua 

preferência e a explicar o porquê da sua eleição. 
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A coleta de dados, nas duas amostras, foi realizada por um único 

pesquisador treinado. Foram determinados horários e condições a fim de 

não interromper o trabalho dos profissionais encarregados do atendimento 

e cuidado da criança. 

2.4 ANÁLISE DE DADOS

Realizou-se  uma  análise  inicial  da  distribuição  das  pontuações 

obtidas na EFD-R-B e na ECA, nas duas amostras, por meio de diagramas 

de  dispersão  e  medidas  descritivas.  Estas  últimas  (frequências, 

porcentagens,  mediana,  amplitude  interquartil,  média,  desvio  padrão, 

coeficiente  de  variação)  foram  utilizadas  também  nos  dados  sobre  a 

interpretação  da  EFD-R-B  e  sobre  a  preferência.  Para  avaliar  a 

concordância entre as duas escalas, foi  aplicado o coeficiente Kendall’s 

tau-b,  considerando  as  propriedades  ordinais  da  EFD-R-B.  As  análises 

envolvendo comparação entre grupos, realizaram-se por meio de testes 

não paramétricos: Wilcoxon para amostras pareadas no caso da avaliação 

das mudanças nas pontuações antes e após a punção venosa (validade de 

critério),  Mann-Whitney  na  comparação  das  intensidades  da  dor 

(interpretação), Qui quadrado nos dados sobre a preferência. As respostas 

à  pergunta  aberta  sobre  o  motivo  da  preferência,  nas  duas  amostras, 

foram reunidas e organizadas em categorias estabelecidas pelos autores. 

Para  isto,  foram  examinados  os  termos  comuns  utilizados  pelos 

participantes e que poderiam agrupar melhor as respostas. 
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Considerando  as  divergências  existentes  na  literatura  sobre  a 

influência  do  sexo  e  a  idade  na  percepção  da  dor,  foram  realizadas 

análises  adicionais  para  avaliar  o  efeito  destes  fatores  nas  principais 

variáveis do estudo. Para isto foram realizadas comparações entre grupos 

(meninos e meninas; crianças de 6 a 7, de 8 a 9 e de 10 a 12 anos) e 

utilizados diferentes testes , de acordo com a escala de medida dos dados 

(Mann-Whitney  e  Kruskal-Wallis  para  as  pontuações  na  EFD-R-B,  a 

intensidade moderada e o limiar de tratamento; teste t e ANOVA para as 

pontuações na ECA; Qui quadrado para a preferência).     

O nível de significância adotado, para todos os testes, foi de 0,05.
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3 RESULTADOS

A primeira amostra (dor procedural) foi composta por 38 meninas e 

39 meninos  (média  de  idade = 8,3;  DP=1,9).  A  Tabela  1  apresenta  a 

distribuição desta amostra, em função da idade e do sexo das crianças. 

Uma  porcentagem  de  10,4  (n=8)  tinha  passado  por  procedimento  de 

coleta de sangue recentemente e de forma assídua, devido a seguimento 

médico ou para investigação de possível doença.  

Tabela 1. Frequências absolutas para a primeira amostra (dor procedural), em função 
do sexo e da idade das crianças.

Grupos de idade
Sexo 6 a 7 8 a 9 10 a 12 Total

F 14 19 5 38
M 16 7 16 39

Total 30 26 21 77

A segunda amostra (dor pós-cirúrgica) foi composta por 20 meninas 

e 33 meninos (média de idade = 8,55; DP= 2,03). A Tabela 2 resume os 

tipos de cirurgias que caracterizaram esta segunda amostra, em função da 

idade e do sexo das crianças. Quarenta crianças (75,9%) estavam sendo 

submetidas à cirurgia pela primeira vez, enquanto quatro (7,4%) tinham 

passado por duas ou mais cirurgias prévias.
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Tabela 2 - Frequências absolutas para os diferentes tipos de cirurgia, em função do 
sexo e da idade das crianças (grupo de dor pós-cirúrgica).

Tipo de cirurgia

Grupos de idade
Subtotal

Total 6 a 7 8 a 9 10 a 12

m f m f m f m f

Postectomia 1 - 1 - 2 - 4 - 4

Adenoidectomia e/ou 

Amigdalectomia

8 4 3 6 3 2 14 12 26

Hernioplastia inguinal 2 3 3 - - - 5 3 8

Tratamento cirúrgico 

não estético da orelha

- - 1 1 - - 1 1 2

Exerese de cisto - - - - 1 1 1 1 2

Timpanoplastia - - - - 1 2 1 2 3

Hernioplastia 

epigástrica

- - - - - 1 - 1 1

Reconstrução polo 

superior/total da orelha

1 - 1 - 2 - 4 - 4

Hernioplastia umbilical - - 1 - - - 1 - 1

Drenagem - - - - 1 - 1 - 1

Hidrocelectomia - - 1 - - - 1 - 1

Subtotal 12 7 11 7 10 6 33 20 53

Total 19 18 16 53

3.1 VALIDADE

3.1.1 Validade de construto (convergente)

As pontuações obtidas na EFD-R-B foram comparadas com aquelas 

obtidas com outra escala que mede o mesmo construto, a ECA. As Tabelas 

3  e  4  apresentam  os  dados  descritivos  e  os  valores  do  coeficiente 

Kendall's tau-b, para todos os grupos de idade, nas duas amostras. Foram 

utilizadas  a  mediana  e  a  amplitude  interquartil  para  descrever  as 
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pontuações nas duas escalas, considerando o nível ordinal da EFD-R-B e o 

alto grau de variabilidade das pontuações da ECA (todos os coeficientes 

de variabilidade foram superiores a 50% — ver Apêndice C—).  Os valores 

dos coeficientes Kendall's tau, para cada grupo de idade e no total para 

cada amostra, foram altos e significativos. 

Tabela  3  -  Descritivos  e  medidas  de  concordância  (Kendall's  tau-b)  entre  as 
pontuações obtidas na EFD-R-B e na ECA, para o grupo de dor procedural.

Grupos 
por idade n

EFD-R-B
(0 - 10)

Mediana(AIQ)

ECA
(0 - 10)

Mediana (AIQ)

EFD-R-B 
vs ECA

τ

6 a 7 30 3 (2 – 6,5) 3,14 (1,38 – 6,31) 0,75*

8 a 9 26 4 (2 - 8) 3 (0,50 – 5,06) 0,72*

10 a 12 21 2 (2 – 5) 3 (0,75 – 4,89) 0.79*

Total 77 2 (2 – 6) 3 (1 - 5,14) 0,75*

* Valores significativos para p = 0,01
AIQ Amplitude interquartil    τ  Kendall's tau-b

Tabela  4  -  Descritivos  e  medidas  de  concordância  (Kendall's  tau-b)  entre  as 
pontuações obtidas na EFD-R-B e na ECA, para o grupo de dor pós-cirúrgica.

Grupos 
por idade n

EFD-R-B 
(0 – 10)

Mediana(AIQ)

ECA
(0 – 10)

Mediana (AIQ)

EFD-R-B 
vs ECA 

τ

6 a 7 19 0 (0-6) 0 (0 – 6,75) 0,83*

8 a 9 18 2 (0-4) 1,12 (0 – 3,81) 0,89*

10 a 12 16 2 (0-2) 0,75 (0 - 3) 0,63*

Total 53 2 (0-4) 0,75 (0 – 3,01) 0,79*

* Valores significativos para p = 0,01 
AIQ Amplitude interquartil    τ  Kendall's tau-b

A maioria das medianas foi mais alta no grupo de dor procedural do 

que no de dor pós-cirúrgica. Isto pode ter acontecido em decorrência do 

protocolo estabelecido para fazer contato com as crianças do grupo de dor 

pós-cirúrgica, pois a maior parte delas encontrava-se ainda sob efeito de 

analgesia no momento da entrevista. Por este motivo, os dados obtidos 

com a EFD-R-B, nesta amostra, mostraram uma frequência importante na 
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primeira face (que tem um valor  de 0)  —  24 dos 53 participantes  — . 

Igualmente, na ECA, 22 crianças desta amostra avaliaram com 0 sua dor. 

A  distribuição  das  pontuações  na  EFD-R-B  e  na  ECA,  para  as  duas 

amostras, são apresentadas nas figuras 3 e 4. 

Figura 3. Frequências das pontuações na EFD-R-B e na ECA para o grupo de dor 
procedural.

Figura 4. Frequências das pontuações na EFD-R-B e na ECA para o grupo de dor pós-
cirúrgica.
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3.1.2 Validade de critério (concorrente) 

Os escores obtidos na EFD-R-B, antes e depois da punção venosa 

(grupo  de  dor  procedural),  foram  comparados.  Espera-se  que  as 

pontuações da escala reflitam as mudanças no atributo que é medido, que 

neste caso é a intensidade da dor. Prévio à coleta de sangue, espera-se 

que  a  criança  esteja  sem dor  e,  por  tanto,  que  as  pontuações  sejam 

baixas.  Nos momentos após,  quando a criança avalia  a dor  que sentiu 

durante a punção venosa, esperam-se pontuações mais altas. A Figura 5 

apresenta as frequências para as pontuações obtidas na EFD-R-B, antes e 

após a punção venosa.

Figura 5. Frequências das pontuações na EFD-R-B antes e depois da punção venosa 
(grupo de dor procedural)
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Para realizar as comparações entre os dois grupos de pontuações, 

foi utilizado o Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. O teste mostrou 

que há diferença significativa entre os escores obtidos antes e depois da 

coleta de sangue (z = -6,24;  p = 0,00).  As pontuações obtidas  após a 

punção  venosa  foram  significativamente  mais  altas  do  que  aquelas 

obtidas antes da punção venosa. A média dos postos negativos (quando 

as  pontuações  após  o  procedimento  foram  mais  baixas  do  que  as 

pontuações feitas antes do procedimento) foi 12, enquanto a média dos 

postos positivos (quando as pontuações após o procedimento foram mais 

altas do que as pontuações feitas antes do procedimento) foi 26,78. 

3.2 INTERPRETAÇÃO

3.2.1 Intensidades leve, moderada e severa

As  Tabelas  5,  6  e  7  apresentam as  frequências  e  porcentagens 

obtidos  para cada uma das intensidades de dor atribuídas às faces da 

EFD-R-B  ―  leve,  moderada  e  severa,  respectivamente  ―,  nas  duas 

amostras.  As medianas (amplitude interquartil)  para as faces indicadas 

como expressivas de dor leve, foram iguais nas duas amostras ― 2 (2-2) 

―. O mesmo aconteceu para as faces indicadas como expressivas de dor 

severa ― 10 (10-10) ―. Já para a intensidade moderada, houve diferenças 

entre as duas amostras:  4 (4-6) no grupo de dor procedural e 6 (4-8) no 

grupo de dor pós-cirúrgica.
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Tabela 5 – Frequência absoluta (f) e relativa (%) para a intensidade de dor leve, nas 
duas amostras.

Faces da   EFD-
R-B

Procedural Pós-cirúrgica

f % f %

0 6 7,8 0 0

2 64 83,1 42 79,2

4 6 7,8 10 18,9

6 1 1,3 1 1,9

8 0 0 0 0

10 0 0 0 0

Total 77 100 53 100

Tabela 6 – Frequência absoluta (f) e relativa (%) para a intensidade de dor moderada, 
nas duas amostras.

Faces da   EFD-
R-B

Procedural Pós-cirúrgica

f % f %

0 0 0 0 0

2 1 1,3 0 0

4 39 50,6 16 30,2

6 32 41,6 21 39,6

8 5 6,5 16 30,2

10 0 0 0 0

Total 77 100 53 100

Tabela 7 – Frequência absoluta (f) e relativa (%) para a intensidade de dor severa, 
nas duas amostras.

Faces da   EFD-
R-B

Procedural Pós-cirúrgica

f % f %

0 0 0 0 0

2 0 0 0 0

4 0 0 0 0

6 1 1,3 0 0

8 2 2,6 3 5,7

10 74 96,1 50 94,3

Total 77 100 53 100

As  diferenças  observadas  para  a  intensidade  moderada,  nas  duas 

amostras  (Tabela  6),  foram  comparadas  por  meio  do  teste  de  Mann-

Whitney. A média dos postos para o grupo de dor procedural foi 56,99; 
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enquanto a média dos postos para o grupo de dor pós-cirúrgica foi 77,87. 

O  teste  mostrou  que  as  faces  indicadas  como  expressivas  de  dor 

moderada, correspondem a pontuações significativamente mais altas no 

grupo  de  dor  pós-cirúrgica  do  que  no  grupo  de  dor  procedural 

(U=1385,00; p=0,001). 

3.2.2 Limiar de tratamento da dor 

Os  participantes  do  grupo  de  dor  pós-cirúrgica  foram  indagados 

sobre a face da EFD-R-B na qual eles consideravam que precisariam de 

um medicamento para aliviar a dor. Este ponto foi considerado como o 

limiar  de  tratamento  da  dor.  A  Tabela  8  apresenta  a  distribuição  das 

frequências e porcentagens obtidas para cada face da EFD-R-B. A mediana 

para estes dados foi de 6, amplitude interquartil de 4 a 10.

Tabela 8 - Frequências e porcentagens para o limiar de tratamento da dor (grupo de 
dor pós-cirúrgica).

Faces da 
EFD-R-B f %

0 0 0

2 8 15

4 10 19

6 9 17

8 11 20,7

10 15 28,3

Total 53 100

Foi calculada a diferença entre a pontuação da intensidade da dor 

na  EFD-R-B  e  o  limiar  de  tratamento,  para  cada  criança.  A  Figura  6 

apresenta  o  diagrama  de  dispersão  das  diferenças  obtidas.  Esta 
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comparação  teve  o  propósito  de  identificar  as  crianças  que  estariam 

experimentando dor acima do nível, considerado por elas mesmas, como 

suportável sem a necessidade de um analgésico. A linha de referência no 

ponto zero,  marca o limite  a partir  do qual  as pontuações na EFD-R-B 

foram  iguais  ou  superiores  ao  limiar  de  tratamento  da  dor  (valores 

positivos).  No  total,  10  crianças  (18,8%)  localizaram-se  nessa  linha  de 

referência ou acima dela. 

Figura 6. Diagrama de dispersão das diferenças entre as pontuações na EFD-R-B e o 
limiar de tratamento da dor, para cada criança (grupo de dor pós-cirúrgica).

Cálculos adicionais das diferenças entre o limiar de tratamento e as 

intensidades  de  dor  avaliadas  (leve,  moderada  e  severa),  para  cada 

participante, são apresentados no Apêndice D.

3.3 PREFERÊNCIA

No grupo de dor procedural, a EFD-R-B obteve a porcentagem mais 

alta de preferência (44 dos 76 participantes — 57,1% —) comparada com 
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a  ECA  (32  dos  76  participantes  —  41,6%  —).  Um  participante  desta 

amostra não respondeu esta questão (1,3%).

A  EFD-R-B  também foi  a  escala  preferida  no  grupo  de  dor  pós-

cirúrgica.  Dos  53  participantes  desta  amostra,  35  (66%)  escolheram a 

EFD-R-B e 18 (34%) escolheram a ECA. 

Estas proporções foram significativas somente para o grupo de dor 

pós-cirúrgica  (X²  =  1,895  p =  0,16  para  o  grupo  de  dor  procedural; 

X² = 5,453 p = 0,02 para o grupo de dor pós-cirúrgica).

As respostas dos participantes das duas amostras, sobre as razões 

pelas  quais  escolheram  uma  ou  outra  escala,  foram  reunidas  e 

organizadas em categorias estabelecidas pelos autores. As Tabelas 9 e 10 

apresentam a distribuição dos motivos de escolha para a EFD-R-B e para a 

ECA, respectivamente.

Tabela  9.  Frequências  e  porcentagens  para  os  motivos  pelos  quais  as  crianças 
escolheram a EFD-R-B.

Motivo de escolha f %

Os desenhos das faces 42 53,9

Expressa melhor a dor 9 11,5

Permite ver o gesto 
que você fez

6 7,7

As mudanças ao longo 
das faces

6 7,7

A expressão de dor 
nas faces

6 7,7

Gostou/Achou bonita 4 5,1

É fácil 1 1,3

Outro 3 3,8

Não sabe/não 
responde

1 1,3

Total 78 100
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Tabela  10.  Frequências  e  porcentagens  para  os  motivos  pelos  quais  as  crianças 
escolheram a ECA.

Motivo de escolha f %

O mecanismo que desliza 
ao longo da figura

23 46

Expressa melhor a dor 7 14

As gradações numéricas 
no verso

4 8

As âncoras 3 6

É fácil 3 6

Gostou/Achou bonita 2 4

A cor 2 4

Funcionamento similar a 
um termômetro

1 2

Outro 2 4

Não sabe/não responde 3 6

Total 50 100

Os principais motivos referidos pelas crianças que escolheram a EFD-R-B, 

foram os desenhos das faces e o fato de expressar melhor a dor. Algumas 

crianças  salientaram  especificamente  as  expressões  de  dor  e  as 

mudanças ao longo das faces, assim como o fato de poder encontrar nelas 

“a cara que você fez quando sentiu dor”. Já as crianças que escolheram a 

ECA, destacaram o mecanismo que possui o instrumento e que desliza ao 

longo  da  figura,  o  fato  de  expressar  melhor  a  dor  e  as  gradações 

numéricas que aparecem no verso do instrumento. Adicionalmente, alguns 

participantes destacaram a facilidade de uso e as âncoras da ECA (“sem 

dor” e “pior dor possível”).  
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3.4 ANÁLISES CONSIDERANDO O SEXO E A IDADE

Em cada amostra, realizaram-se análises adicionais considerando as 

variáveis mais importantes do estudo, em função do sexo e a idade das 

crianças. As variáveis selecionadas foram: as pontuações na EFD-R-B e na 

ECA, a intensidade moderada, o limiar de tratamento e a preferência. 

Em  relação  às  intensidades  de  dor  (leve,  moderada  e  severa), 

analisaram-se somente os escores da intensidade moderada, por serem os 

únicos  que  apresentaram variações  nas  medianas  das  duas  amostras, 

considerando tanto o sexo (a mediana para as meninas foi 6 e para os 

meninos foi 4, no grupo de dor procedural), quanto a idade das crianças 

(ver Apéndice G).

3.4.1 Sexo

A  Tabela  11  apresenta  os  resultados  dos  testes  utilizados  para 

comparar  os  dados  de  meninos  e  meninas,  nas  duas  amostras.  Os 

resultados que foram significativos aparecem realçados em negrita e são 

detalhados a seguir. 

Tabela 11 - Resultados dos testes utilizados para comparar os dados de meninos e 
meninas nas principais variáveis do estudo, nas duas amostras.

EFD-R-B ECA Intensidade 
Moderada

Limiar de 
Tratamento 

da dor
Preferência

Grupo de dor 
procedural

U=527,500 
p=0,02

t=0,524
p=0,60

U=607,00
p=0,12

X²=5,398 
p=0,02

Grupo de dor 
pós-cirúrgica

U=267,500 
p=0,17

t=0,474
p=0,63

U=311,500 
p=0,71

U=246,500 
p=0,11

X²=0,015 
p=0,90

 U = Teste de Mann-Whitney;  t = Teste t;  X² = Teste Qui quadrado
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O  Teste  de  Mann-Whitney  mostrou  que  foram  significativas  as 

diferenças nos escores obtidos com a EFD-R-B, entre meninos e meninas 

do grupo de dor procedural (Tabela 11). As pontuações das meninas foram 

significativamente mais altas do que as pontuações dos meninos. A Figura 

7 apresenta a distribuição das porcentagens para os escores obtidos com 

a EFD-R-B,  no grupo de dor procedural, em função do sexo. A mediana 

(AIQ) para as meninas foi 4 (2-8) e para os meninos foi 2 (0-6). 

Figura  7.  Porcentagens  para  as  pontuações  obtidas  na  EFD-R-B  por  meninos  e 
meninas, no grupo de dor procedural.

Em relação à preferência,  no grupo de dor procedural,  a EFD-R-B 

obteve a porcentagem mais alta entre as meninas (27 das 38 meninas a 

escolheram — 71% —), entanto que a ECA foi a preferida pelos meninos 
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(escolhida  por  21  dos  39  meninos  —  54%  —).  Esta  diferença  foi 

significativa (Teste Qui Quadrado, ver tabela X). Já no grupo de dor pós-

cirúrgica,  a  porcentagem de  preferência  foi  mais  homogênea  entre  os 

grupos: 22 dos 33 meninos  — 66,7% — e 13 das 20 meninas — 65%—, 

escolheram a EFD-R-B. 

3.4.2 Idade

A  Tabela  12  apresenta  os  resultados  dos  testes  utilizados  para 

comparar os grupos de idade (6 a 7, 8 a 9 e 10 a 12 anos),  nas duas 

amostras.  Aparecem  realçados  em  negrita  os  resultados  que  foram 

significativos.

Tabela 12 - Resultados dos testes utilizados para comparar os grupos estabelecidos 
segundo a idade das crianças, nas duas amostras.

EFD-R-B ECA
Intensidade 
Moderada

Limiar de 
Tratamento 

da dor
Preferência

Grupo de dor 
procedural

H(2)=1,650 
p=0,43

F(2,74)=0,158
p = 0,85

H(2)=0,31 
p=0,85

H(2)=2,281 
p=0,32

Grupo de dor 
pós-cirúrgica

H(2)=0,923 
p=0,63

H(2)=0,141 
p=0,93

H(2)=2,99 
p=0,22

H(2)=12,732 
p=0,002 

H(2)=5,304 
p=0,07

  H = Teste Kruskal-Wallis;  F = ANOVA

O  Teste  Kruskal-Wallis  mostrou  que  as  diferenças  no  limiar  de 

tratamento da dor, considerando a idade das crianças, no grupo de dor 

pós-cirúrgica,  foram  significativas  (Tabela  12).  As  frequências  e 

porcentagens  para  esta  variável,  em  função  dos  grupos  de  idade 

estabelecidos,  são  apresentadas  na  Tabela  13.  A  mediana  (amplitude 

interquartil) para o grupo de 6 a 7 anos foi de 8 (6-10), para o grupo de 8 

a 9 anos foi de 8 (6-10) e para o grupo de 10 a 12 anos foi de 4 (2,5-6). 
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Realizaram-se comparações posteriores entre os grupos por meio do teste 

de Mann-Whitney. Os resultados mostraram que os escores para o limiar 

de tratamento da dor, reportados pelas crianças de 10 a 12 anos, foram 

significativamente menores que aqueles reportados pelas crianças de 6 a 

7 anos (U=75 p=0,009) e pelas crianças de 8 a 9 anos (U=46,5 p=0,001). 

Tabela 13 - Frequências e porcentagens para o limiar  de tratamento da dor,  em 
função da idade (grupo de dor pós-cirúrgica).

Faces da EFD-
R-B

Grupos de Idade
Total 

6-7 8-9 10-12

f % f % f % f %

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 3 15,8 1 5,6 4 25 8 15,1

4 1 5,3 2 11,1 7 43,8 10 18,9

6 5 26,3 2 11,1 2 12,5 9 17

8 3 15,8 5 27,8 3 18,7 11 20,7

10 7 36,8 8 44,4 0 0 15 28,3

Total 19 100 18 100 16 100 53 100

 

Resumindo os resultados obtidos, em relação à validade da EFD-R-B, 

encontramos que foi  verificado um alto grau de concordância  entre os 

escores da EFD-R-B e os da ECA (validade convergente). Também, foram 

observadas diferenças significativas entre as pontuações reportadas pelas 

crianças antes e após a punção venosa (validade de concorrente). 

A  respeito  da  interpretação  da  EFD-R-B,  os  resultados  foram 

altamente consistentes quando as crianças atribuiram, às faces da escala, 

as intensidades leve e severa. A intensidade moderada apresentou uma 

maior variabilidade entre as amostras e, também, ao analisar os dados em 

função do sexo e da idade das crianças. Outro aspecto da interpretação da 



47

EFD-R-B foi a estimação do limiar de tratamento da dor para cada criança. 

As análises deste dado, junto às pontuações de dor obtidas na EFD-R-B, 

mostraram que quase um 20% das crianças reportaram uma intensidade 

de dor superior ou igual ao seu limiar de tratamento da dor. Os dados 

também  mostraram  que  dito  limiar  nem  sempre  coincide  com  a 

intensidade moderada estimada pelas crianças. 

A preferência  pela  EFD-R-B foi  superior,  comparada à preferência 

pela  ECA,  nas  duas  amostras.  Estas  diferenças  foram significativas  na 

amostra de dor pós-cirúrgica. O principal motivo de escolha para a EFD-R-

B foram os desenhos das faces e, para a ECA, foi o mecanismo que desliza 

ao longo desta escala.
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4 DISCUSSÃO

A  busca  por  evidência  sobre  as  propriedades  necessárias  e 

desejáveis  num  instrumento  de  medida  é  uma  tarefa primordial  com 

consequências  diretas  na prática  profissional,  considerando que muitas 

decisões,  tratamentos  e  até  novas  hipóteses,  estão  baseadas  na 

informação  que  um  determinado  instrumento  proporciona  (ALTMAN, 

2009). Adicionalmente, quando se pretende utilizar um instrumento num 

idioma ou contexto cultural diferente daquele onde ele foi originalmente 

desenvolvido, é preciso fazer as adaptações e avaliações correspondentes 

que garantam que ele é entendido e utilizado da forma apropriada, e que 

continua  medindo  o  construto  para  o  qual  foi  originalmente  projetado 

(MIRÓ; HUGUET, 2004).

Na área de mensuração da dor, a quantidade de instrumentos que 

possuem  algum  tipo  de  evidência  sobre  suas  propriedades  é 

relativamente pequena se comparada com a ampla variedade de escalas, 

questionários e inventários disponíveis (BAILEY et. al., 2010). Isto deveria 

constituir um critério importante na hora de escolher um instrumento e, 

como  consequência  também,  os  alcances  e  limitações  dos  resultados 

obtidos  com  dito  instrumento  deveriam  estar  sempre  claros,  para  os 

pesquisadores  ou  profissionais  da  saúde  que  os  utilizam,  e  serem 

informados  à  comunidade  em geral  nos  correspondentes  relatórios  ou 

artigos.

Dentro deste marco, este trabalho contribuiu na disponibilização de 

instrumentos adaptados e testados no contexto brasileiro.  As evidências 
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que sustentam o uso da Faces Pain Scale – Revised (aqui traduzida como 

Escala Facial de Dor Revisada — EFD-R —), fazem deste instrumento uma 

ótima  opção  para  mensurar  a  intensidade  da  dor  aguda  em  crianças 

brasileiras e justificam sua adaptação e testagem.

As  evidências  aqui  coletadas,  mostraram  que  a  EFD-R-B  possui 

propriedades similares à escala original.

A  validade  convergente  da  EFD-R-B  foi  evidenciada  por  meio  da 

comparação entre suas pontuações e aquelas obtidas com a ECA. Este 

tipo de comparações entre duas escalas, que avaliam o mesmo construto, 

é  considerado  um  caso  de  concordância  mais  do  que  de  correlação 

(BLAND; ALTMAN, 2010; BECKSTEAD, 2011). Esta asserção, a pesar de ser 

bem fundamentada e conhecida, é pouco observada na prática, em parte 

pelo uso amplamente difundido da correlação para esses casos. Um alto 

grau  de  concordância  entre  duas  escalas  indica  que  elas  podem  ser 

intercambiáveis ou, em outras palavras, que elas produzem de maneira 

consistente a mesma classificação de indivíduos (  SVENSSON, 2000).  A 

EFD-R-B mostrou um elevado grau de concordância com a ECA, nas duas 

amostras (dor procedural e pós-cirúrgica). Este resultado também apoia o 

pressuposto de que as duas escalas medem o mesmo construto.

A validade de critério  (concorrente)  foi  avaliada no grupo de dor 

procedural. As diferenças significativas entre as pontuações, obtidas antes 

e após a coleta de sangue, indicam que a EFD-R-B refletiu as mudanças 

nas  intensidades  da  dor  sentida  pelas  crianças  e  constitui  mais  uma 

evidência da validade do instrumento. 
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Outra  contribuição  importante  deste  trabalho  está  relacionada  à 

interpretação  da  EFD-R-B.  Este  termo  se  refere  ao  significado  das 

pontuações  obtidas  com  um  determinado  instrumento  de  medida 

(STINSON et  al.,  2006).  Duas estratégias foram utilizadas para abordar 

este tópico: a indicação das faces expressivas de dor leve, moderada e 

severa (nas duas amostras) e a determinação do limiar de tratamento da 

dor (no grupo de dor pós-cirúrgica). 

Os resultados para as intensidades leve e severa foram similares, 

nas  duas  amostras;  a  única  variação  importante  foi  observada  na 

intensidade moderada. Na literatura, o único estudo sobre este tema foi 

realizado por Gauthier, Finley e McGrath (1998). Nesse estudo foi utilizada 

a Escala Facial de Dor – EFD - (que possui sete faces) numa amostra de 

crianças que tinham sido submetidas a pequenas cirurgias. Aplicando uma 

escala de 0 a 6, os valores das médias calculadas foram 2,2; 3,2 e 4,8 

para a dor leve, moderada e severa respectivamente. É difícil  fazer um 

paralelo  dos  nossos  resultados  com  o  estudo  de  Gauthier,  Finley  e 

McGrath  (1998)  pois  as  escalas  são  diferentes  e  o  tipo  de  descritivo 

utilizado  também (média  no  lugar  da  mediana).  Esta  dificuldade  para 

comparar  resultados  entre  diferentes  escalas  foi  o  que  motivou  a 

adaptação  realizada  por  Hicks  et  al.  (2001)  na  EFD,  que  teve  como 

resultado a EFD-R, com uma face a menos e que pode ser pontuada de 0 a 

5  ou  de  0  a  10.  Considerando  esses  antecedentes,  nossos  resultados 

constituem a evidência inicial sobre a interpretação da EFD-R.

A  diferença  observada  entre  as  duas  amostras,  na  intensidade 

moderada (com valores significativamente mais altos no grupo de dor pós-
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cirúrgica  do  que  no  de  dor  procedural),  poderia  ser  entendida  de 

diferentes formas. Por um lado, estas diferenças poderiam constituir uma 

simples evidência da ampla variabilidade de atitudes frente à dor ou, por 

outro lado, poderiam ser uma expressão de como a percepção da dor é 

afetada pelas condições especificas que caracterizaram a dor procedural 

escolhida  (neste  caso,  dor  advinda  de  punção  venosa  para  exame de 

sangue  simples,  sem  o  contexto  característico  de  uma  internação 

hospitalar), comparadas às condições próprias da dor pós-cirúrgica. Novos 

estudos são necessários para estabelecer paralelos entre estas e outras 

condições dolorosas (como a dor recorrente ou aquela associada a doença 

progressiva).

O limiar de tratamento da dor constitui outro ponto de referência 

(ipsativo) na interpretação das pontuações da dor. Neste estudo, ele foi 

estimado  para  cada  paciente  (no  grupo  de  dor  pós-cirúrgica)  e  foi 

calculada a quantidade de crianças que estimaram a intensidade da sua 

dor  como  igual  ou  superior  a  dito  limiar.  Quase  vinte  por  cento  das 

crianças reportaram uma intensidade igual ou superior ao limite julgado, 

por  elas,  como tolerável  sem a aplicação de um analgésico  (isto  seria 

considerado  como  submedicação).  No  estudo  de  Gauthier,  Finley  e 

McGrath (1998), a diferença foi calculada entre o limiar de tratamento da 

dor  e  o  escore  da  pior  dor  vivenciada  pela  criança  após  a  cirurgia 

(pequenas cirurgias).  Estes autores reportaram 52% das crianças como 

sendo submedicadas. Demyttenaere et al. (2001) entrevistaram, durante 

três dias, 25 crianças que tinham sido submetidas a cirurgias maiores. 

Estes autores subtraíram o escore da intensidade da dor vivenciada no 
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momento da entrevista (no primeiro dia) do limiar de tratamento. No total, 

36% das  crianças  tiveram uma  pontuação  superior  ao  limiar,  ou  seja, 

foram inadequada ou incorretamente tratadas.

No  nosso  estudo,  considerando  que  a  porcentagem  de  crianças 

submedicadas  foi  menor,  poderia  se  deduzir  que  houve  um  melhor 

controle  e  tratamento da  dor.  No entanto,  vários  aspetos  limitam esta 

conclusão. Por um lado, a maioria das crianças encontrava-se ainda sob 

efeito de analgesia no momento da entrevista. Elas recebiam alta pouco 

tempo depois de chegar na sala de recuperação e, por tanto, ficava sob 

responsabilidade  dos  pais  o  tratamento  da  dor  em casa,  seguindo  as 

indicações  médicas.  Desta  forma,  não  é  possível  saber  se  existiu  um 

adequado controle e tratamento da dor, uma vez superados os efeitos da 

analgesia aplicada antes e durante a cirurgia.  De outro  lado, no nosso 

estudo não foi considerada a realização de um seguimento dos pacientes 

fora do âmbito hospitalar, por tanto, a incidência da dor nestes pacientes, 

após receber alta, não foi registrada. Futuras pesquisas poderiam avaliar 

se  existe  um  apropriado  controle  da  dor  em  casa  e  quais  os  fatores 

determinantes para isto.

Outro aspecto relacionado ao limiar de tratamento da dor, é que ele 

nem sempre coincide com a intensidade moderada estimada pela criança. 

Mais da metade das crianças estimaram o limiar de tratamento da dor 

próximo da intensidade moderada (uma diferença de 2 ou -2), no entanto, 

ao redor do 15% o estimaram num escore muito menor (Apêndice D). Esta 

característica  já  tinha  sido  apontada  por  Gauthier,  Finley  e  McGrath 

(1998), quem ressaltou a ampla variabilidade do limiar de tratamento e o 
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cuidado que os profissionais encarregados do cuidado da criança precisam 

ter  para não assumir  que a dor  deve ser  tratada somente quando ela 

atinge uma intensidade moderada ou severa. Um ótimo controle da dor 

envolve estratégias individualizadas que levem em consideração o ponto 

de vista da criança sobre seu próprio limiar de tratamento (GAUTHIER; 

FINLEY; McGRATH, 1998).

A EFD-R-B obteve a porcentagem de preferência mais alta, nas duas 

amostras; esta proporção foi significativa no grupo de dor pós-cirúrgica. 

Ainda  que  exista  uma  ampla  variabilidade  nos  reportes  sobre  a 

preferência  desta  escala  (STINSON et  al.,  2006;  DRENDEL;  KELLY;  ALI, 

2011), ela é usualmente preferida na frente de opções como as escalas 

analógicas  e  numéricas.  Já  quando se trata  de escolher  entre diversas 

escalas de faces, a preferência diminui (TOMLINSON et al., 2010).

A  influência  do  sexo  das  crianças,  nas  diferentes  variáveis  do 

estudo, não foi constante. Na literatura, as evidências a respeito do efeito 

do sexo na percepção de dor nas crianças, não são conclusivas (KOTZER, 

2000;  CHARRY;  DA  SILVA,  2010).  Aparentemente,  as  diferenças  entre 

meninos e meninas começam a ser mais evidentes a partir da puberdade 

(GREENSPAN et al., 2007). 

As diferenças considerando a idade das crianças foram significativas 

para o limiar de tratamento da dor. Nessa variável, a mediana para as 

crianças mais velhas foi significativamente menor. Esta tendência não foi 

observada no estudo de Gauthier, Finley e McGrath (1998), nem nenhuma 

outra influência da idade nos resultados. Existe uma ampla variabilidade 

nos resultados reportados na literatura a esse respeito (KOTZER, 2000). 
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Alguns autores sugerem que, mais do que existir diferenças fundamentais 

no processamento nociceptivo devidas à idade ou ao sexo das crianças, 

estas variáveis conformariam uma função que, junto com outros fatores, 

influenciaria o relato da dor (GOODENOUGH et al., 1999).  

Uma  limitação  importante  do  nosso  estudo,  está  relacionada  ao 

umbral  de  tratamento  da  dor. O  quanto  da  caraterização,  aqui 

apresentada,  pode  ser  generalizado  a  outros  tipos  de  amostras,  é 

desconhecido.  Existem  poucos  estudos  com  os  quais  possam  ser 

comparados  nossos  resultados,  neste  tópico  em  particular.  É  preciso 

novas pesquisas que avaliem o umbral de tratamento da dor em crianças 

que  estejam  vivenciando  outras  situações  clínicas  (cirurgias  maiores, 

internações  prolongadas,  manejo  de  dor  em  casa).  O  mesmo  tipo  de 

limitação  aplica  para  a  caraterização  das  intensidades  da  dor  (leve, 

moderada  e  severa),  especialmente  no  que  diz  respeito  à  intensidade 

moderada.  A  informação  coletada  não  permite  ter  uma  compreensão 

totalmente clara das variações observadas. Estudos adicionais, com outros 

tipos de amostras clínicas, ajudariam a caraterizar melhor estes aspectos 

da  interpretação da  EFD-R-B,  os  fatores  que os  influenciam e a  forma 

como determinam sua variabilidade.

Nosso estudo traz evidência importante que sustenta o uso da EFD-R 

no  Brasil.  Vale  ressaltar  que  diferentes  tópicos  ainda  precisam  ser 

pesquisados. Um deles é o funcionamento das categorias que constituem 

a  EFD-R.  Neste  sentido,  os  modelos  que  fazem  parte  da  Teoria  de 

Resposta  ao  Item (TRI)  ― como os  Modelos  de  Rasch,  por  exemplo― 

oferecem uma opção interessante e bem fundamentada. Adicionalmente, 
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é  importante  determinar  práticas  eficazes  para  incorporar  este 

conhecimento  no  cotidiano  clínico  e,  desta  forma,  fazer  com  que  se 

traduza em um melhor controle e tratamento da dor.
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APÊNDICE A - CARTA DE INFORMAÇÃO AOS PAIS (OU RESPONSÁVEIS PELA 
CRIANÇA) – PRIMEIRO GRUPO

Nome da pesquisa:  “Avaliação da versão brasileira da “Faces Pain Scale – Revised” (FPS-R) em 
duas amostras clínicas: validade, preferência e interpretabilidade”.

Sr.(a) Pai ou responsável:

Estamos realizando um trabalho de pesquisa com o propósito de avaliar a versão brasileira da  
escala FPS-R (Faces Pain Scale – Revised). A FPS-R é um instrumento de auto-reporte de dor para 
crianças, que contém seis desenhos de faces. Nossa pesquisa tem por objetivo verificar se esta versão 
da escala permite mensurar a dor de maneira válida e precisa e, também, entender como as crianças 
interpretam os desenhos desta escala. 

Para  isso,  a  criança  será  entrevistada  após  a  realização  do  procedimento  cirúrgico,  em 
condições previamente determinadas com a equipe médica a fim de garantir seu conforto. Diferentes 
questões serão abordadas, como por exemplo, qual tipo de escala que a criança prefere, qual desenho 
ela acha que expressa muita ou pouca dor e qual face expressa melhor a intensidade da dor que sente  
nesse momento.  

Gostaríamos de obter a sua autorização para que seu (sua) filho (a) possa participar deste  
trabalho. Temos a informar que: a) as crianças não serão identificadas, sendo mantida a privacidade 
dos participantes;  b)  as tarefas implicadas na pesquisa  não apresentarão nenhum tipo de risco ou 
desconforto  para  as  crianças;  c)  a  participação  na  pesquisa  é  inteiramente  voluntária  e  depende 
exclusivamente de sua vontade de colaborar; d) em qualquer momento pode retirar sua autorização; e)  
não  será  entregue  nenhum tipo  de  ressarcimento  financeiro;  f)  o  pesquisador  resolverá  quaisquer 
dúvidas ou esclarecimentos antes e durante o curso da pesquisa; g) as informações sobre os resultados 
da pesquisa poderão, mais tarde, ser publicados em revistas e periódicos específicos de circulação 
restrita entre pesquisadores e profissionais.

Caso concorde com a participação do seu (sua) filho (a) na pesquisa, favor assinar o termo de 
consentimento anexo (uma cópia do documento ficará com você e outra com o pesquisador).

Agradecemos antecipadamente,

____________________                                                       __________________________
Claudia Ligia E. Charry P.                                                     Prof. Dr.José Aparecido Da Silva 
Pesquisador responsável                                                        Orientador
Doutoranda - Pós-graduação em Psicobiologia                     Lab. de Psicofísica e Percepção
FFCLRP - USP                                                                       FFCLRP - USP

Endereço  institucional: Universidade  de  São   Paulo  –  FFCLRP.  Av.  Bandeirantes,  3900 
CEP 14040-901 Cidade: Ribeirão Preto Estado: SP Telefone: 3602-3835

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu _________________________________________, portador do R.G. No _________________,       residente à 
Rua (Av.) __________________________, na cidade de _____________, Estado ______, Telefone __________, 
responsável pelo  menor  __________________________________,  autorizo  sua  participação  na  pesquisa  de 
Título “Avaliação da versão brasileira da “Faces Pain Scale – Revised” (FPS-R) em duas amostras clínicas:  
validade, preferência e interpretabilidade”, realizada pela pesquisadora Claudia Ligia Esperanza Charry Poveda, 
sob orientação do Prof. Dr. José Aparecido da Silva, após leitura minuciosa da CARTA DE INFORMAÇÃO 
AOS PAIS (OU RESPONSÁVEIS PELA CRIANÇA),  devidamente  explicada pela  pesquisadora em seus 
mínimos detalhes, e não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado.

Ribeirão Preto, ____ de _____________ de _________.

______________________                                 _________________________
Nome do pai ou responsável                               Assinatura do pai ou responsável 
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APÊNDICE B - CARTA DE INFORMAÇÃO AOS PAIS (OU RESPONSÁVEIS PELA 
CRIANÇA) – SEGUNDO GRUPO

Nome da pesquisa:  “Avaliação da versão brasileira da “Faces Pain Scale – Revised” (FPS-R) em 
duas amostras clínicas: validade, preferência e interpretabilidade”.

Sr.(a) Pai ou responsável:

Estamos realizando um trabalho de pesquisa com o propósito de avaliar a versão brasileira da  
escala FPS-R (Faces Pain Scale – Revised). A FPS-R é um instrumento de auto-reporte de dor para 
crianças, que contém seis desenhos de faces. Nossa pesquisa tem por objetivo verificar se esta versão 
da escala permite mensurar a dor de maneira válida e precisa e, também, entender como as crianças 
interpretam os desenhos desta escala. 

Para isso, a criança será entrevistada antes e após o procedimento de coleta de sangue. O 
pesquisador pedirá para a criança avaliar, em duas escalas diferentes, a intensidade da dor que sente  
nesse momento e indicar a sua preferência por alguma das duas escalas.  

Gostaríamos de obter a sua autorização para que seu (sua) filho (a) possa participar deste  
trabalho. Temos a informar que: a) as crianças não serão identificadas, sendo mantida a privacidade 
dos participantes;  b)  as tarefas implicadas na pesquisa  não apresentarão nenhum tipo de risco ou 
desconforto  para  as  crianças;  c)  a  participação  na  pesquisa  é  inteiramente  voluntária  e  depende 
exclusivamente de sua vontade de colaborar; d) em qualquer momento pode retirar sua autorização; e)  
não  será  entregue  nenhum tipo  de  ressarcimento  financeiro;  f)  o  pesquisador  resolverá  quaisquer 
dúvidas ou esclarecimentos antes e durante o curso da pesquisa; g) as informações sobre os resultados 
da pesquisa poderão, mais tarde, ser publicados em revistas e periódicos específicos de circulação 
restrita entre pesquisadores e profissionais.

Caso concorde com a participação do seu (sua) filho (a) na pesquisa, favor assinar o termo de 
consentimento anexo (uma cópia do documento ficará com você e outra com o pesquisador).

Agradecemos antecipadamente,

___________________                                                               __________________________
Claudia Ligia E. Charry P.                                                          Prof. Dr.José Aparecido Da Silva 
Pesquisador responsável                                                             Orientador
Doutoranda - Pós-graduação em Psicobiologia                          Lab. de Psicofísica e Percepção
FFCLRP - USP                                                                           FFCLRP - USP

Endereço institucional: Universidade de São Paulo – FFCLRP. Av. Bandeirantes, 3900 CEP 14040-
901 Cidade: Ribeirão Preto Estado: SP Telefone: 3602-3835

                                  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu _________________________________________, portador do R.G. No _________________,       residente à 
Rua (Av.) __________________________, na cidade de _____________, Estado ______, Telefone __________, 
responsável pelo  menor  __________________________________,  autorizo  sua  participação  na  pesquisa  de 
Título “Avaliação da versão brasileira da “Faces Pain Scale – Revised” (FPS-R) em duas amostras clínicas:  
validade, preferência e interpretabilidade”, realizada pela pesquisadora Claudia Ligia Esperanza Charry Poveda, 
sob orientação do Prof. Dr. José Aparecido da Silva, após leitura minuciosa da CARTA DE INFORMAÇÃO 
AOS PAIS (OU RESPONSÁVEIS PELA CRIANÇA),  devidamente  explicada pela  pesquisadora em seus 
mínimos detalhes, e não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado.

Ribeirão Preto, ____ de _____________ de _________.

______________________                                 _________________________
Nome do pai ou responsável                               Assinatura do pai ou responsável 
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APÊNDICE C – Medidas de posição e variabilidade para as pontuações da 
ECA, nas duas amostras.

Grupos de 
idade

ECA

Procedural Pós-cirúrgica

Média DP C.V. Média DP C.V.

6-7 3,63 3,01 82,9 2,79 4,04 144,8

8-9 3,44 2,86 83,1 2,44 3,30 135,2

10-12 3,16 3,05 96,5 1,58 2,08 131,6

Total 3,44 2,94 85,5 2,31 3,28 142

DP = Desvio padrão      C.V. = Coeficiente de variação

APÊNDICE  D  -  Diagramas  de  dispersão  das  diferenças  entre  as 
intensidades leve (1), moderada (2) e severa (3), e o limiar de tratamento 
da dor, para cada criança (grupo de dor pós-cirúrgica).

  

  

1

2
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APÊNDICE E - Box plots dos resultados para as faces avaliadas como 
expressivas de uma intensidade moderada de dor, em função da idade, 
nas duas amostras.

3


	AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.
	À minha família, com amor e gratidão pela confiança depositada desde sempre, a presença, o apoio e o carinho ao longo de todo este tempo.
	1.1 OBJETIVO
	Figura 1. Escala Facial de Dor - Revisada (Hicks et al., 2001)  

