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Dor crônica

APÊNDICE

ESCALA DE DOR LANNS 
(ADAPTADA AO PORTUGUÊS DO BRASIL POR SCHESTATSKY ET AL., 2011) (6)
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Esta escala de dor ajuda a determinar como os nervos que carregam a informação de dor estão 
funcionando. É importante obter este tipo de informação, pois ela pode ajudá-lo na escolha de um 
)*()("#+)!%#,-#./0.!%-(*(%!%,#1%)2-!%3#%3!*4

A. QUESTIONÁRIO DE DOR
-  Pense na dor que você vem sentindo na última semana.
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b) SIM – Eu tenho este tipo de sensação com frequência.........................................[5]

VG%H% ,1(% 3!*% 7(W% .!"% ;1#% (% .!*% 3(% -#<#% 3!<!*23(%"13#% 3#% .!*M% 6(<(8*(,% .!"!% N"(+.K(3(O% !1%
“avermelhada ou rosada” descrevem a aparência da sua pele. 
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b) SIM – Eu percebi que a dor faz com que minha pele mude de cor. .....................[5]
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ou dolorosas ao toque leve ou mesmo ao toque da roupa ao vestir-se descrevem esta sensibilidade 
anormal.-
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b) SIM – Minha pele é mais sensível ao toque nesta área.........................................[3]

4) A sua dor inicia de repente ou em crises, sem nenhuma razão aparente, quando você está parado, 
,#"% 7(W#*% +#+K1"% "!82"#+)!M% 6(<(8*(,% .!"!% N.K!;1#,% #<P)*2.!,O9% N3!*% #"% -!+)(3(O% !1% N3!*%
#>-<!,28(O%3#,.*#8#"%#,)(,%,#+,(IQ#,4
(G% DE%R%C2+K(%3!*%+J!%,#%.!"-!*)(%3#,)(%7!*"(%444444444444444444444444444444444444444444444444444STU
=G%ABC%R%Z1%)#+K!%#,)(,%,#+,(IQ#,%.!"%"12)(%7*#;1Y+.2(444444444444444444444444444444444444444SVU

[G%H%,1(%3!*%7(W%.!"%;1#%(%)#"-#*()1*(%3(%,1(%-#<#%+(%L*#(%3!<!*23(%"13#M%6(<(8*(,%.!"!%N.(<!*O%#%
N;1#2"(IJ!O%3#,.*#8#"%#,)(,%,#+,(IQ#,4
(G% DE%R%Z1%+J!%)#+K!%#,)#%)2-!%3#%,#+,(IJ!4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444STU
=G%ABC%R%Z1%)#+K!%#,)(,%,#+,(IQ#,%.!"%7*#;1Y+.2(4444444444444444444444444444444444444444444444444SFU

 !"#$%&#"'%"(#)(* *+*'%'#",-.//012345"-/65"7843159

A sensibilidade da pele pode ser examinada comparando-se a área dolorida com a área contra-lateral 
ou nas áreas adjacentes não doloridas avaliando a presença de alodinia e alteração do limiar de 
sensação ao estímulo da agulha (LSA). 
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6) ALODINIA

Examine a resposta ao toque leve com algodão sobre a área não dolorida e, a seguir, ao toque da área 

 !"!#$ %&'(%)!')*+)%,-*)'+!#.%$)'/!#*.'0*#1*2$ %)'+!'"% !'+3!' !"!#$ !'*4'%!'1!+5#6#$!4')*' !#'!7')*+)%,-*)'
desagradáveis (sensação tipo “picada” ou “latejante”) forem percebidas na área afetada, então a alodinia está 

presente. 
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b) SIM – Alodinia somente na área dolorida..............................................................[5]
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a) Determine o limiar por estímulo de agulha pela comparação da resposta a uma agulha de espessura 23 (cor 

azul) conectada a uma seringa de 2 ml – sem a parte interna – suavemente colocada nas áreas doloridas da pele 

e depois nas não doloridas.

b) Caso uma sensação de agulhada normal for sentida na área da pele não dolorida, mas uma sensação diferente 

for sentida na área dolorida como, por exemplo, “nenhuma sensação” ou “somente sensação de toque” (LSA 
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agulha para aumentar o peso e repita a manobra. 
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b) SIM – Limiar por estímulo de agulha alterado no lado dolorido.............................[3]

E=(;FEY
Some os valores entre parênteses nos achados descritivos e de exame da sensibilidade para obter um escore 

global.

ESCORE TOTAL (máximo 24) ......................................................

Se o escore for inferior a 12, [são improváveis de] estejam contribuindo para a dor do paciente.

Se o escore for igual ou superior a 12, provavelmente mecanismos neuropáticos estejam contribuindo para a dor 

do paciente.
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