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Mesura del dolor del malalt crític sedat i inconscient incapaç d’autoreferenciar-lo.
Els pacients de cures intensives sedats i inconscients no són capaços d'autoreferenciar verbalment el seu
dolor. Per tant, el reconeixement i la valoració d’aquest és dificultosa i un repte pels investigadors. Per avaluar el dolor
d'aquests pacients és important la utilització d'una eina d'avaluació del dolor vàlida i fiable.
Descriure les eines d’infermeria per a l'avaluació del dolor en pacients de cures intensives inconscients/sedats,
examinar-ne la seva validesa/fiabilitat i establir si l'ús d’alguna d’elles és recomanat per a la pràctica clínica.
S’ha realitzat una revisió bibliogràfica a les bases de dades MEDLINE PubMed, Elsevier, Biblioteca Cochrane
Plus, CSIC: IME biomedical research, Cuiden Plus, CINAHL i Dialnet. La selecció ha estat limitada als articles publicats a
partir del 2008 que examinen la validesa i fiabilitat dels instruments per avaluar el dolor dels pacients crítics incapaços de
verbalitzar-lo.
S’han seleccionat dotze articles per a la present revisió. En total, s’han identificat vuit eines d'avaluació del dolor
del malalt crític sedat/inconscient incapaç de verbalitzar-lo. Els ítems fisiològics varien constantment i no ha estat possible
deduir la seva viabilitat. La validesa, la fiabilitat i la utilitat clínica de les eines han estat discutides a través dels càlculs
estadístics necessaris.
Només dues de les vuit eines d'avaluació del dolor s'han determinat com a vàlides, fiables i recomanables: la
Behavioural Pain Scale i la Critical-Care Pain Observation Tool. La investigació recent indica que la Critical-Care Pain
Observation Tool hauria de ser implementada en les unitats de cures intensives: pot millorar el control del dolor
mitjançant un enfocament coherent i sistemàtic.
"critically ill patient", "adult intensive care", "nursing", "sedation and analgesia", "unconscious", "clinical
assessment tool", "pain measurement" i "instrument validation".

Measurement of pain in the critically ill, sedated and unconscious patient unable to self-report.
Intensive care patients who are sedated and unconscious are unable to verbally self-report their pain.
Therefore, the recognition and the assessment of pain are difficult and a challenge for the researchers. To assess this
patients’ pain is important to use a valid and reliable pain assessment tool.
Describe the nursing tools for the assessment of pain in critically ill sedated/unconscious patients, examine their
validity/reliability and establish whether the use of some of them is recommended for clinical practice.
The literature search was conducted in the following databases: MEDLINE PubMed, Elsevier, Biblioteca
Cochrane Plus, CSIC: IME biomedical research, Cuiden Plus, CINAHL and Dialnet. The selection has been limited to all those
articles published from 2008 that examine the validity and reliability of instruments for assessing pain in critically ill
patients unable to self-report.
Twelve articles have been selected for this review. Eight pain assessment tools for critically ill
sedated/unconscious patients unable to self-report have been identified. The physiological items were constantly changing
and it has been not possible to deduce its viability. The reliability, validity and clinical utility of the tools have been
discussed through needed statistical calculations.
Only two of the eight pain assessment tools have been tested as valid, reliable and recommended: the
Behavioural Pain Scale and the Critical-Care Pain Observation Tool. The recent research reports that the Critical-Care Pain
Observation Tool should be implemented in the intensive care units: it can improve the pain management by providing a
systematic and consistent approach.
"critically ill patient", "adult intensive care", "nursing", "sedation and analgesia", "unconscious", "clinical
assessment tool", "pain measurement" and "instrument validation".
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Mesura del dolor del malalt crític sedat i inconscient incapaç
d’autoreferenciar-lo
Measurement of pain in the critically ill, sedated and
unconscious patient unable to self-report

1.1
Les cures intensives s'ocupen, principalment, de tractar alteracions fisiopatològiques greus que
amenacen de forma real la vida d’una persona. La unitat de Cures Intensives (UCI) és l’espai hospitalari
on trobem aquesta especialitat, un servei dotat de recursos materials, tècnics i humans necessaris per a
poder donar assistència a un tipus específic de pacient, el pacient crític (1).
El malalt crític es caracteritza per patir malalties d’elevada complexitat, problemes de salut d’elevat
risc que poden derivar, si no es tracten immediatament, en la mort del pacient. Així doncs, són malalts
molt vulnerables i complexos que requereixen una atenció i vigilància professional continuada, la qual
ve donada, en major part, pel col·lectiu infermer. Aquests sanitaris, juntament amb la resta de l’equip,
duen a terme l’abordatge d’aquests malalts tan complexos i de les seves famílies, les quals també s’han
de tenir en compte i han de rebre una atenció òptima (2).

Sedació i analgèsia són les dues paraules que componen el mot “sedoanalgèsia”, molt emprat en el
món de les cures intensives. Quan es parla de sedació, s’associa a una inducció cap a un estat relaxat i
tranquil en el qual s’està lliure d’ansietat; en general, hom ho entén com un terme que inclou varietat
d’estats de pèrdua de consciència i falta de resposta. Malgrat això, cal especificar alguns matisos: el
diccionari general de la llengua catalana defineix la sedació com una “acció produïda per sedants,
substàncies que disminueixen l’excitació del sistema nerviós central (SNC)” (3). El mateix cercador ens
explica que l’analgèsia és l’anul·lació o disminució de la sensibilitat de dolor, però sense abolició de la
consciència —sempre i quan se’n faci un consum recomanat sota ordre mèdica, és clar—. Així doncs, la
sedació no actua sobre la sensibilitat i no sempre implica pèrdua de la consciència, sinó que pot —o
no— implicar-ho en funció de la quantitat infosa de fàrmac sedant, és a dir, en funció de la teràpia
necessària, la qual es modula i s’adapta a cada pacient.
La sinèrgia d’aquestes dues branques terapèutiques —la sedació i l’analgèsia— permet assolir un
òptim control dels pacients crítics ingressats a les UCI. Es proporciona així un nivell gratificant de confort
i seguretat del malalt, reduint-li l’ansietat i la desorientació, facilitant-li el son i afavorint un bon control i
abordatge del seu dolor (4).
Tot i que l’analgèsia i la sedació haurien d’avaluar-se per separat —ja que, tal i com s’ha definit, són
diferents fàrmacs amb dissemblants indicacions terapèutiques—, cap fàrmac presenta totes les
característiques d’analgèsic o sedant ideal: alguns efectes d’aquests dos grups terapèutics són
semblants i se solapen, altres són totalment característics i es poden associar directament a la sedació o
a l’analgèsia i alguns efectes es desconeix si han estat produïts per l’analgèsia, la sedació o la combinació
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d’ambdues. Així doncs, es fa molt difícil valorar-ho individualment; per tant, s’entén com un tot —la
sedoanalgèsia— i s’ajusten ambdues branques alhora, reduint o augmentant les dosis en funció de les
necessitats del pacient (4).
Tot i que la sedació no descarti la sensibilitat, procurar uns ajustats nivells d’aquesta és òptim per a
disminuir l’ansietat i afavorir que el malalt crític s’adapti millor a la situació clínica. A grans trets, es
poden diferenciar diversos nivells de sedació: la sedació lleugera —on el pacient obeeix a ordres
apropiadament, encara que lentament, amb aspecte apàtic i llunyà a l’entorn— i la sedació profunda, la
qual per definició implica una manca de resposta als estímuls verbals; no obstant això, existeix en la
sedació profunda la resposta al tacte, al dolor o a qualsevol altre estímul nociu, coneixences que
confirmen que els malalts crítics sedats no són exempts de patir dolor (4); és a dir, els pacients crítics
sedats profundament no poden verbalitzar el seu dolor —si és que aquest no està controlat— però això
no vol dir necessàriament que no el sofreixin.
La sedació en el malalt crític és un important aspecte del seu tractament. Cada vegada més, la
tecnologia i la investigació avancen i la capacitat de mantenir pacients durant llargs períodes de temps
sota sistemes de suport vital normalment incòmodes i, alguns, potser fins i tot dolorosos, impliquen
estrès, dolor, por, malestar, ansietat i intranquil·litat, simptomatologia que s’evita a través de la sedació.
Es disminueix així aquest quadre i, conseqüentment, es facilita l’adaptació de l’organisme a les
màquines invasives de suport vital (5). Per aquest motiu és important fer una bona valoració de l’estat
de sedació d’un pacient ja que aquesta s’utilitza com a tècnica coadjuvant per a facilitar altres
tractaments; annexada, a més a més, amb l’analgèsia, la sedoanalgèsia —sedació i analgèsia
conjuntes— procura, addicionalment, el control del dolor, proporcionant així una efectiva adaptació als
tractaments invasius característics de la UCI, mantenint el pacient calmat, cooperatiu, segur i sense
interferir en el desenvolupament de les seves pròpies cures (4).
La palpable importància de la sedació ha empès a dissenyar eines per a poder fer una aproximació
del grau d’aquesta en els malalts crítics; és el cas, per exemple, de l’escala Ramsay, una eina d’avaluació
elaborada l’any 1974 pel científic Ramsay i que ens permet assignar un valor numèric al nivell de sedació
dels pacients oscil·lant entre 1 i 6, essent 1 nul·la sedació i 6 sedació en excés. Es guia, aquesta escala, a
través del nivell de consciència dels malalts, l’ansietat o l’agitació, l’apatia i fins a l’anestèsia, donant-nos
així un ventall de 6 nivells de sedació (Taula 1) (6).

Taula 1: Escala Ramsay per a l’avaluació del nivell de sedació (6)
Observació del nivell d’activitat:

Puntuació:

Pacient ansiós i agitat

1

Pacient cooperador, orientat i tranquil

2

Pacient endormiscat amb resposta a ordres verbals

3

Pacient adormit amb breu resposta a la llum i el so

4

Pacient adormit amb resposta només al dolor

5

Pacient amb resposta nul·la a estímuls externs

6

9

Una vegada etiquetat el nivell de sedació del pacient, es pot fer un bon abordatge d’aquest —perquè
sabem on ens trobem—. L’eina permet realitzar un seguiment d’aquesta sedació tot comparant els
valors amb anteriors xifres enregistrades, mesura que dóna una vaga idea de l’adaptació del pacient a
l’entorn i del seu benestar (6).
L’índex bispectral (BIS) és una altra mesura per a valorar la sedació dels malalts: a través d’uns
elèctrodes que s’enganxen majoritàriament a la part frontal del crani es monitoritza l’activitat
bioelèctrica cerebral del pacient. És a dir, es realitza un electroencefalograma (EEG) de forma
continuada. Així doncs, el BIS permet veure l’efecte dels fàrmacs sedants i analgèsics administrats i
conèixer a quin nivell de sedació o consciència es troba el malalt. Els valors d’aquest índex oscil·len entre
0 i 100, essent 0 la sedació més profunda —representada en asistòlia en l’EEG— i 100 la nul·la sedació o
vigília màxima (Figura 1) (13).
En el context del malalt crític i les cures intensives, tal i com ja s’ha anat argumentant, no interessa
terapèuticament cap dels extrems esmentats —mínim i màxim BIS— ja que ambdós perjudiquen la salut
dels pacients. Es considera òptim un BIS, en malalts sedats i ventilats, entre 40 i 60, valors que
concorden aproximadament amb la valoració 4-5 de l’escala Ramsay (13).

Figura 1: Descripció dels valors de l’Índex Bispectral (BIS) (13)

Actualment no existeix cap monitor dissenyat per a l’avaluació i quantificació del dolor del malalt
crític sedat. Malgrat això, podem extreure informació d’altres monitors dissenyats per altres finalitats
com, per exemple, l’esmentat BIS. Tot i que la seva funció principal és el control de la sedació, entre
línies podem interpretar més informació: els seus elèctrodes, col·locats a la part frontal del crani,
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detecten les contraccions del múscul frontal, és a dir, l’arrufament del front, un signe que s’activa si hi
ha presència de dolor. Així doncs, malgrat no tenir cap monitor que ens parli del dolor, el BIS ens pot
orientar —no pas garantir—sobre la presència o absència d’aquest (13).

La valoració de la sedació —i també de l’analgèsia— té el mateix objectiu que la valoració del dolor:
fomentar el benestar del pacient i accelerar la seva recuperació, una meta que no és fàcil d’assolir degut
a l’estat crític dels pacients de cures intensives.
L’Associació Internacional del Dolor (7) ha definit darrerament aquesta entitat, el dolor, com una
experiència sensorial subjectiva i emocional desagradable associada a una lesió present o potencial. La
Societat Espanyola del dolor (8) el considera com una malaltia per si sola, recalcant la importància que
té per aquell que ho sofreix i a nivell mundial s’ha promogut el tractament del dolor com un dret
fonamental de tots els éssers humans, valor que s’inclou en la Declaració Universal dels Drets Humans
(París —França—, 1948), tal i com recull l’Article 25, referent a la salut dels ciutadans (9).
Així doncs, s’entén per dolor una sensació o percepció subjectiva desagradable que generalment
s’expressa a través de múltiples i variables senyals d’alarma que indiquen, totes elles, una pèrdua
d’integritat de l’organisme. Difereix i divergeix el dolor d’una persona vers el d’una altra; de fet, fins i tot
s’han descrit diverses dimensions: sensorial, emocional, cognitiva, psicològica i de comportament o
conductual; totes elles incloses dins un mateix mot, el dolor, un terme plenament extens que avarca
tanta tipologia de sensacions que es fa difícil d’acotar (7).
L’estudi de Druyet et al. (4) va demostrar el darrer 2010 que els malalts crítics estan exposats a
elevats nivells de dolor, la qual cosa comporta conseqüències extremadament negatives tan a nivell
psicològic com fisiològic i contribueix en alentir el procés de recuperació. La majoria de pacients senten
dolor —per la pròpia malaltia o situació crítica i també per les mesures invasives de la UCI—, por i
ansietat. En molts casos, degut al seu estat crític, és necessària la intubació orotraqueal i la consegüent
ventilació mecànica (VM) per tal de disminuir l’activitat de la musculatura respiratòria —afavorir el
repòs d’aquesta— i així reduir el consum d’O2. Això s’aconsegueix a través de la sedoanalgèsia: es
redueix l’estrès i l’ansietat i s’augmenta la comoditat del pacient; es controla el dolor i, tot plegat,
afavoreix una millora i més ràpida recuperació ja que s’indueix el pacient cap a un estat d’inconsciència
que permet l’eficàcia del tractament. Alhora, —si no s’administra sobredosi de sedoanalgèsia—, es
vetlla per una desconnexió més ràpida de la VM, el que es coneix com a “weaning”.
Així doncs, el bon abordatge del dolor d’aquest tipus de malalts és un important aspecte a tenir en
compte a les UCI. Les respostes psicològiques, hemodinàmiques, metabòliques i endocrines que es
desencadenen degut al dolor poden provocar major mortalitat dels malalts (9). També es pot observar
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ansietat, insomni, desorientació i deliri, diversos estats que augmenten l’estrès i promocionen el
desencadenament del sistema nerviós simpàtic: s’eleva la freqüència cardíaca (FC) i augmenta el
consum d’02 a nivell miocàrdic, s’accelera la freqüència respiratòria (FR) —sovint afavorint la
hiperventilació— i, en definitiva, tot plegat comporta un risc molt alt d’extubació, mala adaptació a la
VM i retirada de cateterismes i sondes; per tant, s’exposa el pacient a una inestabilitat hemodinàmica
que desconvé (10).
Són diversos els factors que poden modificar la percepció dolorosa del pacient com, per exemple,
l’edat, la situació cognitiva, l’estat d’ànim o fins i tot les experiències doloroses prèvies. En una situació
relativament habitual —en un centre d’atenció primària, en una planta hospitalària, etc.— el personal
sanitari valora el dolor dels pacients i, alhora, els entrevista per a poder obtenir més informació al
respecte. La combinació d’ambdues valoracions permet aproximar-se a la vivència dolorosa del pacient,
comprendre’l i administrar la teràpia farmacològica o no farmacològica —segons la situació— efectiva
per eliminar, apaivagar o disminuir aquest dolor i millorar la situació. Malgrat tot, , la valoració d’aquest
en una UCI comporta més barreres a part de la pròpia subjectivitat d’aquesta experiència sensitiva (9).
Les barreres culturals, religioses o fins i tot la pròpia comprensió del pacient sobre la seva
simptomatologia són dificultats que es pot trobar el personal sanitari per avaluar el dolor; en una UCI, la
més rellevant és la incapacitat per a la comunicació verbal dels pacients degut a diversos motius:
inconsciència —per TCE greu, per exemple—, dèficit neurològic, presència del tub endotraquial, sedació
profunda, etc. El dolor d’aquests malalts queda emmascarat darrere d’aquesta barrera comunicativa. No
obstant això, encara que aquest tipus de pacients no es puguin comunicar verbalment, no hem de
pressuposar que no puguin fer-ho d’altres maneres: cal aprendre a interpretar l’expressió corporal.
L’expressió facial, la presència de moviments o postures antiàlgiques o la rigidesa del to muscular són els
principals indicadors conductuals que ens permeten aproximar-nos a la vivència dolorosa del pacient;
per altra banda, l’aportació d’informació útil i creïble sobre el dolor del malalt provinent de la família pot
esser una bona guia per al personal sanitari i contribuir en afavorir la bona pràctica clínica (11).

Gélinas i Herr (9) van demostrar que els pacients amb fractura de maluc i dèficit cognitiu rebien
menys analgèsia que els pacients sense dèficit cognitiu. Només a nivell exemplar, reflecteix que la
impossibilitat de comunicació verbal efectiva és una barrera tant per l’avaluació com pel tractament del
dolor. Actualment no hi ha evidència científica que indiqui el contrari, és a dir, que demostri que els
adults majors amb dèficit cognitiu experimentin menys dolor que els subjectes sense alteracions
cognitives.
A les UCI, la majoria dels pacients manifesten deteriorament parcial o total de la comunicació verbal
efectiva. La barrera també hi és i també ha afectat al llarg del temps en el bon abordatge del dolor.
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Gélianas i Johnson (12) constaten que només un 50% dels professionals d’aquestes unitats dediquen
temps a avaluar el dolor dels pacients; tenint en compte que gairebé el 100% dels malalts són exposats a
elevats nivells de dolor, a grans trets es pot concloure que només la meitat dels pacients són atesos
degudament: el dolor no tractat a les UCI és un problema de l’actualitat.

L’ús d’escales d’avaluació ha permès al col·lectiu sanitari establir un valor numèric concret a una
percepció subjectiva, el dolor en aquest cas; d’aquesta manera, aquestes escales ens permeten
aproximar-nos al malestar dels pacients. La més utilitzada és l’Escala Visual Analògica (EVA); la intensitat
del dolor es representa en una línia de 10cm. A aquesta altura, al número 10, hi figura l’expressió “pitjor
dolor imaginable” i a l’altre extrem, als 0cm, hi figura l’expressió “no dolor”. Així doncs, els pacients
poden escollir un nombre del 0-10 i posar nota al seu dolor. La correspondència o traducció del número
que el pacient assenyala ha de ser coherent amb el que el professional observa, és a dir, hem de
corroborar l’existència d’aquest dolor. A grans trets, es considera entre 1 i 3 un nivell lleu/moderat de
dolor, de 4-6 un dolor moderat/greu i un valor ≥6 expressa dolor molt intens. No obstant això, s’ha
estudiat marge d’error en l’aparell de mesura i finalment s’ha conclòs que és exitós aconseguir un valor
≤3, el qual indica un dolor inexistent o fàcilment suportable (Figura 2) (11).
L’EVA és una eina senzilla i confiable a partir de la qual podem avaluar el dolor sempre i quan el
pacient col·labori: verbalment —dient el número— o d’altres maneres com, per exemple, assenyalantlo. Val a dir que no és l’única mesura que tenim els professionals disponible; existeixen altres escales
d’avaluació del dolor com l’Escala Descriptiva Verbal (EDV), l’Escala Numèrica Verbal (ENV), el
Termòmetre de dolor de Iowa (IPT) o fins i tot s’ha adaptat l’EVA per a ús pediàtric, amb la
caracterització del dolor il·lustrada en imatges on apareixen diverses expressions facials i el malalt ha
d’indicar en quina se sent identificat (Figura 3). Malgrat tot, la major fiabilitat s’ha associat a l’escala EVA
i les altres han estat elaborades, majoritàriament, a partir de l’essència d’aquesta. Finalment, un cop
avaluat el dolor, es procedeix amb l’administració d’analgèsia segons ordre mèdica; aquesta haurà de
ser propinada i, després de l’administració, s’haurà de revaluar el dolor per determinar l’eficàcia —o
no— de l’analgèsia (11).

Figura 2: Escala visual analògica (EVA) (11)

13

Figura 3: Exemples de Numeric Rating Scale (NRS), Verbal Descriptor
Scale (VDS) i adaptació EVA per a ús pediàtric (11)

L’ús de les escales que s’han esmentat és molt útil, però la seva funcionalitat es perd quan els
pacients no són capaços de col·laborar, d’expressar-nos el seu dolor. En el cas dels malalts que perden la
capacitat de comunicació, s’han d’utilitzar altres mesures: els indicadors fisiològics i de comportament.
Tal i com s’ha anat mencionant fins ara, la presència de dolor provoca un estímul simpàtic que pot anar
associat a hipertensió arterial (HTA), taquicàrdia, diaforesi, midriasi i/o llagrimeig (11). És a dir,
fisiològicament es reflecteix el dolor; per tant, si el malalt és incapaç de comunicar-nos-el, a través del
seu cos es poden obtenir pistes sobre l’existència —o no— d’aquest.
Puntillo et al. (11), ja a l’any 1997, van referir que la taquicàrdia i la HTA són els indicadors del dolor
més precisos en els pacients crítics amb incapacitat per a comunicar-se. Malgrat això, aquests signes no
són específics del dolor i encara menys si tenim en compte que tractem amb malalts crítics. Aquesta
semiologia pot esser causada fins i tot pels fàrmacs administrats en la mateixa UCI: sedants,
antiarítmics, bloquejadors beta adrenèrgics, vasoconstrictors, etc. També pot ser producte de les
pròpies condicions patològiques del pacient o del que emocionalment pugui implicar-li: por, estrès, etc.
Per tant, es pot donar per fet que l’aparició d’aquests signes vitals indiqui dolor —ja que poden esser
provocats per altres factors— i, a més a més, tampoc es pot demostrar que l’absència de canvis en els
signes vitals indiqui absència de dolor: observar la semiologia és necessari, però no suficient (14).
Carroll et al. (15) l’any 2007 realitzaren un estudi amb l’objectiu d’avaluar la percepció del dolor dels
pacients hospitalaris i estudiar els indicadors que major reflectien l’alleujament d’aquest. En aquest cas,
la mostra recollia pacients en vigília i, alhora, pacients amb dificultat comunicativa. En les conclusions,
van recollir la necessitat del desenvolupament d’eines d’avaluació del dolor basades en dades
fisiològiques i de comportament per a aquells pacients amb incapacitat comunicativa. Com ja s’ha
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comentat, els signes fisiològics s’han de tenir en compte, però encara més els de comportament: totes
aquelles accions que la persona realitza per comunicar-se voluntària o involuntàriament són
característiques observables que poden indicar presència de dolor. Pressionar les dents, arrugar el front,
plorar, espeternegar, aferrar els punys o realitzar moviments continuats són exemples de
comportament que poden indicar presència de dolor. La rigidesa muscular, la sudoració, els vòmits, la
midriasi, els tremolors, el no moviment o fins i tot assumir certes postures com, per exemple, la fetal,
també són indicadors de sofriment (16). El cos ens parla, només fa falta saber-lo interpretar.
La Task Force de sedació i analgèsia (17) va recomanar l’any 2002 avaluar el dolor en pacients amb
dificultats comunicatives a través d’escales relacionades amb el comportament i indicadors fisiològics;
tot seguit, aconsellava considerar els canvis en els paràmetres avaluats després de l’administració
d’analgèsia per a poder concloure si aquesta havia estat efectiva. Amb el pas del temps, tots els
paràmetres fisiològics i de comportament esmentats van esser utilitzats per elaborar eines de mesura
que permetessin estimar el dolor dels malalts crítics incapaços de verbalitzar-lo. Es va donar lloc, llavors,
a les escales fisiològiques i de comportament. Les més tractades en la literatura per apreuar el dolor en
els pacients crítics a les UCI són la Behavioural Pain Scale (BPS) i la Critical-Care Pain Observation Tool
(CPOT).

La primera escala conductual creada per a pacients sedats en les UCI és la BPS. Payen et al. (18) la
van crear l’any 2001. Val a dir que fou en base a antigues troballes de Puntillo et al. (11) durant l’any
1997, els qual van esser pioners en observar que el comportament dels malalts sedats ens podia donar
moltes pistes per avaluar el seu dolor.
L’instrument valora de l’1 al 4 l’expressió facial, la mobilitat i conducta de les extremitats superiors i
la presència —o no— de lluita contra la VM. De fet, l’adaptació a aquesta pot estar afectada per la
hipoxèmia, broncospasmes o fins i tot presència se secrecions, exemple que indica que no es pot
considerar manifestació de dolor a partir d’un sol ítem, sinó que s’han valorar tots i interpretar el
conjunt d’aquests (18). Així doncs, es valoren per separat els tres subapartats de la BPS entre 1 i 4, de
menys a més presència de dolor; per tant, el ventall de puntuació oscil·la entre 3 com a mínim —pacient
relaxat i tranquil— i 12 com a màxim —pacient fent ganyotes, amb els membres superiors
completament retrets i amb intolerància a la VM—. Es considera presència de dolor si s’obté BPS ≥ 6 i
dolor inacceptable si BPS >7; així doncs, l’objectiu terapèutic és mantenir els pacients crítics amb BPS <6,
xifra que no implica en absolut absència de dolor, però és considerada acceptable (Taula 2) (19).
És necessari avaluar el dolor amb BPS quan el pacient està en repòs, durant les mobilitzacions que el
personal sanitari realitza, durant l’abordatge de tècniques doloroses (cateterismes, puncions, etc.) i
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després de l’administració de l’analgèsia —si és que aquesta no se li transfereix de forma continuada—.
Finalment, val a dir que malgrat tots els esforços, la literatura constata que l’exactitud de la BPS
disminueix a mesura que augmenta el nivell de sedació dels pacients (19).

Taula 2: Behavioural Pain Scale (BPS) (19)
Ítem

Expressió facial

Moviments dels
membres superiors

Ventilació mecànica

Descripció

Puntuació

Relaxada

1

Parcialment tensa (ex: arrugant el front)

2

Totalment tensa (ex: parpelles fortament tancades)

3

Fent ganyotes

4

Relaxats

1

Parcialment flexionats

2

Totalment flexionats

3

Permanentment contrets

4

Tolerant moviments

1

Tossint, però tolerant-ho la major part del temps

2

Lluitant contra el ventilador

3

Impossibilitat de controlar el ventilador

4

La CPOT fou dissenyada per Gélinas et al. (20) entre els anys 2005 i 2006. Tot i que la seva essència
és molt similar a la BPS, varien i s’amplien alguns aspectes. També considera la importància de valorar
els ítems fisiològics (HTA, taquicàrdia, taquipnea...) per apropar-se al dolor del malalt crític sedat, però
és centrada majoritàriament en el comportament dels malalts.
Inclou quatre categories de comportament: l’expressió facial, el moviment corporal, la tensió
muscular —no només centrada en les extremitats superiors, com valora la BPS— i la sincronia amb el
ventilador o vocalització en cas de pacients que s’han extubat. Cada ítem és puntuat de 0 a 2, amb un
total possible entre 0 i 8. Tot i que observant la CPOT es pot errar i creure que els valors oscil·len de 0 a
12, de seguida ens adonem que si es valora l’adaptació a la VM no es pot valorar alhora la vocalització:
un ítem exclou l’altre; per tant, els valors reals de la CPOT són entre 0 i 8, essent 0 l’absència de dolor i 8
un dolor insuportable L’objectiu de l’analgèsia és CPOT ≤3 (Taula 3) (20).
Per a poder valorar el dolor a través de la CPOT cal utilitzar l’escala correctament. S’ha d’observar
inicialment el pacient en repòs durant, com a mínim, un minut. D’aquesta manera, obtenim el valor
basal de la CPOT. A continuació, s’ha d’observar el pacient durant maniobres que poden resultar-li
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doloroses: l’aspiració de secrecions, la mobilització, la higiene, els cateterismes, etc. D’eix forma es pot
detectar un canvi entre ambdós valors i objectivar, si és el cas, la presència de dolor. A nivell numèric,
s’ha d’anotar sempre la major puntuació obtinguda en cada categoria durant els dos períodes
d’observació. També, analògicament al que s’acaba d’explicar, és necessari avaluar mitjançant la CPOT
abans i després de l’analgèsia administrada per determinar l’efectivitat —o no— del tractament.
Malgrat tot, tal i com succeeix amb la BPS, l’exactitud de la CPOT disminueix a mesura que augmenta la
profunditat de la sedació dels malalts (20).

Taula 3: Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) (20)
Ítem

Expressió facial

Moviments dels
membres

Tensió muscular

Adaptació al ventilador

Vocalització
(en cas d’extubats)

Descripció

Puntuació

Relaxada, neutral (sense tensió muscular)

0

Tensa (front arrugat, parpelles fortament tancades...)

1

Ganyota de dolor (ídem, però agreujat)

2

No realitza moviments

0

Protecció (moviments lents, cautelosos...)

1

Agitació (traccionant el tub, moviments bruscos...)

2

Relaxat (no es resisteix als moviments passius)

0

Tens, rígid (es resisteix als moviments passius)

1

Molt tens, rigidesa extrema (resistència molt forta)

2

Ben adaptat al ventilador (alarmes no actives)

0

Estossega però tolera VM (alarmes momentànies)

1

Lluita contra el ventilador (asincronia total)

2

Parla amb un to normal o no parla

0

Sospira i gemega

1

Crida i té sangloteig

2

Tal i com succeeix amb les escales que s’utilitzen per valorar el dolor dels pacients conscients, en el
camp de la inconsciència també s’han descrit altres escales a part de la BPS i la CPOT. Per exemple, la
Non-Verbal Pain Scale (NVPS) o la Pain Algorithm (20); de totes maneres, sembla ser que la literatura
científica es decanta per les dues primeres. La validesa, la fiabilitat, la sensibilitat, l’especificitat i, en
definitiva, la precisió, l’exactitud i el major parentesc entre la realitat i l’estudi d’aquesta explica per què
la utilització de només algunes escales pot esser determinant per a la pràctica clínica (Annex 1) (21-24).
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En base al que s’ha descrit a la introducció d’aquest treball, les principals qüestions que l’autora es
planteja són:


Quines eines d'avaluació del dolor fiables i valides s'han desenvolupat per avaluar-lo en
pacients de cures intensives inconscients/sedats incapaços de verbalitzar-lo?



Quin tipus d’indicadors fisiològics i de comportament sobre el dolor inclouen aquestes
eines?



Quin tipus de propietats psicomètriques s’assignen a aquests instruments de mesura?



S’ha demostrat científicament la seva utilitat i es pot recomanar el seu ús en les unitats de
cures intensives?

Així doncs, el present treball pretén cercar l’evidència científica més recent sobre el correcte
abordatge del dolor en els pacients crítics ingressats en les UCI que, degut a la seva complexitat
patològica, requereixen un nivell de sedació i inconsciència. Es realitzarà una revisió bibliogràfica sobre
els instruments dels quals disposa el col·lectiu infermer per a la valoració objectiva i científica del dolor
en aquesta tipologia de pacients que, atès el seu estat de salut, són incapaços de verbalitzar-lo. Així
doncs, el principal objectiu d’aquesta recerca bibliogràfica és:
Descriure les eines d’infermeria per a l'avaluació del dolor en pacients de cures intensives
inconscients/sedats, examinar-ne la seva validesa/fiabilitat i establir si l'ús d’alguna d’elles
és recomanat per a la pràctica clínica.
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S’ha realitzat una revisió bibliogràfica a les bases de dades MEDLINE PubMed, Elsevier, Biblioteca
Cochrane Plus, CSIC: IME biomedical research, Cuiden Plus, CINAHL i Dialnet utilitzant les paraules clau
següents: “critically ill patient”, “adult intensive care”, “nursing”, “sedation and analgesia”,
“unconscious”, “clinical assessment tool”, “pain measurement” i “instrument validation”, totes ells
combinades amb els operadors booleans AND, OR i, en alguns casos, l’operador NOT —exclusivament
per descartar estudis relacionats amb el malalt crític pediàtric—. S’han detectat fins a 29 articles
relacionats amb la temàtica central, però —atenent als criteris d’inclusió i exclusió exposats a
continuació—, l’autora n’ha analitzat 12 per a la present cerca.
Tal recerca —efectuada entre el novembre del 2013 i el març del 2014— ha estat limitada a articles
publicats a partir del 2008, és a dir, relatius aproximadament als darrers 5 anys; l’autora, però, ha
considerat de forma excepcional incloure dos estudis publicats l’any 2006 per la seva rellevància
científica. Tots ells examinen la fiabilitat i la validesa dels instruments d'avaluació del dolor per a
pacients sedats/inconscients que tenim a disposició les infermeres. Altres estudis han estat exclosos ja
que no focalitzaven la recerca directament en l’adult crític i sedat i, per tant, els seus resultats no
podien ser transferibles i aplicats en una unitat de cures intensives (UCI).

Criteris d’inclusió

Per tal de ser incloses en l’estudi, les publicacions han de:


centrar-se en el malalt crític adult ingressat en una UCI



cercar la validesa/fiabilitat dels instruments per avaluar el dolor en pacients incapaços
de verbalitzar-lo



incloure pacients sedats i inconscients



haver estat publicades durant aproximadament els darrers 5 anys



esser redactades en anglès o castellà

Criteris d’exclusió

No han estat acceptades aquelles publicacions que han estat:


centrades en l’avaluació del dolor en el pacient crític pediàtric



inclòs pacients conscients



estat publicades anteriors a l’any 2008



estat redactades en altres llengües alienes a l’anglès o el castellà
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Per aquesta revisió bibliogràfica, l’autora ha seleccionat 12 articles científics de tipologia diversa; tots
ells —excepte dos, publicats l’any 2006 i seleccionats per la seva rellevància científica— compleixen els
criteris d’inclusió descrits en la secció anterior. La següent taula (Taula 4) exposa els autors de les
investigacions seleccionades, la procedència dels articles i l’any de publicació; s’aclareix al mapa que
acompanya la Taula 4 (Figura 4) l’origen dels estudis analitzats (25-36):

Taula 4: Exposició dels autors, l’any de publicació i la procedència de les investigacions (25-36)
Autors
Herr et al.
Young et al.
Cade et al.
Puntillo et al.
Pudas-Tähkä et al.
Gélinas et al.
Gélinas et al.
Gélinas et al.
Klein et al.
Gélinas et al.
Paulson-Conger et al.
Pozas et al.

Referència
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Any
2006
2006
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2013

Procedència
Iowa, EEUU
Perth, Austràlia
Essex, UK
Califòrnia, EEUU
Turku, Finlàndia
Califòrnia, EEUU
Montreal, Canadà
Montreal, Canadà
Ohio, EEUU
Montreal, Canadà
Wisconsin, EEUU
Madrid, Espanya

Figura 4: Identificació i referència al mapa mundial de la procedència de les investigacions seleccionades (25-36)
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Tal i com s’ha referenciat al llarg del marc teòric, l’ús d’escales d’avaluació ha permès al col·lectiu
sanitari establir un valor numèric concret a una percepció subjectiva: el dolor (15).

L’estudi de Herr et al. (25) ha estat d’utilitat a l’autora per introduir el lector en la secció dels
resultats. El malalt crític és només una porció d’aquesta revisió; també es parla dels nadons i dels
pacients amb demències avançades, altres col·lectius sovint incapaços d’autoreferenciar el sofriment, tal
i com succeeix amb la població nucli d’aquesta recerca. “Els principis bioètics de beneficència i no
maleficència obliguen als professionals de la salut a proporcionar una correcta avaluació del dolor”,
esmenen els autors. En absència de la informació que prové del pacient, la observació del
comportament és vàlida per a aproximar-nos al dolor del malalt. De totes maneres, no tots els
moviments ni sempre confirmen presència dolor. Les escales de comportament dissenyades poden ser
útils per identificar-ne la presència —afirmen a l’any 2006 als EEUU—; els indicadors fisiològics no són
sensibles per discriminar el dolor: varien en funció de molts factors —inclòs el propi dolor— i fins i tot
l’estabilitat d’aquests indicadors tampoc certifica l’absència de dolor. Herr et al. (25) també s’adonen
que les escales de comportament no són apropiades per a malalts crítics amb fàrmacs paralitzants —o
tots aquells pacients que no puguin mostrar dolor a través del seu cos—. “Aquesta població queda
exclosa de detecció, però no de patir dolor”, esmenen. Finalment conclouen que cap escala de
comportament ha estat demostrada encara —als inicis del 2006— superior a cap altra en referència al
malalt crític. Recomanen sota escàs pes científic —poca recerca s’havia fet encara al voltant d’aquest
tema— la utilització de la BPS o la CPOT.

Young et al. (26) posen a prova el mateix any 2006 la BPS per a poder-la validar i fer-la una eina
homologada. La justificació del projecte rau en la comprovació que el dolor dels pacients crítics, sedats i
inconscients a la UCI està infravalorat i, conseqüentment, poc tractat. La investigació es va dur a terme
en diverses UCI d’Austràlia amb una mostra total de 44 pacients —un 59% de dones i un 41% d’homes—
i una mitjana d’edat poblacional de 64 anys; la comparativa fou entre l’avaluació ocular del dolor per
part dels professionals i l’ús de la BPS. En mitjana, un 73% dels índexs de la BPS van augmentar
comparat amb les dades obtingudes a través de l’observació ocular: els canvis eren 25 vegades més
elevats en comparació amb l’observació convencional. Això explica que l’eina d’avaluació és vàlida, però
Young et al. (26) puntualitzen que augmenta la variància si incrementa molt el dolor del malalt. L’autoria
també exposa que els valors de l’escala BPS augmenten més fàcilment si el pacient no està sota una
pauta de Morfina i/o Midazolam i disminueixen en cas de la presència d’aquests fàrmacs. El valor α de
Chronbach obtingut durant la comparativa fou 0,61; Castejón et al. (24) consideren una fiabilitat
respectable a partir de 0,80. No obstant això, els autors de l’estudi aprecien la bona fiabilitat de l’eina en
comparar-la amb l’ull humà. La sensibilitat de BPS rau entre el 64% i el 73% mentre que l’observació
sense eina oscil·la entre el 36% i el 46%. Segons les dades, l’expressió facial és l’ítem que més marca la
presència de dolor, sota l’expressió corporal i l’adaptació al ventilador (26).

21

Dos anys més tard, al Regne Unit, l’estudi de Cade et al. (27) es disposa a valorar tres escales
d’avaluació —BPS, CPOT i NVPS— en base a cinc articles datats entre el 2001 i el 2006, tal i com s’exposa
en la taula següent (Taula 5):

Taula 5: Condicions generals dels cinc estudis fonament de la revisió sistemàtica de Cade et al (27)
Autors
Aissaoui et al. (2005)

Eines de prova
BPS

Gélinas et al. (2006)

CPOT

Odhner et al. (2003)

NVPS

Payen et al. (2001)

BPS

Young et al. (2006)

BPS

Població d’estudi
General UCI (Marroc)
Cirurgia cardíaca major
(Canadà)
Cirurgia abdominal major,
traumatologia i cremats en
UCI (USA)
Post operats de
traumatologia a UCI
(França)
UCI general (Austràlia)

Nombre de participants
30
105 (només 33
sedats/inconscients)
59

30
44

Els estudis anteriorment esmentats (Taula 5) coincideixen demostrant que les puntuacions de la BPS
són significativament elevades durant la realització de procediments dolorosos als malalts, demostrant
així una bona validesa de l’eina: detecta el que ha de detectar. Els valors, però, s’emmascaren quan
s’avaluen pacients profundament sedats, bé perquè experimenten menys dolor o bé perquè simplement
no són capaços d’exhibir-lo, de mostrar-lo mitjançant el comportament. També, Young et al. (2006) han
constatat que les puntuacions de l’eina no són tan significatives durant el repòs dels malalts i que, per
tant, la seva validesa en aquest aspecte requereix esser més estudiada. Cade et al. (27) també reflecteix
que Gélinas et al. a l’any 2006 plasmen la validesa de la CPOT demostrant l’augment de la puntuació de
l’eina durant les tècniques doloroses efectuades als pacients; es considerada un instrument “promesa”
ja que s’encarrila prop de la validesa de la BPS —més antiga i més estudiada—. Finalment, en l’estudi
d’Odhner et al. (2003) s’ha comparat —treballant amb pacients conscients— la valoració dels propis
malalts amb la valoració de la NVPS feta pels professionals. Els resultats només plasmen una moderada
correlació, però no una suficient fiabilitat de l’eina. Així doncs, en base al seu anàlisi, Cade et al. (27)
recomanen l’ús i la implementació de la BPS per a valorar el dolor en les UCI i asseguren que pot millorar
el control del dolor de les poblacions crítiques incapaces de verbalitzar-lo —ja que l’eina procura una
valoració sistemàtica i relativament pròxima al dolor real del malalt—. La CPOT també és considerada
vàlida i útil, però manquen —segons esmenen al 2008— estudis per consolidar i reafirmar aquesta
validesa i fiabilitat.

Puntillo et al. (28), el mateix 2008, des dels Estats Units llencen a la revista The Journal of Pain un
article que avalua la validesa i la fiabilitat de 6 eines per a valorar el dolor dels pacients crítics sedats. La
revisió exposa que tots els instruments —BPS, CPOT, PAIN Algorithm, NVPS, Behavioural Pain Rating
Scale i Pain Behavioural Assessment Tool— presenten lleu evidència científica, validesa i fiabilitat
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excepte la NVPS, tal i com plasmen Cade et al. (27), els quals parlen d’una moderada correlació amb BPS
i CPOT, però insuficient fiabilitat de l’eina. Només dues eines, la BPS i la CPOT —exposen Puntillo et al.
(28) —, han mostrat la major afinitat almenys en 3 dels 4 ítems sobre validesa i fiabilitat estudiats, però
encara cap de les dues pot instaurar-se com a mesura única—probablement per la manca de recerca
científica al respecte, conclusió a la qual arriben la totalitat dels articles analitzats per la present revisió
bibliogràfica. Els resultats d’aquest estudi acaben explicant que CPOT i BPS mostren canvis rellevants
després d’estímuls nocius: augmenten, en aquest cas, i disminueixen si s’administra analgèsia. Això ens
afirma la sensibilitat de les eines davant del dolor. Per última instància, es parla dels ítems fisiològics
només com a complements de les escales: “la valoració multidimensional ens dóna més pistes per
detectar aquest dolor inexpressat”, esmenen.

Cinc diferents mesures per a l’avaluació del dolor inexpressat verbalment s’identifiquen en la cerca
de Pudas-Tähkä et al. (29) publicada el darrer 2009. Només dues eines —BPS i CPOT— s’acaben
determinat com a vàlides, fiables i recomanables per a la pràctica clínica en UCI. L’avaluació de la BPS,
feta amb una mostra aleatòria de 107 pacients crítics incapaços d’autoreferenciar el seu dolor, informa
d’una correlació estadísticament significativa entre les puntuacions de l’eina i els seus indicadors
fisiològics. Els valors de l’eina augmenten més durant el moviment del pacient —un acte etiquetat,
segons la literatura, de dolorós— que durant el repòs, un fet que confirma la sensibilitat de l’instrument.
BPS obté elevats valors de Chronbach’s α —bona fiabilitat— quan el nivell de dolor del pacient és
moderat, però quan aquest creix, la fiabilitat disminueix —oscil·la entre un 36%-46%— i la variabilitat
augmenta. No obstant això, amb una puntuació de 12/20 sobre validesa i fiabilitat, els autors consideren
la BPS “l’eina de plata”, la que ha obtingut més elevada puntuació en la present revisió. Per altra banda,
Pudas-Tähkä et al. (29) també analitza CPOT sota una mostra de 105 malalts crítics de cirurgia cardíaca.
No obstant això, només 33 d’aquests malalts complien les característiques de sedació i inconsciència
necessàries per aquesta revisió. Malgrat això, els resultats demostren un alt coeficient de Pearson (0,71)
entre l’autoinforme de dolor dels pacients i les puntuacions de CPOT obtingudes. Finalment, aquesta la
revisió atorga una puntuació de 11/20 a CPOT situant-la com a segona eina més fiable que tenim a
disposició. Per últim, Pudas-Tähkä et al. (29) avaluen la NVPS, la Pain Assessment and Intervention
Notation Algorithm (PAIN) i la Pain Assessment Algorithm, tres altres escales; les xifres atorgades sobre
validesa i fiabilitat són, correlativament, 8/20, 6/20 i 4/20, valors que ens indiquen que o bé no són
bones eines de treball o bé necessiten esser més estudiades clínicament.

Gélinas et al. (30) van investigar el mateix 2009 la sensibilitat i l’especificitat de la CPOT. La mostra
fou de 105 pacients crítics inconscients seguits durant un període de tres mesos; un 79% eren homes, un
21% dones i la mitjana poblacional d’edat era de 60 anys. Els malalts van esser avaluats a través de la
CPOT estant en repòs (pre-exposicó), durant un procediment considerat en la literatura nociu (exposició)
i 20 minuts després del procediment (post-exposició). En alguns casos, es va poder obtenir l’experiència
dels pacient extubats i va esser comparada amb les dades extretes a través de la CPOT. Els resultats de
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l’estudi exposen que, durant el procediment nociu —el moviment, en aquets cas— la CPOT obté una
sensibilitat del 86% i una especificitat del 78%; per tant, és una eina efectiva per a la detecció immediata
de dolor. Abans i després d’això, en pre i post exposició, també mostra bona especificitat (83%-97%),
però menor sensibilitat (47%-63%).

Un any més tard, al 2010, Gélinas et al. (31) realitzen un estudi pilot per explorar la validesa de
l’índex bispectral (BIS), de la CPOT i d’alguns signes vitals (TA i FC) durant el descans i els procediments
dolorosos realitzats a malalts de UCI, sedats i amb VM. La mostra està formada per només 9 pacients
crítics canadencs (set homes i dues dones) d’entre 27 i 79 anys incapaços d’autoreferenciar el seu dolor
degut al context clínic. Tots els paràmetres —BIS, CPOT i signes vitals— incrementen notablement
durant la realització de tècniques doloroses als pacients. S’eleven entre un 20% i un 30% els valors del
BIS en aquests casos; de mitjana, els paràmetres de la CPOT transcorren de 0 a 3 durant els esmentats
procediments i els signes vitals són aparentment elevats, però sense fixe constància. Addicionalment,
Gélinas et al.

(31)

recalquen l’àmplia variabilitat obtinguda entre pacients, la qual cosa redueix la validesa

i la fiabilitat de les eines. Finalment, els valors de la CPOT estudiats mostren una sensibilitat del 86% i
una especificitat del 78% en presència de tècniques doloroses, però disminueixen aquestes estimacions
durant el descans dels pacients. Tal i com l’autoria confirma, l’ús de fàrmacs depressors del sistema
nerviós emmascara les xifres i dificulta la recerca.

Encapçalat per la mateixa investigadora, Céline Gélinas, el mateix 2010 es publica un article a la
revista Pain Management Nursing sobre la viabilitat i la utilitat clínica de l’eina de moda: la CPOT.
Aquestes dues característiques —tal i com comenta l’autoria— són essencials d’una eina per a poder
esser escollida com a mesura principal i implementar-la, però encara mai no havien estat avaluades
correctament. Per a la investigació, Gélinas et al. (32) van escollir una població de 51 infermeres de UCI
que havien utilitzat la CPOT amb els seus pacients, tots ells majors d’edat; 13 malalts van esser capaços
d’autoreferenciar el seu dolor i els altres 25 estaven sota sedació i inconsciència i eren incapaços de
comunicar-se. Més del 90% de la mostra d’infermeres va afirmar que les directrius d’ús de l’escala eren
clares i útils; un 70% va acabar concloent que l’eina era d’ajuda per a la pràctica clínica infermera i
recomanaven l’ús de la CPOT. Així doncs, la viabilitat de la CPOT fou molt positiva: la majoria de
preguntes de l’enquesta van referenciar entre un 90% i un 100% la viabilitat de l’eina. A més a més, els
participants van mencionar que és una eina d’utilització ràpida, eficaç i fàcil de familiaritzar-s’hi; només
un 15% de les infermeres van considerar que la CPOT és llarga i d’ús complex, una dada amb poc pes
comparada amb l’oposada, un 85%. Per tant, els resultats de Gélinas et al. (32) finalment obtenen que
CPOT és viable i clínicament pràctica.

Klein et al. (33) posen a prova, l’any 2010, una nova escala: la Nonverbal Pain Assessment Tool
(NPAT). L’estudi pretén avaluar la validesa del seu contingut i la correlació amb la CPOT, ja considerada
fiable. Estadísticament, els autors busquen l’habilitat de la nova eina per obtenir similars resultats essent
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utilitzada amb diversos individus; per aquest motiu, se seleccionen quatre diverses UCI i finalment
obtenen una mostra de 270 pacients crítics i inconscients. Tant la NPAT com la CPOT proporcionen guies
semblants per a ser utilitzades i instruir les infermeres. Es resultats demostren un correlació CV de 0,81
en un interval de confiança del 95%; també s’obté un Chronbach’s α de 0,72 amb un mateix 95%
d’interval de confiança —exposant així una fiabilitat força elevada de l’instrument—. Finalment, Klein et
al. (33) extreuen una xifra de 0,66/1 pel que fa l’exploració sobre la validesa de l’eina. Per tant, l’autoria
dedueix que NPAT és una eina molt pròxima a CPOT que demostra una validesa i fiabilitat considerables
degut a l’analogia entre ambdós instruments.

L’any següent, el 2011, Gélinas et al. (34) publiquen un estudi on avaluen l’abans i el després de la
implementació de la CPOT a alguns hospitals canadencs, lloc d’origen de l’autora principal. Partint de la
base que CPOT és una de les poques escales de comportament validada i correctament desenvolupada,
els autors volen saber “el després”. L’estudi es divideix en tres etapes: preimplementació,
implementació i postimplementació —12 mesos més tard—. La mostra principal foren 60 infermeres
especialistes en cures intensives formades per a la correcta utilització de la CPOT; la població de
pacients escollida era major d’edat i, entre homes i dones, tots complien els criteris d’inclusió
necessaris: malalt crític amb sedació i inconsciència. Els resultats expliquen que, després d’implementar
l’eina, les infermeres canadenques valoraven més el dolor que abans. Basada en estadística descriptiva,
les avaluacions del dolor són de 3 a 4 vegades més freqüents després de la implementació de l’eina.
Consideren que CPOT és una forma sistemàtica i adequada de valorar el dolor d’aquesta població i és
una eina necessària per optimitzar el bon abordatge d’aquest, la qual cosa inclou la prevenció de
complicacions i la prevenció dels efectes adversos de les drogues associats a elevades dosis d’analgèsics.

El mateix 2011, a Pain Management Nursing, es publica l’estudi de Paulson-Conger et al. (35)
l’objectiu principal del qual consisteix en comparar la Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD)
—una escala usada en psicogeriatria— amb la CPOT. La mostra escollida fou de 100 pacients crítics amb
patologia diversa, però tots ells sedats i incapaços de referenciar el seu dolor. Els resultats exposen que
s’ha utilitzat el coeficient de correlació de Pearson per valorar la proximitat o llunyania entre les dues
eines. PAINAD és valorada amb un 0,8/1 mentre que CPOT és valorada amb 0,72/1; finalment, el valor
de CV és de 0.86, la qual cosa mostra adequada relació lineal, acord entre ambdues eines. Aquest és, tal
i com s’esmena, el primer estudi que compara PAINAD amb CPOT i ha obtingut una forta correlació
entre ambdues eines: són bones opcions, totes dues, per a fer servir en malalts crítics inconscients, però
es requereix més investigació al respecte ja que una sola recerca no és suficient per extreure
conclusions consistents.

Finalment, l’últim estudi seleccionat per l’autoria de la present revisió bibliogràfica és un article
publicat el darrer 2013 a la revista Enfermería Intensiva. La investigació, encapçalada per Pozas et al.
(36), té per objectiu principal mesurar el grau de dolor de la seva població d’estudi —20 pacients majors
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de 18 anys postoperats de cirurgia cardíaca, sedats, inconscients i amb VM—. Segons s’esmena en el
propi article, les guies clíniques espanyoles recomanen actualment l’ús de la BPS per a l’avaluació del
dolor de poblacions crítiques incapaces de verbalitzar-lo —ja que s’ha demostrat una eina vàlida i
fiable—. Així doncs, els autors utilitzen l’instrument per a la seva investigació i, indirectament, el posen a
prova. L’utilitzen durant la realització de dos procediments de la pràctica habitual considerats en la
literatura com a dolorosos: la mobilització o el canvi postural i l’aspiració de secrecions. Els resultats
obtinguts al aplicar la BPS expliquen que el 70,40% dels malalts tenien absència de dolor durant
procediments etiquetats com a dolorosos —un 66,7% dels malalts ho esmentava durant la mobilització i
un 77,8% durant l’aspiració de secrecions—. El 22,20% de la mostra tenia un dolor lleu moderat i el
7,40% tenia un dolor inacceptable. En conclusió, Pozas et al. (36) recorden que una puntuació baixa de
BPS no indica poca sensibilitat de l’eina: els nivells elevats de sedació profunda als quals solen estar
sotmesos els pacients els impossibiliten el moviment corporal i, conseqüentment, la detecció del dolor a
través d’aquestes eines de mesura. Això justificaria, doncs, l’elevat percentatge de malalts aparentment
sense dolor durant procediments descrits com a dolorosos.

La taula-resum que s’exposa a continuació (Taula 6) inclou els 12 estudis analitzats en la present
revisió bibliogràfica. En cinc de les dotze investigacions es parla primàriament de la BPS; en nou
d’aquestes dotze es cita i investiga principalment CPOT i només en dos dels dotze casos s’han citat
instruments de mesura divergents als anteriors: NPAT i PAINAD (25-36). Es reflecteixen tot seguit les
dades més rellevants i les principals troballes corresponents a cada investigació:
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Taula 6: Recol·lecció de les principals dades i troballes dels articles analitzats (25-36)

Procedència

Any

Herr et al.
(25)

Iowa, EEUU

2006

Young et
al. (26)

Perth,
Austràlia

2006

Cade et al.
(27)

Essex, UK

Puntillo et
al. (28)

Font
Pain
Management
Nursing

Disseny

Títol

Revisió bibliogràfica

Pain assessment in the nonverbal patient: position
statement with clinical practice recommendations

Intensive and
Critical Care
Nursing

Estudi prospectiu
descriptiu

Use of a Behavioural Pain Scale (BPS) to assess pain in
ventilated, unconscious and/or sedated patients

2008

Nursing in
Critical Care

Revisió sistemàtica

Clinical tools for the assessment of pain in sedated
critically ill adults

Califòrnia,
EEUU

2008

The Journal of
Pain

Revisió bibliogràfica

A review of objective pain measures for use with critical
care adult patients unable to self-report

PudasTähkä et
al. (29)

Turku,
Finlàndia

2009

Journal of
Advanced
Nursing

Revisió sistemàtica

Pain Assessment tools for unconscious or sedated
intensive care patients: a systematic review

Gélinas et
al. (30)

Califòrnia,
EEUU

2009

Journal of Pain
and Symptom
Management

Estudi prospectiu
descriptiu

Sensitivity and specificity of the Critical-Care Pain
Observation Tool (CPOT) for the detection of pain in
intubated adults after cardiac surgery

Gélinas et
al. (31)

Montreal,
Canadà

2010

Intensive and
Critical Care
Nursing

Estudi pilot,
observacional,
prospectiu i
comparatiu

Exploring the validity of the bispectral index, the CriticalCare Pain Observation Tool and vital signs for the
detection of pain in sedated and mechanically
ventilated critically ill adults: a pilot study

Gélinas et
al. (32)

Montreal,
Canadà

2010

Pain
Management
Nursing

Estudi prospectiu
descriptiu

Nurses’ evaluations of the feasibility and the clinical
utility of the Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT)

2010

The Journal of
Critical Care

Estudi prospectiu,
descriptiu i
comparatiu

Pain assessment in the intensive care unit: development
and psychometric testing of the non-verbal pain
assessment tool

2011

International
Journal of
Nursing Studies

Estudi quasiexperimental abansdesprés

Implementation of the critical-care pain observation tool
on pain assessment & management nursing practices in
an intensive care unit with non-verbal critically ill adults:
a before and after study

Estudi descriptiu,
comparatiu i
prospectiu

Comparison of two pain assessment tool in non-verbal
critical care patients

Estudi observacional,
prospectiu i
longitudinal

Valoración del dolor durante el postoperatorio
inmediato de cirugía cardiaca mediante la Behavioural
Pain Scale

Klein et al.
(33)

Ohio, EEUU

Gélinas et
al. (34)

Montreal,
Canadà

PaulsonConger et
al. (35)

Wisconsin,
EEUU

2011

Pain
Management
Nursing

Pozas et
al. (36)

Madrid,
Espanya

2013

Enfermería
Intensiva

Troballes
-L’observació del comportament és vàlida per apropar-nos al dolor del malalt crític inconscient.
-Les escales de comportament no són apropiades per al malalt crític amb fàrmacs paralitzants.
-Cap escala no ha estat demostrada superior, però es recomana l’ús de BPS o CPOT (en segon terme).
-Un 73% dels índexs de BPS augmenten davant la presència de dolor: els canvis són 25 vegades més elevats en comparació amb l’observació
convencional.
-L’expressió facial és l’ítem que més marca la presència de dolor.
-La sensibilitat de BPS rau entre el 64% i el 73%.
-Els valors de BPS augmenten més fàcilment si el pacient no està sota pauta de Morfina i/o Midazolam i disminueixen en cas de la presència
d’aquests fàrmacs.
-Chronbach’s α obtingut és 0,61: BPS és una eina fiable.
-Les puntuacions de BPS i CPOT són significativament elevades durant la realització de procediments dolorosos als malalts, demostrant així
una bona validesa de les eines (menor en CPOT).
-És recomanable l’ús i la implementació de la BPS per a valorar el dolor en les UCI.
-L’avaluació de NVPS només plasma moderada validesa i fiabilitat, no suficient.
-Només BPS i la CPOT han mostrat validesa i fiabilitat fermes, però encara cap de les dues pot instaurar-se com a mesura única.
-PAIN Algorithm, NVPS, Behavioural Pain Rating Scale i Pain Behavioural Assessment Tool presenten lleu evidència científica, validesa i
fiabilitat excepte la NVPS.
-Els Ítems fisiològics només són complements de les escales de comportament.
-L’eina d’or per a l’avaluació del dolor és l’autoreferència.
-La BPS obté la millor puntuació sobre validesa i fiabilitat (12/20) seguida de la CPOT (11/20): es recomanen per a la pràctica clínica. Les
puntuacions de NVPS, PAIN i Pain Assessment Algorithm són 8/20, 6/20 i 4/20: insuficientment rellevants.
-Durant els procediments nocius, CPOT obté una sensibilitat del 86% i una especificitat del 78%, xifres que disminueixen abans i després de
l’exposició al dolor.
-CPOT és una eina efectiva, vàlida i útil per a la detecció immediata de dolor.
-Tant els valors del BIS com de la CPOT incrementen durant els procediments dolorosos: són indicadors sensibles al dolor i fiables.
-Els signes vitals només són recomanables per a la sospita de presència de dolor.
-CPOT mostra una sensibilitat del 86% i una especificitat del 78% en presència de tècniques doloroses.
-L’ús de fàrmacs depressors del sistema nerviós emmascara les xifres i dificulta la recerca.

-El 85% d’infermeres considera CPOT una eina d’utilització ràpida, eficaç i fàcil de familiaritzar-s’hi; només un 15% esmena que és llarga i
d’ús complex.
-CPOT és viable i clínicament pràctica.

-Tant NPAT com CPOT proporcionen guies semblants per a ser utilitzades i instruir les infermeres.
-Existeix una correlació CV de 0,81 entre NPAT i CPOT.
-Chronbach’s α calculat en NPAT és de 0,72 : fiabilitat força elevada de l’instrument.
-NPAT és una eina molt pròxima a CPOT que demostra una validesa i fiabilitat considerables degut a l’analogia entre ambdós instruments.
-CPOT va ser implementada amb èxit i sembla ser una influència positiva en la pràctica infermera tant per la valoració com el control i el
maneig del dolor.
-Després d’implementar l’eina, les infermeres canadenques valoraven de 3 a 4 vegades més el dolor que abans.
-La comparativa entre PAINAD i CPOT s’ha obtingut a través de CV, xifra de 0.86, la qual cosa mostra adequada relació lineal, un acord
entre ambdues eines.
-Pot ser útil PAINAD per a pacients crítics inconscients, però manca més recerca al respecte.
-Els resultats obtinguts al aplicar la BPS expliquen que el 70,40% dels malalts tenien absència de dolor durant procediments dolorosos, el
22,20% tenia dolor lleu moderat i el 7,40% un dolor inacceptable.
-Una puntuació baixa de BPS no indica poca sensibilitat de l’eina: els nivells elevats de sedació profunda dels malalts impossibiliten el
moviment corporal i, conseqüentment, la detecció del dolor a través d’aquestes eines de mesura.
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El dolor del malalt crític sedat i inconscient s’ha demostrat subestimat i no és tractat com es mereix:
ens trobem, doncs, davant d’un problema de salut real i present (12). Tot i la problemàtica, són limitats
els articles científics relacionats amb aquest assumpte. De fet, tots els autors (25-36) seleccionats per a
la present revisió convergeixen opinant que la investigació sobre el dolor —una dimensió molt àmplia,
ambigua i personal— és dificultosa, i encara més si l’aportació verbal dels pacients és nul·la, tal i com
succeeix amb el malalt crític inconscient.
La valoració d’aquest dolor és un “desafiament” pels investigadors clínics (27, 35), però la recerca
avança a poc a poc, en part, gràcies a l’ètica i la moral, l’essència de la infermeria. Aquest col·lectiu té
l’obligació professional, ètica i legal de cuidar els pacients i procurar el seu major confort, la qual cosa
inclou un bon abordatge del dolor de tots i cadascun dels malalts, des del que s’explica perfectament
fins el que no pot expressar-se verbalment (25, 29, 35).
Herr et al. (25) i Young et al. (26) ja consideraven fa vuit anys que l’autoreferència del dolor és l’eina
d’or dels professionals, un postulat suportat per la totalitat d’autors que investiguen aquesta dimensió
després dels esmentats. Però quan és impossible entendre’s verbalment, els col·lectiu sanitari s’ha de
guiar a través d’altres opcions: la comunicació corporal és la més apreciada (25-36).
Tal i com succeeix amb l’eina d’or, els autors (25-36) seleccionats per a la present revisió també
convergeixen aquí i estan d’acord que el comportament humà és la comunicació no verbal més preuada
disponible. Els indicadors del comportament són la columna principal, més vàlida i més fiable per a la
correcta i objectiva aproximació al dolor del malalt crític que no es pot referir verbalment. El desacord
esdevé quan Young et al. (26) exposen que és concretament l’expressió facial l’ítem que més marca la
presència de dolor; per altra banda, l’estudi de Pudas-Tähkä et al. (29) —publicat tres anys més tard—
refereix que tant l’expressió facial com els moviments corporals són els més significatius, una conclusió
més recent i lògica —tenint en compte que ambdós ítems es puntuen en totes les escales de mesura
estudiades—. És més, les eines per amidar el dolor més recomanables —les quals seran citades a
continuació— també valoren, a més a més, la tensió o rigidesa muscular, és a dir, el no moviment (20).

L’altra gran branca per a l’anàlisi del dolor no verbalitzat és la dels indicadors fisiològics: TA, FC, FR,
temperatura corporal, etc. Inicialment, els investigadors cercaven la relació lineal entre aquests factors i
el comportament dels pacients —ja demostrat vàlid per a la identificació del dolor—. No obstant això,
els articles més antics seleccionats —datats del 2006— ja esmenen que els indicadors fisiològics són
només una guia per a la sospita de dolor i no indiquen necessàriament la seva presència (25-26); no són
sensibles per discriminar-lo: varien en funció de molts factors —inclòs el propi dolor— i fins i tot
l’estabilitat d’aquests indicadors tampoc certifica l’absència de dolor, tal i com acorden pràcticament la
resta d’estudis analitzats (25-26, 28-29, 31). Només Young et al. (26) esmenten que alguns paràmetres
físics —sobretot la TA i la FC—, tot i no ser completament fiables, mostren una correlació rellevant; és a
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dir, augmenten quan augmenta el dolor i disminueixen quan aquest també disminueix. No obstant això,
pondera l’opinió de considerar els indicadors fisiològics un annex en la valoració central del dolor, un
complement de les escales homologades, tal i com sostenen explícitament Puntillo et al. (28) —“la
valoració multidimensional ens dóna més pistes per detectar aquest dolor inexpressat”— i Pudas-Tähkä
et al. (29), els quals recorden que la validesa d’aquests ítems no és destacable, només si és
acompanyada d’una correlació conductual.

La recerca i la consolidació dels postulats anteriors permet formar la BPS, el primer instrument de
mesura consistent creat per avaluar el dolor no verbalitzat dels malalts crítics. En comparació amb la
CPOT —engendrada posteriorment—, la BPS té menys ítems a valorar, però ha estat anteriorment més
investigada, motiu pel qual és considerada més vàlida i fiable que la CPOT en els articles precedents al
2009 (25-27, 29, 36).
La major part dels ítems de comportament de la BPS augmenten davant la presència de dolor; per
tant, l’eina respon al que ha de respondre, és vàlida (25-27, 29). Els seus valors augmenten més
fàcilment si el pacient no està sota pauta de Morfina i/o Midazolam i disminueixen en cas de la
presència d’aquests fàrmacs, esmenten Young et al. (26): una altra demostració de la sensibilitat de
l’eina. Aquest mateix estudi plasma que BPS és més acurada que la visió humana convencional —
influenciada per l’opinió de l’avaluador— en la detecció del dolor. Per tant, en definitiva és considerada
fins a finals del 2009 l’eina de plata —recordem que l’eina d’or és l’autoreferència—; les avaluacions de
Herr et al. (25), Young et al. (26), Cade et al. (27) i Pudas-Tähkä et al. (29) concorden considerant la BPS
una eina vàlida, fiable i hàbil per a detectar canvis en el nivell de dolor. Així doncs, l’instrument coixeja
en algun aspecte: la monotonia difícilment és detectada; per exemple, els nivells de dolor no variants,
elevats i constants poden passar desapercebuts si no hi ha un canvi —descens o augment de dolor—
que estimuli el comportament i pugui ser captat per BPS.

La valoració de la fiabilitat i la validesa de les eines de mesura —no només la BPS— és un repte pels
investigadors (27, 35): les escales poden detectar, com hem comentat, falsos negatius. De fet, tots els
autors (25-36) seleccionats per a la present revisió acorden que les escales de comportament no són
apropiades per a tots els malalts crítics. Herr et al. (25) aclareix la impossibilitat d’utilitzar-les en
pacients amb fàrmacs paralitzants —ja que el moviment corporal queda inexpressat—. El nivell de
sedació profunda també emmascara la detecció del dolor, fent baixar les xifres de l’escala —ja que no es
detecta comportament—, i finalment es determina un valor probablement irreal (29).

Malgrat això, actualment aquestes escales de comportament són les eines més preuades per a la
detecció del dolor no verbalitzat —segons la literatura més recent, principalment la CPOT (30-35)—.
CPOT és, com s’explica al marc teòric, una ampliació més acurada de la BPS; comença a despuntar
l’any 2008 quan es demostra científicament més complexa que aquesta, però la seva efusió és a partir
del 2009 (27-35), any a partir del qual brollen els estudis que l’analitzen.
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Cade et al. (27) plasmen que les puntuacions de CPOT són significativament elevades durant la
realització de procediments dolorosos als malalts, demostrant així una bona validesa. Tal i com succeïa
amb la BPS, CPOT és sensible als estímuls nocius i les xifres disminueixen si s’administra analgèsia i/o
sedants (28), el que s’anomena sensibilitat positiva. L’exposició al dolor és correctament detectada (25,
27-35), però les xifres disminueixen abans i després de l’exposició nociva. Això fa pensar que CPOT és
una eina efectiva, vàlida i útil per a la detecció immediata de dolor —ho sostenen Gélinas et al. (3031)—, però coixeja davant el dolor constant, estable i no canviant, tal i com li succeïa a la BPS.
Dos anys més tard, s’inicien els estudis més enllà de la validesa i la fiabilitat de l’eina (32-34): se’n
determina la viabilitat i la pràctica clínica. Gélinas et al.

(32)

ja la recomanen per a la pràctica hospitalària

l’any 2010. Actualment ja ha estat implementada amb èxit en diversos centres de salut canadencs i
sembla ser una influència positiva en la pràctica infermera tant per la valoració com el control i el
maneig del dolor (32). Ho reafirmen Gélinas et al. (32, 34), Klein et al. (33) i Paulson-Conger et al. (35)
afirmant que CPOT és una forma sistemàtica i adequada de valorar el dolor d’aquesta població crítica
inconscient; és un instrument necessari per optimitzar el bon abordatge del dolor, la qual cosa inclou la
prevenció de complicacions i la prevenció dels efectes adversos de les drogues —efectes associats a
elevades dosis d’analgèsics—. És “urgent”, doncs, la seva implementació a la pràctica clínica d’arreu
(34).

Els darrers anys, després de l’esclat de CPOT, s’innova amb altres escales com la NPAT i la PAINAD,
les quals es comparen directament amb la CPOT; van en bon camí, però no superen encara la validesa i
fiabilitat de la CPOT (27-29, 31, 33, 35) —també perquè no han tingut temps d’esser posades a prova i
estudiades correctament—. Dins d’aquest grup es poden incloure la PAIN Algorithm, la NVPS, la
Behavioural Pain Rating Scale i la Pain Behavioural Assessment Tool, totes elles estudiades per PudasTähkä et al. (29).
Només Gélinas et al. (31) parlen sobre el monitor BIS. Exposen que els seus valors incrementen
durant els procediments dolorosos i, per tant, és un indicador sensibles al dolor; no obstant això, tal i
com succeeixen amb les escales anteriors, es requereix major recerca per a poder plasmar la utilitat en
guies clíniques.

Finalment, l’article més recent que l’autora ha seleccionat per aquesta revisió trenca els esquemes.
Pozas et al. (36), el darrer 2013 a la capital espanyola, investiguen sobre el dolor del pacient crític sedat i
inconscient a les UCI. Per a fer-ho utilitzen la BPS, l’eina que —segons esmenten— recomanen les seves
guies clíniques (36). Ens trobem davant d’un instrument perfectament vàlid —al 2006 ja es recomanava
(25-27, 29, 36)—, però potser desactualitzat. Estudis posteriors —des de Gélinas et al. (30) a PaulsonConger et al. (35)— demostren la validesa i la fiabilitat de CPOT, una eina més elaborada que BPS i
també més tractada en la literatura científica recent. Tenint en compte aquest cas —i també la poca
investigació envers aquest tema—, es pot interpretar que encara no s’ha fet prou ressò sobre la
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valoració del dolor no verbalitzat: si hi ha dubtes entre CPOT i BPS potser és perquè manca
coneixement, contacte i proximitat al respecte.
El que sí que està ben consolidat arreu és que un pacient sense dolor requerirà menys sedació,
estarà menys exposat a patir delírium, permetrà una major adaptació a la VM, una més fàcil
desadaptació i, conseqüentment, requerirà menys dies d’ingrés a la UCI. Així doncs, una bon abordatge
del dolor no només millorarà la qualitat de salut del pacient, sinó la qualitat del servei intensiu,
afirmació acordada per totes les investigacions seleccionades (25-36).

L’autora ha intentat acotar la cerca únicament als pacients amb una sedació valorada amb un
Ramsay 4-5. Malgrat la idea inicial, l’aparició d’articles sota la paraula clau “Ramsay 4-5” ha estat nul·la i
s’ha hagut d’obrir el ventall a tots aquells pacients inconscients. Aquest terme tan general pot incloure,
per exemple, des dels pacients profundament sedats —i, per tant, sense resposta conductual al dolor—
fins als paralitzats, també sense estímuls conductuals. Tots ells no són exempts de patir dolor, però —
degut a les seves característiques— s’escolen del rang que poden captar les escales de mesura
treballades. Per tant, no són una població d’interès primari per a la present cerca, però han hagut
d’estar seleccionats degut a la limitació d’estudis.
Per la mateixa causa, la recerca ha estat limitada inicialment a articles publicats a partir del 2008 —
per actualitat científica—, però sorprenentment pocs estudis han aparegut dins aquest rang temporal.
S’ha considerat de forma excepcional incloure dos estudis del 2006 per la seva rellevància científica,
però també per no tenir alternatives més actuals.
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Els resultats de la present revisió bibliogràfica evidencien que:


El comportament humà és la comunicació no verbal més preuada per valorar el dolor dels
malalts crítics incapaços de verbalitzar-lo.



Els indicadors fisiològics no indiquen necessàriament la presència de dolor.



Tant BPS com CPOT són eines plenament vàlides i fiables per a la detecció i mesura del
dolor d’aquest col·lectiu.



L’evidència científica més recent recomana l’aplicabilitat i implementació de la CPOT a les
unitats de cures intensives.



És necessària la recerca en aquest àmbit per a poder abraçar més coneixement.

La validació de CPOT i la seva adequada implementació suposaria —i, de fet, està suposant
actualment a Canadà— una millora en la qualitat assistencial dels pacients crítics no comunicatius; es
permetria, d’aquesta manera, adequar el tractament analgèsic a cada pacient. Conseqüentment,
disminuiria la variabilitat i subjectivitat respecte la valoració i els registres del dolor que fa el col·lectiu
infermer en la pràctica clínica.
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L’estadística, una part de les ciències matemàtiques, és la disciplina que s’encarrega de l’estudi d’una
determinada característica en una població recollint dades, organitzant-les en taules, representant-les
gràficament i analitzant-les per acabar obtenint unes conclusions sobre aquesta població que s’estudia
(1). Els articles que l’autora analitza extreuen conclusions a través de l’estadística; s’elegeixen
poblacions d’estudi i s’extrapolen els resultats obtinguts més enllà de la mostra examinada, a la població
general. De totes maneres, cal esmentar que la variabilitat és present en tot el que s’estudia; és a dir,
malgrat els càlculs i la perfecció de les matemàtiques, sempre hi ha un marge d’error. Per contra, si
aquest no existís, al estudiar un sol objecte o individu seria suficient per donar resposta a totes les
nostres preguntes —ja que si cada subjecte és igual, l’anàlisi d’un explicaria el tot— (2).
Un exemple que demostra l’essència de l’error és l’interval de confiança; la definició explica que
l’interval de confiança d’un paràmetre és un procediment estadístic que assegura que, amb una
probabilitat o nivell de confiança determinat, l’interval calculat contindrà el valor real del paràmetre
que estem estimant (3). És a dir, tal i com il·lustra la figura següent (Figura 1), si s’informa de la xifra μ en
un 95% de confiança, s’expressa que en 95 de cada 100 casos s’encertarà la dada, però hi haurà 5
possibilitats d’error.

Figura 1: Il·lustració de l’interval de confiança d’un paràmetre (3)

Malgrat l’error, a través de l’estadística és possible, com acabem de demostrar, aconseguir una idea
acurada de la realitat: la validesa i la fiabilitat de quelcom estudiat. Tal i com expliquen les definicions,
s’entén per validesa la qualitat de vàlid, és a dir, que té plena eficàcia lògica o legal; dit de forma més
pròxima al nostre estudi, la validesa d’un test indica el grau d’exactitud amb què es mesura el constructe
teòric que es pretén mesurar; és a dir, un test és vàlid si mesura “el que diu que mesura”, la qualitat més
important d’un instrument de mesura (3).
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“Un instrument pot ser fiable però no vàlid; però si és vàlid, ha de ser també fiable”, exposen Lawshe
et al. (3). La fiabilitat, la qual es dóna la mà amb la validesa, mesura la confiança que hom pot tenir en el
funcionament d’un sistema o element; en aquest cas, l’autora es refereix a la fiabilitat de les eines de
mesura per a valorar el dolor dels pacients crítics sedats i inconscients. Un dels mètodes estadístics més
utilitzats en psicometria per definir matemàticament la fiabilitat d’un instrument de mesura és l’alpha
de Chronbach —Chronbach’s α— (4). Es tracta d'un índex de consistència interna que pren valors entre
0 i 1; serveix per comprovar si l'instrument que s'està avaluant recopila informació defectuosa i, per
tant, ens portaria a conclusions equivocades o, per contra, si es tracta d'un instrument fiable que fa
mesuraments estables i consistents. A grans trets, α de Chronbach mesura l’homogeneïtat de les
preguntes mitjana d’un test entre tots els ítems que valora aquest per veure que, efectivament,
s'assemblen; així doncs, com més s'acosti l'índex a l'extrem 1, millor serà la fiabilitat i, per contra, com
més s’acosti a 0, menor serà la fiabilitat —considerant una fiabilitat respectable a partir de 0,80—.
La present revisió bibliogràfica esmena altres conceptes estadístics com el coeficient de correlació de
Pearson, conegut com CV (4). L’índex mesura la relació lineal entre dues variables; amb altres paraules,
el que mesura és la dispersió d’una mostra o població estadística. Per exemple, CV ens pot expressar la
correlació lineal entre la mesura del dolor objectiva a través de l’escala BPS, CPOT o altres —variable X—
i la mesura del dolor subjectiva a través de l’exploració ocular —variable Y—. Els valors —tal i com
succeeix amb Chronbach’s α— oscil·len entre 0 i 1, tot i que sovint s’expressen entre 0% i 100%. A major
valor de CV, major heterogeneïtat dels valors de la variable i a menor valor de CV, major homogeneïtat
en els valors de la variable. Per tant, un valor pròxim a 1 —ó 100%— indica una correlació positiva
elevada, una semblança o concordança entre les variables. No obstant això, hi juguen també els signes
positius (+1) i negatius (-1), indicant una correlació versa o inversa entre les variables. És a dir, si
0<CV<1, s’entén que hi ha una correlació positiva. Si CV=0, no existeix relació lineal. Si -1<CV<0, hi ha
una correlació negativa i, finalment, si CV=-1, indica que hi ha una correlació negativa perfecta (4). La
il·lustració següent (Figura 2) mostra gràficament diverses opcions de CV:

Figura 2: Interpretació gràfica de diversos valors que pot prendre CV (4)
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Les escales utilitzades per a l’avaluació del dolor dels pacients crítics, sedats i inconscient incapaços
de verbalitzar el sofriment són eines de mesura. Una balança ens indica el pes del que pesem i les
escales ens indiquen —si són fiables i vàlides— el dolor que pateix el malalt. Però no totes les balances, i
tampoc totes les escales, pesen i mesuren igual: la sensibilitat marca la diferència. Tal i com es descriu,
la sensibilitat és la capacitat de resposta d’un dispositiu de mesura davant d’una variació de l’estímul
d’entrada. La sensibilitat explica que, pesant un mateix paquet, dues balances expressin 1Kg i 1,05Kg:
precisió. De forma entenedora, sensibilitat és l’aptesa de l’eina de detectar, en l’àmbit sanitari, com a
positius els casos realment malalts —en el nostre context, detectar el dolor dels que realment el
sofreixen—. L’especificitat, molt lligada a aquesta, ens indica la capacitat del nostre estimador —l’eina
de mesura— per donar com a negatius els casos no malalts; és a dir, l’aptesa de no detectar el dolor en
aquells pacients que no el sofreixen (4). Tot plegat permet que les eines de mesura puguin ser viables —
que tinguin possibilitats de prosperar en un futur— i que siguin d’utilitat clínica, un aspecte que a
l’autora li interessa investigar per determinar si és possible la recomanació d’alguna eina per a la
pràctica clínica.
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