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Escala de Dor com Faces – Revista (FPS-R)
Nas instruções que se seguem, diga "doer" ou "dor", de acordo com o que lhe parece adequado para determinada criança.
"Estas caras mostram como alguma coisa pode doer. Esta cara [aponte para a face mais à esquerda] não mostra dor. As caras mostram cada vez mais dor
[aponte para cada uma das faces da esquerda para a direita] até chegar a esta [aponte para a face mais à direita] - que mostra muita dor. Aponta para a cara que
mostra como te doeu [te dói neste momento]."
Atribua à face escolhida 0, 2, 4, 6, 8 ou 10, contando da esquerda para a direita, de modo que "0" = "sem dor” e "10" = "muita dor". Não use palavras como "alegre"
e "triste". Esta escala destina-se a medir como as crianças se sentem por dentro e não o que o seu rosto aparenta.
Autorização para utilização. Os direitos de autor do FPS-R são detidos pela International Association for the Study of Pain (IASP) ©2001. Este material pode ser fotocopiado para utilização clínica,
educacional e investigacional não comerciais. Para reprodução do FPS-R em revistas da especialidade, livros ou páginas web, ou para qualquer utilização comercial da escala, solicite autorização da
IASP online em www.iasp-pain.org/FPS-R.
Fontes. Hicks CL, von Baeyer CL, Spafford P, van Korlaar I, Goodenough B. The Faces Pain Scale – Revised: Toward a common metric in pediatric pain measurement. Pain 2001;93:173-183. Bieri D,
Reeve R, Champion GD, Addicoat L, Ziegler J. The Faces Pain Scale for the self-assessment of the severity of pain experienced by children: Development, initial validation and preliminary investigation
for ratio scale properties. Pain 1990;41:139-150.
(dobrar ao longo da linha ponteada)
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