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RESUMO 

 

Giovanini LFL. Capacitação médica individualizada em dor crônica 

musculoesquelética generalizada na atenção primária à saúde. 

 

Introdução – A dor musculoesquelética é um dos principais motivos de procura por 

uma consulta médica no nível de atenção primária à saúde, que devido ao 

envelhecimento da população apresenta crescente prevalência no Brasil, tornando-se 

uma prioridade da saúde pública. Considerando-se a organização do Sistema Único 

de Saúde, a maioria dos casos devem ser solucionados na atenção primária, para 

isso, o médico generalista deve estar devidamente capacitado. Objetivo - avaliar uma 

estratégia educativa individualizada para médicos da atenção primária à saúde sobre 

dor crônica musculoesquelética e conhecer suas dificuldades no atendimento a estes 

pacientes. Métodos - Pesquisa exploratória do tipo estudo de casos com análise 

combinada qualitativa e quantitativa. Seis médicos da Estratégia de Saúde da Família 

foram submetidos à avaliação direta pelo examinador reumatologista. Atenderam 23 

e 20 pacientes com dor musculoesquelética no pré-teste e pós-teste respectivamente 

em seu próprio ambiente de trabalho. Houve intervenção educativa individualizada 

realizada pelo reumatologista. Foram utilizados para coleta de dados o formulário 

Mini-CEX, um check-list em dor crônica musculoesquelética, questionário 

socioeconômico e profissional e entrevista sobre a percepção dos médicos quanto à 

capacitação. Resultados- após a intervenção educativa, observou-se uma melhora 

no atendimento nas áreas de exame físico, manejo do paciente, resolução de 

problemas e relacionamento com pacientes. A capacitação foi bem aceita pelos 

profissionais participantes que relataram melhora na confiança em diagnosticar e 

tratar a dor musculoesquelética crônica e sugeriram, inclusive, a extensão deste 

método de educação. Conclusões - A capacitação individual dos médicos 

generalistas pelo reumatologista resultou, a curto prazo, em melhoria no atendimento 

a portadores de dor crônica musculoesquelética generalizada. Constatou-se que há 

dificuldade nas áreas de anamnese, exame físico, manejo do paciente e resolução de 

problemas. 

Palavras chave: Dor musculoesquelética. Dor crônica. Atenção primária. Dor 

generalizada. Capacitação médica.  



ABSTRACT 

 

Giovanini LFL. Individualized Medical training in chronic widespread musculoskeletal 

pain in primary health care. 

 

Introduction: Musculoskeletal pain is one of the main reasons for seeking a medical 

consultation at the level of primary health care, which due to the aging of the population 

presents an increasing prevalence in Brazil, becoming a public health priority. 

Considering the organization of the National Unified Health System (SUS), most cases 

must be solved in primary care, for this, the general practitioner must be properly 

trained. Objective: to evaluate an individualized educational strategy for physicians of 

primary health care on chronic musculoskeletal pain and to know their difficulties in 

attending these patients. Methods: Exploratory research of the case study type with 

combined qualitative and quantitative analysis. Six physicians of the Family Health 

Strategy were submitted to direct evaluation by the rheumatologist. They attended 23 

and 20 patients with musculoskeletal pain in the pre-test and post-test respectively in 

their own work environment. There was an individualized 

educational intervention performed by the rheumatologist. The Mini-CEX form was 

used to collect data, a checklist in chronic musculoskeletal pain, a socio-economic and 

professional questionnaire and an interview about the physicians’ perception regarding 

the training. Results: after the educational intervention, there was improvement of the 

medical care in the areas of physical examination, patient management, problem 

solving and relationship with patients. The training was well accepted by the 

participating professionals who reported improved confidence in diagnosing and 

treating chronic musculoskeletal pain and even suggested the extension of this method 

of education. Conclusions: Individual training of general physicians by the 

rheumatologist resulted, in the short term, in the improvement of care for patients with 

chronic widespread musculoskeletal pain. It was verified that there is difficulty in the 

areas of anamnesis, physical examination, patient management and problem solving. 

Key words: Musculoskeletal pain. Chronic pain. Primary health care. Widespread 

pain.  Medical training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Definição e fisiopatologia 

 

A dor é definida como uma sensação física e emocional desagradável 

associada a atual ou potencial dano tecidual ou descrita em termos de tal lesão.1 

De acordo com seu mecanismo fisiopatológico, a dor pode ser dividida em 

nociceptiva, neuropática, inflamatória e funcional. A dor de origem nociceptiva inicia-

se após um estímulo mecânico, térmico ou químico que tenha causado lesão tecidual, 

a qual resulta em alterações plásticas neste ou na liberação de fatores inflamatórios 

que sensibilizam receptores específicos, por exemplo, um corte ou queimadura na 

pele. 2 

Quando o estímulo doloroso provém de lesão direta sobre o tecido neurológico, 

a denominamos de neuropática, como a neuropatia diabética ou herpética, a síndrome 

do túnel do carpo ou a ciática. A dor neuropática tem forte potencial de cronificação. 

Na dor de origem inflamatória há presença de um processo inflamatório periférico com 

intensa proliferação de células inflamatórias e mediadores químicos como é o caso da 

artrite reumatoide e espondilite anquilosante. A dor funcional ou central caracteriza-

se por um distúrbio no processamento da dor (hiperalgesia e alodinia), cujo maior 

exemplo é a Fibromialgia2–4 (figura 1). 

De acordo com o tempo de duração, a dor pode ser classificada em aguda ou 

crônica. A dor aguda se inicia pela ativação dos nociceptores. É considerada 

fenômeno fisiológico com a função de produzir sinais de alerta para nosso organismo. 

Gera a ativação do ramo simpático do sistema nervoso autônomo, que produz 

sintomas como taquicardia, hipertensão, palidez, dilatação da pupila, respiração 

superficial e estado de alerta. No entanto, tem duração autolimitada e tende a cessar 

em algumas semanas após a resolução da lesão que a originou.5 

A dor crônica diz respeito à duração desta por 3 meses ou mais. A 

neuroplasticidade ou a remodelação da citoarquitetura neuronal após a dor aguda 

persistente, juntamente com fatores genéticos e psicossociais predisponentes, pode 

explicar a transição da dor aguda para a dor crônica.6 Enquanto a dor aguda tem 

função protetora e tem relação direta com a lesão tecidual que a originou, com a sua 

cronificação,  ela perde esta característica de atuar como alarme, ou seja, não tem 



14 

função biológica e passa, então, a ser um sintoma prejudicial à qualidade de vida do 

indivíduo.2 

Dor crônica é um quadro complexo no qual elementos biológicos, emocionais 
e socioculturais estão imbricados de modo indivisível na determinação, na 
apreciação e na expressão do fenômeno doloroso. Dor crônica é mais do que 
um sintoma. É a doença que persiste.7 

 

 

 

A ciência acumula evidências de que a dor crônica não é apenas um sintoma, 

mas uma doença em si. 8 A Figura 1 resume a fisiopatologia dos diferentes tipos de 

dor. 

Figura 1 - Fisiopatologia da dor 

 

Fonte: Adaptada de Heymann RE, Paiva ES, Martinez JE, Helfenstein Júnior M. Dores 
musculoesqueléticas localizadas e difusas. São Paulo: Planmark; 2010.2 
 

1.2 Epidemiologia e impacto social 

 

A prevalência da dor crônica em uma comunidade pode variar de 7% a 40% e 

gerar importante ônus para serviços de saúde, previdência e companhias de seguro. 

As afecções do aparelho locomotor são as mais frequentes razões da ocorrência de 

dor crônica.9,10 Em um estudo realizado em Salvador (BA), a prevalência de dor 

crônica foi de 41% e associada a fatores como sexo feminino, idosos, presença de 
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obesidade, fumantes e ex-fumantes. A localização corporal de dor crônica foi 

predominante na região lombar (16,3%), seguida de dor n os joelhos (11,2%) e região 

torárica (9,8%).11 

A dor musculoesquelética é o principal sintoma de procura por consulta médica 

no setor primário à saúde.12 Pesquisas mostram que 15% a 20% de todas as consultas 

dos médicos generalistas devem-se a distúrbios do sistema musculoesquelético.13  

 A modificação no perfil de saúde da população, em que as doenças crônicas 

e suas complicações são prevalentes resulta em mudanças no padrão de utilização 

dos serviços de saúde.  Além disso, o envelhecimento da população em ritmo 

acelerado no Brasil a partir da década de 1960 faz com que a sociedade se depare 

com um tipo de demanda por serviços médicos e sociais outrora restrita aos países 

industrializados. O Estado, ainda às voltas em estabelecer o controle das doenças 

transmissíveis e a redução da mortalidade infantil, não foi capaz de desenvolver e 

aplicar estratégias para a efetiva prevenção e tratamento das doenças crônico-

degenerativas e suas complicações levando a uma perda de autonomia e qualidade 

de vida.14 

As patologias musculoesqueléticas são responsáveis por 21,3% dos anos 

vividos com incapacidade no mundo, e a principal causa em grupos com idade mais 

avançada.15,16 As doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas a dor crônica 

musculoesquelética, é atualmente uma prioridade da saúde pública.17,18 Além da 

maior longevidade do indivíduo, a ocorrência de dor crônica é crescente talvez em 

decorrência dos novos hábitos de vida e prolongamento da sobrevida dos indivíduos 

com afecções clínicas naturalmente fatais e da modificação do meio ambiente.9 

 A incapacidade é mais severa em pacientes com dor crônica 

musculoesquelética difusa do que naqueles com dor musculoesquelética crônica 

localizada. Na maioria dos países desenvolvidos, doenças musculoesqueléticas 

causam mais limitações funcionais em adultos do que qualquer outro grupo de 

doenças. Em uma pesquisa de saúde de Ontário, as desordens musculoesqueléticas 

foram responsáveis por 40% de todas as patologias crônicas. A prevalência foi maior 

em mulheres e aumentava consideravelmente com a idade.16 

No Reino Unido dados de uma pesquisa apontam que a prevalência de dor 

musculoesquelética crônica foi de 46,5% em uma amostra aleatória de 5036 pessoas. 

12 
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Em um trabalho finlandês, a dor musculoesquelética foi a maior razão de 

procura pelos serviços do setor primário de assistência à saúde e a maior causa de 

absenteísmo do trabalho. Nesta pesquisa, determinou-se um gasto de 1,1 bilhões de 

euros, correspondendo a 3% do produto interno bruto da Finlândia.  Os custos foram 

avaliados baseados nos valores de exames complementares, encaminhamentos, 

medicação, fisioterapia e ausência por atestado médico. A despesa com exames e 

medicação não foi tão cara quanto os encaminhamentos e atestados devido a dor 

musculoesquelética. Há necessidade de implementação de diretrizes para o 

tratamento deste tipo de dor na UBS através de medidas políticas e ações práticas 

para melhorar a qualidade do atendimento.19 

 

1.3 Abordagem da dor musculoesquelética na atenção básica 

 

Como princípio do Sistema Único de Saúde, a organização dos atendimentos 

obedece a uma hierarquia de complexidade. Sendo assim, a taxa de resolutividade 

dos atendimentos realizados na UBS pode determinar o volume de consultas e 

procedimentos nos setores secundários e terciários. Por isso, espera-se que a maioria 

dos casos sejam solucionados na atenção primária (UBS). Para tal, o médico 

generalista deve estar devidamente preparado para a demanda básica das diversas 

especialidades.20  

A dor musculoesquelética é o principal fator de procura pelo atendimento 

médico no setor primário de saúde. O paciente com queixas musculares e articulares 

é frequentemente ignorado e tem seus problemas subestimados pelos médicos. Tal 

situação deve-se em parte a inadequada educação na graduação médica e também 

é resultado do senso comum de que todos temos que viver com alguma dor e que 

nada pode ser feito a respeito  disso. 13,21 

Além das lacunas na graduação, os médicos esbarram ainda na sobrecarga de 

atendimentos, sendo este quesito apontado em outros estudos, como prioritário. 

Referem que a pressa em atender a grande demanda, ocasiona queda inevitável na 

qualidade das consultas, não havendo tempo hábil para ouvir e investigar as queixas 

dos pacientes. 22  

A dor crônica é diferente da dor aguda, não apenas em sua fisiopatologia, mas 

também pelas suas consequências emocionais e sociais, além da presença de 

sintomas associados como distúrbio de humor, cefaleia, alterações de memória, 
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resultando em baixa qualidade de vida e perda da produtividade e alta utilização de 

recursos médicos.  Uma possível solução para este problema requer uma nova forma 

de abordagem com a capacitação do médico da UBS para tratar pacientes com dor 

crônica.23  

Mesmo sendo consenso que o tratamento da dor musculoesquelética deva ser 

conduzido por equipe multiprofissional e com medidas medicamentosas e não 

medicamentosas, foi evidenciado em estudo de Martinez et al.24 que a modalidade 

terapêutica mais utilizada para o tratamento desta dor crônica foi a medicamentosa, 

predominando os anti-inflamatórios não esteroidais  e analgésicos. 

Os objetivos principais a serem alcançados no tratamento desta modalidade de 

dor crônica são o alívio do sintoma e a melhora da função locomotora. Existem vários 

trabalhos com diretrizes que podem ser propostas para o tratamento da dor 

musculoesquelética na atenção básica. Em pesquisa de revisão bibliográfica recente, 

Babatunde et al. sintetizaram evidências de efetividade de tratamentos para este tipo 

de dor, que são: Educação, exercícios, intervenções psicossociais, fisioterapia, 

intervenções farmacológicas, cuidados e dispositivos (órteses, colar cervical) e outros 

tratamentos como acupuntura, compressas geladas e quentes. Os exercícios físicos 

foram benéficos para dor, função e qualidade de vida. 25 

Em outra pesquisa de revisão bibliográfica, foram feitas recomendações gerais 

para o tratamento da dor musculoesquelética. 24 Tais sugestões  foram:  

 

1) Realizar o diagnóstico das causas de dor crônica e condições associadas; 

 2) Avaliar a intensidade e duração da dor; 

3) Sempre prescrever terapêutica não medicamentosa; 

4) Prescrever medicamentos de acordo com a intensidade e cronicidade da dor; 

5) Respeitar as contraindicações; 

6) Monitorar efeitos adversos de medicamentos e interações medicamentosas. 

 

Sobre a terapêutica não medicamentosa, as recomendações foram: 

1) Educação em saúde; 

2) Orientação de postura; 

3) Controle adequado de peso; 

4) Controle de estresse; 

5) Respeitar restrições individuais em relação às atividades; 
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6) Caminhada no plano por 30 minutos três vezes por semana; 

Alternativas: hidroginástica, exercícios aeróbicos de baixo impacto, 

musculação com carga baixa. 

 

Terapia medicamentosa: 

1) AINE (usados pelo menor tempo possível e também se houver sinais 

inflamatórios. Monitorar função renal e hepática, risco cardíaco e gástrico); 

2) Analgésicos; 

3) Opióides; 

4) Terapia adjuvante (antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da 

recaptação da serotonina e noradrenalina, gabapentina). 

 

Como conclusão, os autores evidenciaram que atualmente, os medicamentos 

utilizados no nível primário de atenção à saúde para o tratamento da dor 

musculoesquelética crônica, são inadequadamente indicados, em relação à classe de 

medicamentos ou posologia, para a intensidade e cronicidade da dor do paciente. 

 

1.4 Currículo de dor nas escolas médicas e consequências à atenção básica de 

saúde 

 

Estudos mostram que o ensino sobre dor musculoesquelética nas faculdades 

médicas é limitado e não direcionado às habilidades e conhecimentos requeridos para 

o manuseio destas condições. Por conseguinte, há prejuízo para o médico de família 

na sua prática diária, que sem adequado treinamento exibe baixa confiança em 

atender a demanda de pacientes com dor crônica. 21  

Apesar da alta prevalência e do comprometimento à funcionalidade física, 

psíquica e social decorrentes da dor e de outros sintomas incapacitantes, o tema é, 

geralmente, pouco enfatizado nos cursos de graduação da área de saúde. Fala-se de 

dor como queixa comum de diversas afecções, mas pouco se discute sobre a 

fisiopatologia, elementos que compõem a experiência dolorosa e métodos de 

tratamento. Disso resultam profissionais pouco despertos para o tema, pois 

desconhecem a magnitude e as consequências do problema por estarem 

despreparados para lidar com as queixas álgicas, especialmente as crônicas. Os 
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doentes e os familiares são mal orientados, padecem desnecessariamente e há maior 

custo aos sistemas de saúde e produção e insatisfação com a assistência. 26 

Em geral, evidencia-se baixa concordância entre os diagnósticos estabelecidos 

pelo clínico e o reumatologista, além da falta da prescrição de tratamentos não 

medicamentosos e exercícios físicos.27–30  

Há necessidade de se promover educação continuada de qualidade para os 

médicos da atenção básica, melhorando seu conhecimento, habilidades e atitudes 

frente aos casos de dor crônica musculoesquelética.31,32  

Sem a competência necessária para o manejo deste distúrbio, têm-se 

observado excesso de pacientes desnecessariamente referenciados ao setor 

secundário e terciário de saúde por dor musculoesquelética, gerando baixa 

resolutividade, sobrecarga e desequilíbrio do sistema de saúde. 31 

No Brasil, a qualificação da atenção primária e a organização de uma rede de 

serviços que garanta a continuidade da assistência nos níveis de maior complexidade 

permanecem como desafios para a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).33 

Ao mesmo tempo, a educação tradicional dada por meio de transmissão de 

conhecimentos desconectados da prática tem sido questionada nas últimas 

décadas.34 Novos métodos de ensino-aprendizagem estão sendo empregados com 

sucesso, inclusive na formação do profissional da saúde.  Pois como dizia Perrenoud, 

um dos articuladores da pedagogia centrada na competência, esta se caracteriza 

como “a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada 

em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”.35–37 

Assim, considerando a necessidade de efetividade da atenção básica no 

atendimento a portadores de dor musculoesquelética e, o conhecimento já 

estabelecido de que a graduação médica não provê o aluno de habilidades e 

competências nesta área de suma importância e alta prevalência, é que resolvemos 

estudar esta temática em profundidade.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Estabelecer, testar e avaliar uma estratégia educativa individualizada para 

médicos da atenção primária à saúde sobre dor crônica musculoesquelética. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Conhecer as deficiências e dificuldades dos médicos da atenção primária à 

saúde na assistência a portadores de dor crônica musculoesquelética.  



22 

  



23 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Local do estudo 

 

Votuporanga é um município localizado no noroeste paulista com população 

estimada de 93.736 mil pessoas em 2018 segundo o IBGE. Possui 12 UBS (Unidades 

Básicas de Saúde) que contam com a presença da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF).  Estão inclusos em equipes da ESF um total de 20 médicos generalistas.   

O município possui um ambulatório de atenção secundária à saúde que foi 

inaugurado em 2007, sendo o primeiro do interior do estado de São Paulo.  

A população assistida pelo ambulatório de especialidades de Votuporanga é 

de aproximadamente 300.000 (trezentos mil) habitantes, correspondendo aos 

Colegiados de Votuporanga e Fernandópolis, totalizando 29 municípios da região.  

O ambulatório conta com 28 especialidades médicas, dentre elas a 

reumatologia, que com 3 médicos especialistas, é responsável pelo atendimento de 

casos referenciados destes municípios.  

Apenas no município de Votuporanga, em novembro de 2018 havia 550 e 680 

pacientes aguardando respectivamente por uma consulta com a reumatologia e 

ortopedia. São estas as especialidades que costumam receber os pacientes com dor 

crônica musculoesquelética referenciados ao setor secundário de saúde. A média de 

espera para primeira consulta com o reumatologista é de 12 meses. 

 

3.2 Tipo de estudo 

 

Trata-se de pesquisa exploratória do tipo estudo de casos com análise 

combinada qualitativa e quantitativa.  

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa muito utilizada para a 

compreensão dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. Ele 

permite uma investigação para se preservar as características holísticas e 

significativas dos eventos da vida real. 38,39 
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3.3 Participantes 

 

De um total de 20 médicos generalistas que trabalhavam na ESF, foram 

convidados aleatoriamente 11 deles para participação na pesquisa. Destes, 6 

aceitaram o convite. Este número corresponde a uma amostra de 30% do “n” total.  

Participaram ainda, 23 pacientes no pré-teste e 20 pacientes no pós-teste, 

todos com dor musculoesquelética crônica que frequentavam estas unidades e que 

foram aleatoriamente apontados pelo próprio médico avaliado.  

Os critérios de inclusão do médico participante foram: atender na ESF e 

concordar em participar da pesquisa por meio da assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE).   

Os critérios de inclusão do paciente participante foram: ser adulto (idade 

superior a 18 anos), ter cadastro na UBS em questão, estar com consulta agendada 

por ter dor musculoesquelética há mais de 3 meses e concordar em participar da 

pesquisa por meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE).  

 

3.4 Aspectos regulatórios e éticos 

 

A coleta de dados somente foi realizada após aprovação da Secretaria 

Municipal de Saúde de Votuporanga e do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) do 

Centro Universitário de Votuporanga – UNIFEV/SP, em 04/12/2017, por meio do 

CAAE: 78019117.7.0000.0078.  

 

3.5 Coleta de dados 

 

Por se tratar de estudo de casos, foram utilizadas múltiplas fontes de 

evidências, possibilitando triangulação entre as mesmas.  

Cada um dos seis médicos participantes selecionou cinco pacientes com dor 

musculoesquelética generalizada há mais de 3 meses, caracterizando assim, dor 

crônica. O motivo de se indicar cinco pacientes por médico, totalizando 30 

atendimentos, era estar de acordo com o Teorema do Limite Central, que preconiza 

este tamanho de amostra mínima para que possam ser realizados testes paramétricos 
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nas variáveis estudadas.40 Prosseguiu-se com o atendimento conjunto entre o médico 

generalista participante e o reumatologista (examinador) a cada paciente do estudo. 

Durante essa consulta o médico da UBS foi submetido a observação direta em 

relação a sua competência de diagnóstico, atitude e proposta terapêutica para cada 

caso avaliado. 

Utilizou-se, para análise do perfil dos médicos participantes, um questionário 

socioeconômico e profissional. Também como instrumento de pré-teste e pós-teste foi 

empregado o Mini exercício de avaliação clínica (Mini-CEX) durante cada atendimento 

além de um check-list sobre dor crônica. 

O Mini-CEX é um formulário estruturado de avaliação, com uma escala de nove 

pontos, sendo 1,2,3 insatisfatório, 4,5,6 satisfatório e 7,8,9 exemplar. Baseado na 

observação, quem o aplica avalia o indivíduo quanto a anamnese, exame físico, 

manejo, resolução de problemas e relacionamento com os pacientes. É considerado 

uma estratégia de avaliação de habilidades clínicas amplamente válida e viável tanto 

na graduação e na pós-graduação. 41–45 

Ao final dos atendimentos (avaliação inicial), o reumatologista realizou 

individualmente, orientações aos médicos, que se basearam nos consensos e 

recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia46,47, com ênfase em: 

 

Conceitos de dor generalizada; 

Mecanismos de dor; 

Diagnóstico através do quadro clínico (anamnese e exame físico); 

Tratamento não farmacológico com ênfase em educação em saúde e 

exercícios físicos; 

Tratamento farmacológico da modulação da dor e dos geradores periféricos da 

dor. 

           Após 1 mês desta intervenção educativa inicial (Pré-teste) foi efetuada nova 

avaliação destes médicos durante atendimento a outros 5 pacientes com dor crônica 

generalizada (pós-teste). 

Após 6 meses do pós-teste foi realizada entrevista composta de 4 perguntas 

sobre a percepção dos médicos participantes quanto à capacitação. Esta, não estava 

prevista inicialmente na pesquisa, mas foi considerada importante na análise dos 

resultados. 
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Figura 2 - Estratégia para coleta de dados 

 

 

Fonte: própria autora. 

 

3.6 Análise estatística 

 

Para os dados coletados em todas as fases da análise, foi realizada estatística 

descritiva com determinações de média, desvio-padrão com determinação do 

intervalo de confiança para a média com nível de confiança de 95%, valores de 

mínimo e máximo. Foram confeccionados gráficos comparativos das médias obtidas 

dos pré-testes e pós-testes nas áreas de História Clínica-Anamnese, Exame Físico, 

Manejo do Paciente, Resolução de Problemas e Relacionamento com pacientes (Mini-

CEX).  

Para a inferência estatística foram realizadas as análises de normalidade dos 

dados para o pré-teste e pós-teste utilizando nível de significância de 5% e teste de 

Kolmogorov-Smirnov ou Shapiro-Wilk. Para a comparação das médias para amostras 

pareadas utilizou-se o teste t de Student ou Wilcoxon para amostras emparelhadas 

com nível de significância de 5%. Para a análise estatística dos dados e confecção 

dos gráficos foram utilizados os softwares Excel e IBM SPSS estatistics versão 22, 

ano 2013. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Perfil socioeconômico e profissional 

 

Os dados do perfil socioeconômico e profissional dos 6 participantes são 

apresentados na Tabela 1.  Observa-se que a grande maioria é do sexo feminino 

(83%) e que 50% dos participantes tem idade entre 25 e 34 anos. O local de trabalho 

é diferente entre os participantes, sendo cada um pertencente a um posto de trabalho. 

Em relação ao tempo de graduação, 33% formou-se em 2012, tendo, portanto, em 

torno de 6 anos de formação. Metade dos participantes realizou uma pós-graduação 

ou residência médica. Dos que realizaram, 67% fizeram Clínica Médica. Quando 

inqueridos a respeito da participação em palestras que abordavam sobre dor crônica, 

50% disseram que já haviam participado. E quanto ao local de participação, houve 

uma divisão igualitária entre liga da Dor, palestras e ambulatório da Faculdade. E por 

fim, em relação à confiança no relato da dor do paciente, observa-se que 67% acredita 

muito nesta queixa do paciente. 
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Tabela 1 - Distribuição dos médicos participantes da pesquisa, segundo dados 

socioeconômicos e profissionais. Votuporanga, São Paulo, 2018. 

Variáveis Categorias Frequência 

(n=6) 

% 

Sexo Feminino 5 83,33 

Masculino 1 16,67 

Idade 25 a 34 5 83,33 

35 a 44 0 0,00 

45 a 54 1 16,67 

Ano de Graduação 1990 a 1999 1 16,67 

2000 a 2009 0 0,00 

2010 a 2019 5 83,33 

Realização de residência 

médica ou pós-graduação 

Sim 3 50,00 

Não 3 50,00 

Participação de palestra ou 

curso sobre dor crônica 

Sim 3 50,00 

Não 3 50,00 

Classificação da confiança na 

dor crônica que o paciente refere 

 

Muita confiança  4 66,67 

Mediana confiança 2 33,33 

Pouca confiança 0 0,00 

Nenhuma confiança 0 0,00 

 Fonte: própria autora. 

 

4.2 Estudo de caso 1 

 

Médico 1, 33 anos, brasileiro, graduado em 2012, desde então trabalhando no 

ESF. Sem residência médica, mas pretendia ainda se especializar em ortopedia. Foi 

presidente da Liga de Dor durante a faculdade. Referia mediana confiança na dor que 

o paciente relatava, pois achava que alguns deles exageravam nesta queixa.  Atendia 

população de bairro da periferia.  

Avalia a capacitação como fonte de informações para melhoria do manejo do 

paciente e da confiança do paciente no médico generalista: 

 

“Acredito que essa capacitação nos dá mais condições de uma abordagem 
diversificada de terapias e aumenta a credibilidade do médico da família, antes 
de simplesmente encaminhar o paciente.” 
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Avalia que houve mudança em sua prática clínica, diversificando o tratamento 

que oferece ao paciente, não apenas fazendo uso de anti-inflamatórios e analgésicos 

simples. 

Acrescenta que as capacitações são bem-vindas sempre e sugere que deveria 

haver mais um retorno do paciente junto do reumatologista e do generalista. 

Atualmente refere se sentir confiante em diagnosticar e tratar dor crônica 

musculoesquelética, mesmo que muitas vezes o paciente queira ser avaliado por um 

especialista.  

 

Gráfico 1 - Análise do Mini-CEX  por área  (pré e pós teste) – Médico 1 

 
Fonte: própria autora. 
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Pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov com significância de 5%, 

pode-se determinar que as variáveis resolução de problemas inicial e final e 

relacionamento com pacientes inicial seguem a distribuição normal, as demais não 

são distribuídas conforme a curva de Gauss. Dessa forma, utilizou-se teste de 

inferência t de Student para comparação das médias para amostras emparelhadas a 

5% de significância para as variáveis resolução de problemas inicial e final e teste de 

Wilcoxon não paramétrico a 5% de significância para as variáveis que não seguem a 

distribuição de Gauss.  
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Tabela 2 - Análise de inferência realizada por comparação das médias do pré-teste 

e pós-teste –para amostras emparelhadas a 5% de significância – médico 1. 

Comparação por área (inicial e final) p-valor 

História Clínica Anamnese 0,153 

Exame Físico 0,279 

Manejo do paciente 0,665 

Resolução de problemas 0,030 

Relacionamento com pacientes 0,004 

Fonte: própria autora. 

 

Pela análise de inferência realizada para comparação das médias obtidas no 

pré-teste e pós-teste, observa-se que não houve diferença significativa das médias 

para História Clínica-Anamnese, Exame Físico e Manejo de pacientes. Já para o Mini-

CEX avaliado de forma geral, resolução de problemas e relacionamento com 

pacientes, observou-se que houve diferença significativa (p<0,05) demonstrando 

aumento das médias no pós-teste em relação ao pré-teste realizado. Observa-se que 

a área relacionamento com pacientes foi a que obteve maior diferença significativa 

das médias. 

 

4.3 Estudo de caso 2 

 

Médica 2, 51 anos, cubana, graduada em 1990 em faculdade de medicina 

daquele país. Fez residência médica em Medicina Geral Integral. Há 4 anos no ESF 

de Votuporanga-SP como médica generalista através do Programa Mais Médicos do 

governo federal.  Refere nunca ter participado de evento sobre dor crônica. Referia 

muita confiança no quadro de dor que o paciente relatava.  

Avalia a capacitação como ótima e que deveria ser estendida a todos os 

médicos da atenção básica.  

Mudou sua prática clínica no sentido de que aprendeu a tratar de forma correta 

os pacientes portadores de dor crônica musculoesquelética, que ela percebe ser de 

fato uma patologia muito mais frequente do que imaginamos.  
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Não sugere mudanças na capacitação.  

 Cita melhora da confiança para diagnosticar e lidar com o paciente e afinal, 

reduzir as referências ao setor secundário de saúde: 

 

“A gente se sente muito mais seguro na hora de fazer o diagnóstico e tomar a 
conduta que seja melhor para o paciente e de fato diminuir o número de 
encaminhamento por esta causa à atenção secundária, e com muitas 
alternativas de tratamentos, incluindo a prática de atividade física.”  

 

Gráfico 2 - Análise do mini-CEX  por área (pré e pós teste)- Médico 2 

 
Fonte: própria autora. 
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Pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov com significância de 5%, 

pode-se determinar que todas as variáveis não seguem a distribuição normal. Dessa 

forma, para comparação das médias utilizou-se Wilcoxon não paramétrico a 5% de 

significância.  

  

Tabela 3 - Análise de inferência realizada por comparação das médias do pré-teste 

e pós-teste –para amostras emparelhadas a 5% de significância – médico 2. 

Comparação por área (inicial e final) p-valor 

História Clínica Anamnese 0,038 

Exame Físico 0,024 

Manejo do paciente 0,150 

Resolução de problemas 0,001 

Relacionamento com pacientes 0,129 

Fonte: própria autora. 

 

Pela análise de inferência realizada para comparação das médias obtidas no 

pré-teste e pós-teste, observa-se que não houve diferença significativa das médias 

para Manejo e Relacionamento com pacientes. Também houve redução da pontuação 

final em relação à inicial para o indicador relacionamento com o paciente. E para as 

áreas de história clínica-anamnese, exame físico e resolução de problemas houve 

aumento significativo da média quando comparados os pós e pré-testes. 

 

4.4 Estudo de caso 3 

 

Médica 3, 28 anos, cubana, graduada em 2015 em faculdade de medicina 

daquele país. Fez residência médica em Medicina Geral Integral. Há 1 ano 

trabalhando no ESF de Votuporanga através do Programa Mais Médicos do governo 

federal.  Relatava nunca ter participado de evento sobre dor crônica. Referia muita 

confiança na dor que o paciente referia.  
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Avalia como ótima a capacitação, pois teve a oportunidade de conhecer melhor 

as doenças que mais afetam a população hoje em dia e a aprender melhor sobre seu 

tratamento.  

Sugere a ampliação do treinamento para todas UBS do município para 

aperfeiçoamento do atendimento médico na dor crônica musculoesquelética. 

 

“Acho que seria bom ampliar mais a capacitação da especialidade de 
reumatologia em todas as policlínicas, porque eu, como médica, hoje me sinto 
preparada para diagnosticar e tratar de algumas das doenças dessa 
especialidade.” 
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Gráfico 3 - Análise do Mini-CEX por área (pré e pós-teste) Médico 3 

 
Fonte: própria autora. 

 
Pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov com significância de 5%, 

pode-se determinar que somente a variável Relacionamento com Pacientes segue a 

distribuição normal, e as demais variáveis não seguem a distribuição normal. Dessa 

forma, para comparação das médias das variáveis paramétricas utilizou-se o Teste de 

Inferência t de Student a 5% de significância e para as variáveis não paramétricas 

utilizou-se Wilcoxon não paramétrico a 5% de significância.  

  

Tabela 4 - Análise de inferência realizada por comparação das médias do pré-teste 

e pós-teste –para amostras emparelhadas a 5% de significância – médico 3. 

Comparação por área (inicial e final) p-valor 

História Clínica Anamnese 1,000 

Exame Físico 0,068 

Manejo do paciente 0,352 

Resolução de problemas 0,001 

Relacionamento com pacientes 0,598 

Fonte: própria autora. 
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Pela análise de inferência realizada para comparação das médias obtidas no 

pré-teste e pós-teste, observa-se que não houve diferença significativa das médias 

para História Clínica Anamnese, Exame Físico, Manejo e Relacionamento com 

pacientes. E por fim, que houve aumento da média de forma significativa para a área 

resolução de problemas. 

 

4.5 Estudo de caso 4 

 

Médica 4, 30 anos, brasileira, graduada em 2010. Fez pós-graduação em 

dermatologia. Trabalha em ESF de bairro da periferia da cidade. Diz que já ter 

participado de evento (palestra) sobre dor crônica. Referia muita confiança na dor 

crônica que o paciente referia.  

Avalia a capacitação como ótima para os generalistas e acrescenta a 

deficiência da educação médica na área da reumatologia: 

 

“Avalio a capacitação como ótima para nós generalistas, foi bem esclarecedora. 
Vemos muito pouco da reumatologia na nossa formação e estão sendo doenças 
cada vez mais presentes em nossa população.” 

 

Explica que o treinamento mudou sua prática clínica, principalmente em relação 

à solicitação de exames e tratamento medicamentoso.  

Faz sugestão de aumentar o número de dias da capacitação e que o 

reumatologista acompanhasse o retorno do paciente atendido.  

Percebe-se mais confiante para iniciar o tratamento, não tendo necessidade de 

encaminhar todos os pacientes com dor crônica musculoesquelética ao especialista.  
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Gráfico 4 - Análise do Mini-CEX por área (pré e pós teste)- Médico 4 

 
Fonte: própria autora. 
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Pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov com significância de 5%, 

pode-se determinar que as variáveis Exame físico final, manejo do paciente inicial e 

relacionamento com o paciente inicial seguem a distribuição normal, e as demais 

variáveis não seguem a distribuição normal. Dessa forma, para comparação das 

médias das variáveis utilizou-se Wilcoxon a 5% de significância. 

 

Tabela 5 - Análise de inferência realizada por comparação das médias do pré-teste 

e pós-teste –para amostras emparelhadas a 5% de significância – médico 4. 

Comparação por área (inicial e final) p-valor 

História Clínica Anamnese 0,011 

Exame Físico 0,018 

Manejo do paciente 0,034 

Resolução de problemas 0,971 

Relacionamento com pacientes 0,119 

Fonte: própria autora. 
 

Pela análise de inferência realizada para comparação das médias obtidas no 

pré-teste e pós-teste, observa-se que não houve diferença significativa das médias 

para Resolução de Problemas e Relacionamento com pacientes. Também que houve 

redução significativa da pontuação final em relação à inicial para o indicador história 

clínica anamnese.  E por fim, que houve aumento da média de forma significativa para 

as áreas exame físico e manejo do paciente. 

 

4.6 Estudo de caso 5 

 

Médica 5, 28 anos, brasileira, graduada em 2016, cursando pós-graduação em 

medicina do trabalho. Trabalha em ESF em bairro da periferia. Já participou de 

ambulatório de reumatologia onde foi abordado o tema dor crônica durante a 

faculdade. Referia muita crença na dor crônica que o paciente referia.  

A capacitação foi muito bem vista por ela e pelos pacientes que retornaram às 

consultas posteriores relatando melhora do quadro com as medidas tomadas.  
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Sua prática clínica com os pacientes pôde ficar mais prática além de que as 

orientações da especialidade geraram um melhor manejo dos pacientes na UBS.  

Sugere extensão dos dias da capacitação: 

 

“A capacitação poderia ter um lado mais amplo, com mais dias para que 
pudéssemos aprofundar algumas queixas reumatológicas mais frequentes dos 
pacientes nas UBS. “ 

 

Atualmente, se descreve conseguindo controlar melhor a dor crônica dos 

pacientes com medicamentos orientados pelo reumatologista, assim gerando conforto 

a eles.  
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Gráfico 5 - Análise do Mini-CEX por área (pré e pós-teste) – Médico 5 

 
Fonte: própria autora. 

 
Pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov com significância de 5%, 

pode-se determinar que as variáveis históricas clínica anamnese inicial, exame físico 

final, manejo do paciente inicial e final seguem a distribuição normal, e as demais 

variáveis não seguem a distribuição normal. Dessa forma, para comparação das 

médias das variáveis manejo do paciente utilizou-se o teste de inferência t de Student 

para amostras pareadas e para as demais comparações utilizou-se Wilcoxon a 5% de 

significância.  

 

Tabela 6 - Análise de inferência realizada por comparação das médias do pré-teste 

e pós-teste –para amostras emparelhadas a 5% de significância. – médico 5. 

Comparação por área (inicial e final) p-valor 

História Clínica Anamnese 0,739 

Exame Físico 0,443 

Manejo do paciente 0,740 

Resolução de problemas 0,052 

Relacionamento com pacientes 1,000 

Fonte: própria autora. 
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Pela análise de inferência observa-se que não houve diferença significativa 

entre as médias do pré e pós testes para análise geral e para nenhuma das áreas 

avaliadas. 

 

4.7 Estudo de caso 6 

 

Médica 6, 30 anos, graduada em 2012. Não realizou residência médica ou pós-

graduação. Trabalha na ESF em um bairro da periferia da cidade.  Nunca participou 

de evento sobre dor. Referia mediana crença na dor crônica do paciente. 

Avalia a capacitação como excelente, pois a ajudou com dúvidas em relação a 

especialidade e a auxiliou quanto a diagnóstico e condutas.  

A médica diz que o treinamento a auxiliou muito, principalmente nas condutas, 

diminuindo a necessidade de encaminhamentos e quando necessários, iniciando 

tratamento de suporte até que surja a vaga.  

Não sugere mudanças. Diz que consegue hoje entender melhor a dor crônica 

musculoesquelética, seu diagnóstico e tratamento: 

“Hoje consigo ver a dor crônica musculoesquelética como uma doença que 
abrange diferentes tratamentos começando pelo diagnóstico correto de sua 
fisiopatologia para assim determinar o melhor medicamento, o suporte 
psicológico, e a orientação de atividades físicas para quando indicadas para 
auxílio no tratamento, assim meu tratamento se tornou mais eficaz.” 

 
Gráfico 6 - Análise do Mini-CEX por área (pré e pós-teste) - Médico 6 

 
Fonte: própria autora. 
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Pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov com significância de 5%, 

pode-se determinar que todas as variáveis não se comportam como a distribuição 

normal. Dessa forma, para comparação das médias das variáveis utilizou-se Wilcoxon 

a 5% de significância. Os dados estão apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Análise de inferência realizada por comparação das médias do pré-teste 

e pós-teste –para amostras emparelhadas a 5% de significância – médico 6. 

Comparação por área (inicial e final) p-valor 

História Clínica Anamnese 0,029 

Exame Físico 0,964 

Manejo do paciente 0,001 

Resolução de problemas 0,001 

Relacionamento com pacientes 0,796 

 Fonte: própria autora. 

 

Pela análise de inferência observa-se que houve diferença significativa para as 

áreas História Clínica Anamnese, Manejo do Paciente e Resolução de Problemas, 

com aumento da média final em relação a inicial. Entretanto para a área história clínica 

anamnese observou-se que houve uma redução significativa da média no pós-teste. 

E para as áreas exame físico e relacionamento com paciente bem como para a análise 

de Mini-CEX geral não houve diferença significativa ao comparar-se os pós e pré-

testes. 
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Tabela 8 - Análise geral da performance dos médicos na capacitação 

 Melhorou Piorou Não alterou 

Mini-CEX geral 1 2 3 

História Clínica-

anamnese 

1 2 3 

Exame Físico 3 0 3 

Manejo do 

Paciente 

2 0 4 

Resolução de 

Problemas 

5 0 1 

Relacionamento 

com Pacientes 

1 0 5 

*As mudanças para melhor ou pior só são consideradas quando alcançarem significância estatística 
com p<0,05. 
Fonte: própria autora. 

 

Tabela 9 - Análise de inferência realizada por comparação das médias do pré-teste 

e pós-teste –para amostras emparelhadas a 5% de significância - Por Áreas. 

Comparação por área p-valor 

História Clínica Anamnese 0,235 

Exame Físico 0,001 

Manejo do paciente 0,001 

Resolução de problemas 0,001 

Relacionamento com pacientes 0,003 

Fonte: própria autora. 

 

Pela análise de inferência realizada para comparação das médias obtidas no 

pré-teste e pós-teste, observa-se que não houve diferença significativa das médias 

para História Clínica Anamnese. Pode-se observar que os indivíduos 4 e 6 

contribuíram para a não significância do teste, uma vez que a média obtida no pós-

teste foi menor que a do pré-teste para História Clinica Anamnese. Já para o Mini-

CEX avaliado de forma geral, exame físico, manejo com paciente, resolução de 
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problemas e relacionamento com paciente, observou-se que houve diferença 

significativa (p<0,05) demonstrando aumento das médias no pós-teste em relação ao 

pré-teste realizado. 

 

Gráfico 7 - Análise do Mini-CEX geral por áreas (pré e pós-teste). 

 
Fonte: própria autora. 

 

Gráfico 8 - Análise do Mini-CEX – Área História Clínica-anamnese (pré e pós teste) 

 

Fonte: própria autora. 
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Gráfico 9 - Análise do Mini-CEX – Área Exame Físico (pré e pós teste) 

 

Fonte: própria autora. 
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Gráfico 10 - Análise do Mini-CEX – área Manejo do paciente (pré e pós teste) 

 

Fonte: própria autora. 

 

Gráfico 11 - Análise do Mini-CEX – área Resolução de Problemas (pré e pós teste) 

 
Fonte: própria autora. 
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Gráfico 12 - Análise do Mini-CEX – área Relacionamento com pacientes (pré e pós 

teste) 

 
Fonte: própria autora. 

 

4.8 Análise do resultado da aplicação do ckeck-list em dor crônica 

 

Pode-se observar que houve grande diferença entre as médias obtidas no pré 

e pós-testes referentes à questão 2 (2,43), enquanto para as demais comparações os 

valores foram bastante baixos oscilando entre 0,54±0,12.  

As questões 1, 3 e 4 referem-se à área da história clínica/anamnese, 

complementando as questões do Mini-CEX. E a questão 2 está ligada à resolução de 

problemas. Estas questões sobre dor crônica foram confeccionadas com o intuito de 

complementar o Mini-CEX. Da mesma forma que no Mini-CEX, as questões do ckeck-

list em dor crônica também foram aplicadas a cada indivíduo e pontuadas no pré-teste 

e após a intervenção realizada no pós-teste. 
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Tabela 10 - Análise descritiva e inferencial das variáveis avaliadas. 

Questões Média±DP IC (X, 95%) 

Diferença 

das 

médias 

Mínimo Máximo 

Teste de 

Normalidade 

(Shapiro-

Wilk) 

p-valor 

(compara 

ção) 

Um pré 4,38±1,86 3,54; 5,23 

0,52 

2 7 
0,016 

0,3590 

Um_pós 4,90±1,95 4,02; 5,79 2 9 
0,350 

Dois_Pré 1,81±0,98 1,36; 2,26 

2,43 

1 4 
0,000 

0,0001 

Dois_Pós 4,24±1,87 3,39; 5,09 1 7 
0,037 

Três_Pré 5,24±1,55 4,53; 5,94 

0,43 

1 7 
0,027 

0,4170 

Três_Pós 5,67±1,77 4,86; 6,47 2 9 
0,014 

Quatro 

Pré 
3,29±1,49 2,61; 3,96 

0,66 

1 7 
0,082 

0,1700 

Quatro_ 

Pós 
3,95±1,63 3,21; 4,69 2 6 

0,002 

*Teste de Wilcoxon a 5% de significância 
Fonte: própria autora. 

 

Posteriormente as variáveis foram submetidas ao teste de Normalidade por 

Shapiro-Wilk. Pode-se verificar que praticamente todas as variáveis encontram-se 

distribuídas conforme a normal, exceto para a questão do pós-teste. 

Observou-se pela Inferência realizada que somente para a comparação das 

médias obtidas no pré e pós-teste da questão 2 houve diferença significativa, 

demonstrando aumento no pós-teste. 

Após a intervenção educativa, houve melhora da média dos participantes nas 

seguintes áreas do Mini-CEX: Exame Físico, Manejo do paciente, Resolução de 

problemas e Relacionamento com o paciente. Na área História clínica/Anamnese não 

se observou melhora significativa. O mesmo foi observado no check-list em dor 

crônica onde houve melhora do quesito ligado à resolução de problemas e não houve 

melhora significativa nas questões que remeteram à História Clínica-Anamnese. 
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5 DISCUSSÃO/CONSIDERAÇÕES 

 

 Dos seis médicos participantes, cinco deles (83,3%) eram do sexo feminino, 

tinham idade entre 25 e 34 anos e haviam se graduado no máximo há nove anos.  

 A capacitação foi avaliada positivamente pelos médicos participantes, com 

citações na entrevista de feedback, de melhoria em sua credibilidade frente aos 

pacientes, além da diversificação de tratamento medicamentoso e não 

medicamentoso, redução de encaminhamentos ao setor secundário e correto 

diagnóstico da dor quanto a sua fisiopatologia. Foram feitas sugestões de extensão 

da capacitação a outras UBS e de rever o paciente atendido em mais um retorno. 

 Constitui uma das vantagens desta pesquisa, a forma contextualizada com que 

foram abordados os médicos, em seu próprio ambiente de trabalho, não se utilizando 

de aulas tradicionais com simples transmissão de conhecimentos, mas sim 

aproveitando-se de casos da prática diária da UBS para o desenvolvimento das 

competências. 

 Outra vantagem, foi a aplicação da capacitação individualmente, com facilidade 

de discussão sobre cada paciente atendido, baseando o diagnóstico na anamnese e 

exame físico que eram demostrados ao final dos atendimentos, favorecendo a 

aprendizagem do médico generalista. Ao que parece, ensino em pequenos grupos é 

amplamente aceito como talvez o mais valioso método de se atingir mudança de 

comportamento entre os médicos generalistas.48 Também foram abordadas situações 

nas quais o médico deveria proceder com o encaminhamento ao setor secundário.  

 Houve dificuldade e falta de autoconfiança na execução do exame físico 

musculoesquelético, quando este era realizado. Isto pode se dever a uma 

insatisfatória propedêutica musculoesquelética na graduação, como tem sido 

evidenciado em outros estudos. 49 

 Na área da anamnese, pode-se notar uma deficiente investigação da dor. 

Questionamentos importantes como intensidade, duração, irradiação, fator de 

melhora e piora, medicamentos já utilizados, alterações do sono e humor não foram 

rotineiramente inqueridas na avaliação.  Este desfecho pode ser embasado na pressa 

do médico em atender a grande demanda de pacientes. 22 

 Sobre a resolução de problemas, executando a classificação fisiológica da dor 

discutida durante a intervenção, os médicos generalistas souberam proceder com o 

tratamento adequado, tanto medicamentoso como não medicamentoso.  
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Neste estudo, há a desvantagem da intervenção educativa e da avaliação, 

terem sido efetuadas pelo próprio autor reumatologista, mesmo que eticamente 

comprometido, porém haviam instrumentos quantitativos que independiam de sua 

análise subjetiva.  

Outro ponto a ser considerado é que haviam poucos médicos envolvidos como 

participantes (n=6), mas representavam 30% daqueles possíveis e foram abordados 

com diferentes instrumentos e posteriormente analisados quantitativamente e 

qualitativamente, o que fortalece nossos resultados.  

Embora pesquisas únicas ou múltiplas de estudo de casos não permitam a 

generalização de um fenômeno, pois não é este seu propósito, autorizam os autores 

a produzir proposições teóricas embasadas como as que fizemos.39,50 

Além da adequação do currículo nas escolas médicas, programas de Educação 

Continuada devem ser instituídos visando empoderar os médicos da atenção básica 

com os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias no manejo da dor crônica. 

O treinamento pode ser realizado pelo médico reumatologista ou especialista em dor. 

Estes programas não devem centrar-se isoladamente em transmissão passiva de 

conhecimentos, mas utilizar-se da prática para aquisição de um modelo 

biopsicossocial de treinamento, como fora observado nesta e em outras pesquisas.51 

Uma das soluções possíveis, assim como foi instituído para o diabetes e a 

saúde mental, que analogamente são doenças frequentes e não há especialistas 

suficientes para o atendimento à demanda, a dor crônica musculoesquelética 

generalizada também deveria fazer parte do matriciamento na atenção primária por 

meio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 52 pois se trata de doença de 

alta prevalência de grande impacto biopsicossocial e econômico para o sistema de 

saúde mundial. 18 

O NASF é uma proposta do Ministério da Saúde (Portaria GM nº 154, de 24 de 

janeiro de 2008, republicada em 4 de março de 2008) (Brasil, 2008) que utiliza o 

conceito de Equipe de Referência e Apoio Matricial. Trata-se de uma equipe interdis-

ciplinar que tem como função principal apoiar a equipe de saúde da família de 

referência, compartilhando problemas, saberes e práticas por meio de processo 

integrativo visando aumento de sua resolutividade e integralidade, o que tem ocorrido 

a partir de sua implantação, apesar das inúmeras dificuldades reconhecidas.52–54  

Outra proposta de solução que poderia ser aventada é a implantação de 

Diretrizes e Protocolos que fossem adaptados à realidade brasileira e oferecidos aos 
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médicos generalistas mediante capacitação de seus usos para que tenham 

aplicabilidade e impacto na prática cotidiana dos médicos generalistas. 55 

É provável que novas tecnologias possam ser consideradas em futuro próximo, 

que melhorem a resolutividade desta doença utilizando telemedicina (internet) ou 

telefone para solução de casos à distância, empregando algoritmos por uma equipe 

treinada. 56 

No entanto, por mais e melhores estratégias de capacitação que sejam 

utilizadas na atenção primária à saúde, é certo que a dor crônica musculoesquelética 

generalizada continuará a ser um enorme desafio no âmbito da saúde pública. 

  



52 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Com a análise dos dados do trabalho, podemos concluir que: 

 

1) A capacitação individual melhorou o atendimento do médico generalista à 

pacientes com dor crônica musculoesquelética generalizada nas áreas de exame 

físico, manejo do paciente, resolução de problemas e relacionamento com o 

paciente, a curto prazo.  

2) Ocorreram dificuldades dos médicos generalistas em todas as áreas do 

Mini-CEX, notadamente no exame físico. 
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APÊNDICE A - CHECK-LIST EM ANAMNESE DA DOR CRÔNICA 

 

1- Perguntou ao paciente sobre as características gerais da dor (tipo, local, duração, 

intensidade, irradiação, fator de melhora e piora)    

 

Insatisfatório Satisfatório 

 

Exemplar 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2- Classificou a dor quanto à fisiopatologia (nociceptiva, inflamatória, neuropática, 

funcional) 

 

Insatisfatório Satisfatório 

 

Exemplar 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

3- Perguntou ao paciente sobre tratamento prévio da dor? 

 

Insatisfatório Satisfatório 

 

Exemplar 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

4- Perguntou ao paciente sobre fatores associados à dor (insônia, tristeza, fadiga, 

alterações intestinais, cefaleia)? 

 

Insatisfatório Satisfatório 

 

Exemplar 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

1- Sexo:   F (  )      M  (   ) 

 

2- Idade:  ____________ 

 

3- Local de Trabalho ___________ 

 

3- Ano da graduação ___________ 

 

4- Fez residência médica ou pós-graduação? 

    Sim (    )      Não  (   ) 

    Qual? _____________________ 

 

5- Já participou de curso ou palestra sobre dor crônica? 

     Sim (    )       Não  (   )  

     Qual? ____________________ 

 

6- Como você classifica o seu grau de confiança na dor crônica que o paciente 

refere?  

(   )  muita confiança 

(   )  mediana confiança 

(   )  pouca confiança 

(   )  nenhuma confiança 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA SOBRE A PERCEPÇÃO DO MÉDICO SOBRE A 

CAPACITAÇÃO. 

 

1- Como você avalia a capacitação feita pelo reumatologista sobre dor crônica 

musculoesquelética? 

 

2- A capacitação mudou sua prática clínica sobre este assunto? 

 

3- O que poderia melhorar na capacitação? 

 

4- Como você descreve atualmente a sua confiança em diagnosticar e tratar dor 

crônica musculoesquelética? 
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APÊNDICE D – ANÁLISE INDIVIDUAL DA APLICAÇÃO DO MINI-CEX - 

TABELAS DE ANÁLISE DESCRITIVA E TESTE DE NORMALIDADE PARA AS 

VARIÁVEIS 

 

Médico 1 

Áreas Minicex Média 
95% Intervalo 
de Confiança 
para Média 

 
Mínimo 

 
Máximo 

História Clínica 
Anamnese_Inicial 

7,00±0,52 6,73; 7,28 
 

6,0 
 

8,0 

História Clínica 
Anamnese_Final 

7,13±0,62 6,80; 7,45 
 

6,0 
 

8,0 
 

Exame Físico_Inicial 1,31±1,25 0,65; 1,98 
 

1,0 
 

6,0 

Exame Físico_Final 1,25±0,78 0,84; 1,66 
 

1,0 
 

4,0 

Manejo do 
Paciente_Inicial 

5,81±0,98 5,29; 6,34 
 

4,0 
 

7,0 

Manejo do Paciente_Final 5,75±1,34 5,04; 6,46 
 

4,0 
 

8,0 

Resolução de 
Problemas_Inicial 

3,56±1,71 2,65; 4,47 
 

1,0 
 

6,0 

Resolução de 
Problemas_Final 

4,25±1,77 3,31; 5,19 
 

2,0 
 

7,0 

Relacionamento com 
pacientes_Inicial 

4,75±1,53 3,94; 5,56 
 

2,0 
 

7,0 

Relacionamento com 
pacientes_Final 

6,00±1,32 5,30; 6,70 
 

4,0 
 

8,0 

 
Médico 2 

Áreas Minicex Média 
95% Intervalo 
de Confiança 
para Média 

Mínimo Máximo 

História Clínica Anamnese 
Inicial 

6,58±0,90 6,01; 7,15 
 

5,0 
 

8,0 

História Clínica Anamnese 
Final 

7,08±0,79 6,58; 7,59 
 

6,0 
 

8,0 

Exame Físico Inicial 2,33±2,01 1,05; 3,61 
 

1,0 
 

6,0 

Exame Físico Final 4,08±2,07 2,77; 5,40 
 

1,0 
 

6,0 
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Manejo do Paciente Inicial 5,08±2,07 3,77; 6,40 
 

1,0 
 

8,0 

Manejo do Paciente Final 6,00±0,43 5,73; 6,27 
 

5,0 
 

7,0 

Resolução de Problemas 
Inicial 

2,75±1,22 1,98; 3,52 
 

1,0 
 

4,0 

Resolução de Problemas 
Final 

5,50±0,67 5,07; 5,93 
 

4,0 
 

6,0 

Relacionamento com 
pacientes Inicial 

6,42±0,67 5,99; 6,84 
 

5,0 
 

7,0 

Relacionamento com 
pacientes Final 

5,83±1,11 5,13; 6,54 
 

4,0 
 

7,0 

Minicex Geral Inicial 6,58±0,90 6,01; 7,15 
 

5,0 
 

8,0 

Minicex Geral Final 7,08±0,79 6,58; 7,59 
 

6,0 
 

8,0 

 

Médico 3 

Áreas Minicex Média 
95% Intervalo 
de Confiança 
para Média 

 
Mínimo 

 
Máximo 

História Clínica Anamnese 
Inicial 

6,62±0,74 6,00; 7,25 
 

5,0 
 

7,0 

História Clínica Anamnese 
Final 

6,38±0,52 5,94; 6,81 
 

6,0 
 

7,0 

Exame Físico Inicial 1,75±1,76 0,63; 2,87 
 

1,0 
 

6,0 

Exame Físico Final 2,25±1,58 0,93; 3,57 
 

1,0 
 

5,0 

Manejo do Paciente Inicial 4,50±1,60 3,16; 5,84 
 

3,0 
 

7,0 

Manejo do Paciente Final 5,75±1,04 4,88; 6,62 
 

4,0 
 

7,0 

Resolução de Problemas 
Inicial 

2,25±1,04 1,38; 3,12 
 

1,0 
 

3,0 

Resolução de Problemas 
Final 

6,00±1,30 4,91; 7,09 
 

3,0 
 

7,0 

Relacionamento com 
pacientes Inicial 

5,63±1,30 4,54; 6,71 
 

4,0 
 

7,0 

Relacionamento com 
pacientes Final 

5,75±1,28 4,68; 6,82 
 

4,0 
 

7,0 
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Médico 4 

Áreas Minicex Média 
95% Intervalo 
de Confiança 
para Média 

 
Mínimo 

 
Máximo 

História Clínica Anamnese 
Inicial 

7,58±0,90 7,01; 8,16 
 

5,0 
 

8,0 

História Clínica Anamnese 
Final 

6,75±0,75 6,27; 7,23 
 

5,0 
 

8,0 

Exame Físico Inicial 2,75±1,77 1,63; 3,87 
 

1,0 
 

5,0 

Exame Físico Final 3,67±2,10 2,33; 5,00 
 

1,0 
 

7,0 

Manejo do Paciente Inicial 4,67±1,37 3,80; 5,54 
 

3,0 
 

7,0 

Manejo do Paciente Final 5,58±1,00 4,95; 6,22 
 

4,0 
 

8,0 

Resolução de Problemas 
Inicial 

4,17±0,84 3,64; 4,70 
 

3,0 
 

5,0 

Resolução de Problemas 
Final 

3,92±1,00 3,28; 4,55 
 

3,0 
 

6,0 

Relacionamento com 
pacientes Inicial 

5,83±1,70 4,76; 6,91 
 

4,0 
 

8,0 

Relacionamento com 
pacientes Final 

6,58±1,00 5,95; 7,22 
 

5,0 
 

8,0 

Minicex Geral Inicial 7,58±0,90 7,01; 8,16 
 

5,0 
 

8,0 

Minicex Geral Final 6,75±0,75 6,27; 7,22 
 

5,0 
 

7,0 

 

  

Minicex Geral Inicial 6,63±0,74 6,00; 7,25 
 

5,0 
 

7,0 

Minicex Geral Final 6,38±0,52 5,94; 6,81 
 

6,0 
 

7,0 
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Médico 5 

  

Áreas Minicex Média 
95% Intervalo 
de Confiança 
para Média 

 
Mínimo 

 
Máximo 

História Clínica Anamnese 
Inicial 

6,35±0,88 5,94; 6,76 
 

4,0 
 

7,0 

História Clínica Anamnese 
Final 

7,13±0,84 6,43; 7,82 
 

6,0 
 

8,0 

Exame Físico Inicial 2,50±1,07 1,61; 3,39 
 

1,0 
 

4,0 

 
Exame Físico Final 

3,38±2,26 1,48; 5,27 
 

1,0 
 

7,0 

Manejo do Paciente Inicial 5,63±1,06 4,74; 6,51 
 

4,0 
 

7,0 

Manejo do Paciente Final 5,75±1,04 4,88; 6,62 
 

4,0 
 

7,0 

Resolução de Problemas 
Inicial 

4,88±1,25 3,83; 5,92 
 

3,0 
 

6,0 

Resolução de Problemas 
Final 

5,25±1,16 4,28; 6,22 
 

3,0 
 

6,0 

Relacionamento com 
pacientes Inicial 

6,63±0,52 6,19; 7,06 
 

6,0 
 

7,0 

Relacionamento com 
pacientes Final 

6,63±0,92 5,86; 7,39 
 

5,0 
 

8,0 

Minicex Geral Inicial 5,13±1,67 4,80; 5,46 
 

1,0 
 

7,0 

Minicex Geral Final 7,13±0,83 6,43; 7,82 
 

6,0 
 

8,0 
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Médico 6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Áreas Minicex Média 
95% Intervalo 
de Confiança 
para Média 

 
Mínimo 

 
Máximo 

História Clínica Anamnese 
Inicial 

7,70±0,57 7,43; 7,97 
 

6,0 
 

8,0 

História Clínica Anamnese 
Final 

7,35±0,81 6,97; 7,73 
 

6,0 
 

8,0 

Exame Físico Inicial 4,35±2,00 3,41; 5,29 
 

1,0 
 

7,0 

Exame Físico Final 4,15±2,21 3,12; 5,18 
 

1,0 
 

7,0 

Manejo do Paciente Inicial 5,10±0,79 5,73; 6,47 
 

4,0 
 

7,0 

Manejo do Paciente Final 7,15±0,88 6,74; 7,56 
 

6,0 
 

9,0 

Resolução de Problemas 
Inicial 

5,40±1,14 4,87; 5,93 
 

2,0 
 

7,0 

Resolução de Problemas 
Final 

6,15±0,75 5,80; 6,50 
 

5,0 
 

8,0 

Relacionamento com 
pacientes Inicial 

6,70±0,73 6,36; 7,04 
 

5,0 
 

8,0 

Relacionamento com 
pacientes Final 

6,65±0,93 6,21; 7,09 
 

5,0 
 

8,0 

Minicex Geral Inicial 7,70±0,57 7,43; 7,97 
 

6,0 
 

8,0 

Minicex Geral Final 7,35±0,81 6,97; 7,73 
 

6,0 
 

8,0 
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Todos os Médicos 

Áreas Minicex Média 
95% Intervalo de 

Confiança para Média 

História Clínica Anamnese_Inicial 6,56±1,25 6,18; 6,75 

História Clínica Anamnese_Final 6,66±1,09 6,41; 6,91 

Exame Físico_Inicial 2,38±1,78 1,97; 2,79 

Exame Físico_Final 3,12±2,09 2,64; 3,59 

Manejo do Paciente_Inicial 4,86±1,79 4,45; 5,26 

Manejo do Paciente_Final 5,62±1,39 5,30; 5,93 

Resolução de Problemas_Inicial 3,82±1,34 3,51; 4,12 

Resolução de Problemas_Final 4,79±1,31 4,49; 5,09 

Relacionamento com pacientes_Inicial 5,66±1,38 5,34; 5,97 

Relacionamento com pacientes_Final 6,28±1,13 6,02; 6,53 

 

Pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov com significância de 5% 

pode-se determinar que todas as variáveis seguem distribuição não normal. Dessa 

forma, utilizou-se teste de inferência para comparação das médias de Wilcoxon não 

paramétrico a 5% de significância.  
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE EXERCÍCIO DE MINI AVALIAÇÃO CLÍNICA - 

GERAL 
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ANEXO B - APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 
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