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METODE DE EVALUARE A DURERII
LA COPII ªI ADOLESCENºI

REFERATE GENERALE

REZUMAT
Pe parcursul ultimei decade s-a constatat un progres remarcabil privind în¡elegerea, evaluarea ¿i controlul durerii în pediatrie.
Cuno¿tin¡ele actuale permit evaluarea corectå a durerii copilului ¿i instituirea tratamentului adecvat.
În continuare vor fi prezentate modalitå¡ile de evaluare a durerii la copii ¿i adolescen¡i, în func¡ie de vârsta ¿i de nivelul de dezvoltare
al acestora. Astfel, la copilul mic, evaluarea durerii se realizeazå prin metode indirecte (comportamentale ¿i fiziologice), în care sunt
implicate persoanele din anturajul copilului. Acestea monitorizeazå råspunsurile copilului la durere prin metode adecvate vârstei.
Evaluarea durerii la copilul mare ¿i adolescent se efectueazå prin implicarea directå a pacientului, ¿i anume, prin folosirea metodelor
de autorelatare a durerii, metode care sunt adaptate vârstei ¿i nivelului cognitiv al pacientului.
Scopul evaluårii durerii este de a ob¡ine un scor de durere prin care se apreciazå intensitatea durerii. În func¡ie de intensitatea durerii
se aplicå stategia terapeuticå adecvatå. Ulterior, se reevalueazå durerea pentru aprecierea eficien¡ei terapeutice.
Obiectivele evaluårii durerii sunt urmåtoarele:
1. detectarea prezen¡ei durerii ¿i a intensitå¡ii acesteia;
2. estimarea impactului poten¡ial al durerii asupra individului;
3. cuantificarea succesului terapeutic.
Cuvinte cheie: Evaluarea durerii; obiectivele evaluårii; scorul de durere; progrese

ABSTRACT
Evaluation of pain in children and adolescents

On the last decade an important progress was noticed, concerneing understanding, evaluation and control of pain on pediatric
patients. Recent knowledge permit a correct evaluation of pain in children and led to a more adequate treatment.
Criteria of evaluation of pain in children and adolescents are presented, in relation to age and stage of development. In small children,
evaluation of pain is done with indirect methods (behavioral and physiological) with the help of the parents and health professionals,
which monitor the responses at pain using methods adapted to age. In older children and adolescents, assessments of pain is done
with the direct involvement of patient, by self-report of pain. Evaluation of pain in these patients must be correlated with age and with
the cognitive level. Therapeutical strategy is chosen in relation with the intensity of pain which is established using the pain score.
Subsequently, pain has to be reassessed to evaluate therapeutical efficacy.
The objectives of pain assessment are the following:
1. Detection of pain and intensity
2. Evaluation of the potential impactof pain on the child
3. Quantification of therapeutical efficacy
Key words: Pain assessment; objectives of evaluation; pain score; progress

I. INTRODUCERE

Evaluarea durerii în pediatrie constituie parte inte-

grantå a diagnosticului ¿i tratamentului durerii copi-
lului. Pentru stabilirea diagnosticului clinic complet
sunt necesare: anamneza completå, examenul fizic
minu¡ios, evaluarea însu¿irilor caracteristice ale durerii
¿i stabilirea factorilor care intervin în proces. Astfel,

se apreciazå cå durerea include aspecte psihologice,
senzoriale, afective, cognitive, comportamentale ¿i so-
cio-culturale, cu implica¡ii directe asupra evaluårii ¿i
måsurårii durerii. Durerea este evaluatå printr-o varie-
tate largå de måsuråtori care cunosc o dezvoltare

continuå. Prin aplicarea acestor måsuråtori se ob¡ine
un scor de durere care furnizeazå informa¡ii impor-
tante cu privire la aprecierea intensitå¡ii durerii încer-
catå de copil ¿i, permite astfel aplicarea tratamentului

adecvat. Dupå instituirea tratamentului se repetå
måsurarea durerii pentru a aprecia eficien¡a terapiei
aplicate.

Criteriile necesare unei måsuråri exacte a durerii
sunt similare celor solicitate oricårui instrument de
durere.

Astfel, o måsurare a durerii trebuie så fie:
• sigurå pentru determinarea unui aspect specific

al durerii;
• trebuie så oglindeascå cât mai fidel modificårile

care survin în intervalul în care copilul experimen-
teazå durerea;

• preciså, indiferent de timpul ¿i locul testårii (la
spital sau la domiciliul copilului);

• lipsitå de subiectivism, copiii putând så o foloseascå
la fel, indiferent dacå doresc sau nu så fie pe placul

adul¡ilor;
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• practicå ¿i multilateralå ca så permitå evaluarea

diferitelor tipuri de durere (ex. durerea legatå

de boalå sau durerea proceduralå);

• så asigure testarea copiilor de diferite vârste, nivel

cognitiv sau cultural.

Modalitå¡ile de evaluare a durerii sunt clasificate

în metode fiziologice, comportamentale ¿i psihologice

în func¡ie de modul de evaluare, astfel, se determinå:

• parametrii fizici (ex. frecven¡a cardiacå, indicele

de transpira¡ie, presiunea sanguinå, nivelul de cor-

tizol);

• se apreciazå modificårile comportamentale (ex.

grimase, plâns, gesturi de apårare) sau

• se evalueazå propria descriere a copiilor (ex. cu-

vinte, desene, clasificare numericå).

Cu ajutorul måsuråtorilor fiziologice ¿i comporta-

mentale se estimeazå indirect caracteristicile durerii

copilului. În aceste cazuri, localizarea ¿i intensitatea

durerii copilului sunt deduse cu sprijinul persoanelor

aflate în anturajul acestuia care monitorizeazå råspun-

surile copilului la durere prin metodele mai sus men¡io-

nate. În contrast, måsuråtorile psihologice furnizeazå

informa¡ii directe asupra localizårii, intensitå¡ii, calitå¡ii,

gradului de afectare ¿i duratei durerii copilului.

În selectarea metodei de evaluare a durerii trebuie

så se ¡inå cont de vârsta ¿i de abilitatea cognitivå a

copilului. Astfel, copiii mici (aprox. 2 ani) pot comu-

nica prezen¡a durerii folosind cuvintele învå¡ate de la

pårin¡i în descrierea senza¡iei pe care o simt. Ei folo-

sesc analogii concrete în descrierea percep¡iei. Gra-

dual, copiii înva¡å så diferen¡ieze ¿i så descrie 3 nive-

luri ale intensitå¡ii durerii: „pu¡inå“, „potrivitå sau

medie“ ¿i „multå“.

De la vârsta de 5 ani cei mai mul¡i copii pot så

diferen¡ieze variate intensitå¡i ale durerii ¿i mul¡i dintre

ei pot så foloseascå scale simple în determinarea

acesteia.

Capacitatea de în¡elegere a copiilor cât ¿i posibili-

tatea de a descrie natura durerii depinde nu numai de

vârsta acestora, de nivelul lor cognitiv ci ¿i de expe-

rien¡a dureroaså anterioarå. Ei înva¡å så diferen¡ieze

caracteristicile durerii (intensitate, calitate, duratå ¿i

localizare) în acela¿i mod în care înva¡å cuvinte speci-

fice pentru descrierea diferitelor sunete, gusturi,

mirosuri ¿i culori. Treptat, ei dezvoltå abilitatea de a

descrie tråsåturile specifice ale durerii: calitatea (ascu-

¡itå, arsurå, în¡epåturå), intensitatea (u¿oarå-severå),

frecven¡a ¿i durata (de la câteva secunde la ani),

localizarea (durerea difuzå de la nivelul pielii, durerea

profundå, precis localizatå) ¿i senza¡ia de neplåcere

produså de durere (durere u¿oarå sâcâitoare pânå la

discomfort intolerabil).

În descrierea durerii copiii folosesc cuvinte ¿i

expresii utilizate în familie sau întâlnite în cår¡i, filme,

video. Copiii trebuie så fie întreba¡i direct asupra durerii

lor privind: debutul, localizarea, frecven¡a (dacå dure-

rea reapare), calitatea, intensitatea, simptomele fizice

asociate ¿i incapacitå¡ile legate de durere. Informa¡iile

detaliate asupra durerii, ob¡inute de la copii cu ajutorul

scalelor de evaluare, sunt importante pentru un

diagnostic sigur ¿i sunt esen¡iale în stabilirea planului

terapeutic eficient de control al durerii.

II. SCALE DE EVALUARE A DURERII

Evaluarea durerii se realizeazå prin metode uni-

dimensionale ¿i multidimensionale. De obicei, prin

metodele unidimensionale este evaluatå o singurå

dimensiune a durerii ¿i datele se ob¡in prin autorelatarea

pacientului asupra intensitå¡ii durerii pe care o percepe.

Aceste instrumente unidimensionale sunt utile pentru

evaluarea durerii acute (ex. durerea postoperatorie).

Metodele multidimensionale sunt instrumente comple-

xe ¿i sunt recomandate în evaluarea durerii persistente

sau complexe.

1. Scalele unidimensionale
Dupå cum s-a men¡ionat, scalele de evaluare a

durerii trebuie så fie instrumente simple, sigure, exacte,

adecvate nivelului de dezvoltare fizicå, emo¡ionalå ¿i

cognitivå a pacientului.Pentru cuantificarea intensitå¡ii

durerii, existå o multitudine de måsuråtori unidimen-

sionale. Scalele tipice folosesc descrierea numericå

(ex. 0-10), verbalå (cuvinte), sau vizualå (imagini).

Exemple de scale unidimensionale sunt urmåtoa-

rele:

• Scala de evaluare numericå

• Scala analog vizualå

• Scale categorice: descrierea verbalå, evaluarea

facialå.

Aceste metode vor fi discutate în continuare.

2. Metode multidimensionale

Chestionarele multidimensionale disponibile permit

evaluarea durerii prin aprecierea intensitå¡ii, frec-

ven¡ei, duratei, calitå¡ii ¿i sensibilitå¡ii durerii copilului.

De asemenea, sunt estimate strategiile de învingere a

durerii cât ¿i impactul durerii asupra activitå¡ii zilnice

a pacientului. De¿i furnizeazå informa¡ii complexe

asupra caracteristicilor durerii ¿i efectelor acesteia

asupra vie¡ii zilnice a pacientului, aceste metode

nu sunt folosite atât de des cât ar trebui.

Dintre aceste metode men¡ionez:

a. Metoda de Evaluare Ini¡ialå a Durerii (Initial

Pain Assessment Inventory-IPAI). Acest instrument

de evaluare ini¡ialå a durerii a fost dezvoltat pentru

evaluarea ini¡ialå a pacientului privind caracteristicile

durerii, modului de exprimare a durerii ¿i efectelor



56 REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LV, NR. 1, AN 2006

acesteia asupra vie¡ii pacientului (ex. asupra activitå¡ii

zilnice, asupra somnului, apetitului, rela¡iilor, senti-

mentelor). El cuprinde o diagramå cu indicarea

localizårii durerii, o scalå pentru evaluarea intensitå¡ii

durerii ¿i o rubricå destinatå comentariilor adi¡ionale

¿i planurilor de management.

b. Metoda de Evaluare Rapidå a Durerii (Brief

Pain Inventory-BPI). Aceastå metodå este rapidå ¿i

u¿or de utilizat. Permite cuantificarea atât a intensitå¡ii

durerii cât ¿i a incapacitå¡ii asociate acesteia. Metoda

cuprinde o serie de chestionare care se adreseazå

aspectelor durerii pe care pacientul o experimenteazå

în intervalul celor 24 ore ale zilei precedente (ex.

localizarea ¿i intensitatea durerii, impactul asupra vie¡ii

pacientului, tipul ¿i eficien¡a tratamentului administrat).

BPI necesitå în general 5 pânå la 15 minute pentru a

fi completat, ¿i este destinat unei popula¡ii variate.

c. Chestionarul Durerii Mc Gill (McGill Pain

Questionaire- MPQ). Chestionarul Durerii Mc Gill

constituie una dintre cele mai extinse scale de testare

multidimensionalå folositå în prezent. Aceastå metodå

evalueazå 3 dimensiuni ale durerii (¿i anume: senso-

rialå, afectivå ¿i evaluativå), bazându-se pe cuvintele

pe care pacientul le selecteazå în descrierea durerii pe

care o experimenteazå. De asemenea, este disponibilå

o formå mai scurtå a chestionarului Mc Gill care se

utilizeazå mai frecvent.

Existå ¿i alte metode de evaluare multidimensionalå

a durerii. Unele sunt destinate så evalueze durerea cro-

nicå în general, iar altele sunt specifice unor sindroame

particulare de durere (ex. Studiul Medical Outcome).

3. Scale ale durerii neuropatice

Recent s-au dezvoltat Scale ale durerii neuropatice

care furnizeazå informa¡ii asupra tipului ¿i gradului

senza¡iilor percepute de pacientul cu durere neuropa-

ticå. Aceste scale evalueazå 8 caracteristici ale dureriii

neuropatice (ex. ascu¡it, bont, cald, rece, sensibilitate,

arsurå, durere profundå versus durere superficialå).

Pacientul evalueazå fiecare punct pe o scalå de la 0 la

10. Aceste scale sunt în continuå dezvoltare ¿i sunt

apreciate ca fiind de perspectivå în stabilirea diagnos-

ticului ¿i tratamentului durerii neuropatice a copilului

deoarece sunt u¿or aplicate în practicå ¿i sunt sensibile

în evaluarea efectelor terapeutice.

III. EVALUAREA DURERII
PRIN METODE DE AUTORELATARE

În present, în pediatrie se acordå o importan¡å parti-

cularå evaluårii cât mai exacte a durerii prin dezvol-

tarea unor metode simple ¿i u¿or de în¡eles atât de

copii cât ¿i de pårin¡ii acestora. Copiii trebuie så se

implice pe cât este posibil în propria îngrijire în func¡ie

de vârsta ¿i de nivelul lor de în¡elegere. Se considerå

cå cele mai sigure informa¡ii sunt furnizate de expe-

rien¡a subiectivå asupra durerii ¿i acestea se ob¡in prin

evaluarea durerii cu ajutorul metodelor de autorelatare.

Måsuråtorile prin autorelatare includ descrieri ale

sentimentelor fa¡å de durere, gânduri ¿i imagini, infor-

ma¡ii despre calitatea, intensitatea ¿i dimensiunile spa-

¡ial/temporale ale acesteia. Autorelatarea durerii impli-

cå în esen¡å oarecare comunicare a copilului privind

experien¡a dureroaså proprie.

Metodele de comunicare ale copilului includ fie

comunicarea verbalå, fie exprimarea prin gesticula¡ii,

prin metode picturale sau tactile, fie prin mijloace

mecanice sau electronice.

Pentru copiii mici se aplicå metode simple, u¿or

de în¡eles ¿i de folosit în practicå.

De la vârsta de 18 luni copiii au vocabular pentru

durere iar la 3-4 ani sunt capabili så indice localizarea

¿i så descrie caracteristicile durerii.

Scalele de evaluare prin autorelatare a durerii la

copiii mici includ: scala facialå Wong-Baker, scala

Oucher ¿i scala „cår¡ilor de joc“.

Scala Oucher, care este disponibilå în versiuni etnice

diferite, permite copiilor så aprecieze intensitatea dure-

rii prin indicarea fotografiei care reprezintå propria du-

rere. El alege una din figurile de copii care sunt a¿ezate

pe scalå în ordinea cre¿terii progresive a nivelului de

durere. Metoda de evaluare prin scala „cår¡ilor de joc“,

cere copilului så aprecieze durerea pe care o simte în

„bucå¡i de durere“. Fiecare carte reprezintå o bucatå

de durere ¿i copilul apucå atâtea cår¡i câtå durere simte

cå are.

Copiii mai mari pot så localizeze durerea cu ajutorul

creioanelor colorate cu care deseneazå durerea pe

conturul unei schi¡e corporale. Pentru copiii de vârstå

¿colarå, care în¡eleg no¡iunea de numere ¿i propor¡io-

nalitatea acestora, se utilizeazå fårå dificultate scalele

adul¡ilor (Scala Analog Vizualå, Scala de Evaluare

Numericå). Copiii mari ¿i adolescen¡ii sunt încuraja¡i

så ¡inå un jurnal personal unde så înregistreze carac-

terul, ¿i intensitatea durerii ¿i, în plus, så înscrie eficien-

¡a terapeuticå. Aceste metode de evaluare durerii vor

fi detaliate în continuare.

Tabelul 1 prezintå cele mai reprezentative metode

de evaluare prin autorelatare a durerii, metode pe care

clinicienii le pot folosi în practica de zi cu zi, cu

avantajele ¿i dezavantajele fiecåreia.

Metodele necesitå o pregåtire simplå pentru apli-

carea måsuråtorilor ¿i, de obicei, se solicitå copilului

så evalueze durerile din trecut sau cele ipotetice. Copiii

mici ¿i cei cu deficite cognitive necesitå mai multå

pregåtire pentru însu¿irea metodei. Flavell men¡ionea-

zå cå pregåtirea nu este eficientå, cel pu¡in în cazurile

în care, în contextul sarcinilor matematice necesare
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realizårii acestor måsuråtori, sunt depå¿ite capacitå¡ile

cognitive ale copilului. Pentru ace¿ti copii, ca ¿i pentru

cei preverbali sau pentru cei care sunt incapabili de a

comunica datoritå întârzierii în dezvoltare sau handica-

purilor multiple, datele necesare evaluårii durerii se

ob¡in în principal de la pårin¡ii sau de la persoanele

care îi îngrijesc, deci prin metode indirecte (evaluare

prin metode comportamentale sau fiziologice), meto-

de care urmeazå så fie discutate.

De¿i metoda de evaluare a durerii prin autorelatare

este consideratå „etalon de aur“ pentru aceaste grupe

de vârstå, are totu¿i douå limite majore:

• prima dintre ele se referå la necesitatea unui

anumit nivel de dezvoltare cognitivå a copilului,

excluzând astfel to¡i copiii preverbali. Chiar pentru

copiii care vorbesc, aceste måsuråtori pot så fie

imprecise. Copiii mici au abilitå¡i cognitive relativ

limitate ¿i pot så considere ca dificilå în¡elegerea

asupra a ceea ce li se cere în timpul acestor

måsuråtori ¿i så descrie prin cuvinte durerea. Mai

mult, persoanele care le solicitå aceste întrebåri

trebuie så fie bine informate asupra în¡elegerii

limitate a acestor copii, iar întrebårile trebuie så

fie adecvate nivelului de evolu¡ie psihologicå al

acestora;

• cea de-a doua limitå se referå la faptul cå toate

aceste måsuråtori sunt deschise subiectivismului,

datoritå solicitårilor la care sunt supu¿i copiii

pentru a se adapta situa¡iilor specifice.

Eland ¿i Anderson afirmå cå, dupå interven¡ii

chirurgicale, copiii neagå durerea când sunt întreba¡i,

pentru a nu li se face injec¡ii. Ross ¿i Ross afirmå cå

råspunsurile copiilor cu privire la descrierea durerii

sunt diferite când sunt solicitate de mamå fa¡å de cele

acordate doctorului sau prietenilor de la ¿coalå.

Metodele folosite pentru evaluarea durerii prin

autorelatare includ:

1. metoda întrebårilor directe

2. descrierea adjectivalå a durerii

3. scale de autoevaluare

4. metode non-verbale

1. Metoda întrebårilor directe
Raportårile spontane ale copiilor (ex. „doare spa-

tele“) sau întrebårile directe adresate acestuia de

persoanele care îi au în îngrijire, cu privire la durere,

sunt metode utile atât pentru pre¿colarii verbali cât ¿i

pentru copiii de vârstå ¿colarå. Cu toate cå metoda

relatårii spontane este folositoare în clinicå, ea poate

så aibå drept rezultat subraportarea durerii deoarece

Tabelul 1
Metode de måsurare prin auto-relatare

Metode Descriere Indica¡ii de utilizare Avantaje Dezavantaje

Måsurare prin
autorelatare

Copilul este întrebat
despre intensitatea,
frecven¡a ¿i varia¡ia
durerii

Abilitå¡i adecvate
cognitive ¿i de
comunicare

Simple ¿i eficiente, pot
fi folosite u¿or

Supuså tendin¡ei de
pårtinire (ex. cere
caracterizåri, iar
memoria poate fi
inexactå sau selectivå)

Metoda „cår¡ilor
de joc“ (Hester ¿i
colab,1990)

Copilul alege 1 din 4
cår¡i (,,piese ale
durerii“)

4-8 ani vârstå Corelatå cu
comportamentul
deschis la injec¡ii

Poate fi copilåresc
pentru copiii mai mari

Scalele faciale
(Bieri ¿i colab,
1990)

Fe¡ele indicând
intensitatea durerii
derivå din imaginea
copilului reprezentat

6-8 ani vârstå Acordul copiilor de a
relata severitatea
durerii prin indicarea
unei figurii

Scala analog
vizualå (VAS)

Linii verticale sau ori-
zontale cu ata¿åri de
cuvinte, figuri sau nu-
mere a¿ezate în
ordinea cre¿terii
intensitå¡ii durerii

5 ani ¿i peste
aceastå vârstå

Sigurå ¿i exactå;
raportarea copilului
este corelatå cu
måsuråtorile
comportamentale

Intervalele de pe scala
numericå pot så nu fie
egale din perspectiva
copilului

Scala Oucher
(Beyer ¿i Wells,
1989)

6 fotografii cu figuri de
copii indicând
intensitatea
durerii;100 puncte
corespund scalei
verticale

3-12 ani Sigurå, cuprins cores-
punzåtor exact, core-
latå cu alte scale VAS;
prezentarea atât a
scalelor picturale cât ¿i
numerice este aplica-
bilå pentru evaluarea
unor vârste mai largi

Vezi VAS

Jurnalul durerii Evaluårile numerice
sunt raportate alåturi
de înregistrarea altor
informa¡ii semnifica-
tive (ex. timp, activi-
tate, medica¡ie)

Copiii mai mari,
adolescen¡ii;
måsurarea durerii
cronice ¿i recurente

Interevaluare adecvatå;
metodå de încredere
dintre pårinte ¿i copil

Necesitå concomitent
înregistrare regulatå ¿i
exactå; solicitå efort ¿i
promptitudine în cazul
schimbårii de la o
situa¡ie la alta
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unii copii doresc så parå curajo¿i sau le este teamå de

injec¡ii. Mai mult, întrebårile sunt susceptibile de a fi

pårtinitoare iar råspunsurile pot så fie influen¡ate de

mai mul¡i factori, inclusiv abilitatea verbalå, confiden-

¡ialitatea, consim¡irea familiei de a relata simptomele.

De aceea, pentru siguran¡å, este necesarå o metodå

de måsurare asociatå. În plus, metoda este subiectivå

fie datoritå memoriei nesigure, fie datoritå reamintirii

unei experien¡e anterioare.

2. Descrierea adjectivalå a durerii
Lista adjectivelor durerii, ca ¿i cea a chestionarelor

de durere Mc Gill, sunt folosite cu succes la adoles-

cen¡ii mari pentru måsurarea dimensiunilor senzoriale,

afective ¿i evolutive ale durerii. Un aspect important

al acestui tip de scalå este faptul cå nu este restric¡ionatå

de dimensiunea intensitate a durerii ¿i, în plus, måsoarå

aspectele afective ¿i evolutive ale durerii. Descrierea

durerii depinde înså de competen¡a limbajului avansat

¿i, ca urmare, nu poate fi aplicatå tuturor copiilor.

3. Scale de autoevaluare
Scalele de evaluare a intensitå¡ii durerii variazå

în func¡ie de tipul ¿i numårul indicatorilor fixa¡i.

Aceste scale sunt clasificate în trei tipuri, respectiv:

a. scala analog vizualå (VAS)

b. scala de evaluare numericå

c. categoria scalelor de evaluare

a. Scala analog vizualå (VAS)

Scala analog vizualå cuprinde o linie, de obicei de

10 cm, fie verticalå fie orizontalå, cu fixare verbalå

sau picturalå, indicând o continuitate de la absen¡a

durerii pânå la durere severå. VAS este un instrument

simplu, robust, sensibil, care permite pacientului så-

si exprime durerea, marcând intensitatea acesteia de-

a lungul liniei cu ajutorul unui dispozitiv care culiseazå

. Cea mai obi¿nuitå scalå de acest tip cere pacientului

så indice durerea pe care o experimenteazå într-un

punct de-a lungul celor 10 cm ai liniei. Evaluårile

copiilor asupra propriei dureri pe scala analog vizualå

sunt corelate atât cu evaluårile efectuate de pårin¡i,

medici ¿i asistente cât ¿i cu måsuråtorile compor-

tamentale prin care, în mod indirect, sunt înregistrate

experien¡ele dureroase ale acestor copii.

Unii autori au sugerat cå scala verticalå este mult

mai potrivitå fa¡å de cea orizontalå deoarece copiii

gåsesc ca fiind mai u¿or så conceptualizeze no¡iunuea

de intensitate mai mare sau mai reduså a durerii în

termenii de sus sau jos decât de dreapta sau stânga.

VAS evalueazå atât intensitatea („Câtå durere

sim¡i?“) cât ¿i gradul de afectare („Câtå anxietate sim¡i

fa¡å de durere?“). Totu¿i, copilul trebuie så aibå abi-

litatea cognitivå så traducå experien¡a durerii într-o

formå analogå ¿i så în¡eleagå propor¡ionalitatea. Are

dezavantajul cå, în cazul în care pacientul evalueazå

durerea ca fiind la nivel maxim, agravarea situa¡iei

nu modificå scorul.

Figura 1 prezintå un model de Scalå Analog Vi-

zualå, unde 0 indicå absen¡a durerii iar 10 corespunde

celei mai puternice dureri posibile.

b. Scala de evaluare numericå

Scala de evaluare numericå reprezintå cea mai folo-

sitå scalå de evaluare. Pacien¡ii î¿i evalueazå durerea

pe o scalå de la 0 la 10 sau de la 0 la 5, unde 0 repre-

zintå „fårå durere“ iar 5 sau 10 constituie „cea mai

mare durere imaginabilå“. Numerele utilizate pe aceste

scale (ex. 0-5; 0-10; 0-100) sunt a¿ezate în ordine

crescåtoare indicând astfel cre¿terea gradatå a intensi-

tå¡ii durerii. Pentru a folosi acest tip de scale, copilul

trebuie så în¡eleagå conceptul numerelor. Aceste scale

de evaluare numericå, dezvoltate de Hester, Richard-

son ¿i colab. au avantajul de a nu necesita materiale

complicate ¿i sunt u¿or în¡elese de personalul care le

utilizeazå.

Termometrizarea durerii constå în scale de evaluare

numericå a¿ezate vertical ¿i notate de la 0 la 10 sau de

la 0 la 100, superpozabile pe scala analog vizualå. Se

solicitå copilului så indice locul pe termometru care

corespunde intensitå¡ii durerii sale. Pentru siguran¡å,

scorul ob¡inut pe termometrul durerii este corelat cu

scorul ob¡inut cu ajutorul altor scale de evaluare a durerii.

În figura 2 este prezentatå o Scalå de evaluare

numericå.

c. Categoria scalelor de evaluare

În aceastå categorie a scalelor de evaluare prin

autorelatare sunt incluse:

• scala de evaluare prin descriere adjectivalå;

• scalele faciale;

• metoda cår¡ilor de joc;

• scala culorilor Eland.

Figura 1
Scala Analog Vizualå

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No pain

Visual Analog Scale (VAS)
Worst

Possible Pain

Figura 2
Scala de evaluare numericå

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No pain

Numeric Rating Scale (NRS)

Unbearable
Pain

Moderate
Pain
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Scala de evaluare prin descriere adjectivalå

Categoria scalelor de evaluare prin descriere adjecti-
valå constå dintr-o serie de cuvinte a¿ezate într-o conti-
nuitate de aprecire în cre¿tere (ex.: fårå durere, durere
u¿oarå, durere moderatå, durere severå), dupå cum se
poate constata în scala de evaluare prin descriere

adjectivalå din figura 3.

Scalele faciale

Scalele faciale sunt reprezentate de o serie de figuri

care sunt a¿ezate într-o ordine care indicå cre¿terea
progresivå a intensitå¡ii durerii, respectiv de la „fårå

durere“ pânå la „cea mai mare durere posibilå“. În

literaturå sunt aproximativ 20 de tipuri de scale faciale.

Numårul mare de tipuri de scale faciale este datorat

absen¡ei unei versiuni general acceptatå. Scalele faciale

sunt gândite så fie u¿or în¡elese de copii. Aceastå

modalitate de evaluare durerii are avantajul cå nu tre-

buie så fie traduså într-o valoare numericå care ar putea

depå¿i capacitatea de în¡elegere a copilului. Compa-

rativ cu alte unelte de evaluare a durerii, (inclusiv scala

analog vizualå ¿i scala adjectivalå), unele studii au

aråtat cå scalele faciale sunt preferate atât de copii cât

¿i de pårin¡ii sau de persoanele care îi au în îngrijire.

Acceptarea scalelor faciale a fost probabil facilitatå

de importan¡a expresiei faciale în comunicarea socialå

a durerii.

Scalele faciale se deosebesc prin formå sau prin

desenele animate folosite. Ele înfå¡i¿eazå expresii

faciale sau figuri reale ale copiilor. Scalele variazå ¿i

prin numårul de fe¡e incluse: unele cuprind 5 fe¡e în

timp ce altele prezintå 6 sau 7 figuri. Scalele se mai

deosebesc ¿i prin prezen¡a lacrimilor pe „fa¡a cu dure-

rea cea mai mare“ în timp ce fa¡a „fårå durere“ este

neutrå sau zâmbitoare. Se pare cå scalele faciale care

au figurå zâmbitoare în absen¡a durerii, sunt mult mai

potrivite ca måsurå a influen¡ei durerii sub aspect emo-

¡ional decât ca måsurå a intensitå¡i durerii cum este

folositå în mod obi¿nuit. Goodenough ¿i colab. au

efectuat cercetåri evaluând copiii pe douå scale faciale

diferite (scalå neutrå ¿i scalå zâmbitoare) concomitent

cu o metodå pereche analog vizualå indicatå pentru

måsurarea intensitå¡ii ¿i pentru aprecierea neplåcerilor

provocate de durere în timpul recoltårilor de sânge.

Rezultatele acestor cercetåri indicå faptul cå scalele

faciale ale lui Bieri ¿i colab. (scale neutre) au fost mult

mai strâns corelate cu evaluarea VAS a intensitå¡ii, în

timp ce scalele lui Mc Grath ¿i colab. (scale facial

afective-scale zâmbitoare) au fost mult mai strâns

corelate cu evaluarea VAS pentru aprecierea neplåcerii

provocate de durere.

Scalele faciale sunt ob¡inute u¿or, sunt în¡elese fårå

dificultate de copiii mici, sunt ieftine iar unele dintre

ele au caracteristici psihometrice excelente. Copilul
este a¿ezat în fa¡a scalei faciale ¿i este întrebat care
figurå exprimå cel mai bine durerea pe care o experi-
menteazå. Modul de utilizare a acestor scale cuprinde
urmåtoarele etape:

• se explicå copilului cå fiecare figurå reprezintå
fie o persoanå care se simte fericitå pentru cå nu
are durere (ranå sau oricare cuvânt folosit de co-
pil), fie o persoanå care se simte tristå datoritå
unei dureri oarecare;

• se aratå figura care corespunde stårii, explicând
de exemplu: „aceastå fa¡å …..
–  este fericitå pentru cå nu are deloc durere
– doare numai pu¡in

– doare pu¡in mai mult
– doare mai mult
– doare în totalitate
– doare atât de mult cât î¡i po¡i imagina de¿i nu

plânge când simte råul“;

• se cere copilului så aleagå fa¡a care descrie cel
mai bine cât de inteså este durerea pe care o simte.
În figura 4 este reprezentatå scala de evaluare

facialå Wong-Baker iar în figura 5 este vizualizatå
scala Oucher, despre care s-a discutat anterior, scalå

facialå disponibilå în diferite versiuni etnice.

Metoda „cår¡ilor de joc“

Modalitatea de evaluare a durerii cu ajutorul „cår-

¡ilor de joc“ constå în amplasarea în fa¡a copilului a

„cår¡ilor de durere“ dupå cum urmeazå:

• prima carte corespunde pentru „pu¡inå durere“

• a doua carte corespunde pentru „pu¡in mai multå

durere“

• a treia carte reprezintå „mai multå durere“

Figura 3
Scala de evaluare verbalå

No pain
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Severe PainMild Moderate
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Figura 4
Scala de evaluare facialå
Wong-Baker
(0 = fårå durere; 1 = doare numai
pu¡in; 2 = doare pu¡in mai mult;
3 = doare mai mult; 4 = doare în
totalitate; 5 = doare cel mai råu)



60 REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LV, NR. 1, AN 2006

• a patra carte indicå „cea mai mare durere pe care

o poate avea“.

Copilul trebuie så-¿i evalueze durerea prin selec-

tarea uneia din cele patru cår¡i. Aceastå tehnicå nu

este dependentå de numår ci de cantitate ¿i are avanta-

jul cå fiind asemånåtoare cu un joc este u¿or în¡eleaså

¿i acceptatå de copiii pre¿colari.

În figura 6 este prezentatå metoda de evaluare cu

ajutorul cår¡ilor de joc.

Scala culorilor Eland

Scala culorilor Eland furnizeazå informa¡ii atât

asupra intensitå¡ii durerii cât ¿i asupra localizårii aces-

teia. Scala cuprinde douå figuri conturate (vedere din

fa¡å ¿i din spate), ¿i patru cåsu¡e, care vor fi colorate

corespunzåtor intesitå¡ii durerii(de la absen¡a durerii

pânå la durere foarte mare). Eland sugereazå ca în

fa¡a copilului så fie a¿ezate opt creioane colorate (gal-

ben, portocaliu, ro¿u, verde, albastru, purpuriu, maron

¿i negru). Copilul va fi încurajat så aleagå culoarea

care reprezintå mai corect nivelul durerii ¿i coloreazå

cele 4 casete. Odatå ce ,,cheia“ a fost creeatå, copilul

va fi încurajat mai departe så localizeze durerea pe

schi¡å, folosind culoarea potrivitå cu intensitatea dure-

rii, dupå cum a men¡ionatat în casetå.

4. Metode non-verbale

Metodele non-verbale sunt folosite pentru evaluarea

componentei subiective a durerii. Copilul este încurajat

så picteze desenul durerii. Tipic, copiii deseneazå dure-

rea severå cu ro¿u sau negru. Cu toate cå desenele tre-

buie så fie interpretate de un cunoscåtor, furnizând

informa¡ii valoroase despre sentimentele copilului fa¡å

de durere, nu este clar dacå ele pot aduce multe infor-

ma¡ii cu privire la intensitatea durerii copilului.

În concluzie, când pot fi ob¡inute, aceste måsuråtori

utilizând autorelatarea durerii sunt considerate pentru

clinician metode „standard de aur“ în evaluarea dure-

rii. Metodele nu pot fi aplicate copiilor preverbali sau

celor cu întârziere în dezvoltarea psihicå datoritå in-

capacitå¡ii acestora de a în¡elege solicitårile necesare

în realizarea måsuråtorilor. Pentru aceastå categorie

de copii se utilizeazå måsuråtorile comportamentale

¿i cele fiziologice, care vor fi descrise în continuare.

IV. MÅSURÅTORI COMPORTAMENTALE

Metodele de evaluare a durerii prin måsuråtori
comportamentale sunt folosite când nu se pot ob¡ine

rela¡ii de la copil prin autorelatare sau, sunt utilizate

pentru completarea datelor ob¡inute prin autorelatare

sau prin måsuråtori fiziologice. Comportamentele

specifice la suferin¡å (ex.:vocalizarea, expresia facialå
¿i mi¿cårile corpului) au fost asociate cu durerea ¿i

sunt de ajutor pentru evaluarea durerii în special la

copiii cu mijloace limitate de comunicare.Totu¿i, poate

fi dificilå diferen¡ierea comportamentului la durere

fa¡å de comportamentul ce rezultå din suferin¡å, cum
ar fi foamea sau anxietatea, astfel cå, specificitatea

acestor måsuråtori este mai micå decât sensibilitatea.

Siguran¡a este mai mare când sunt aplicate pentru må-

surarea durerii scurte ¿i ascu¡ite. Pentru durerea cu

duratå mai lungå cum ar fi cea post-operatorie, aplica-

Figura 5
Scala de evaluare facialå Oucher

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Figura 6
Metoda de evaluare prin „Cår¡ile de joc“

Figura 7
Scala culorilor
Eland

Right Left Left Right



61REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LV, NR. 1, AN 2006

rea acestei måsuråtori este mai dificilå în special

datoritå mi¿cårilor limitate ale corpului. Cu toate aces-

tea, Finke ¿i colab. raporteazå cå la pre¿colari, Scala

Durerii Postoperatorii a Sugarilor ¿i Copiilor a fost

consideratå o metodå sensibilå ¿i specificå în evaluarea

necesarului analgezic postoperator.

Dacå expresiile faciale sunt utile la sugarii ¿i copiii

mici pentru evaluarea durerii scurte ¿i ascu¡ite, la copiii

mari nu au fost cercetate, posibil fiindcå este cunoscut

cå în jurul vârstei de 4 ani copiii încep så-¿i controleze

expresiile emo¡ionale ¿i så-¿i mascheze sentimentele.

La vârsta pre¿colarå ¿i la copiii mari sunt folosite unele

scale comportamentale pentru a måsura durerea ca

råspuns la procedurile medicale. Aceste scale opera¡io-

nale definesc comportamente specifice cum ar fi mi¿-

cårile motorii evidente sau comportamentele verbale.

Observatorii necesitå o pregåtire specialå în folosirea

acestora, astfel cå aceste scale sunt mai mari consuma-

toare de timp decât evaluarea prin autorelatare.

O altå modalitate de måsurare comportamentalå

constå în evaluarea durerii copilului de cåtre adul¡ii

(pårin¡ii) care-i înso¡esc. Ace¿tia sunt solicita¡i så

evalueze durerea copiilor lor prin notarea frecven¡ei

¿i numårului modificårilor survenite în comporta-

mentul acestora.

Tabelul 2 descrie pe larg 4 scale de evaluare com-

portamentalå folosite mai frecvent.

V. MÅSURÅTORI FIZIOLOGICE

Durerea este un factor de stres care activeazå

mecanisme compensatorii ale sistemului nervos auto-

nom. Stimularea sistemului nervos simpatic produce

råspunsul „luptå sau fugi“ care include: tahicardia,

vasoconstric¡ia perifericå, transpira¡ia, dilata¡ia pupi-

larå ¿i cre¿terea secre¡iei de catecolamine ¿i de hor-

moni adrenocorticoizi.

De¿i sunt sensibile la schimbårile de intensitate ale

durerii, ace¿ti parametri reflectå un råspuns global la

stresul legat de durere ¿i deci nu sunt specifici durerii.

Ei pot fi modifica¡i ¿i datoritå anxietå¡ii, fricii, plânsului

sau la manevrarea copilului. Din cauza lipsei de

specificitate, ace¿ti indicatori fiziologici de måsurare

a durerii sunt mai utili pacien¡ilor incapabili de a relata

verbal durerea fie datoritå imaturitå¡ii cognitive, fie

datoritå diminuårii acesteia ca urmare a unor boli sau

situa¡ii invalidante. Råspunsurile hormonale la durere

sunt determinate prin metode invazive, costisitoare ¿i

lente, astfel cå, sunt inadecvate pentru evaluarea clinicå

a durerii.

Ca urmare, clinicienii apreciazå cå parametrii fizio-

logici, determina¡i prin metode neinvazive (cum ar fi:

frecven¡a cardiacå, tensiunea arterialå ¿i frecven¡a

respiratorie), sunt determina¡i fårå dificultate ¿i sunt

modifica¡i caracteristic în situa¡ii de durere în propor¡ie

de10-20%.

VI. PARTICULARITÅºI ALE EVALUÅRII DURERII
LEGATE DE VÂRSTA COPILULUI

1. Copiii de vârstå pre¿colarå (1-5 ani)
Vârsta pre¿colarå constituie o provocare particularå

în termenii de måsurare a durerii, în special înaintea

vârstei de 3 ani. Competen¡a cognitivå, lingvisticå ¿i

socialå a pre¿colarilor limiteazå nivelul op¡iunilor de

måsurare. Mai mult, când sunt bolnavi, este mult mai

dificil ca ace¿ti copii så fie antrena¡i în activitå¡i de

care nu sunt interesa¡i.

Tabelul 2
Måsuråtori comportamentale recomandate la copii

Måsuråtori Descriere Indica¡ii de utilizare Avantaje Dezavantaje

Måsuråtori
comportamentale

Observa¡ii directe asupra
comportamentului copilului

La copiii foarte mici
sau asociatå
autorelatårii; Sigurå ¿i
exactå pentru durerea
scurtå ¿i ascu¡itå

Utilå când
copilul nu poate
evalua durerea;
mai pu¡in pårti-
nitoare decât
autorelatarea

Nu la fel de
exactå pentru
durerea de lungå
duratå ¿i
comportamentele
ascunse

Scale de evaluare
proceduralå (Katz ¿i colab.
1980) ¿i scale observa-
¡ionale ale comportamen-
tului la suferin¡å (OBSD)
(Jay ¿i colab. 1983)

10 observa¡ii comporta-
mentale: plâns, ¡ipåt, lini¿te
fizicå, cerin¡å de suport
emo¡ional, rigiditate
muscularå, expresie
verbalå la durere, etc.

Durere scurtå ¿i
ascu¡itå

Corelatå auto-
relatårii durerii

Necesitå
pregåtirea
observatorilor

Scala de durere din
spitalul de copii Eastern
Ontario (CHEOPS)
(McGrath ¿i colab,1985)

6 observa¡ii comportamen-
tale: ¡ipåt, expresia facialå,
expresii verbale, pozi¡ia
torsului, pozi¡ia membrelor

Ini¡ial folosite în dure-
rea post-operatorie ¿i
dupå injec¡ii

U¿or de folosit
¿i învå¡at

Nu este sensibilå
pentru durerea
de lungå duratå

Scala de evaluare
Gauvain-Piquard
(Gauvain -Piquard
¿i colab, 1987)

15 observa¡ii comporta-
mentale divizate în 3
subscale: comportamentul
la durere, anxietatea ¿i
modificårile psihomotorii

Pentru copiii între 2 ¿i
6 ani; pentru durerea
de lungå duratå.

Sigurå ¿i
sensibilå la
copii
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a. Testarea

Cooperarea copilul pentru a fi testat asupra durerii

pe care o experimenteazå depinde atât de capacitatea

lui de a asculta sarcinile care îi sunt solicitate cât ¿i de

modul în care îi sunt adresate solicitårile. Copilul mic

poate så dovedeascå concentrare ¿i perseveren¡å consi-

derabilå pentru îndeplinirea sarcinilor specifice când

aceste sarcini îi sunt adresate sub pretextul unui joc.

În general, copiii dezvoltå abilitatea de a coopera

în jurul vârstei de 4 ani. Comunicarea copiilor mici

cu persoanele necunoscute din spitale este dificilå de

obicei fie datoritå vorbirii neinteligibile, fie anxietå¡ii

puternice. Aceasta sugereazå cå scalele de evaluare

comportamentalå, incluzând evaluarea prin expresia

facialå ¿i prin relatårile pårin¡ilor sau a persoanelor

din anturajul apropiat al copilului, oferå cele mai bune

metode de evaluare a durerii pentru copiii în vârstå

de 1-3 ani sau chiar de 4 ani.

b. Gândirea preopera¡ionalå ¿i måsurarea durerii

De¿i copiii în vârstå de 4 ¿i respectiv de 5 ani pot

så fie supu¿i måsuråtorilor prin autorelatare, îndemâ-

narea acestora pare så fie influen¡atå de caracteristicile

cognitive ale etapei preopera¡ionale (aprox. de la 2ani

la 6-7 ani), descriså de Piaget. În special la vârstele

mici ale acestei etape, gândirea copilului tinde så fie

egocentricå, concretå ¿i dominant perceptualå. Natura

acestor caracteristici cognitive ¿i implica¡iile acestora

pentru måsurarea durerii vor fi discutate în continuare.

Gândirea egocentricå

Gândirea egocentricå se referå la lipsa relativå a

copiilor de a con¿tientiza hotarele care separå gândirea

lor de a celorlal¡i. Fa¡å de copiii mai mari, copiii pre-

¿colari pot presupune cå durerea lor este cunoscutå

de cei din jur ¿i prin urmare considerå sarcina de

comunicare a durerii prin instrumente de måsurare a

durerii ca fiind de mai micå importantå. Mc Caffery

då exemplul unei feti¡e de 3 ani pe care a întrebat-o

despre durerea ei de burtå. Aceasta ¿i-a ridicat supåratå

hainele ¿i a råspuns: ,,Aici-nu vezi asta?“ Mai mult,

din punctul de vedere al copiilor mici, adul¡ii au toatå

puterea ¿i capacitatea de a vedea cât de mult îi doare.

Gândirea concretå

De¿i reprezentarea gândirii preopera¡ionale este în

naturå, ea tinde så opereze foarte mult în termenii ima-

ginii concrete ¿i statice a realitå¡ii decât ca semne

schematice abstracte. Aceastå tråsåturå concretå a gân-

dirii copiilor mici poate influen¡a în¡elegerea acestora

asupra scalelor de måsurare a durerii. Aceste dificultå¡i

pot cre¿te prin lipsa de în¡elegere a instruc¡iunilor ¿i/

sau fixårii de cuvinte utilizate. Cuvinte simple fixate

concret, de ex. „nu doare“ pânå la „durere foarte mare“,

sunt evident preferate termenilor complec¿i ¿i ipotetici

cum ar fi:,,cea mai micå senza¡ie dureroaså posibilå“.

Chiar expresia:,,cea mai rea durere posibilå/imagi-

nabilå“ poate så punå probleme copiilor mici deoarece

implicå pentru în¡elegere conceptul abstract al posi-

bilitå¡ii.

Gândirea concretå ¿i dimensiunile durerii

La copiii mici gândirea concretå poate influen¡a

dimensiunea durerii care urmeazå så fie måsuratå.

Dacå dimensiunile afective ¿i senzoriale ale durerii se

referå la influen¡a reciprocå a uneia fa¡å de cealaltå,

fåcând dificilå separarea acestora chiar la adul¡i, va-

loarea terapeuticå poten¡ialå determinatå de legåtura

durerii cu starea emo¡ionalå a determinat încercarea

promptå a cercetåtorilor de a aplica în practicå måsu-

rarea durerii la copil. Totu¿i, aceastå legåturå a fost

doveditå cu dificultate la copiii mai mici de aproxi-

mativ 8 ani. Abilitatea copiilor de a stabili diferen¡a

cantitativå într-o dimensiune continuå urmeazå mode-

lul de dezvoltare. Cum se poate a¿tepta, copiii pot så

cuantifice dimensiunile concrete înaintea celor abstracte

¿i mai pu¡in pe cele de percep¡ie. Copiii cu vârsta cu-

prinså între 5 ¿i 7 ani definesc ¿i descriu durerea în

termeni concre¡i fizici/senzoriali, în timp ce termenii

afectivi încep så fie adåuga¡i la vârsta de 7-8 ani, fetele

precedându-i pe båie¡i în aceastå abilitate.Copiii mici

folosesc cuvinte ¡ipând, ca expresie a reac¡iei emo¡io-

nale la durere. De la vârsta de 2 ani copiii sunt capabili

så foloseascå expresii emo¡ionale cum ar fi fericirea,

supårarea sau triste¡ea. De¿i sarcina de evaluare a dure-

rii sub aspect afectiv poate så fie prea abstractå pentru

copiii sub 8 ani, strategiile prin care se examineazå

cum se simte copilul, folosind fie o Scalå Facialå (cum

ar fi Scala Facialå Afectivå), fie Scala Analog Vizualå,

sunt mult mai eficiente în ob¡inerea informa¡iilor asupra

influen¡ei durerii asupra copiilor. Imaginile diferitelor

ståri afective (fericire sau supårare) sunt u¿or recunos-

cute de pre¿colari ¿i de elevii ¿colii primare.

Gândirea dominant perceptualå

Gândirea dominant perceptualå se referå la ten-

din¡a copiilor mici de a se concentra mai mult pe

aspectele evidente de percep¡ie a situa¡iei. Aceasta

poate så influen¡eze måsurarea durerii, fiind selectate

mai frecvent punctele finale pe Scala Analog Vizualå,

deoarece la acest nivel percep¡ia este mai puternicå

decât zona de mijloc.

c. În¡elegerea sistemului de måsurare a durerii la pre¿colari

Unele studii urmåresc modalitå¡ile spontane ale

copiilor de a se implica în evaluarea durerii. Piaget

consemneazå faptul cå, în general, copiii descoperå

mult mai u¿or compara¡iile perceptuale fa¡å de adul¡i

¿i sunt chiar mai exacte. Cercetårile sugereazå cå
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pre¿colarii tind så arate o credin¡å oarbå în estimårile

lor vizuale, excluzând „dorin¡a de a cunoa¿te mai mult

despre cåile de måsurare“ ¿i ignorând chiar instrumen-

tele ajutåtoare care le-au fost acordate în acest scop.

Piaget ¿i colab. scot de asemenea în eviden¡å faptul

cå, pentru a se ajuta în exprimarea måsurårii durerii,

copiii folosesc pår¡i ale corpului. Astfel, pentru copiii

în vârstå de 5-7 ani pare mult mai convingåtor så

foloseascå ca indicator al måsurårii intensitå¡ii durerii,

nivelul corpului sau ale bra¡elor, deschiderea mâinii

sau a bra¡elor. Aceastå metodå, de folosire spontanå

a unor pår¡i ale corpului pentru indicarea intensitå¡ii

durerii, este caracteristicå pre¿colarilor.

d. În¡elegerea numerelor de copilul pre¿colar

Abilitatea de a folosi scalele de evaluare numericå

este evident dependentå de în¡elegerea numerelor.

Copiii în vârstå de 4-5 ani au o în¡elegere intuitivå glo-

balå asupra semnifica¡iei cantitative a numerelor. Nu-

merele mici sunt mai semnificative la aceastå grupå de

vârstå decât numerele mari care pot så-¿i piardå

semnifica¡ia cantitativå devenind adaos la numåråtoare.

e. Måsuråtori adecvate copilului pre¿colar

Copiii mai mici de 3-4 ani nu pot så fie supu¿i

måsuråtorilor prin autorelatare. Pentru pre¿colari meto-

dele folosite pentru måsurarea intensitå¡ii durerii includ:

scala analog vizualå, scala facialå, tehnica ce folose¿te

„cår¡ile de joc“ ¿i testul „deschiderii degetelor“. Se

cere copilului så indice durerea ca parte a întregului

sau så defineascå valoarea maximå prin fixare. Pentru

aplicarea acestor måsuråtori nu este necesar ca pacien-

tul så în¡eleagå clar propor¡ionalitatea. Natura concretå

¿i globalå a gândirii copiilor mici are avantajul de a-i

predispune så creadå în întreg decåt în infinit.

Scala Analog Vizualå

Aceastå scalå este folositå pentru måsurarea durerii

pre¿colarului. Unele versiuni ale scalei sunt mult mai

concrete prin adåugarea de subunitå¡i sau numere. S-a

constatat cå cele fårå subunitå¡i sunt mai potrivite

pentru capacitatea de în¡elegere a copilului mic în esti-

marea „intuitivå“ ¿i permit o apreciere perceptualå

globalå a durerii. În plus, cercetårile lui Piaget ¿i ale

lui Inhelder au indicat cå aceastå grupå de vârstå are

în¡elegere intuitivå pentru continuitatea liniarå. Astfel,

când li se cere så estimeze cantitå¡ile relative ale mårge-

lelor (mai pu¡ine, mai multe sau egale), depå¿ind ca

numår capacitatea lor de a le numåra, pre¿colarii în¡e-

leg sarcina dacå din gråmadå fac un lan¡ mai lung sau

mai scurt, indicând astfel o în¡elegere clarå a întregului

liniar. Metoda are dezavantajul cå, datoritå dominantei

perceptuale, copilul are tendin¡a så foloseascå punctele

finale ale scalei.

Scalele faciale

Scalele faciale au avantajul de a fi mult mai directe,

copiii putând deosebi gradele de intensitate a durerii

cu ajutorul expresiilor faciale. S-a remarcat cå pentru

copiii mai mici de 5 ani sunt dificultå¡i în alegerea

dintr-un numår mai mare de 4 sau 5 figuri ¿i, de aceea,

trebuie så se aibå în vedere numårul de fe¡e faciale

folosite. Aceastå dificultate, ca ¿i greutatea de a socoti,

par så fie legate de capacitatea copilului de procesare

a informa¡iei. În plus, boala ¿i durerea pot så reducå

aceastå capacitate de procesare a informa¡iei ¿i, ca

urmare, prea multe op¡iuni pot så creascå tendin¡a

copilului så fixeze punctele finale. Se încearcå o scalå

facialå interactivå manipulatå prin mijloace electronice

prin care så creascå sau så descreascå înfå¡i¿area care

ilustreazå durerea.

Cår¡ile de joc

Acest instrument, dezvoltat de Hester ¿i colb.cere

copiilor så-¿i evalueze durerea prin selectarea uneia

din cele patru „piese ale durerii“ reprezentate concret

prin bucå¡i de cår¡i de joc. Are avantajul de a fi asemå-

nåtor unui joc ¿i nu este dependent de numår. Constå

în alegerea pieselor în func¡ie de cantitatea de durere.

Metoda este u¿or în¡eleaså ¿i acceptatå de pre¿colari.

Testul degetelor de la mânå

Franzen ¿i Ahlquist au dezvoltat acest test prin care

se cere copilului så-¿i esimeze durerea cu ajutorul

policelui ¿i indexului: cu cât måre¿te distan¡a dintre

ele durerea este mai mare.

2. Copiii de vârstå ¿colarå (6-12 ani)
Aceastå vârstå evalueazå 3 stadii evolutive ale

dezvoltårii cognitive, cea de la sfâr¿itul stadiului

preopera¡ional, din opera¡ionarea concretå ¿i cea din

opera¡ionarea formalå precoce. Caracteristicile gândirii

preopera¡ionale scad în opera¡ionarea concretå la

vârsta de 7-8 ani. Unele îndemânåri devin opera¡ionle

de bazå ¿i deci clare între aproximativ 7 ¿i 10 ani

incluzând måsurarea, clasificarea ¿i scrierea (abilitatea

a¿ezårii corecte în ordine ascendentå ¿i descendentå)

diferitelor dimensiuni. Urmare a secven¡ei de dezvol-

tare de la concret la abstract, copiii sunt capabili så

a¿eze în succesiune concretå dimensiunile afective,

aspectele fizice ale durerii, înaintea dimensiunilor mai

abstracte. Cu privire la måsurarea afectårii legatå de

durere, Gaffney consemneazå cå obiectivarea durerii

la copil se extinde de la aspectele fizice incluzând

tråsåturile afective între 7 ¿i 10 ani ¿i este fixatå bine

la 10-11 ani. Champion ¿i colab.¿i Goodenough ¿i

colab. raporteazå cå fetele sunt mult mai avansate

decât båie¡ii privind abilitatea de a aprecia diferen¡ele

în legåturå cu variate influen¡e afective legate de dure-

re. Gaffney men¡ioneazå cå fetele sunt cu aproximativ
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2 ani înaintea båie¡ilor în ceea ce prive¿te u¿urin¡a de

a folosi diver¿i termeni afectivi lega¡i de durere. Aceastå

diferen¡å se men¡ine pânå la aproximativ 14 ani, când

abilitatea båie¡ilor devine egalå cu cea a fetelor. Aceste

constatåri coincid cu rezultatele cercetårilor conform

cårora, comparativ cu båie¡ii, fetele tind så fie mai

orientate emo¡ional ¿i social.

3. Adolescen¡ii

Pe parcursul perioadei opera¡ionale formale pre-

coce (vârsta:11-14 ani), existå o accentuare marcatå

a aspectelor psihologice ale durerii fa¡å de extensia

efectelor psihosociale. Deoarece adolescentul are o

perioadå de introspec¡ie considerabilå în care concep-

tele proprii se modificå de la caracteristicile psiholo-

gice concrete la cele abstracte, cei mai mul¡i adoles-

cen¡i sunt capabili så relateze afecterea legatå de durere

¿i så dezvolte mai mult vocabularul complex al durerii.

Gândirea adolescentului este mai pu¡in limitatå la

prezent decât în stadiul cognitiv precoce, fiind mult

mai orientat spre viitor, astfel cå, måsurarea durerii

poate så fie influen¡atå de grija asupra semnifica¡iei

durerii în termenii de recuren¡å a bolii, a incapacitå¡ii

viitoare sau a desfigurårii.

4. Copiii ¿i adolescen¡ii cu dificultå¡i cognitive
¿i de comunicare

Acest segment, mult timp neglijat, este în prezent în

aten¡ia cercetåtorilor în scopul identificårii ¿i måsurårii

durerii copiilor care au dificultå¡i semnificative în comu-

nicarea durerii pe care o experimenteazå. În aceastå

categorie sunt inclu¿i copiii cu retard intelectual, cei cu

leziuni cerebrale severe, cu autism ¿i cei cu dificultå¡i

de comunicare datorate tulburårilor neuromusculare sau

pierderii auzului sau vederii. Discomfortul copilului

poate fi identificat prin întrebåri adresate pårin¡ilor sau

persoanelor din anturajul copilului. Totu¿i, deoarece

mul¡i indicatori ai durerii sau comfortului sunt indivi-

duali, este totdeauna necesarå o evaluare ¿i o måsurare

individualå.

Altå modalitate constå în ob¡inerea informa¡iilor de

la persoane cu experien¡å în domeniu privind prevalen¡a

¿i sursele situa¡iilor dureroase (de ex: reflux gastro-

esofagian dureros, spasmul sau constipa¡ia copiilor cu

paralizii cerebrale). Comfortul copiilor cu dificultå¡i de

comunicare poate fi crescut considerabil prin ac¡ionarea

asupra sursei de durere decât prin administrarea de anal-

gezice (de ex.: refluxul gastroesofagian sau necesitatea

repozi¡ionårii).

VI. CONCLUZII

• Succesul privind evaluarea durerii în pediatrie de-

pinde de rela¡ia pozitivå care se stabile¿te între me-

dic ¿i copilul/familia acestuia.

• Planul de îngrijire trebuie så includå monitorizarea

regulatå a durerii copilului bolnav, folosind mijloace

adecvate vârstei ¿i nivelului de dezvoltare al pacien-

tului.

• Metodele de evaluare trebuie så fie simple, sigure

¿i u¿or de în¡eles atât de copii cât ¿i de pårin¡ii aces-

tora sau de persoanele care îi au în îngrijire.

• În func¡ie de vârsta ¿i de nivelul de în¡elegere, co-

pilul trebuie så devinå implicat în propria îngrijire.

• Pentru copiii preverbali ¿i pentru cei incapabili de

a comunica datoritå întârzierii în dezvoltare sau

handicapurilor multiple, evaluarea durerii se reali-

zeazå cu ajutorul persoanelor din anturaj, care de

regulå sunt pårin¡ii.

• Este necesar ca pediatrii så ajute la extinderea infor-

ma¡iilor de care dispun ¿i så sus¡inå aplicarea în

practicå a strategiilor noi privind controlul optim

al durerii în pediatrie.
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