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RESUMO  

A dor, é considerada uma experiência subjetiva, sensorial e emocional, desagradável, 

que deve ser descrita e avaliada como o quinto sinal vital. Envolve inúmeros processos 

fisiológicos, cognitivos e emocionais, que geram sofrimento e, interferem na qualidade de vida 

do indivíduo. A sua principal função no organismo é funcionar como um sinal de alerta, 

ativando respostas protetoras, de forma a minimizar possíveis danos nos tecidos. 

É um sintoma que acompanha a generalidade das situações patológicas que requerem 

cuidados de saúde e, por este motivo, o controlo da dor é encarado como um problema de 

saúde pública.  

Nesta dissertação, foi feita uma caracterização dos diferentes tipos de dor e dos vários 

métodos de avaliação indispensáveis à sua classificação. Foi também feita uma descrição 

dos mecanismos envolvidos no processo de transmissão da mesma, e uma abordagem das 

diferentes terapêuticas utilizadas para o seu tratamento.  

O farmacêutico, enquanto profissional de saúde, desempenha um papel fundamental 

no controlo da dor, através do diálogo com o utente, e na implementação de ações e 

explicação de abordagens não farmacológicas. No âmbito hospitalar, destaca-se a 

importância de várias atividades de total competência do farmacêutico, desde a manipulação 

do medicamento, avaliação da prescrição médica, armazenamento, dispensa, controle de 

qualidade, seleção de medicamentos e farmacovigilâcia. 

 Torna-se essencial que a dor seja encarada como uma prioridade no âmbito da 

prestação de cuidados de saúde, e que os efeitos da sua terapêutica sejam valorizados, 

avaliados e registados pelos profissionais desta área.  

Palavras-Chave: dor, mecanismo da dor, avaliação, terapêutica farmacológica, 

terapêutica não farmacológica.  
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ABSTRACT 

Pain is considered a subjective, uncomfortable sensorial and emotional experience, 

that must be evaluated and described as the fifth vital sign. It involves a series of physiological, 

cognitive and emotional processes that generate suffering and interfere in the individual's 

quality of life. The main function of pain in the body is to act as a warning signal, activating 

protective responses, in order to minimize possible tissue damage. 

 

It is a symptom that accompanies the majority of the pathological situations that require 

health care and, for this reason, the control of pain is seen as a public health problem. 

 

In this dissertation a characterization of the different types of pain and of the several evaluation 

methods indispensable to its classification was made. It was also made a description of the 

mechanisms involved in the transmission process and an approach to the different therapies 

for its treatment. 

 

The pharmacist, as a health professional, plays a fundamental role in the control of 

pain, through dialogue with the patient, implementation of actions and explanation of non-

pharmacological techniques. 

In the hospital, stand out the importance of several activities which are full competence 

of the pharmacist, especially: manipulation of the medication, evaluation of the medical 

prescription, storage, dispensation, quality control, selection of medicines and 

pharmacovigilance. 

 

Thus, it is essential that pain is seen as a priority in the provision of health care and 

that the effects of its therapy are valued, evaluated and registered by professionals in this area. 

 

Keywords: pain, mechanism of pain, evaluation, pharmacological therapy, nono-

pharmacological therapy. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a IASP (International Association for the Study of Pain), a dor é “uma 

experiência multidimensional desagradável, envolvendo não só um componente sensorial 

mas também um componente emocional, e que se associa a uma lesão tecidular concreta ou 

potencial, ou é descrita em função dessa lesão”(1). Esta definição remete-nos para a ideia de 

que a dor é um fenómeno subjetivo, complexo, que envolve emoções e outras componentes 

que lhe estão associadas (1,2).  

A dor tem uma grande importância para a integridade física do indivíduo. Varia de 

pessoa para pessoa, isto é, a mesma lesão em vários indivíduos pode ter expressão diferente 

e não é possível caracterizá-la objetivamente, uma vez que não existem marcadores 

biológicos para tal (3–5). 

A dor está incluída no leque dos principais motivos para a procura de cuidados de 

saúde da população em geral, sendo que representa, aproximadamente, 25% a 50% das 

consultas de cuidados de saúde primários, em que a dor crónica representa cerca de 20% 

dos motivos de consulta (4).Por outro lado, a dor desencadeia variações fisiopatológicas que 

vão contribuir para o aparecimento de alterações orgânicas e psicológicas que podem 

conduzir a um fenómeno doloroso permanente. Por vezes a dor existe sem que seja possível 

encontrar uma lesão física que lhe dê origem, ou está associada a uma lesão. A persistência 

da dor, mesmo após a cura da lesão, leva-nos a encarar a dor como uma doença por si só e 

não apenas como um sintoma, conforme reconhecido pela EFIC (European Federation of 

IASP Chapters) (2).  

A principal função da dor no organismo é funcionar como um sinal de alerta, ativando 

respostas protetoras, de forma a minimizar possíveis danos nos tecidos. Acompanha a 

generalidade das situações patológicas e, por esta razão, é reconhecida como o 5º sinal vital, 

determinando, como norma de boa prática, que a presença de dor e a sua intensidade sejam 

sistematicamente valorizadas, diagnosticadas, avaliadas e registadas. O controlo da dor deve 

ser encarado como uma prioridade no âmbito da prestação de cuidados de saúde, sendo que 

o sucesso da estratégia terapêutica depende da monitorização regular da dor, em todas as 

suas vertentes (6). Neste contexto, a dor é um verdadeiro problema de saúde pública tendo 

em conta a sua frequência e potencial para causar incapacidades.  
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Capítulo 1. EPIDEMIOLOGIA 

A dor é um grave problema de saúde em todo o mundo. Sejam países desenvolvidos 

ou não, é uma situação clínica que afeta grande parte da população, sendo vários os estudos 

epidemiológicos realizados ao longo dos últimos anos acerca da dor. Contudo, de acordo com 

a literatura, as conclusões retiradas são muitas vezes consideradas de baixa credibilidade, 

devido a fatores como heterogeneidade das populações estudadas, diferentes métodos 

usados nas investigações, e ainda à dificuldade em definir a dor (2,7,8). 

A dor é umas das razões primárias para a procura de cuidados de saúde nos Estados 

Unidos da América, onde aproximadamente 35 milhões de novas consultas médicas são 

realizadas a cada ano em sua decorrência e, cerca de 70 milhões das visitas médicas são 

devidas a dor (9–11). Na Europa, o maior relatório sobre prevalência da dor crónica, Pain in 

Europe, mostra que cerca de 19% da população adulta europeia (75 milhões de pessoas), 

sofre de dor crónica, sendo apenas 1-2% de origem oncológica (10).  

As principais causas de dor na Europa incluem a dor oncológica (1%), lombalgias 

(30%), dor músculo-esquelética e osteoarticular (30%), e dor de cabeça e enxaqueca (10%) 

(Figura 1) (7,10). 

 

Figura 1- Causas da dor na Europa 

Neste mesmo estudo observaram-se diferenças significativas entre os diversos países 

da Europa, o que impossibilita a execução de estimativas seguras para Portugal. No entanto, 

o aumento da esperança média de vida pressupõe um maior envelhecimento da população, 

1%

30%

30%10%

29%

Oncológica Músculo-esquelética e Osteoarticular

 Lombalgias Dor de cabeça e Enxaqueca

Outros
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com o aumento da longevidade de doentes com patologias acompanhadas de dor, e faz 

prever um aumento da prevalência da dor crónica no futuro (7,12). Da mesma forma, não temos 

conhecimento de quais as principais causas de dor crónica em Portugal, mas os vários 

estudos internacionais atribuem esse lugar á lombalgia. A dor oncológica é encarada como 

uma das principais causas de dor crónica, mas representa uma pequena percentagem dos 

doentes que padecem de dor. No entanto, tem uma importância especial porque, sendo a 

segunda causa de morte em Portugal, mais de 90% dos doentes em situação oncológica 

terminal apresentam dor moderada a intensa (7,10,13).  

O relatório “Dor crónica em Portugal” no âmbito da iniciativa internacional Pain 

Proposal, sugere que 3 milhões de adultos padecem de dor crónica, cuja prevalência ronda 

os 36% da população. Em 16% dos doentes adultos, esta dor apresenta-se moderada a grave, 

tendo impacto na qualidade de vida e na atividade profissional de cerca de 50%. 

Presenciamos valores de extrema relevância na vida dos doentes, cuja insatisfação com o 

tratamento se estima em 35% dos casos. Em relação à idade, a faixa etária com maior 

prevalência de dor crónica encontrava-se entre os 55 e os 64 anos (8).  

A nível socioeconómico, nos EUA, cerca de 89 bilhões de dólares são gastos 

anualmente para tratamento e compensações, entre outros. Devido à dor, cerca de 50% a 

60% da população torna-se parcial ou totalmente incapacitada, podendo esta incapacidade 

ser transitória ou permanente (9,14–16). No Reino Unido estimou-se que a despesa de saúde 

relativa à patologia crónica mais frequente, a lombalgia, foi de 2,5 mil milhões de euros. 

Adicionando a esta despesa os custos indiretos, em consequência, nomeadamente, das 

perdas de produtividade, do absentismo e das reformas antecipadas, esse número sobe para 

quase 20 mil milhões de euros (17). 

Em Portugal, a dor e a sua prevenção é uma das preocupações principais das 

autoridades de saúde, pelo que a avaliação do impacto social e económico da dor torna-se 

importante, sendo a estimativa dos seus custos económicos, diretos e indiretos, um dos seus 

componentes. Os custos diretos correspondem ao valor dos recursos consumidos em 

cuidados de saúde (serviços médicos e de enfermagem, medicamentos e outros); os custos 

indiretos referem-se ao absentismo, reformas antecipadas e à perda de emprego causada por 

morbilidade ou mortalidade devido à dor(2,13,18). Os custos indiretos da dor crónica estimados 

para Portugal em 2010 e 2011, ascendem aos 738,85 milhões de euros, 

sendo 280,95 milhões devidos ao absentismo gerado pela incapacidade de curto prazo 
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e 458,90 milhões devidos à redução de emprego por reformas antecipadas e outras formas 

de não participação no mercado de trabalho (8,18).  

1.1 TIPOS DE DOR  

Uma dor pode ter diversas causas, afetar diversos tecidos e ter diferentes durações. 

A sua complexidade exige uma classificação igualmente complexa. Por isso, para se 

classificar a dor tem que se ter em conta a duração, a localização e a eventual associação a 

alguma patologia (19). 

Na década de 1930, o neurocirurgião Wilder Penfield, operou vários pacientes com 

epilepsia. Durante essas cirurgias, investigou e levantou dados, de forma a descobrir quais 

as partes do córtex cerebral que controlavam cada um dos movimentos corporais voluntários 

e sensações. Com todos os seus trabalhos descobriu uma visão muito distorcida do corpo 

humano: o homúnculo cortical. O homúnculo cortical, representa a forma como o nosso 

cérebro vê o nosso corpo a partir do interior, isto é, a importância de várias partes do corpo 

determinadas pelo nosso próprio cérebro (20,21).  

 

Figura 2 - Homúnculo Cortical.  

Nesta representação, a área neural correspondente a cada porção do corpo. Assim como a face tem uma maior 
quantidade de nervos e consequentemente de neurónios, o desenho terá uma grande face, com um tronco 
pequeno, braços grandes com mãos enormes, pernas pequenas com pés médios. Adaptado de Marieb, E., Hoehn 
K. Human Anatomy and Physiology. 7.a Ed. 2007. 
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Muitas vezes retratado como um desenho animado, o homúnculo motor ou cortical (o 

ser humano em miniatura), é representado com características desenhadas de acordo com a 

quantidade de espaço que ocupam no cérebro (Figura 2).Embora o homúnculo cortical seja 

uma curiosidade, o trabalho de Penfield em mapear a relação do cérebro para o corpo foi 

inestimável (Figura 3) (20,21).  

 

Figura 3 - Mapa Somatosensorial. 

Representação da relação do córtex cerebral com cada parte do corpo, Adaptado de Guyton AC, Hall JE. Tratado 
de Fisiologia Médica. 12.a ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2011. 617-630 p. 

O homúnculo é, então, o espelho da riqueza sensitiva/motora de cada território 

corporal (20,21). 

1.1.1 - Classificação quanto à duração  

1.1.1.1- Dor Aguda 

A dor aguda é definida como “dor de início recente e de provável duração limitada, 

havendo normalmente uma definição temporal e/ou causal” (22). 

A dor rápida, também descrita como dor aguda é sentida logo após 0,1 segundos do 

estímulo doloroso. É a dor mais comum, apresenta uma curta duração e é resultante de uma 
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causa claramente identificada. A dor aguda, até um certo ponto, pode trazer benefícios ao 

organismo, funcionando como um sinal de alerta em casos como lesões, cirurgia e doença 

aguda. É um sintoma muito importante no diagnóstico de várias doenças. Quando não 

controlada, leva ao sofrimento, retarda a cura, aumenta o risco de morbilidade, prolonga a 

hospitalização e pode evoluir para uma dor persistente crónica (19,23). 

1.1.1.2 - Dor Crónica 

A dor lenta ou dor crónica, como é mais conhecida, está associada à destruição 

tecidual. É uma dor prolongada no tempo (duração igual ou superior a 3-6 meses ou que 

persiste para além da cura da lesão que lhe deu origem), pode levar a um tipo de sofrimento 

que parece quase insuportável. A dor crónica é, por isso, de difícil identificação temporal e/ou 

causal podendo gerar diversos estádios patológicos. É um problema multidimensional, com 

uma complexidade biológica, psicológica e social, que necessita da associação de várias 

especialidades para o seu tratamento (2,19,22,24). 

A dor crónica tem repercussões na saúde física e mental do indivíduo, conduzindo por 

exemplo a um aumento da suscetibilidade às infeções, insónias, ansiedade, depressão, 

podendo mesmo levar ao suicídio. Tem muitos impactos para além do sofrimento individual 

que provoca, nomeadamente, sequelas psicológicas, isolamento, incapacidade e perda de 

qualidade de vida, envolvendo muitas vezes a família, cuidadores e amigos. Desta forma, a 

dor crónica é encarada como uma doença por si só, com enormes repercussões sobre o 

indivíduo e a sociedade, pelo sofrimento e custos socioeconómicos que lhe estão associados 

(25). 

As principais causas da dor crónica assentam nas patologias osteoarticulares, na 

osteoporose, no trauma, na artrite reumatoide e na cefaleia. Em Portugal, estima-se que 3 

milhões de indivíduos padecem de dor crónica, cuja prevalência ronda os 36%(8). Em 16% dos 

doentes adultos, esta dor apresenta-se moderada a grave, tendo um impacto na qualidade de 

vida e na atividade profissional em cerca de 50%. A prevalência da dor é claramente maior 

nas mulheres e aumenta com a idade em ambos os sexos (8,26). 
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1.1.2 - Classificação quanto ao tipo 

 

Figura 4 - Esquema da classificação da dor 

1.1.2.1- Dor Nociceptiva   

A dor nociceptiva surge devido a estímulos específicos a recetores da dor. Esses 

recetores são sensíveis à temperatura, à vibração, à distensão e a substâncias químicas 

libertadas por células danificadas. A dor nociceptiva pode ser classificada em dor visceral ou 

dor somática (27–29). 

Dor visceral 

A dor visceral tem origem nos órgãos internos e pode revelar infeção, inflamação, 

modificações da motilidade dos órgãos, neoplasia, alterações nos nervos transmissores das 

sensações viscerais, ou isquemia. É descrita como uma dor subjetiva, profunda, apresentada 

sob a forma de espasmos ou cãibras. A dor visceral é frequentemente associada a efeitos no 

sistema nervoso autónomo, incluindo palidez, suores, náuseas, distúrbios gastrointestinais, 

alterações na temperatura corporal, pressão arterial e frequência cardíaca (27,28,30). 

Dor Somática 

A dor somática é uma dor proveniente da pele, músculos, articulações, ossos ou 

ligamentos, dividindo-se ainda em dor superficial ou profunda. A dor superficial apresenta uma 

instalação aguda e imediata, enquanto a dor profunda tem tendência a ser uma dor 

inicialmente silenciosa. A dor superficial (dor cutânea) como pequenas feridas ou 

queimaduras de primeiro grau ocorre ao nível da pele ou membranas mucosas; a dor profunda 

Dor

Nociceptiva

Visceral

Somática

Não 
Nociceptiva

Neuropática

Simpática
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é uma dor causada, por exemplo, por ruturas, fraturas ósseas e ocorre ao nível dos músculos 

ossos, articulações, ligamento, tendões ou vasos sanguíneos (27,28). 

1.1.2.1- Dor não Nociceptiva   

A dor não nociceptiva é uma dor que não está associada a recetores específicos, 

sendo produzida por disfunções nas células nervosas. Surge a partir do sistema nervoso 

periférico e pode ser classificada em neuropática ou simpática (31,32).  

Dor neuropática 

A dor neuropática é definida como: “dor que ocorre como consequência direta de uma 

lesão ou doença do sistema nervoso somatossensorial”. Esta lesão poderá ser parcial ou total 

e pode localizar-se a qualquer nível do sistema nervoso, tanto a nível central como periférico. 

Um bom diagnóstico deve apresentar uma lesão demonstrável ou uma doença neurológica 

evidente (15,33). 

No entanto, trata-se de um processo patológico difícil de caracterizar pelo facto de 

possuir uma etiologia múltipla e variada. Considerando tal complexidade, este tipo de dor é 

muitas vezes camuflado por diagnósticos equívocos, consequentes da dificuldade de avaliar 

a origem das alterações das vias sensitivas (31,32,34). 
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1  

2 

3  

Figura 5 - Lesão do nervo após fratura. 

1-impulsos normais que induzem a dor, 2- Perda do controlo inibitório, 3- Sensibilização central. Adaptado de 
Moulin DE, Clark  a J, Gilron I, Ware M a, Watson CP, Sessle BJ, et al. Pharmacological management of chronic 
neuropathic pain - consensus statement and guidelines from the Canadian Pain Society. [64 refs]. Pain Res Manag. 
2007;12(1):13–21. 

A dor neuropática está normalmente associada a diferentes sintomas neurológicos 

que podem reduzir a sensação ou até mesmo levar à anestesia completa (Figura 5 – 3) ou, 
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pelo contrário, à hiperexcitabilidade (Figura 5 - 2). Quem sofre de dor neuropática descreve 

sensações de queimadura, formigueiro, dormência, picadas, choque elétrico, etc. O impacto 

da dor neuropática no quotidiano do doente pode ser extremamente expressivo. Alterações 

nos movimentos, perturbações do sono e concentração, entre outras patologias derivadas do 

próprio processo doloroso como a depressão, são motivos que levam a uma menor qualidade 

de vida. É portanto, um tipo de dor problemática pelo facto de ser crónica, de possuir uma 

etiologia diversa e não responder às terapêuticas analgésicas convencionais (32,34). 

Dor simpática 

A dor simpática é causada pela hiperatividade da parte simpática do sistema nervoso 

vegetativo, que controla o fluxo sanguíneo nos tecidos. A dor simpática é um tipo de dor 

nervosa (neuropatia, nevralgia, neurite). Ocorre frequentemente após fratura ou lesões do 

tecido mole, o que resulta na denominada Síndrome Dolorosa Complexa Regional. Essa dor 

é não-nociceptiva, ou seja, não existem recetores de dor específicos. É descrita como 

hipersensibilidade cutânea à volta do local lesionado e perifericamente em direção aos 

membros, sudação e temperatura local aumentada (8,13,34).  
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Capítulo 2 – MECANISMOS DA DOR 

O sistema sensorial consiste em células recetoras sensoriais que recebem estímulos 

do ambiente e conduzem as informações dos recetores ao encéfalo ou à medula espinal. 

Estas informações, atingindo ou não a consciência, são chamadas de “informação sensorial”. 

Se a informação atinge a consciência, pode também ser chamada de “sensação”. O 

entendimento dessa sensação é chamado de “perceção”. Por exemplo, sentir dor é uma 

sensação, mas a consciência de que a dor é numa parte do corpo (por exemplo, perna, braço, 

dente), é perceção. Existem vários fatores que afetam as nossas perceções como 

mecanismos recetores sensoriais como por exemplo, a adaptação, processamento da 

informação, emoções, personalidade, experiência e antecedentes sociais. Em resumo, para 

a perceção ocorrer, os três processos incluídos – tradução da energia do estímulo em 

potenciais de ação pelo recetor, transmissão dos dados ao longo do sistema nervoso e 

interpretação dos dados – não podem ser separados (Figura 6) (5,19,35,36). 

 

Figura 6 - Transmissão de um impulso nervoso 

1- Tradução do estímulo, 2- Transmissão, 3- Interpretação, adaptado de Robinson ME. The Perception of 

Pain in Others: How Gender, Race, and Age Influence Pain Expectations. J Pain. Elsevier Ltd; 
2012;13(3):220–7. 

O fenómeno doloroso é um processo neurológico complexo que resulta da influência 

entre neurónios, isto é, os neurónios que conduzem os estímulos nociceptivos estão sujeitos 
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à influência modulatória de outros neurónios que libertam mediadores inibitórios ou 

excitatórios. Na grande maioria dos casos, a dor resulta da ativação de neurónios aferentes 

primários específicos, os nociceptores, da lesão ou disfunção desses nociceptores ou do 

sistema nervoso central (SNC). A dor causada por uma excessiva estimulação dos 

nociceptores localizados na pele, vísceras e outros órgãos designa-se dor nociceptiva, 

enquanto que a dor que resulta de uma disfunção ou lesão do sistema nervoso central ou 

periférico é chamada dor não nociceptiva (19,27,36,37). 

Embora ainda existam muitas dúvidas em relação aos mecanismos geradores da dor, 

poder-se-á afirmar que a dor resulta de um desequilíbrio entre os sistemas nociceptivos e anti-

nociceptivos, podendo surgir por dois mecanismos: 

1) devido a uma lesão dos tecidos, evocando uma estimulação física ou química dos 

nociceptores; 

2) por lesão do sistema nervoso (central ou periférico), resultante da redução dos mecanismos 

inibidores nociceptivos, ou da hiperexcitabilidade central ou periférica.  

A lesão, independentemente da causa (traumática, imunológica ou infeciosa), está 

habitualmente associada a um processo inflamatório. A inflamação é classicamente definida 

pela coexistência de rubor, calor, tumor, dor e incapacidade ou perda de função. No processo 

de inflamação participam múltiplos elementos celulares e mediadores químicos apresentando, 

por isso, grande complexidade (19,36,37). 

2.1 - Nociceptores 

Os recetores da dor são conhecidos como nociceptores, são os neurónios do sistema 

nervoso periférico responsáveis pela deteção e transmissão dos estímulos dolorosos, sendo 

através da libertação de transmissores, neurotransmissores, que a célula é capaz de 

comunicar com os seus adjacentes pós-sinápticos (35). 

São três os estímulos nociceptivos que excitam os recetores para a dor: estímulos 

mecânicos, químicos e térmicos. Os recetores para transmitirem esses sinais dolorosos para 

o SNC utilizam duas vias separadas que correspondem principalmente aos dois tipos de dor: 

a via para a dor aguda e a via para a dor crónica. Anatomicamente, existem quatro tipos de 

fibras sensoriais ou fibras aferentes primárias (Aα, Aβ, Aδ e C), classificadas segundo o seu 

diâmetro, velocidade de condução e recetores a que se associam (Tabela 1). Quando falamos 
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da dor e na complexa transmissão dos estímulos nociceptivos, existem dois tipos de fibras 

aferentes importantes, as fibras Aδ e as fibras C. Estas fibras terminam no corno superior da 

medula e daí partem vários feixes em direção ao córtex cerebral, sistema límbico e 

hipotálamo. Os sinais dolorosos pontuais rápidos (dor aguda) são desencadeados por 

estímulos mecânicos ou térmicos e são transmitidos pelos nervos periféricos para a medula 

espinal por meio de fibras Aδ. Inversamente, o tipo de dor crónica é desencadeado 

principalmente por estímulos dolorosos do tipo químico e algumas vezes por estímulos 

mecânicos ou térmicos persistentes. A dor crónica é transmitida para a medula espinal por 

fibras do tipo C. Devido a este sistema de dupla inervação, o estímulo doloroso súbito, em 

geral, causa sensação dolorosa “dupla”: dor pontual rápida, que é transmitida para o cérebro 

pela via de fibras Aδ ; seguida de uma dor transmitida pelas fibras C (19,27,29,36). 

Tabela 1 - Classificação das fibras sensitivas 

Tipo de fibra Diâmetro (μm) Mielinização Velocidade de 
condução (m/s) 

Aβ >10 Densa 30-100 

Aδ 2-6 Fina 12-30 

C 0,4-1,2 Ausente 0,5-2 

Aα 10-20 Densa 70-120 

 

Após a deteção de um estímulo nociceptivo ocorrem vários eventos, tanto elétricos 

como químicos. A primeira etapa, é a transdução da dor, que consiste na deteção de estímulos 

nocivos mecânicos, térmicos e inflamatórios, nos nociceptores periféricos e, a sua conversão 

num impulso elétrico. De seguida, através das fibras Aδ e fibras C, os impulsos elétricos são 

transmitidos para o corno dorsal da medula espinal. As fibras C são fibras não mielinizadas, 

pelo que o seu diâmetro e velocidade de condução é a menor. As fibras Aδ são debilmente 

mielinizadas, sendo que o seu diâmetro é superior ao das fibras C e a sua velocidade de 

condução é mais elevada. Na presença de um estímulo, as fibras Aδ são responsáveis pela 

dor aguda imediata que é seguida por uma dor mais difusa provocada pela ativação dos 

nociceptores tipo C. Quando chega à medula espinal, a informação segue para o tálamo 

somatossensorial e medial e para núcleos do tronco cerebral. Finalmente, as ligações entre o 

tálamo e os centros corticais superiores procedem ao controlo da perceção e da resposta de 

integração afetiva à dor (29,38). 
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O principal sistema de transmissão nociceptiva, compreende três neurónios dispostos 

em série, denominados neurónios de primeira, segunda e terceira ordem, os quais transmitem 

a informação sensorial desde os órgãos periféricos (pele, articulações, músculos e vísceras) 

até ao SNC (32).  

2.2 - Área Sensitiva Primária   

A substância cinzenta da medula espinal subdivide-se em dez lâminas (I-X) (Figura 7), 

da lâmina I à lâmina VI, encontram-se as lâminas que fazem parte do corno dorsal da medula 

espinal. No caso das fibras relativas à dor, fibras C e Aδ, estas terminam na zona marginal da 

lâmina I e na zona superficial da substância gelatinosa da lâmina II e, algumas das fibras Aδ 

também terminam na lâmina V. Nas lâminas V e VI estão os interneurónios excitatórios ou 

inibitórios que regulam o fluxo de informação nociceptiva. As células que respondem a 

estímulos inócuos, mas que não são nocivos estão localizadas nas lâminas III e IV (Figura 

7)(29).  

 

Figura 7 - Representação esquemática da divisão da substância cinzenta da medula espinal em 10 

lâminas (І-Ⅹ), Aβ, Aδ e C – Aferentes Primários 

Adaptado de Moffat R, Rae CP. Anatomy, physiology and pharmacology of pain. Anaesth Intensive Care Med. 
Elsevier Ltd; 2011;12(1):12–5. 

Ao entrar na medula espinal, os sinais dolorosos tomam 2 vias para a área 

somatosensitiva (figura 8). 
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Figura 8 - Cortéx Cerebral 

Adaptado de Moffat R, Rae CP. Anatomy, physiology and pharmacology of pain. Anaesth Intensive Care Med. 
Elsevier Ltd; 2011;12(1):12–5. 

Essas vias são organizadas separadamente na medula espinal e também no encéfalo. 

A via ascendente ântero-lateral, também designada de via espino-talâmica, para a dor rápida, 

e a via da coluna dorsal, também chamada de porção de substância branca (Figura 9) (35). 

 

Figura 9 - Sistema ântero-lateral e Sistema da coluna dorsal 
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Adaptado de Widmaier EP, Raff H, Strang KT. Vander, Sherman & Luciano - Fisiologia Humana: Os Mecanismos 
das Funções Corporais. 12a. Guanabara, editor. 2013. 197-213 p. 

No caso da via espino-talâmica a dor é transmitida pelas fibras Aδ do tipo rápido, 

principalmente as dores mecânicas e térmicas agudas. A maioria destas fibras terminam na 

lâmina I dos cornos dorsais. A via da coluna dorsal transmite a dor principalmente por fibras 

periféricas crónicas do tipo C, no entanto também transmitem alguns sinais das fibras do 

tipo Aδ. Nessa via, as fibras periféricas terminam na medula espinal quase inteiramente nas 

lâminas II e III dos cornos dorsais que, em conjunto, são referidas como substância 

gelatinosa (19,36). 

2.3 - Sensibilização Periférica  

A sensibilização periférica foi descoberta ainda nos anos 70, graças a um trabalho 

realizado por Iggo e Perl, que identificaram um alto limiar de neurónios sensoriais específicos, 

sintonizados de forma a responder apenas aos estímulos nocivos(39). Perl e, mais tarde, outros 

investigadores demonstraram que os nociceptores periféricos poderiam ser sensibilizados 

após ocorrer a lesão, reduzindo o seu limiar. Esta zona foi designada de hiperalgesia primária 

(39). A hiperalgesia é, por definição, o aumento da perceção da dor, provocada por um estímulo 

nocivo em que há um aumento da excitabilidade levando a um aumento da eficácia de 

ativação de canais de iões que, por sua vez, levam à redução do limiar de disparo de canais 

dependentes de voltagem e uma resposta exagerada. Assim, a dor sentida em resposta a 

estímulos que ocorrem num curto período de tempo após o estímulo original, pode ser mais 

intensa que a dor sentida inicialmente (29,37,39). 

Na sensibilização periférica, o estímulo é um conjunto de mediadores inflamatórios 

libertados (macrófagos, neutrófilos, linfócitos T e mastócitos) a partir de células lesadas e 

inflamatórias que sensibilizam o nociceptor, reduzindo o limiar e consequentemente 

aumentando a capacidade de resposta, essencialmente no local da lesão e inflamação (Figura 

10) (29,37,39).  
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Figura 10 - Sensibilização Periférica 

Setas brancas-libertação, setas pretas - ligação a um recetor. NGF: Fator de crescimento nervoso; BDNF: Fator nervoso 
derivado do cérebro, COX: ciclooxigenase; NO: óxido nítrico; Sust. P: substância P; CGRP: péptido relacionado com o gene da 

calcitonina; TNF: fator de necrose tumoral; IL-1β: interleucina 1β; ATP: adenosintrifosfato; μ, δ: recetores de opióides; PG: 
prostaglandinas; LT: leucotrienos; TX: tromboxanos; P2X: recetor de ATP; TPRV1: recetor vaniloide. O número 1 da figura 

representa a lesão e envio da informação para a região dorsal; o número 2 representa a libertação da substância P e CGRP. O 
número 3 refere-se à libertação de substâncias pronociceptivas e inflamatórias desde os mastócitos e neutrófilos; o 4 

representa a ativação dos recetores vaniloides e sensíveis ao ATP, por último o número 5 representa a transmissão do sinal 
amplificado ao sistema nervoso central,  

Adaptado de Woolf CJ. Central Sensitization: Implications for the diagnosis and treatment of pain. Pain. 2012;152(3 
Supplemental):1–31.  

 

No decurso do processo inflamatório, os neurónios sensibilizados, libertam substância 

P e CGRP a partir de vesículas. Estas duas substâncias quando libertadas vão estabelecer 

uma ligação com recetores localizados em diferentes células relacionadas com o processo 

inflamatório, tais como os neutrófilos, mastócitos e basófilos. Como consequência, desta 

ligação são libertadas substâncias pro-inflamatórias como a citocina, bradicinina e histamina, 

promovendo a síntese de outros mediadores como a COX que, por sua vez, promove a 

síntese de prostaglandinas e eicosanóides. Também são libertados fatores tróficos, como o 

fator de crescimento nervoso (NGF). Ocorre também a libertação de ATP a partir de células 

lesionadas, síntese e libertação de óxido nítrico (NO), entre outros, induzindo assim a 

amplificação do sinal da medula espinal para os centros superiores e ocorre então a 

sensibilização periférica, que contribui de forma importante para a manutenção da dor crónica 

(29,37,39). 
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2.4 - Sensibilização central 

A repetida ativação dos nociceptores C conduz os neurónios a um estado de 

hiperexcitabilidade que se caracteriza pelo aumento da resposta aos estímulos, redução do 

limiar de ativação, aumento dos campos recetivos e aumento da sua atividade espontânea. 

Estas alterações são associadas aquilo que se observa na prática clinica, nomeadamente a 

hiperalgesia primária (aumento da resposta aos estímulos), hiperplasia secundária (aumento 

dos campos recetivos), alodínia (redução do limiar de ativação) e dor espontânea (aumento 

da atividade espontânea) (Figura 11) (27,35). 

 

Figura 11 - Relação entre as alterações funcionais dos neurónios e a sintomatologia dolorosa 

Adaptado de Klaumann PR, Wouk AFPF, Sillas T. Patofisiologia da dor. Arch Vet Sci. 2008;13(1):1–12.  

A sensibilização da membrana corresponde, a um estado de hiperexcitabilidade 

celular, que leva ao aumento da resposta dos nociceptores a substâncias químicas ou, a 

outros estímulos, levando ao aparecimento de hiperalgesia e/ou alodínia. A hiperalgesia é 

definida como um aumento das respostas aos estímulos dolorosos. É um fenómeno sensorial 

que aparece em alguns indivíduos como consequência de lesões tecidulares ou, sem a 

presença das mesmas, como consequência de síndromes neuropáticos. A hiperalgesia 

proporciona, ao organismo, um mecanismo protetor adicional, uma vez que contribui para a 

prevenção da zona lesada e, estimula o processo curativo, e a cicatrização da lesão de 

origem. A hiperalgesia produzida por uma lesão engloba duas zonas, a zona de hiperalgesia 

primária que rodeia imediatamente a lesão, e a zona de hiperalgesia secundária que se 

estende para além da zona afetada. Na zona de hiperalgesia primária, qualquer forma de 

estímulo de baixa intensidade (térmico, mecânico, etc.) provoca sensações dolorosas, o qual 

se deve à sensibilização dos nociceptores que inervam a área lesada. Portanto, a hiperalgia 
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primária pode ser interpretada como um processo periférico, devido a alterações das 

propriedades fisiológicas dos nociceptores, que enervam o tecido lesionado. No que diz 

respeito à hiperalgesia secundária, é caraterizada por uma alteração sensorial provocada por 

ativação de mecanorreceptores de baixo limiar, e por um aumento das sensações dolorosas, 

provocadas por estímulos mecânicos de alta intensidade. Estas duas alterações produzem 

respetivamente, a sensação de dor provocada pelo tato e o aumento da sensibilidade de 

estímulos mecânicos nocivos. Nenhuma delas é atribuível a mecanismos periféricos, pois são 

produzidas por variações no processamento central, e pelos sinais gerados nos 

mecanorreceptores de baixo limiar (dor provocada pelo tato), e de alta intensidade (aumento 

da sensibilidade dolorosa mecânica). Estas alterações centrais são provocadas pelo aumento 

da atividade aferente que provém da zona de hiperalgesia primária como consequência da 

sensibilização dos nociceptores periféricos. Uma das alterações sensoriais da hiperalgesia, é 

a dor provocada pelo tato, uma sensação designada alodínia, definida como dor produzida 

por um estímulo que normalmente não causa dor (27,36). 

A hiperalgia e a alodínia são fenómenos de grande importância, por dois motivos, o 

seu aparecimento demonstra claramente que a sensação de dor é um processo dinâmico cuja 

intensidade e magnitude depende da história da zona afetada e não só do estímulo de origem. 

Por outro lado, a sensação de dor provocada pelo tato demonstra que a dor pode ser 

produzida em indivíduos normais pela ativação dos mecanorreceptores de baixo limiar, 

existindo uma lesão periférica prévia. Estas interpretações têm consequências importantes 

para a análise e tratamento da dor neuropática, uma vez que é possível que as manifestações 

de alodínia e de dor provocada pelo tato que caracterizam os síndromes neuropáticos não 

são mais do que expressões fisiopatológicas do mecanismo normal da hiperalgesia 

secundária (27,36). 

Uma das características do estado de hiperexcitabilidade é o seu prolongamento no 

tempo sendo, por isso, designada por potenciação de longo prazo (long term potentiantion – 

LTP). Este fenómeno de sensibilização central, consiste no aumento da eficácia de uma 

sinapse excitatória após uma estimulação de curta duração e alta frequência, no qual ocorrem 

muitas alterações neuro químicas. O windup é outro fenómeno envolvido na sensibilização 

central, que consiste no aumento da resposta dos neurónios da medula espinal, quando se 

aplica um estímulo repetitivamente mas com uma baixa frequência (40). 
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Quando uma fibra C é ativada por um estímulo, liberta-se glutamato (Glu) na sinapse 

entre o seu terminal central e o neurónio espinal. De seguida, o glutamato liga-se aos 

recetores AMPA (cujo agonista preferencial é o ácido α-amino-3-hidroxil-5-metil-4-

isoxazolopropiónico) e NMDA (assim designados pelo facto de o seu agonista preferencial ser 

o N-metil-D-aspartato) presentes no neurónio espinal. Enquanto a ligação aos recetores 

NMDA não provoca qualquer efeito, devido ao bloqueio pelo magnésio (Mg+), a ligação aos 

recetores AMPA provoca a rápida entrada de sódio (Na+) e consequente despolarização da 

membrana do neurónio espinhal, com o eventual aparecimento de um potencial de ação 

(Figura 12) (29,32,39). 

 

Figura 12 - Esquema de transmissão sináptica 

Abreviaturas e descrição no texto, adaptado de Woolf CJ. Central Sensitization: Implications for the diagnosis and 
treatment of pain. Pain. 2012;152(3 Supplemental):1–31. 

Esta transmissão sináptica termina com a inativação dos recetores AMPA e a abertura 

de canais de potássio sensíveis à voltagem (VDKC), com a consequente repolarização da 

membrana (Figura 12) (29,32,35,39). A despolarização temporária da membrana provoca a 

abertura de canais de Ca2+ dependentes de voltagem (VDCC), e se houver uma estimulação 

repetida (como acontece nos fenómenos de LTP ou windup), a membrana tende a ficar 

despolarizada devido ao aumento dos iões de Ca2+ e Na+. Desta forma, os canais dos 
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recetores NMDA deixam de estar bloqueados pelo ião Mg+, dá-se a ligação do glutamato e, 

consequentemente, a passagem de mais Ca2+ (Figura 13) (29,39,40). 

 

Figura 13 - Esquema de transmissão sináptica com recetores desbloqueados 

Abreviaturas e descrição no texto, adaptado de Woolf CJ. Central Sensitization: Implications for the diagnosis and 
treatment of pain. Pain. 2012;152(3 Supplemental):1–31. 

A substância P (SP), que é libertada em simultâneo com o glutamato dos terminais 

centrais de uma grande proporção dos nociceptores, tem também um papel essencial na 

ativação dos recetores NMDA. A sua ativação conduz à ativação da fosfolipase C (PKC) e 

consequente produção de diacilglicerol (DAG) e trifosfato de inositol (IP3). O IP3 promove o 

aumento da concentração intracelular de Ca2+, através da sua saída do retículo 

endoplasmático, e o DAG ativa a PKC, que vai provocar a fosforilação dos recetores 

NMDA(29,39,40). 

  



Fisiologia da dor        Inês Margarida Inácio Janeiro 

 

 

22 

 

Capítulo 3 - AVALIAÇÃO DA DOR  

A avaliação da dor e o seu impacto na vida de cada um deve ser incluída na saúde. O 

controlo eficaz da dor para além de ser um direito do doente é também um dever dos 

profissionais de saúde e um grande passo para a humanização das unidades de saúde. Esta 

avaliação tem de ser feita de forma continua e regular de modo a otimizar a terapêutica, 

melhorar a qualidade de vida do doente e dar segurança aos profissionais de saúde (6,34). 

O processo de avaliação consiste principalmente num diálogo entre o doente e o 

profissional de saúde, de modo a analisar a influência que a dor tem sobre a vida do doente. 

Para a avaliação da dor são usadas diversas ferramentas que tentam quantificar a duração e 

a gravidade da dor bem como a sua localização. É essencial que o profissional de saúde 

escolha a ferramenta mais adequada dependendo do objetivo da avaliação da dor e da 

possibilidade, aplicabilidade e aceitabilidade dos instrumentos para as populações de doentes 

em questão (6,34). 

Os componentes essenciais do processo de avaliação da dor incluem a determinação 

de fatores como a localização, descrição, intensidade, duração, fatores de alívio e 

agravamento, fatores associados (náuseas, vómitos, obstipação, confusão ou depressão) a 

fim de garantir o tratamento mais correto e adequado a cada doente (34). 

A Direção- Geral de Saúde na circular Normativa nº9/DGCG de 14/6/2003, a “Dor 

como 5º sinal vital”, estabeleceu como boas práticas dos serviços prestadores de saúde o 

registo sistemático da intensidade da dor e a utilização de escalas validadas 

internacionalmente para a avaliação da intensidade da dor (“Escala Visual Analógica”, “Escala 

Numérica”, “Escala Quantitativa” ou Escala de Faces”). Esta norma indica várias regras de 

aplicação das escalas como: 

 A avaliação da dor pode ser feita com recurso a qualquer uma das escalas; 

 O doente é que define a intensidade da sua dor; 

 A intensidade da dor refere-se ao momento do seu registo; 

 Aplicam-se a doentes conscientes e colaborantes, com idade superior a 3 

anos; 
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  A escala utilizada deve ser sempre a mesma durante o processo; 

 Deve ser utilizada uma linguagem comum, que se traduz na padronização da 

escala a utilizar e pelo ensino prévio à sua utilização; 

 O profissional de saúde deve assegurar que o doente compreende o 

significado e utilização da escala utilizada (6,41). 

A escala visual analógica (EVA) é das mais utilizadas na avaliação da dor em adultos. 

É uma escala de 10 centímetros de comprimento com marcas a cada 1 cm, sendo que 0 

centímetros significa sem dor e 10 significa dor máxima. Durante a avaliação o doente marca 

com uma cruz ou um traço perpendicular à linha, no ponto que representa o grau da sua dor. 

No final da avaliação, mede-se a distância entre o início da linha, que corresponde a zero e o 

local assinalado, obtendo-se, desta forma, uma classificação numérica. Esta escala tem-se 

também mostrado eficaz em crianças com idade superior a 4 anos. Como podemos ver na 

figura 10, um doente com dor ligeira assinala a cruz próximo do início da escala (posição A); 

um doente com dor média assinala na zona central (posição B); e um doente com dor intensa 

assinala a cruz próximo da extremidade (posição C) (Figura 14 –Imagem 1) (6,34,41). 
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Figura 14 - Exemplos de escalas.  

1-Escala Visual Analógica, 2-Escala Numérica, 3-Escala Qualitativa, 4-Escala de Faces, adaptado de Direção-
Geral da Saúde. A Dor como 5o sinal vital. Registo sistemático da intensidade da Dor. A Dor como 5o sinal vital. 
Registo sistemático da intensidade da Dor. 2003. 

A escala numérica consiste numa régua que pode ser apresentada ao doente na 

horizontal ou vertical (Figura 14 – Imagem 2). Esta régua é dividida em onze partes iguais, 

numeradas de 0 a 10. Durante a avaliação o doente classifica a intensidade da sua dor com 

um dos números da escala, sendo que a 0 corresponde a classificação “Sem Dor” e a 10 a 

classificação “Dor Máxima” (4,6,41,42). 

A escala qualitativa tem como base cinco adjetivos: “Sem Dor”, “Dor Ligeira”, “Dor 

Moderada”, “Dor Intensa” ou “Dor Máxima”, tal como podemos ver na figura 14 - imagem 3. 

Com esta escala o doente classifica a sua dor com um destes adjetivos e ao longo de todo o 

processo de avaliação vão sendo registados na folha de registo (4,6,41,42). 

A escala de faces de Wong-Baker é representada por cinco faces com mímicas 

diferentes, sendo que a cada expressão corresponde uma classificação da dor. À expressão 
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de felicidade corresponde “Sem Dor” e à expressão mais triste corresponde a classificação 

“Dor Máxima” (Figura 14 –Imagem 4) (4,6,41,42). 

Para além da avaliação da intensidade da dor a partir das escalas referidas 

anteriormente, também é importante definir o local da dor. Para determinação da localização 

da dor é apresentada uma imagem do corpo humano ao doente. Nessa imagem o doente 

indica todas as zonas de dor (4,34,42)
. 

A avaliação da dor no idoso apresenta desafios adicionais devido a vários fatores, 

como por exemplo, perturbações visuais, cognitivas ou auditivas e demência. Para além disso 

temos que ter em conta o fato de muitos idosos não falarem sobre a sua dor porque não 

querem ser um fardo social. Constata-se que muitos idosos que sofrem de demência, 

normalmente, recebem analgesia inadequada por não terem a capacidade de comunicar. 

Desta forma, a principal regra é perguntar pela dor. Com aqueles que se conseguem 

expressar, o profissional de saúde opta por dar importância a fatores como deficiência visual 

(aumenta o tamanho da letra), sempre que possível e apropriado inclui os familiares no 

processo de avaliação da dor e evita a sobrecarga do doente, isto é, aborda vários tópicos. 

Nestes casos utiliza instrumentos convencionais como escalas analógicas ou verbais. No 

entanto, nos doentes que não comunicam, a avaliação é baseada na observação e 

interpretação do comportamento (por ex. expressão facial, emoções, atividade diária, posição 

corporal, efeito causado pelo consolo e reações vegetativas) (4,34,42). 

Ferramentas para a dor nas crianças: 

A avaliação da dor nas crianças tem características específicas que deram origem à 

abordagem “QUESTT”: Questionar a criança (se esta falar) e os pais ou tutores legais 

(QUESTION); usar escalas de classificação da dor (USE); avaliar as alterações 

comportamentais e fisiológicas (EVALUATE); garantir o envolvimento dos pais (SECURE); ter 

em consideração a causa da dor (TAKE into account); tomar medidas e avaliar resultados 

(TAKE action) (4,34). 

Cada criança tem diferentes estratégias para enfrentar a dor pelo que o seu  

comportamento pode não ser específico para avaliar os níveis de dor. Embora o 

comportamento da criança possa ser útil, também pode ser enganador. Mesmo tendo 

aptidões adequadas de comunicação existem crianças que não dizem que sentem dor, e 

muitas vezes até escondem, por medo dos médicos, medo de estar doente ou por 
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simplesmente achar que não é necessário informar aos pais ou profissionais de saúde. Desta 

forma, recomenda-se uma combinação de perguntas à criança e aos pais ou tutores, o uso 

de uma escala de classificação da dor de acordo com a idade da criança e a busca de 

indicadores fisiológicos da dor (alterações na pressão arterial, frequência respiratória e 

cardíaca) (4,34). 

A escala visual analógica (EVA) é o padrão na avaliação da dor em adultos mas 

também se tem mostrado muito eficaz nas crianças. Para crianças mais jovens (3-5 anos) a 

escala foi modificada para facilitar a compreensão. Essa modificação é feita com a 

incorporação de expressões faciais nos intervalos da escala ou, de outra forma, a escala é 

substituída por uma escada de 10 degraus com um brinquedo. Durante a avaliação pergunta-

se à criança quantos degraus o brinquedo seria capaz de subir se tivesse o mesmo nível de 

dor (Figura 15) (34). 

 

Figura 15 - Exemplo de escala modificada a partir da Escala Visual Analógica 

Adaptado de Powell RA, Downing J, Ddungu H, Mwangi-Powell FN. Guia para o Tratamento da Dor em Contextos 
de Poucos Recursos. Em: Kopf A, Patel NB, editores. Guia para o Tratamento da Dor em Contextos de Poucos 
Recursos. Seattle: IASP Press; 2010. p. 65-80-79-171-290-298-374-38.  

Para doentes verbalmente incapazes de comunicar a sua dor é utilizada a escala de 

FLACC (Tabela 2). Esta escala consiste na medição de cinco categorias (face, pernas, 

atividade, choro e consolabilidade) que são avaliadas de 0 a 2, resultando numa pontuação 

total de 0 a 10 por doente. No final os resultados são agrupados em: descontraído e 

confortável (total= 0); ligeiro desconforto (total= 1-3); dor moderada (total= 4-6); forte 

desconforto/dor (total= 7-10) (4,34). 
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Tabela 2 - Exemplo da Escala de FLACC 

 

A escala de dor visual e tátil (EDVT) (Tabela 3), também é usada em crianças mas, 

atualmente apenas em contextos de baixos recursos. Esta escala usa o toque e a observação 

para avaliar a dor e qualquer ansiedade ou desconforto. Tem como base os sinais de dor e 

ansiedade obtidos pela observação e toque na criança doente. Os sinais de dor e ansiedade 

mais comuns são: cabeça assimétrica, verbalizações da dor, tensão facial, pernas cruzadas, 

punhos cerrados, respiração pouco profunda e ritmo cardíaco acelerado ou irregular. Na 

primeira avaliação é atribuída uma pontuação de base de 1 (existente) e 0 (não existente) a 

diferentes itens e se necessário são administrados medicamentos. Passados 30 minutos é 

feita uma nova avaliação para ver se há alterações positivas ou negativas e assim adequar o 

tratamento e gerir a dor da melhor forma (4,34). 
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Tabela 3 - Tabela de avaliação recorrendo à escala de dor visual e tátil 

 

A escala de faces de Wong-Baker para além dos adultos também é utilizada em 

crianças com idade superior a 3 anos. Consiste numa escala de seis rostos de desenho 

animado com expressão desde um largo sorriso (sem dor) a muito triste e a chorar (pior dor), 

com cada rosto a tornar-se progressivamente mais triste, como já foi referido anteriormente 

(4,34). 

O termómetro de dor (Figura 16) é uma ferramenta que alinha um termómetro com 

várias palavras que descrevem diferentes níveis de intensidade de dor. Esta escala foi criada 

para doentes com limitações cognitivas moderadas a graves ou com dificuldade em comunicar 

verbalmente. Contudo, esta ferramenta demonstrou também ser útil para a avaliação da dor 

na criança. Durante a avaliação solicita-se ao doente que imagine que, tal como a temperatura 

aumenta num termómetro, também a dor aumenta ao longo da escala. Os doentes devem 

então assinalar na escala com uma cruz ou circulo a zona do termómetro que se encontra a 

sua dor (4,34). 
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Figura 16 - Exemplo do termómetro utilizados nas avaliações da dor 

Adaptado de Powell RA, Downing J, Ddungu H, Mwangi-Powell FN. Guia para o Tratamento da Dor em Contextos 
de Poucos Recursos. Em: Kopf A, Patel NB, editores. Guia para o Tratamento da Dor em Contextos de Poucos 
Recursos. Seattle: IASP Press; 2010. p. 65-80-79-171-290-298-374-38.  
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Capítulo 4. TRATAMENTO DA DOR 

4.1 - INTERVENÇÃO FARMACOLÓGICA  

O tratamento adequado da dor assume um aspeto relevante e prioritário. Existem 

múltiplas técnicas que devem ser usadas, de forma combinada, de acordo com a dor de cada 

doente e, indicações específicas para um tratamento eficaz da dor (43).  

As técnicas de controlo da dor mais usadas, são as técnicas farmacológicas, 

conservadoras ou invasivas, e as técnicas não farmacológicas. Após uma avaliação 

adequada do doente, incluindo as suas características (idade, patologias associadas, 

ansiedade, ambiente envolvente, existência de medicação ou não, entre outros fatores), o 

diagnóstico do tipo específico de dor e a sua causa, deve ser atribuído um tratamento eficaz 

para a dor (22,43). 

As técnicas farmacológicas conservadoras envolvem, fundamentalmente, fármacos 

analgésicos e fármacos adjuvantes. Os analgésicos podem ser opióides e não opióides, 

sendo que o fármaco de referência nos opióides fortes é a morfina, nos opióides fracos a 

codeína, e nos analgésicos não opióides os anti-inflamatórios não esteroides (AINE’s), onde 

também se incluem outros analgésicos antipiréticos como o paracetamol e o metamizol (22,43). 

 

Analgésicos

Opióides

Fortes: Morfina

Fracos:Codeína

Não opióides AINE'S, analgésicos antipiréticos

Fármacos Adjuvantes

Anti convulsivantes

Antidepressivos 

Relaxantes Musculares 

Figura 17 - Técnicas Farmacológicas utilizadas no tratamento da dor 
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Os fármacos adjuvantes tem uma grande importância no controlo da dor, são fármacos 

pertencentes a vários grupos farmacológicos que, apesar de não serem verdadeiros 

analgésicos, contribuem para o alívio da dor, potenciando os analgésicos e interferindo nos 

vários fatores que podem agravar o quadro álgico. São exemplos os antidepressivos, os anti 

convulsivantes, os relaxantes musculares, entre outros (22). 

A terapia de combinação de fármacos pode ser usada para influenciar as propriedades 

farmacológicas (isto é, cinética e dinâmica) de um composto e é um foco terapêutico útil no 

tratamento da dor, pois pode maximizar a eficácia da terapêutica enquanto se minimizam os 

efeitos secundários prejudiciais. A primeira abordagem é baseada na noção de que dois 

compostos (por exemplo, AINE’s e analgésicos opióides) podem ter efeitos aditivos, se 

tiverem como alvo vias ou mecanismos de uma condição clínica comum complementares. 

Assim, é possível obter o mesmo efeito farmacológico com dois compostos cada um a uma 

dose mais baixa do que é necessário para produzir o mesmo efeito com qualquer um dos 

compostos sozinho, minimizando assim os efeitos secundários associados (32,44). 

A segunda abordagem para minimizar os efeitos secundários é uma combinação de 

fármacos em que pelo menos um dos medicamentos é incluído especificamente para 

contrariar os efeitos secundários do outro (por exemplo, diclofenac e misoprostol). Além disso, 

o desenvolvimento de co morbidades clínicas, tais como depressão e distúrbios do sono, é 

também a base racional para o uso de combinação de fármacos na prática clínica (44). 
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Figura 18 - "Escada" Analgésica da OMS 

Adaptado de Gonçalves E, Melo G, Costa I, Neto IG. Recomendações para o tratamento farmacológico da Dor. 
Rev Port Clin Geral. 2007;23:457–64. 

Em 1986, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu um plano para iniciar 

o tratamento da dor oncológica com base na “escada de dor” da OMS (Figura 18). Esta 

“escada de dor” consiste na diferenciação do uso de analgésicos de acordo com a severidade 

da dor. Esta “escada” foi então dividida em três passos: passo I – uso de analgésicos não 

opióides (acetaminofeno ou AINE’s), passo II – uso de opióides fracos (codeína, tramadol, 

hidrocodona), e passo III- uso de opióides fortes (morfina, hidromorfina, oxicodona, fentanil 

ou metadona). Associados a todos os passos ainda temos os fármacos adjuvantes de forma 

a melhorar a terapêutica escolhida. Esta abordagem terapêutica passo-a-passo começou a 

ser usada por muitos profissionais de saúde, levou-os a recomendar analgésicos não opióides 

para pacientes com dor média, opióides fracos para pacientes com dor moderada, e opióides 

fortes para aqueles com dor grave (42). 

Em 2015, a comunidade científica discordava desta abordagem e sugeriu outras 

classificações baseadas na eficácia clínica ou nos mecanismos da dor. O plano de tratamento 

da dor começou a ser feito com base não só na “escada de dor” mas também de acordo com 

a realidade clínica, evitando o abuso de fármacos mas fortes e uma melhor terapêutica para 

cada doente. No entanto, esta escada de analgésicos da OMS não é adequada para gerir a 
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dor da articulação aguda ou crónica e, por isso, nestes casos, é feita uma avaliação e estudo 

diferente para chegar a um tratamento eficaz da dor (40,45). 

4.1.1 - Analgésicos não opióides  

4.1.1.1- Anti-inflamatórios não esteroides (AINE’s) 

Atualmente, aceita-se que o uso de AINE’s permite reduzir em cerca de 20% a 30% 

do uso de opióides. Os anti-inflamatórios não esteróides podem ser utilizados como 

adjuvantes no tratamento da dor nociceptiva, somática e visceral ou como terapia única, 

quando se trata de dor ligeira. Costumam ser indicados para o tratamento de dor aguda ou 

crónica, principalmente quando há inflamação. Este tipo de fármacos têm um mecanismo de 

ação comum – a inibição da síntese de prostaglandinas pelas isoenzimas cicloxigenase COX 

(34,42,46). 

As prostaglandinas (Pk’s) sensibilizam as terminações nervosas periféricas a 

estímulos, aumentam a perceção e a transmissão de sinais dolorosos provocando, assim, a 

diminuição no limiar da dor. Para além disso, os AINE’s também interferem noutras funções 

fisiológicas, o que justifica a maioria dos seus efeitos adversos. Se forem usados muito tempo 

(mais do que 7-10 dias), podem causar úlceras e outros sintomas como dispepsia ou 

desconforto epigástrico. O efeito adverso menos comum mas grave é a reação anafilática com 

desenvolvimento de broncoespasmo grave e depressão cardiovascular; e o mais comum e 

grave é a insuficiência renal associada ao uso prolongado deste tipo de fármacos. Apresentam 

atividades analgésica, antipirética e anti-inflamatória. Esta terapêutica deve ser iniciada com 

fármacos com um tempo de semi-vida curto e pelas doses mais baixas. Ao longo do 

tratamento as doses vão sendo aumentadas até atingir a dose ótima para a dor em questão. 

Caso se alcance a dose máxima possível e não haja resultados durante um curto período de 

tempo, o tratamento é suspenso. O diclofenac e o ibuprofeno são os mais utilizados (Tabela 

4) (34,42,46).  

A evidência atual indica que os inibidores seletivos da Ciclo-oxigenase-2 (COX-2) têm 

efeitos cardiovasculares adversos importantes que incluem o aumento do risco de enfarte do 

miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e hipertensão. O risco para estes 

efeitos adversos é maior em doentes com história prévia ou de alto risco para a doença 

cardiovascular. Nesses pacientes, o uso de inibidores de COX-2 para alívio da dor deve ser 
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limitado a pacientes para os quais não existam alternativas adequadas e, apenas na dose 

mais baixa (Tabela 4) (47). 

4.1.1.2 - Paracetamol 

O paracetamol é uma alternativa aos AINE’s quando estes são contraindicados ou não 

são bem tolerados pelo doente. O seu mecanismo de ação não é claro, pode inibir a síntese 

de prostaglandinas e agir como inibidor da substância P central e espinhal. Apesar de ser bem 

tolerado em doses terapêuticas, temos que ter cuidado com este fármaco pois, em doses 

altas, é hepatotóxico. Não apresenta efeitos adversos gastrointestinais ou renais quando 

usado na dose terapêutica recomendada. No entanto, temos que ter em conta as suas 

contraindicações: pacientes dependentes de álcool, pode levar a problemas hepáticos e 

renais graves; pacientes desnutridos e pacientes com deficiência de glicose 6-fosfat 

desidrogenase (Tabela 4) (34,42). 

4.1.2 - Opióides 

No âmbito da terapêutica da dor a OMS considera o controlo de consumo de fármacos 

opióides um indicador de qualidade dos cuidados de saúde. A nível Europeu, Portugal é dos 

países em que a prescrição de medicamentos opióides é mais baixa devido a fatores culturais, 

educacionais e económicos (2,46). 

A utilização de opióides, quando prescritos para o controlo da dor crónica não-

oncológica, para além do controlo da dor são utilizados para a recuperação funcional do 

doente a nível físico e mental de forma a melhorar a qualidade de vida. Por outro lado, a 

utilização prolongada destes medicamentos leva a que seja necessário analisar os riscos e 

benefícios da terapêutica e, se necessário, fazer ajustes (42,48). Existe uma grande variabilidade 

na resposta dos doentes aos medicamentos opióides, sendo que a sua utilização deve ser 

feita de forma individualizada, tendo em conta não apenas a patologia do doente mas, 

também, a sua condição física, psicológica, social, as suas preferências e objetivos (2). 

Os opióides fortes são fármacos de última linha no tratamento da dor, pelo que só 

devem ser utilizados quando outras terapêuticas, farmacológicas e não farmacológicas, já não 

são suficientes. O tratamento com opióides fortes implica uma avaliação regular dos doentes 

a nível da eficácia da terapêutica e identificação de efeitos secundários (48). 
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Os opióides estão dentro da escada analgésica da OMS, no degrau intermédio os 

opióides fracos, como a codeína ou o tramadol, e no topo da escada os opióides fortes, como 

a morfina, a buprenorfina ou o fentanil. Com esta escala pretende-se, assim, aumentar a 

utilização dos opióides de forma controlada, sem a sua sobre utilização, diminuir a prevalência 

da dor crónica moderada a forte, aumentar a adesão à terapêutica, melhorar a qualidade de 

vida dos doentes, bem como resolver mitos e preconceitos associados a este tipo de fármacos 

(Tabela 4) (2,46). 

A ação analgésica destes fármacos deve-se à sua ligação aos recetores opióides. 

Existem vários tipos de recetores opióides e alguns medicamentos têm mais afinidade para 

um tipo de recetor do que para outros. Para além da afinidade, os opióides fortes, diferem 

também na sua potência analgésica e farmacocinética. No entanto, não existe evidência 

científica de que determinado opióide seja mais eficaz que outro no tratamento da dor (2,42). 

A terapêutica com opióides fortes deve ser feita por titulação e preferencialmente em 

formulações de libertação prolongada, isto é, iniciar-se com doses baixas, com um aumento 

progressivo em intervalos regulares até se chegar ao efeito terapêutico desejado. A dose 

ótima é atingida pelo equilíbrio entre os efeitos benéficos e adversos (42,48). 

Os medicamentos opióides não devem ser utilizados em mono terapia e, por isso, são 

sempre associados a outras terapêuticas do controlo da dor, como outros analgésicos, 

fármacos adjuvantes (antidepressivos, anti convulsivantes, etc.) e/ou outras terapêuticas não 

farmacológicas. Com uma boa resposta à terapêutica há possibilidade de reduzir a utilização 

de medicamentos opióides ou de baixar a sua dose, diminuindo ainda mais os efeitos 

secundários associados e melhorando a qualidade de vida do doente (48). 

É importante reconhecer que nem todos os tipos de dor são igualmente sensíveis aos 

opiáceos. O facto de alguns profissionais de saúde não reconhecerem que determinados 

estados de dor não respondem a opióides pode resultar no aumento excessivo da dose, 

resultando numa maior incidência de efeitos secundários. Os efeitos secundários mais 

frequentes destes fármacos são a obstipação, náuseas, vómitos, sonolência e prurido. Os 

sintomas aparecem, normalmente, nos primeiros dias após o início da terapêutica mas têm 

tendência a desaparecer ao longo do tempo, com exceção da obstipação que requer um 

tratamento adequado ao longo da terapêutica. Para além destes efeitos, ainda podem surgir 

efeitos secundários raros como depressão respiratória, variações no peso corporal e efeitos 



Fisiologia da dor        Inês Margarida Inácio Janeiro 

 

 

36 

 

hormonais, tais como redução da atividade das glândulas suprarrenais, redução da função 

sexual e infertilidade (2,46).Os efeitos secundários devem ser prevenidos e rapidamente 

tratados com co medicação e outras medidas profiláticas para prevenir a desistência da 

terapêutica. Em alguns casos, podem implicar a rotação ou mesmo a interrupção da 

terapêutica. No que diz respeito a grávidas, todos os opióides atravessam a barreira 

placentária mas, como não estão descritos efeitos teratogénicos, a gravidez não é uma 

contraindicação absoluta para a utilização de opióides. No entanto, cerca de 50% dos recém-

nascidos de mães a consumir opióides durante a gravidez apresentam síndrome de 

abstinência (46,48). 

A terapêutica com opióides não deve ser vista como um tratamento para toda a vida. 

O tratamento poderá ser interrompido ou a dose reduzida se houver uma melhoria da 

patologia que origina a dor, se for ineficaz ou quando os efeitos secundários forem 

intoleráveis. O tratamento poderá também ser suspenso por falta de adesão do doente ou se 

se comprovar a existência de adição. A interrupção da terapêutica deve ser feita de forma 

lenta, gradual e progressiva, para prevenir o aparecimento de um síndrome de abstinência 

(48). 

Nos últimos tempos tem surgido uma grande controvérsia em relação à utilização de 

opióides em casos de doenças terminais e de doentes paliativos. O tema é polémico e tem 

dividido opiniões. Deixar que a doença tome conta da vida do doente até ele morrer porque 

nada mais há a fazer, medicá-lo para que não sinta dor e deixá-lo morrer em paz ou dar-lhe 

um injeção letal para lhe provocar a morte, é visto por alguns como eutanásia. Mas, em 

Portugal e de acordo com a lei portuguesa, apenas a injeção letal é punida por lei. Quando o 

diagnóstico diz que o tratamento médico já é ineficaz, que o tempo de vida é reduzido, o 

objetivo dos médicos e enfermeiros é aliviar ao máximo a dor do paciente. No entanto, o facto 

de aumentar as doses de opióides num doente paliativo que já não reflete melhorias é 

encarado como uma forma a antecipar a morte uma vez que, com o aumento da dose há um 

aumento dos efeitos secundários, como por exemplo, a depressão respiratória que, 

consequentemente, nestes casos, vai levar mais rapidamente à morte do paciente. Pelo 

contrário, muitos defendem que não dar opióides e não dar conforto nos últimos momentos 

de vida dos pacientes é que é uma má prática, pois estes merecem uma morte digna e sem 

dor (40,48,49). 
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4.1.3 - Fármacos Adjuvantes 

Tal como os opióides, as doses dos fármacos adjuvantes precisam ser tituladas em 

cada caso e as doses recomendadas para as suas indicações originais não podem ser 

extrapoladas para a indicação da dor (34). 

4.1.3.1 - Anti convulsivantes 

Os anti convulsivantes são usados fundamentalmente no alívio da dor neuropática. 

Estes fármacos são estabilizadores da membrana e atuam por diferentes mecanismos 

inibindo a excitação neuronal e/ou a disseminação da excitação. São ainda usados na dor 

aguda e crónica, sendo que os anticonvulsivos bloqueadores dos canais de sódio como a 

carbamazepina, oxcarbazepina ou lamotrigina, tem melhores resultados na dor aguda; 

enquanto que anticonvulsivos bloqueadores dos canais de cálcio como a gabapentina e 

pregabalina, são indicados na dor crónica (Tabela 4) (34,38,46). 

 A carbamazepina, embora eficaz, é associada a vários efeitos adversos, tais como 

anemia aplásica, leucopenia, hiponatrémia no início da terapia e, por isso, a sua administração 

obriga a monitorizações e a um maior controlo (tabela 5). Para além da carbamazepina, todos 

os anticonvulsivos apresentam efeitos adversos comuns, sonolência e tonturas. Existem 

ainda outros anticonvulsivos utilizados no controlo e alívio da dor como fenitoína, clonazepam, 

felbamato, ácido valpróico (34,38,46). 

4.1.3.2 - Antidepressivos 

Como regra geral, os antidepressivos tricíclicos são os mais eficazes no tratamento da 

dor. A dose e o período de tempo necessários para obtenção de analgesia são inferiores aos 

necessários para um efeito antidepressivo, logo o efeito analgésico é independente da 

atividade antidepressiva. Tem como possíveis mecanismos o bloqueio de sódio e a facilitação 

da inibição endógena da dor (34,38,46). 

Estudos sugerem que os agentes com mecanismos adrenérgicos ou adrenérgicos e 

serotoninérgicos mistos, como os antidepressivos tricíclicos, são mais eficazes do que os 

inibidores seletivos da recaptação de serotonina (como a fluoxetina, sertralina, paroxetina, 

escitalopram). A subclasse de aminas terciárias (amitriplina e imipramina) foi especialmente 

estudada e considerada eficaz (Tabela 4). Contudo, estes fármacos acarretam acentuados 

efeitos adversos principalmente devido à inibição dos recetores H1-histaminérgicos, α1-
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adrenérgicos e colinérgicos muscarínicos. No entanto, os metabolitos ativos da amitriplina e 

da imipramina (nortriplina e desipramina, respetivamente) apresentam menos efeitos 

colaterais e eficácia semelhante, pelo que são preferíveis nesta situação (34,38,46). 

4.1.3.3 - Relaxantes Musculares  

Os relaxantes musculares podem ser úteis na dor associada a espasmos musculares. 

São utilizados no tratamento da dor o baclofeno, diazepam, clonazepam, ciclobenzaprina e 

tizanidina. O baclofeno, agonista do recetor GABA, é utilizado principalmente como um agente 

antiespasmódico. No entanto, a sedação, hipotonia e confusão em pessoas idosas pode 

complicar a terapia com este tipo de fármacos (38). 

Tabela 4 - Principais grupos terapêuticos / moléculas ativas frequentemente 
utilizados no controle da dor 

Principio Ativo Mecanismo de Ação Efeitos secundários 
mais frequentes 

Notas 

 
AINE’s 

(AAS,Diclofenac, 
Ibuprofeno, 
Nimesulida, 
Naproxeno, 

Clonixina,etc.) 

 
 

Interferem nos mecanismos de 
transdução; 

Inibidores da síntese das PK’s; 
Antiagregantes plaquerários 

 
Dispepsia; 
Riscos: 
Hemorragia, úlcera gástrica, 
insuficiência renal aguda, 
insuficiência hepática; 

 

(50–53) 

 
 

AINE’s 
Inibidores da Cox-2 

(Celecoxib, 
etoricoxibe, etc.) 

 

 

Inibidores seletivos da Cox-2 

Menos agressivos para o tubo 
digestivo; 
Riscos: 
 
-Insuficiência renal aguda – 
menor risco para os inibidores 
seletivos da Cox-2 
 
-Enfarte do miocárdio, 
acidente vascular cerebral, 
insuficiência cardíaca e 
hipertensão. 

 

(50–53) 

 

Paracetamol 

 
 

Inibe a síntese central das PK’s; 
Age como inibidor da SP central 

e espinhal 

Risco de hepatotoxicidade se 
ultrapassadas as doses 

recomendadas 

 

 

(42,50–52) 

 

Opióides Fracos 

Intervêm nos mecanismos de 
modulação e de perceção; 

-Náuseas 

-Vómitos  

(48,50–52,54) 
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(Codeína, Tramadol, 
etc.) 

 

Analgesia a nível: 

Supra espinal, por ativação das 
vias inibitórias descendentes e 
inibição da atividade neuronal; 

 

Espinal, por inibição pré e pós 
sináptica da transmissão das 
fibras, predominantemente 
aferentes na medula espinal; 

Periférico, por ligação aos 
recetores opióides em tecidos 
inflamados. 

-Obstipação 

-Sonolência 

-Prurido 

-Retenção urinária 

-Risco de depressão 
respiratória em doentes de 
maior sensibilidade ou com 
doses desajustadas 

-Variações de peso corporal 

-Efeitos hormonais 

 

Opióides Fortes 

 (Morfina, fentanil, 
etc.) 

 

 

ANTI 
CONVULSIVANTES  

 

(Lamotrigina, 
Carbamazepina, 

Gabapentina, 
Pregabalina, etc) 

 

 

 

Inibem a excitação neuronal e / 
ou a disseminação da excitação 

-Anemia aplástica e 
agranulocitose 
(Carbamazepina) 

-Sonolência 

-Fadiga 

-Tonturas 

-Ataxia, nistagmo, rinite, 
diplopia, ambliopia e tremor 
(Gabapentina) 

-Variação no peso 

 

 

 

(42,50–52) 

RELAXANTES 
MUSCULARES 

(Diazepam, 
Baclofeno, etc) 

 

Relaxamento da musculatura 

 

-Sonolência  
 
-Tonturas 
 
-Tremor 
 
-Insónia 
 
-Convulsões  
 
-Aumento do apetite 

 

(42,50–52) 

ANTIDEPRESSIVOS 
TRICÍCLICOS  

• Inibidores da 
recaptação da 
serotonina / 
noradrenalina 

• Inibidores 
seletivos da 
recaptação da 
Serotonina  

 

 

O efeito analgésico é 
independente do efeito 

antidepressivo. 

 
 
-Sonolência 
 
-Retenção urinária 
 
-Obstipação 
 
-Aumento do apetite 
 
-Hipotensão ortostática 

 

 

 

(40,42,50–52) 
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4.2 - INTERVENÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS  

Para além da terapêutica farmacológica, a dor pode também ser controlada através 

de terapêuticas complementares não farmacológicas de forma a restabelecer e melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes. Estas terapêuticas tem um custo menor, apresentam menos 

efeitos secundários e têm em comum o mecanismo de ação baseado em métodos físicos tais 

como processos mecânicos, térmicos e elétricos. Para inserir esta terapêutica no tratamento 

do paciente deve ser feita uma avaliação prévia e não se deve substituir a terapia 

farmacológica, mas sim associar a medicação do utente com tratamentos físicos, de forma a 

potenciar o efeito analgésico permitindo uma melhoria significativa da qualidade de vida do 

paciente (22,34). 

Dentro das intervenções não farmacológicas temos, a acupuntura, a termoterapia, a 

estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), as massagens e as intervenções 

cognitivo-Comportamentais.  

A Acupuntura é uma técnica de medicina tradicional chinesa, que consiste na 

estimulação de pontos pré-determinados do corpo com agulhas esterilizadas, filiformes e 

descartáveis. Por vezes é utilizado o calor, pressão ou eletricidade para aumentar o efeito 

terapêutico. Induz a analgesia e ativa o sistema nervoso central (55–57).  

A termoterapia é um meio físico de fisioterapia representado pelo calor e pelo frio. 

Este método é usado no tratamento da dor e pode ser realizado por adição ou subtração (58). 

1. Termoterapia por adição:  

A termoterapia por adição tem como base a aplicação de calor superficial ou profundo. 

Tem como efeitos fisiológicos a vasodilatação, melhoria do metabolismo e da circulação local, 

aumento da extensibilidade dos tecidos moles, relaxamento muscular, analgesia e redução 

da rigidez articular.  

2. Termoterapia por subtração ou crioterapia: 
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A crioterapia consiste na utilização do frio para o tratamento da dor e gera 

vasoconstrição, relaxamento e analgesia. Este método é muito eficaz e pode ser aplicado com 

compressas, bolsas com agentes frios e aerossóis refrigerantes.  

A associação da termoterapia por adição e crioterapia é mais eficaz do que cada 

processo efetuado isoladamente. Esta combinação é indicada quando é necessário um efeito 

analgésico maior e uma redução mais acentuada do edema (58). 

A Estimulação Elétrica nervosa Transcutânea (TENS), consiste na aplicação de 

uma corrente de baixa intensidade através da colocação de elétrodos na pele, que provocam 

estimulação seletiva dos recetores sensitivos cutâneos a um estímulo mecânico. Permite a 

libertação de substâncias analgésicas endógenas de alívio da dor e favorece a mobilidade 

física através da interferência na transmissão de impulsos nociceptivos das fibras nervosas 

(59). 

O Exercício, consiste em movimentos que promovem o alongamento e a resistência, 

o combate à rigidez, à debilidade associada à dor e à falta de atividade. Promove a 

recuperação muscular, o alongamento dos tendões, a amplitude de movimentos, a 

resistência, o conforto e a função. Permite reduzir a atrofia e a desmineralização e o alívio da 

dor com a correção da postura e prevenção de futuras dores. Os doentes com dor podem 

apresentar síndrome de desuso devido ao repouso prolongado e limitação da atividade no 

local doloroso. A dor aumenta a imobilidade e a contração muscular, tornando-se num ciclo 

vicioso. A atividade física melhora o humor, a qualidade de vida, a função intelectual, a 

capacidade de auto cuidado, padrão de sono e reduz a ansiedade (34,60). 

As Massagens, consistem na aplicação de pressão, fricção ou movimentos de 

deslizamento entre os tecidos moles e a pele para promover circulação, relaxamento e alívio 

da dor. Pode ser preventiva, curativa, de reabilitação, de relaxamento e de conforto. Parece 

melhorar a circulação devido ao aumento do fluxo sanguíneo e linfático, relaxa a musculatura 

no local da sua aplicação, dando sensação de conforto e de bem - estar ao doente. Vários 

estudos comprovaram que a massagem reduz a dor, bem como outros sintomas como 

náuseas, fadiga, depressão, stress e ansiedade associados a tratamentos oncológicos (34). 

A terapia cognitiva-comportamental consiste na combinação de técnicas 

comportamentais como o relaxamento, treino de assertividade, entre outras. Na 

reestruturação cognitiva a pessoa é ensinada a monitorizar e avaliar pensamentos negativos 
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de forma a gerar pensamentos positivos. Estratégias de coping, são definidas como um 

conjunto de esforços cognitivo-comportamentais que levam o indivíduo a lidar com conflitos 

internos e externos que surgem em situações de stress. O relaxamento com imaginação e 

distração consiste na diminuição da tensão muscular através da imaginação, visualização e 

meditação. Todas estas intervenções tem como objetivo ajudar o doente a desenvolver 

habilidade para controlar e gerir a dor e o stress, aumentar o foco nas sensações de bem-

estar, assim como na diminuição da tensão, ansiedade, depressão e dor relacionada com a 

inatividade (34,58,59). 
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Capítulo 5. O PAPEL DO FARMACÊUTICO 

 

O farmacêutico, enquanto profissional de saúde, desempenha um papel fundamental 

no controlo da dor, através do diálogo com o utente, implementação de ações e explicação 

de abordagens não farmacológicas (61,62). 

No âmbito hospitalar, destaca-se a importância de várias atividades de total 

competência do farmacêutico, tais como a manipulação do medicamento, a avaliação da 

prescrição médica, armazenamento, dispensa, controle de qualidade, seleção de 

medicamentos e farmacovigilâcia (61,63,64). 

Atualmente, as funções do farmacêutico excedem a simples dispensa da prescrição 

médica, ou ainda a manipulação propriamente dita, uma vez que, a sua atuação é importante 

em várias etapas, inclusive a participação em diversas comissões (Farmácia e Terapêutica, 

Infeção Hospitalar, Biossegurança). Cabe também ao farmacêutico, a análise de prescrições, 

verificando se a escolha do fármaco está correta, se é a melhor opção, se faz parte dos 

protocolos terapêuticos daquele estabelecimento de saúde, bem como se as doses, os 

diluentes e embalagens são os mais adequados, sem, no entanto, esquecer a manipulação 

do fármaco (64,65). 

O farmacêutico, na área da oncologia, procura uma resolução sistematizada e 

documentada dos problemas relacionados com os medicamentos que apareçam no decorrer 

do tratamento do paciente, garantindo um tratamento mais seguro. O aconselhamento deve 

ser precedido de todas as informações necessárias para garantir a adesão ao tratamento, 

além de desenvolver a confiança entre o paciente e o farmacêutico. O farmacêutico deve ser 

capaz de fornecer, também, recomendações para minimizar os efeitos secundários da terapia, 

bem como determinar os medicamentos que podem interferir na eficácia do tratamento (64,65). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define cuidados paliativos como os cuidados 

que visam melhorar a qualidade de vida dos doentes e das suas famílias, que enfrentam 

problemas decorrentes de uma doença incurável e/ou grave e com prognóstico limitado. Para 

isso, mantém o foco na prevenção e alívio do sofrimento, através da identificação precoce e 

tratamento rigoroso dos problemas não só físicos, nomeadamente a dor, mas também dos 

psicológicos, sociais e espirituais (66). 
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Nestes serviços, a assistência é promovida por uma equipa multidisciplinar, 

qualificada, que integra médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, entre outros 

profissionais de saúde. A assistência farmacêutica nos cuidados paliativos está direcionada 

para a qualidade de vida do doente, sendo que, cabe ao farmacêutico, informar a equipa sobre 

os medicamentos, desmistificar o uso da morfina em relação à depressão respiratória ou 

abreviação da vida, monitorizar a terapêutica farmacológica de maneira preventiva em relação 

aos Problemas Relacionados com o Medicamento (PRM) e principalmente as Reações 

adversas a medicamentos (RAM) (61,63). 

A participação nas discussões clínicas da equipa possibilita ao farmacêutico clínico 

identificar as necessidades em relação à terapêutica farmacológica como os aspetos de 

seleção, implementação e disponibilização dos medicamentos para que efetivamente o 

paciente seja tratado adequadamente. Nos últimos dias e horas de vida os principais objetivos 

da assistência são: manter o doente agonizante com o máximo conforto possível, preparar a 

família do doente, intervir para aliviar os sintomas e respeitar o processo de morte (61,63,67). 

Neste sentido, farmacêutico, vai muito além de suas funções básicas de selecionar 

(padronizar), requisitar, receber, armazenar, dispensar e controlar os medicamentos utilizados 

na terapia antineoplásica, sendo um profissional indispensável na realização de atividades de 

grande importância, podendo cooperar com outros profissionais no plano terapêutico, visando 

um serviço de saúde seguro e de qualidade (63,67). 

Na farmácia comunitária, o aconselhamento ao utente é um dos principais 

instrumentos para a obtenção de resultados satisfatórios. O farmacêutico atua na planificação, 

implementação e monitorização de uma farmacoterapêutica. Para assegurar um bom 

relacionamento entre o farmacêutico e o utente, é indispensável o desenvolvimento a nível de 

comunicação, o que vai permitir a orientação e adesão à terapêutica (61,68).  

No que diz respeito ao conjunto de atividades na farmácia comunitária, a dispensa de 

medicamentos é a de maior relevância, não só para garantir o acesso aos medicamentos, 

mas também o acesso a informações que melhoram a sua utilização, adesão à terapêutica, 

identificação, resolução ou prevenção de Problemas Relacionados a Mediamentos (PRM’s) 

de forma a evitar respostas negativas. Deve também promover a utilização de medicamentos 

genéricos, a qual se encontra cofinanciada pelo SNS, tendo um papel importante na promoção 
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da adesão à terapêutica quando a não adesão está relacionada com questões económicas 

(32,61,68).    

O papel do farmacêutico na área da Saúde Pública tem vindo a ser determinante. O 

farmacêutico comunitário tem uma posição privilegiada no contributo em áreas como a 

administração de medicamentos, acompanhamento farmacoterapêutico, determinação de 

parâmetros, identificação de pessoas em risco, deteção de diversas doenças e promoção de 

estilos de vida mais saudáveis. Praticamente em todas as farmácias portuguesas, os cidadãos 

podem a qualquer hora do dia fazer a medição da sua pressão arterial, glicémia, colesterol, 

índice de massa corporal, calcular o seu risco cardiovascular, entre outros testes mais 

recentes que têm vindo a ser implementados. A prevenção da doença e suas complicações 

passa pela identificação desses fatores de risco e referenciação atempada para cuidados 

médicos especializados e adequados à situação em causa (61,68). 

Nesse sentido, os farmacêuticos comunitários estão empenhados em disponibilizar 

cada vez mais serviços essenciais à saúde do utente, quer na vertente preventiva quer na 

vertente terapêutica. 
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Capítulo 6. CONCLUSÃO 

Tradicionalmente a dor era desvalorizada e muitas vezes ignorada pela sociedade. 

Nos últimos anos, a investigação tem contribuído para uma mudança dos comportamentos e 

atitudes da sociedade em geral e dos profissionais de saúde em particular. Atualmente, é 

encarada como um sintoma complexo de grande importância, sendo considerada um 

problema de saúde importante. 

 

A sua complexidade exige uma classificação rigorosa, tendo em conta a sua duração, 

localização, e se está associada a alguma patologia já existente. Em todos os casos, a sua 

avaliação deve ser feita de forma individualizada, contínua e regular, de modo a melhorar a 

terapêutica e otimizar a qualidade de vida. Esta avaliação deve ser feita tendo em conta as 

características de cada doente e requer uma abordagem multidimensional (física, psicológica 

e farmacológica) para que se chegue a um diagnóstico correto e, posteriormente, ao 

tratamento ideal.  

 

No que diz respeito à fisiologia da dor, o fenómeno doloroso é um processo 

neurológico extremamente complexo. Embora ainda existam muitas dúvidas em relação aos 

mecanismos geradores da dor, fisiopatologicamente poder-se-á afirmar que consiste, 

essencialmente, na deteção e transmissão pelos neurónios do sistema nervoso – 

nociceptores.  

 

O controlo eficaz da dor para além de ser um direito do doente é também um dever 

dos profissionais de saúde. O tratamento adequado da dor assume, assim, um aspeto 

prioritário nos cuidados de saúde. As técnicas mais usadas no controlo da dor são as técnicas 

farmacológicas e não farmacológicas. As técnicas farmacológicas envolvem, 

fundamentalmente, fármacos analgésicos e fármacos adjuvantes. A terapia de combinação 

de fármacos é um tratamento útil no controlo da dor, pois pode maximizar a eficácia da 

terapêutica enquanto se minimizam os efeitos secundários prejudiciais. A terapêutica não 

farmacológica é uma opção cada vez mais utilizada, complementa o tratamento farmacológico 

e é capaz de se ajustar às necessidades e estilo de vida de cada doente. Compreende 

técnicas como acupuntura, termoterapia, exercício, estimulação elétrica, massagens, entre 

outras.  
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Neste sentido, o farmacêutico deve atuar na prevenção e promoção de saúde, para 

isso, é importante um correto aconselhamento e uma explicação adequada ao utente sobre a 

correta utilização dos medicamentos, de forma a reduzir a ocorrência de efeitos secundários 

e promover a adesão á terapêutica. Deve informar o utente dos OTC’s disponíveis de forma 

a dar toda a informação relevante sobre o medicamento para que se evitem: terapias 

duplicadas levando a uma sobredosagem, devido por exemplo à toma de um genérico e um 

medicamento de marca que sejam precisamente a mesma coisa; interações 

medicamentosas; e não adesão à terapêutica, por falta de informação sobre efeitos 

secundários recorrentes. Deve também ser capaz de intervir junto ao utente no sentido de 

avaliar a dor e complementar o tratamento farmacológico com técnicas não farmacológicas, 

contribuindo na redução da dor e no bem-estar do doente.  

Hoje em dia, no âmbito hospitalar, as funções do farmacêutico ultrapassam a simples 

dispensa da prescrição médica. Destaca-se a importância deste profissional em várias áreas, 

sendo muitas funções da sua total competência, desde a manipulação do medicamento, a 

avaliação da prescrição médica, armazenamento, dispensa, controle de qualidade, seleção 

de medicamentos e farmacovigilâcia. 

 

Em suma, para melhorar o controlo da dor é necessário sensibilizar e formar os 

profissionais de saúde bem como a sociedade em geral. Devem-se implementar regras de 

modo a melhorar o registo e processamento de dados, desenvolver o controlo adequado da 

dor e promover a utilização eficiente dos recursos disponíveis.  
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