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APERFEIÇOAMENTO NO GERENCIAMENTO DA DOR  

COORDENAÇÃO GERAL: Marisa Peter / Ana Cristina Carvalho 

COORDENAÇÃO ESPECÍFICA: Julliane Antunes, Maria Fernanda Ferrari 

1 - Caracterização do curso: Curso de introdução ao gerenciamento da dor, com abordagem teórico-prática com 

base na lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional e pautado nos princípios e diretrizes do SUS no que se 

refere ao gerenciamento da dor com  ampliação e aperfeiçoamento de profissionais de saúde através de 

atividades de treinamento em serviço e intercâmbio de conhecimentos com os profissionais do Instituto. 

 

2 - Público alvo: Enfermeiro, médico, farmacêutico e psicólogo. 

 

3 - Pré-requisito: Graduação em enfermagem, medicina, farmácia e psicologia em instituição reconhecida pelo 

MEC e Registro profissional no conselho referente. 

 

4 - Finalidades: 

 Possibilitar o desenvolvimento do profissional em áreas que envolvem a assistência ao paciente com dor; 

 Oportunizar o intercâmbio de informações com os profissionais da Instituição; 

 Operacionalizar a prática profissional no gerenciamento da dor e manutenção da implementação do 5º sinal 

vital ao paciente ortopédico. 

 

5 - Objetivo: Desenvolver conhecimentos básicos referentes ao gerenciamento adequado da dor, melhorando a 

qualidade vida dos pacientes e reduzindo os prejuízos relacionados à saúde, no âmbito das premissas do SUS. 

 

6 - Objetivos específicos: 

 

 Identificar os aspectos etiológicos e fisiológicos que participam na geração dos sintomas dolorosos; 

 Relacionar os principais métodos de avaliação e diagnóstico em dor; 

 Identificar elementos essenciais para o manejo da dor do paciente ortopédico; 

 Discutir e empregar as técnicas de tratamento utilizadas para controle do sintoma álgico. 

7 – Ementa: 

 

Estrutura organizacional e funcional. Ações Interprofissionais na assistência ao paciente com dor, assim como nos 

aspectos ambientais e de gestão para o desenvolvimento das atividades planejadas. 

 

8 - Carga horária total: 480 horas 

 

9 – Disciplinas teóricas: 

Módulo teórico comum: 30 horas 

Módulo teórico específico: 20 horas 

 

10 – Disciplinas práticas: 

 Prática Supervisionada - 430 horas. 

Ambulatório da clínica da dor ( Consulta médica, de enfermagem , de farmácia clínica e grupo dor com a 

psicologia). 

Unidades de internação ( 6º, 7º e 8º, pediatria e CTI). 
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   11- Período de desenvolvimento do curso: 

 Primeira turma: abril a setembro 

 Segunda turma: setembro a fevereiro 

 
12- Regime: 20 horas semanais 

Áreas Oferecidas 
Dias da 

semana 
Horário 

Ambulatório da Clínica da Dor 3ª, 5ª e 6ª  Manhã: 07 às 

12 h 

3ª Tarde: 12 às 

17h 

Unidades de Internação 2ª e 4ª Manhã: 07 às 

12 h 

  
 Os dias oferecidos pela clínica da dor constam no quadro acima, portanto o candidato optará pelos dias 
e horários de interesse, desde que contemple todas as áreas oferecidas. 
 

13- Critérios de seleção: 

 Prova escrita; 

 Análise de currículo; 

 Entrevista. 

      

 14 – Certificado: 

Ao término do curso cada aluno deverá entregar e apresentar trabalho de conclusão que poderá ser nos 

formatos que o preceptor da área definir. O Certificado de conclusão será conferido ao aluno que obter 

frequência integral e Média Final maior ou igual a 7,0 (sete).  

 

 

15- Referências Bibliográficas: 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN - IASP. Guia para o Tratamento da Dor em 

Contextos de Poucos Recursos. 2010. IASP. p.1-57. Disponível em: 

<http://www.iasppain.org/files/Content/Contentfolders/publications2/freebooks/guidetoPainManagement_Port

uguese.pdf  

 

 

 

 


