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O QUE?

COMO?

• A Feline Grimace Scale (FGS) é um método
simples de avaliação da dor baseado em
mudanças na expressão facial. Ela pode se
facilmente e rapidamente aplicada na prática
clínica.
• Ela diferencia gatos com ou sem dor e detecta
resposta ao tratamento analgésico.

• Existem 5 unidades de ação
(UA): posição das orelhas,
abertura dos olhos, tensão do
focinho, posição dos bigodes e
posição da cabeça
• Cada UA é pontuada:
0 (ausente),
1 (moderadamente presente)
2 (presente)
• A pontuação ﬁnal é calculada pela
soma dos pontos dividida pela
pontuação máxima
possível
• Um tratamento analgésico é
sugerido quando a pontuação
ﬁnal é ≥ 4/10 ou 0.4/1.0

POR QUE?
• Mudanças de
comportamento
devido à dor são
sutis em gato

QUEM?
• A FGS foi desenvolvida
e validada para ser
usada por veterinários

QUANDO?

• A FGS é usada para avaliação da dor aguda
• Esta presentement
em gatos com dor médica, cirurgica,
orofacial, etc.
sendo avaliada para ser
• A avaliação da dor deve ser feita o quão
usada por outros
frequentemente possível baseado em caso a
porfessionais de saúde
caso
veterinária

0 = UA está ausente

• Orelhas voltadas para frente
• Olhos abertos
• Focinho relaxado (formato
redondo)
• Bigodes soltos e curvos
• Cabeça acima da linha do
ombro

1= UA está moderadamente presente*

2 = UA está presente

Orelhas ligeiramente afastadas
Olhos parcialmente abertos
Focinho ligeiramente tenso
Bigodes ligeiramente curvos ou
retos
• Cabeça alinhada com a linha
do ombro

• Orelhas achatadas e
rotacionadas para fora
• Olhos semicerrados
• Focinho tenso (formato elíptico)
• Bigodes retos e avançando
para frente
• Cabeça abaixo da linha dos
ombros ou inclinada para baixo
(queixo em direção ao peito)

•
•
•
•

*A pontuação 1 também pode ser dada
quando há incerteza sobre a presença
ou ausência de uma UA
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Acesse o manual
de treinamento
bit.ly/FGSmanual

Acesse o vídeo
bit.ly/FGSvideo
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