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Avaliação do Ensino da Dor no Amazonas
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RESUMO

Introdução: O ensino da dor na graduação foi identificado como uma área deficitária e fragmentada nos currículos das faculdades
médicas ao redor do mundo. A ementa proposta pela “International Association for the Study of Pain” (IASP), nos serviu como base de
comparação curricular no presente estudo. Objetivos: Avaliar a presença do ensino da dor no Amazonas comparando com o modelo
de conteúdo programático proposto pela IASP. Métodos: Estudo transversal retrospectivo, com análise do conteúdo programático das
aulas da faculdade de medicina do Estado do Amazonas, e comparação destes com o conteúdo programático proposto pela IASP,
gerando uma porcentagem total de temas abordados ou não durante a graduação. Resultados: Foram identificadas 170 disciplinas
dos três cursos de medicina do Amazonas que possuem ementas disponíveis. Não foram identificadas disciplinas que possuíam Dor
como tema principal. Dos 70 temas de conteúdos propostos pela IASP, 39 (55,7%) não foram mencionados nas ementas de nenhuma
das universidades. Conclusão: A fragmentação atual dos temas relacionados ao ensino da dor nas faculdades de medicina não garante
a cobertura integral do assunto. A falta de uma matéria específica sobre dor reflete a baixa prevalência do seu ensino na graduação.
Palavras-chave: Asfixia; Exame neurológico; Unidade de terapia intensiva neonatal

ABSTRACT

Introduction: Pain teaching at graduation is a fragmented area in the curricula of medical colleges around the world. The paper
proposed by the International Association for the Study of Pain (IASP) served as basis for curricular comparison in the present study.
Objectives: To evaluate the presence of pain education in Amazonas, comparing it with the curricula outline model proposed by
the IASP. Methods: A retrospective cross-sectional study, with an analysis of the curricula content of medical schools of the State of
Amazonas, Brazil and a comparison with the curricula outline proposed by the IASP, generating a total percentage of topics covered or
not during graduation. Results: We identified 170 subjects from the three medical schools in Amazonas that have available curricula.
We did not identified disciplines with Pain as the main theme. From 70 themes of content proposed by the IASP, 39 (55.7%) were not
mentioned at the curriculum of any of the universities. Conclusion: The current fragmentation of themes related to pain education
in medical schools does not guarantee full coverage of the topic. The lack of specific curricula on pain reflects the low prevalence of its
teaching at undergraduate level.
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INTRODUÇÃO

A Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP)
conceitua a dor como “uma experiência sensorial e emocional
desagradável, associada a um dano real ou potencial dos
tecidos, ou descrita em termos de tais lesões¹. A dor crônica é
um dos principais motivos de consulta na atenção primária².
Apesar do alto grau de prevalência da dor, o conhecimento
dos profissionais de saúde se mostra insuficiente para seu
manejo adequado3-5. Áreas relacionadas ao tratamento da
dor crônica e uso adequado de opioides são majoritariamente
negligenciadas no atendimento ao paciente. Dados europeus,
americanos e canadenses sobre o ensino da dor na graduação,
identificaram déficits curriculares em diversas universidades
e detectaram a baixa prevalência no ensino da dor entre
graduandos6-9, fato que reflete na insuficiência do manejo
adequado das síndromes dolorosas pelos médicos ao redor do
mundo10.
Baseando-se nestes aspectos, e visando a necessidade da
implementação, e padronização de uma grade curricular sobre
dor de qualidade, a IASP, há mais de 30 anos, publicou uma
ementa com diversos conteúdos programáticos, sugerindo
temas a serem abordados durante a graduação¹. Apesar de
tal padronização, pouco se sabe sobre quais temas específicos
são realmente abordados durante este período, pois além da
falta de uma disciplina específica sobre dor na maioria das
faculdades, o ensino da dor é fragmentado e insuficiente11-13.
Deste modo, torna-se válida a análise profunda das ementas
das faculdades de medicina, em busca dos principais temas
abordados sobre dor em cada disciplina. Este estudo teve como
objetivo avaliar a presença do ensino da dor no Amazonas
comparando com o modelo de conteúdo programático
proposto pela IASP. Desta maneira, não se ateve apenas à
análise da presença ou não de uma matéria específica sobre
dor, mas buscou detalhar a prevalência do ensino pela análise
individual de todas as aulas oferecidas aos estudantes de
medicina de um estado.
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METODOLOGIA
Estudo transversal retrospectivo, no qual todas as ementas
das disciplinas de três universidades de medicina do estado
do Amazonas foram analisadas, sendo elas: Universidade
do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Federal do
Amazonas (UFAM), e Universidade Nilton Lins (UNL).
A coleta das informações foi realizada entre setembro e
novembro de 2018. Estavam incluídas as universidades que
disponibilizassem as ementas das disciplinas do curso de
medicina, e que possuíssem no mínimo uma turma formada.
Em um primeiro momento, foi realizada a análise e tradução
para a língua portuguesa da ementa proposta pela IASP, que
contém 4 tópicos, sendo eles: “natureza multidimensional
da dor”, “mensuração da dor”, “manejo da dor” e “condições
clínicas associadas à dor”. Divididos nesses tópicos estão
70 temas definidos pela IASP, para servir como instrução
educacional sobre dor, e que foram usados como base para a
avaliação dos temas que foram ou não abordados durante as
aulas das faculdades de medicina.
Posteriormente, as ementas disponíveis de cada disciplina que
não eram específicas, mas que incluíam elementos específicos
sobre o ensino da dor, foram analisadas individualmente, onde
foram considerados os temas que estavam em consonância
com aqueles propostos pela IASP. Tais análises geraram um
percentual de temas concordantes de cada universidade que
abordou ou não os conteúdos sobre dor durante as aulas.

RESULTADOS

Três das quatro faculdades de medicina estavam no critério
de inclusão deste estudo. Uma foi excluída, pois, durante o
levantamento, não possuía ementas das matérias disponíveis,
por se tratar de um curso recém-implantado no estado.
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Não foram identificadas disciplinas que possuíam Dor como
tema principal. Das 170 disciplinas analisadas, 24 (14,1%)
disciplinas dos três cursos de medicina continham em seu
conteúdo programático temas sobre dor equivalentes aos
propostos pela IASP. As principais disciplinas nas quais foram
encontrados conteúdos sobre dor ministrados aos alunos
foram: Anestesiologia, Farmacologia, Anatomia, Semiologia,
Clínica cirúrgica, Psiquiatria, Neurologia e Ortopedia.
As porcentagens da tabela se referem ao total de temas

encontrados nas ementas das faculdades, que são equivalentes
aos propostos pela IASP.
Dos 70 temas sobre dor propostos pela IASP como base para
compor a grade curricular dos acadêmicos de medicina, 39
(55,7%) não foram mencionados nas ementas de nenhuma
das universidades em questão. Não houve cobertura integral
pelas três universidades dos temas em nenhum dos tópicos
representados pela tabela.

Tabela 1. Porcentagem entre a ementa proposta pela IASP e temas presentes na graduação.
UFAM

UEA

UNL

Total

80%

40%

20%

46,6%

0%

0%

0%

0%

85,7%

85,7%

85,7%

85,7%

Farmacologia da Dor. (Conhecimentos teóricos sobre a farmacologia
de: Anestésicos locais, AINES, Opioides, Tratamentos de dor
neuropática, analgésicos).

80%

100%

100%

93,3%

Psicologia da Dor. (mudanças psicológico-comportamentais
relacionados a dor; autoestima, autocontrole; Questões interpessoais;
problemas sociais programas sociais envolvendo o tema; diferenças
culturais em manejo da dor; dor como distúrbio psicológico).

0%

0%

0%

0%

66%

33%

55%

1. Natureza Multidimensional da Dor
Definições (Conceitos básicos introdutórios sobre dor, classificações,
epidemiologia, dor aguda, dor crônica, dor como saúde pública).
Problemas éticos (O direito de receber tratamento, pesquisa sobre dor
em animais e humanos, dor em crianças, dor incapacitante e litígio).

1.1 Ciências Básicas sobre Dor
Neuroanatomia e Neurofisiologia da Dor. (sistema periférico;
Terminações espinhais; mecanismos de dor do tronco encefálico, córtex
e tálamo; controle descendente; sensibilização central; e mecanismos
genéticos)

2. Mensuração da Dor
Métodos clínicos de avaliação da dor (Mensuração da dor em
escalas, ou métodos clínicos; testes quantitativos de percepção do
paciente; avaliação da melhora funcional do paciente)

66%

3. Manejo da Dor
Princípios Gerais (medição, quantificação e registro da dor; abordagem
multidisciplinar; relação médico- paciente)

33%

33%

33%

33%

Farmacologia Clínica da dor (conhecimentos práticos sobre uso de
Anestésicos locais; AINES (definir em algum lugar a abreviação- antiinflamatórios não esteroidais),Opioides, Tratamentos de dor neuropática,
analgésicos).

80%

100%

80%

86,6

Psicoterapia e terapia comportamental (hipnoterapia, técnicas de
relaxamento, terapia cognitiva; psicoterapia individual).

0%

0%

0%

0%

Fisioterapia (tratamentos de atividade física, terapia manual).

0%

0%

0%

0%

Técnicas de neuromodulação (estimulação transcutânea e medular,
acupuntura, radiofrequência).

0%

0%

0%

0%

Bloqueios regionais (anestésicos locais, radiofrequência ablativa,

0%

0%

0%

0%

33%

33%

66%

55%
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neurolíticas).

Técnicas cirúrgicas (descompressão nervosa, técnicas neurocirúrgicas
e ortopédicas).
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2. Mensuração da Dor
Métodos clínicos de avaliação da dor (Mensuração da dor em
66%
escalas, ou métodos clínicos; testes quantitativos de percepção
2. doMensuração da Dor
paciente;
avaliação
da melhora funcional
paciente)
Tabela
1. Porcentagem
entre a do
ementa
proposta pela IASP e temas presentes

66%

na graduação. (continuação)

Métodos clínicos de avaliação da dor (Mensuração da dor em
66%
escalas, ou métodos clínicos; testes quantitativos de percepção do 3. Manejo da Dor
paciente; avaliação da melhora funcional do paciente)
UFAM
Princípios Gerais (medição, quantificação e registro da dor; abordagem
33%
multidisciplinar; relação médico- paciente)
1. Natureza
da Dor
3. Multidimensional
Manejo da Dor
Farmacologia Clínica da dor (conhecimentos práticos sobre uso de
80%
Princípios
Gerais (medição,
quantificação
e registro
daclassificações,
dor; abordagem
33%
Definições
básicos
introdutórios
80%
Anestésicos(Conceitos
locais; AINES
(definir
em algumsobre
lugar dor,
a abreviaçãoantimultidisciplinar;
relação
médicopaciente)
epidemiologia,
dor
aguda,
dor
crônica,
dor
como
saúde
pública).
inflamatórios não esteroidais),Opioides, Tratamentos de dor neuropática,
analgésicos).
Farmacologia
Clínica
da dorde
(conhecimentos
práticos
sobre uso
dedor
80%
Problemas éticos
(O direito
receber tratamento,
pesquisa
sobre
0%
Anestésicos
AINES
(definir
em algum
a abreviaçãoantiem animais locais;
e humanos,
dor
em crianças,
dorlugar
incapacitante
e litígio).
inflamatórios
esteroidais),Opioides,
Tratamentos
de dor
neuropática,
Psicoterapianão
e terapia
comportamental
(hipnoterapia,
técnicas
de
0%
analgésicos).
relaxamento, terapia cognitiva; psicoterapia individual). 1.1 Ciências Básicas sobre Dor
Fisioterapia (tratamentos
de atividade
física,
terapia periférico;
manual).
Neuroanatomia
e Neurofisiologia
da Dor.
(sistema
Psicoterapia
e terapia
comportamental
(hipnoterapia,
técnicas de
Terminaçõesterapia
espinhais;
mecanismos
de dorindividual).
do tronco encefálico, córtex
relaxamento,
cognitiva;
psicoterapia
e tálamo; controle descendente; sensibilização central; e mecanismos
Técnicas de neuromodulação (estimulação transcutânea e medular,
genéticos) (tratamentos de atividade física, terapia manual).
Fisioterapia
acupuntura, radiofrequência).
Farmacologia da Dor. (Conhecimentos teóricos sobre a farmacologia
Técnicas
deregionais
neuromodulação
(estimulação
transcutânea
eablativa,
medular,
de:
Anestésicos
locais,(anestésicos
AINES, Opioides,
de dor
Bloqueios
locais,Tratamentos
radiofrequência
acupuntura,
radiofrequência).
neuropática,
analgésicos).
soluções neurolíticas).

55%

33%

66%

33%

55%

UEA
33%

UNL
33%

Total
33%

100%
33%
40%

80%
33%
20%

86,6
33%
46,6%

100%
0%

80%
0%

86,6
0%

0%

0%

0%

0%
85,7%
0%

0%
85,7%
0%

0%
85,7%
0%

0%
85,7%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

80%
0%
0%

100%
0%
0%

100%
0%
0%

93,3%
0%
0%

0%
33%
0%

0%
66%
0%

0%
55%
0%

Psicologia
da Dor. (mudanças
psicológico-comportamentais
0%
4. Condições clínicas
Técnicas cirúrgicas
(descompressão
nervosa, técnicas neurocirúrgicas
33%
Bloqueios
regionais
(anestésicos
locais, radiofrequência
ablativa,
0%
relacionados
a dor; autoestima,
autocontrole;
Questões interpessoais;
e ortopédicas).
soluções
neurolíticas).
problemas sociais programas sociais envolvendo o tema; diferenças
Etiologia, diagnóstico, manejo multidisciplinar, impacto econômico,

44%
33%

44%
33%

33%
66%

40,3%
55%

Dor em populações específicas (dor em Pediatria, idosos, grávidas, recémnascidos, e lactentes, paciente com tolerância a opioides, abuso de
substâncias).

33%

16,6%

16,6%

22,6%

culturais
em manejo
da dor;
dor como distúrbio
psicológico).
médico-legal
(emergência,
pós-operatório,
Síndromes
dolorosas primárias
Técnicas
cirúrgicas
(descompressão
nervosa,
técnicas
neurocirúrgicas
crônicas, Dor
crônica relacionada
ao câncer,
dor crônica
pós cirúrgica,
ou pósetraumática;
ortopédicas).
dor neuropática; cefaleias, dor musculoesquelética e visceral.

AINES: anti-inflamatórios não esteroidais
Observação: Estão sublinhados os temas que não foram abordados de acordo com as ementas das universidades.
AINES: anti-inflamatórios não esteroidais
Observação: Estão sublinhados os temas que não foram abordados de acordo com as ementas das universidades.

DISCUSSÃO

A falta de uma matéria específica sobre dor é um padrão
mundialmente evidenciado por diversas pesquisas que tiveram
como foco a análise curricular14-16, tendo, inclusive, módulos
onde eram identificadas disciplinas específicas sobre o tema.
Os dados mostraram ementas curriculares incompletas, ou
com poucas horas dedicadas ao seu ensino17.
É evidente que as lacunas do ensino nas ementas das
faculdades de medicina foram homogêneas em relação aos
itens, discutidos ou não em aulas durante a graduação em
cada universidade analisada, fato que demonstra um erro
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sistemático em temas que não estão sendo contemplados, e
que são correspondentes aos principais erros médicos no que
se refere ao manejo da dor18-19.

Os temas mais discutidos durante a graduação foram, no
tópico de natureza multidimensional da dor, a farmacologia
e a neuroanatomia, e no tópico sobre manejo da dor, a
farmacologia clínica, obtendo um total de 93,3, 85,7 e 86,6%,
respectivamente. Os temas que obtiveram relativa ou pouca
quantidade de abordagem nos currículos da graduação
envolvem as condições clínicas relacionadas à dor, em relação
à sua etiologia, diagnóstico, manejo multidisciplinar (40,3%),
e o manejo em populações específicas, como em pacientes
tolerantes a opioides, população pediátrica, idosos, recémnascidos e outras condições (22,6%). A baixa discussão no
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currículo acadêmico sobre o manejo da dor em populações
específicas está de acordo com a grande dificuldade relatada
por recém-formados nessas condições 20-21.

2. Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, et al. Years lived with disability
(YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010:
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study
2010. Lancet. 2012;380(9859):2163-96. doi: 10.1016/S01406736(12)61729-2.

Apesar da dor crônica ser uma condição clínica extremamente
prevalente3-4,10, existe um grande preconceito médico em
relação aos opioides, termo já caracterizado como “opiofobia”,
caracterizado como hesitação da prescrição de opioides, pela
superestimação da possibilidade de dependência. A principal
causa relatada para este termo, é a falta de conhecimento sobre
manejo da dor pelos médicos22, e está de acordo com os dados
pobres sobre ensino de manejo da dor relatados neste estudo.

3. Johnson M, Collett B, Castro-Lopes JM. The challenges of pain
management in primary care: a pan-European survey. J Pain Res.
2013;6:393-401. doi: 10.2147/JPR.S41883.

Entre os temas que não foram abordados estão tópicos
sobre problemas éticos envolvendo a dor, como o direito de
receber tratamento, e temas que possuem foco em abordagem
multidisciplinar como questões psicológicas. No manejo, a
psicoterapia, a fisioterapia, as técnicas de neuromodulação,
e os bloqueios regionais também não foram evidenciados. A
maioria dos temas não abordados, durante a graduação, estão
contidos nos tópicos relativos à integração em abordagem
multidisciplinar da dor. Tal abordagem mostra-se altamente
efetiva durante a prática clínica diária, onde a soma do
trabalho compartilhado entre os profissionais de saúde em
sua determinada área, contribui para o cuidado e melhora
funcional do paciente23-25.

4. Wilson JF, Brockopp GW, Kryst S, Steger H, Witt WO. Medical
students’ attitudes toward pain before and after a brief course on
pain. Pain. 1992;50(3):251-256. doi: 10.1016/0304-3959(92)90028A.
5. Briggs EV, Carr EC, Whittaker MS. Survey of undergraduate pain
curricula for healthcare professionals in the United Kingdom. Eur J
Pain. 2011;15(8):789-95. doi: 10.1016/j.ejpain.2011.01.006.
6. Pöyhiä R, Kalso E. Pain related undergraduate teaching in medical
faculties in Finland. Pain. 1999;79(2-3):121-5. doi: 10.1016/s03043959(98)00160-2.
7. Briggs EV, Battelli D, Gordon D, et al. Current pain education
within undergraduate medical studies across Europe: Advancing
the Provision of Pain Education and Learning (APPEAL) study. BMJ
Open 2015;5:e006984. doi: 10.1136/bmjopen-2014-006984.
8. Watt-Watson J, McGillion M, Hunter J, et al. A survey of
prelicensure pain curricula in health science faculties in Canadian
universities. Pain Res Manag. 2009 Nov-Dec;14(6):439-44. doi:
10.1155/2009/307932.
9. Zanolin ME, Visentin M, Trentin L, Saiani L, Brugnolli A, Grassi
M. A questionnaire to evaluate the knowledge and attitudes of health
care providers on pain. J Pain Symptom Manage. 2007;33(6):727-36.
doi: 10.1016/j.jpainsymman.2006.09.032.
10. Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D.
Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily
life, and treatment. Eur J Pain. 2006;10(4):287-333. doi: 10.1016/j.
ejpain.2005.06.009.

CONCLUSÃO

11. Chibnall JT, Tait RC, Ross LR. The effects of medical evidence and
pain intensity on medical student judgments of chronic pain patients.
J Behav Med. 1997;20(3):257-71. doi: 10.1023/a:1025504827787.

A fragmentação atual dos temas relacionados ao ensino da dor
nas faculdades de medicina não garante a cobertura integral
do assunto. A falta de uma matéria específica sobre dor reflete
a baixa prevalência do seu ensino na graduação, acarretando
prejuízos na assistência a pacientes com dores.

12. Barr H, Hammick M, Koppel I, Reeves S. Evaluating
interprofessional education: two systematic reviews for
health and social care. Br Educ Res J 1999;25:533–43. Doi:
10.1080/0141192990250408.
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Deconstructing One Medical School’s Pain Curriculum: I. Content
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