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INTRODUÇÃO: A abordagem do paciente portador de dor é uma realidade 
cotidiana enfrentada pelos profissionais de saúde, exigindo destes não apenas 
conhecimentos técnicos sobre o manejo de analgésicos, mas também 
sensibilidade para acolher e conduzir suas diversas necessidades. Quando se 
trata de um subgrupo específico de pacientes, no caso os portadores de dor 
oncológica, tais condições tornam-se ainda mais prevalentes, tendo em vista o 
impacto atrelado ao paciente e família, desde o diagnóstico, tratamento à 
expectativa de vida. Não obstante, a dor nesta patologia é classificada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma emergência médica mundial. 
Diante desta realidade, cenários voltados ao acompanhamento de pacientes 
com dor oncológica podem ser um proveitoso campo de vivência, treinamento 
e humanização destinados aos acadêmicos e profissionais de saúde. RELATO 
DE CASO: O Ambulatório da Dor e Cuidados Paliativos no Câncer é uma 
iniciativa da Faculdade de Medicina, da Universidade Federal do Cariri, em 
parceria com a Secretaria de Saúde do Município do Crato-CE, desde junho 
2014. É pioneiro na localidade por se tratar de um serviço descentralizado ao 
Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) da região, servindo de 
referência ao mesmo, assim como para as redes de atenção primária e 
secundária do município. Contempla, dentre outros objetivos, a missão de 
diagnosticar, tratar e/ou controlar a dor em pacientes portadores de câncer, 
além de ser utilizado como um cenário prático destinado aos estudantes e 
residentes de medicina e multiprofissionais de outra Instituição. As atividades 
práticas são voltadas ao manejo da dor com a utilização de opióides, com suas 
especificidades farmacológicas, efeitos no organismo e uso segundo 
orientações da OMS. Além disso, há o treinamento da avaliação e registro da 
dor como 5º sinal vital e identificação precoce da presença da “Dor Total”, 
assim denominada por Cicely Saunders, por envolver várias dimensões do ser 
humano, do ponto de vista físico, psicológico, social, emocional e espiritual. As 
atividades práticas são focadas no acompanhamento e nas discussões de cada 
caso, conforme as necessidades do paciente e família. As atividades teóricas 
consistem em: exposição dialogada sob a forma de seminários, avaliação de 
filmes referentes ao tema, apresentação de casos clínicos e revisão de artigos 
científicos ou protocolos. Deste modo, pretende-se contribuir com a formação 
de profissionais mais humanizados, capazes de conduzir o acompanhamento 
integral do paciente nestas condições, minimizando seu sofrimento e 
impactando de maneira positiva em sua qualidade de vida e no conforto da 
família.  
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