
EDITORIAL 

A dor é um dos principais 

motivos de consulta,  

sendo a mais frequente 

a dor lombar. 

 

Estima-se que, em      

Portugal, cerca de 30% 

dos adultos sofram de 

dor crónica e metade 

destes tenham dor     

moderada a severa. 

 

No dia 19 de outubro 

assinala-se o Dia          

Nacional de Luta Contra 

a Dor. 

 

Neste número fique a 

saber mais sobre a dor. 
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A dor é definida como uma experiência multidimensional desagradável, que 

envolve uma componente sensorial e emocional, estando associada a uma 

lesão tecidular concreta ou potencial. 

 

Ainda que desagradável, a dor  é essencial à sobrevivência do organismo, já 

que previne que as lesões sejam mais graves, protegendo uma parte lesada 

do corpo. Funciona como um sinal de alarme que o corpo envia ao cérebro.  

 

Quanto à sua origem, a dor pode ser classificada em: 

- dor nocicetiva: causada por uma lesão dos tecidos do organismo (ex:        

artroses, dor pós-operatória, queimadura); 

- dor neuropática: causada por uma lesão ou disfunção do sistema nervoso 

(ex: dor após amputação, zona). Geralmente é referida como picadelas, 

queimor, choque elétrico, etc.  

 

Quanto à sua duração a dor pode dividir-se em: 

 - dor aguda: resposta normal do organismo perante uma agressão,              

desaparece pouco tempo depois de eliminada a agressão que a provocou 

(ex.: dor provocada ao encostar a mão a um tacho, dor pós-operatória); 

 -  dor crónica: com duração superior a 3 - 6 meses e que se prolonga para 

além do tempo de cicatrização ou cura de uma lesão.  

 

A dor crónica é, por si só, uma doença. 

 

 

A dor pode e deve ser tratada. Enquanto a dor nocicetiva pode ser tratada 

com medicamentos analgésicos clássicos (medicamentos que tratam a dor), 

a dor neuropática muitas vezes não é controlada por estes analgésicos, mas 

existem outros medicamentos que podem ajudar. Podem também utilizar-se 

outros tipos de tratamento não farmacológicos. 

Nas situações em que o diagnóstico é muito complexo, há necessidade de 

realização de exames complementares ou técnicas terapêuticas                  

diferenciadas, ou há dificuldade no controlo da dor, o médico de família    

pode referenciar o doente para uma Unidade de Dor, constituída por médicos 

especializados no diagnóstico e controlo da dor.  
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Se for encontrada a causa da minha dor, esta poderá ser curada? 

A origem da dor crónica deve ser procurada e o seu tratamento dirigido para a 

causa da dor. No entanto, existem doenças em que mesmo conhecendo a 

causa da dor, a sua “cura” é difícil. Nestas situações a finalidade do tratamento 

é o alívio da dor e o retorno às  atividades habituais de vida diária. 

 

Os idosos sentem menos dor ? 

Não. A dor crónica é muito frequente nos idosos, pois as doenças que causam 

dor com mais frequência também  aumentam com a idade. Por vezes, o idoso 

tem dificuldade em exprimir a dor (ex.: demência), levando a que seja não seja   

detetada. O seu tratamento é importante porque a dor crónica no idoso se   

associa a depressão, imobilidade, alterações do sono e da marcha. 

 

Como pode ajudar a controlar a sua dor?  

Existem algumas estratégias que pode utilizar para ajudar a controlar a sua dor, 

como a distração e o relaxamento, que inclui a respiração diafragmática:  

- Sente-se confortavelmente num local calmo e feche os olhos; 

- Coloque uma mão sobre o tórax e outra sobre o abdómen; 

- Inspire (encha o peito de ar) e expire (deite o ar fora) lentamente, tentando 

perceber qual a mão que mais se movimenta; 

- Tente fazer com que a mão que mais se movimenta durante a inspiração 

seja a que está colocada no abdómen. Repita este exercício várias vezes. 

 

Saiba mais sobre DOR em 

 

www.aped-dor.com 

www.change-pain.com.pt 

Só os doentes com cancro são medicados com 

morfina? 

Não. Qualquer doente com dor de intensidade   

moderada a forte, independentemente da sua  

causa, pode ter indicação para ser tratado com 

morfina ou outros medicamentos semelhantes. 

Biblioteca Almeida Garrett 

(Jardins do Palácio de Cristal) 

21 de novembro de 2012 

21h 

 

Exposição de fotografia 

Conferência “Os novos 

Centros de Saúde” 

 

Entrada livre 

 Promover Saúde com ARTE 

 

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Porto Ocidental está a organizar um 

Ciclo de Conferências  destinado à comunidade sob o lema “Promover Saúde com 

Arte”. 

As conferências terão uma periodicidade mensal, de novembro de 2012 a maio de 

2013, e decorrerão no auditório da Biblioteca Almeida Garrett.  

Os temas a tratar serão diversos:  Cuidados de Saúde Primários em Portugal,           

alimentação, dor, saúde oral, cancro, saúde mental, doenças cardiovasculares. 

A primeira conferência “Os novos Centros de Saúde”, que contará com a presença 

do ex-ministro da Saúde Dr. Paulo Mendo,  irá realizar-se no dia 21 de novembro de 

2012 . No mesmo evento será também apresentada uma exposição de fotografia 

sobre promoção da saúde da autoria de alunos da Escola Superior de Artes e Design 

(ESAD). 

 

Contamos com a sua presença! 


