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ADESÃO À TERAPÊUTICA ANALGÉSICA PELO DOENTE COM 
DOR CRÓNICA

Autores: Ana Catarina Fradinho, Maria Manuela Madureira Mendes, Maria Filomena da 
Silva Aleixo Piza

Instituição: Hospital Garcia de Orta, EPE

Serviço/departamento: Urgência Geral

Palavras-chave: Cooperação do paciente; Adesão do paciente , Analgésicos

O aumento da esperança média de vida tem influenciado um aumento de portadores de 
doenças crónicas. Em consequência verifica-se também um aumento da complexidade dos 
regimes terapêuticos, que têm a finalidade de manter a qualidade de vida dos doentes.
A avaliação precisa do comportamento de adesão à terapêutica por parte da pessoa 
portadora de dor crónica é necessária para o planeamento do tratamento, de modo a 
garantir mudanças nos resultados da saúde e bem-estar.

Objetivo: Identificar os fatores determinantes para o incumprimento da terapêutica 
analgésica, da pessoa com dor crónica.
Métodos: Pretende-se uma metodologia de revisão sistemática da literatura. A questão 
de investigação que orientou este estudo foi: “Quais os fatores determinantes para o 
incumprimento da terapêutica analgésica, da pessoa com dor crónica”. Os estudos de 
interesse para este trabalho estavam confinados ao período temporal de publicação 
entre Janeiro de 2010 e Maio de 2016, tendo sido efetuada a pesquisa nos motores 
de busca EBSCO Research Databases. Foi utilizado o método PICOS para a definição de 
critérios de inclusão e exclusão, tendo-se definido os descritores Mesh Patient compliance 
AND analgesics e Patient adherence AND analgesics, excluíndo-se os artigos que não se 
apresentem na língua inglesa, espanhola ou portuguesa.
Resultados: Foram encontrados cinquenta e um artigos de investigação, sendo 
eliminados os artigos que não correspondiam aos critérios referidos anteriormente ou 
que se encontravam repetidos, e destes foram seleccionados seis. Em todos os artigos 
foram descritos níveis de não adesão à terapêutica analgésica, apesar de o paciente 
manter o quadro de dor crónica; tendo sido utilizados instrumentos variados para a 
colheita de dados.
Conclusões: Foram evidenciados altos níveis de não adesão terapêutica aos analgésicos 
por fatores variados como polimedicação; estados depressivos, falta de comunicação, 
efeitos secundários e receio de adição.
É necessário estabelecer uma relação entre profissional e paciente de modo a avaliar as 
capacidades de adesão terapêutica do mesmo, assim como o suporte familiar presente.
Em Portugal parece ser um tema pouco discutido nos últimos anos, mas que necessita 
da maior atenção pois é uma problemática atual e difícil de reconhecer se o profissional 
não estiver atento e em contato frequente com o doente. O profissional deve estar 
atento para os comportamentos de não adesão, tentando identificar quais os fatores 
associados, de modo a adotar um papel ativo na mudança de comportamentos, com o 
objetivo da qualidade de vida e alcance do bem-estar do paciente.
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DOR NEUROPÁTICA ASSOCIADA À NEUROPATIA PERIFÉRICA 
INDUZIDA PELA QUIMIOTERAPIA - A EXPERIÊNCIA DO USO DE 
CAPSAICINA A 8%.

Autores: Miguel Ferreira; Maria do Rosário Alonso

Instituição:  Usf Tejo; Hospital Beatriz Ângelo

Serviço/departamento: Unidade de Medicina da Dor

Introdução: A neuropatia periférica induzida pela quimioterapia (NIQt) é uma complicação 
comum, mas subestimada. Associa-se a um importante impacto da funcionalidade e 
qualidade de vida. Não há estratégias preventivas e terapêutica estabelecidas. 
A capsaicina é um derivado da “malagueta”; aprovada na dor neuropática periférica; 
é um agonista seletivo dos receptores TRPV1, existentes em diversas terminações 
nociceptivas. O seu papel no tratamento da dor neuropática associada á quimioterapia 
(DNAQt) não está bem estabelecido.
Objetivos: Avaliar a aplicação de capsaicina a 8%, na DNAQt numa unidade de dor (UD) 
Hospitalar e avaliar sua eficácia na redução da DNQt; 
Métodos: Estudo retrospectivo transversal, descritivo. 
Critérios de inclusão: Diagnóstico de DNAQt e aplicação de Capsaicina 8% na UD. 
1º aplicação até 09/ 2016. Doentes com registo clinico informático (Sorian(R)).
Critérios de exclusão: sem seguimento na UD ou sem avaliação ao 1º mês e ao 3º após 
a 1º aplicação.
Resultados: No total foram avaliados 18 utentes. 6 doentes excluídos pelos critérios de 
exclusão.
8 sexo feminino e 4 sexo masculino.  Média de idades 61 anos (min. 50, máx. 77). 
Quimioterapia:6 taxanos 6 doentes e 7 platinas. 
Terapêutica oral: 3 opióides, 5 duloxetina, 3 amitriptilina, 5 pregabalina,2 gabapentina.
1º aplicação: 6 pés, 2 mãos, 4 mãos e pés. Avaliação a 1 mês: melhoria de 80-100% 
nas mãos. Pés: melhoria média de 45% (min. 0%, máx. 90%). Aos 3 meses, 3 referem 
melhoria (pés); nenhum refere agravamento.
2º aplicação (3M depois): 8 pés. 1 mês: melhoria de 60% (min. 0%, máx. 100%). 3 meses: 
manutenção da analgesia. 
3º aplicação (3M depois): 3 pés, melhoria de 90% (min.70, máx.100%). 
Melhoria da propriocepção (n=2), mantêm as mesmas alterações (n=5). 
Não foram referidos efeitos adversos nos registos avaliados. 
Conclusão/discussão: A capsaicina a 8% foi mais eficaz na resolução do quadro de 
DNAQt ao nível das mãos que dos pés, sendo necessária apenas uma aplicação. 
As queixas nos pés melhoram com as aplicações sucessivas, sendo que a maioria dos 
doentes apenas necessita de 2 aplicações.  
A capsaicina pode ter influência nas perdas proprioceptivas, esta avaliação subjectiva 
carece de validação em estudo com maior população. 
A avaliação formal da DNAQt e da NIQt através de escalas validadas, seria vantajosa no 
seguimento destes doentes. 
A capsaicina a 8% é uma estratégia aparentemente válida no tratamento da DNAQt, pela 
sua eficácia e ausência de efeitos adversos.



8

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Õ
E

S 
O

R
A

IS
CO03

ATITUDES, PRÁTICAS, BARREIRAS E CONHECIMENTOS SOBRE 
A AVALIAÇÃO E CONTROLO DA DOR - EFICÁCIA DE UMA 
INTERVENÇÃO ESTRUTURADA A PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Autores: Eunice Graça Dias Gomes da Silva, Maria dos Anjos Dixt
Instituição: Centro Hospitalar de Leiria

Palavras chave: avaliação da dor, tratamento da dor, conhecimentos, barreiras, atitudes, 
práticas, programa educacional 

Introdução: A dor continua a ser sub-tratada, mesmo em ambiente hospitalar. A literatura 
refere como causa barreiras associadas aos doentes, aos profissionais e às Instituições.

Objetivos: Avaliar as atitudes, práticas, barreiras e os conhecimentos dos médicos e 
enfermeiros em relação à avaliação e controlo da dor; avaliar o impacto de uma intervenção 
estruturada nesses pontos e determinar a taxa de prevalência e características da dor nos 
doentes internados nos serviços de cirurgia geral, antes e após a intervenção estruturada.

Material e métodos: Foram desenvolvidos três estudos em três amostras: médicos, 
enfermeiros e doentes a quem foram aplicados instrumentos (questionários) construídos 
no presente estudo. Numa subamostra dos profissionais foi realizada uma intervenção 
estruturada de formação na área da dor com avaliação das variáveis antes e depois dessa 
intervenção. Participaram 73 dos médicos (57,9% do universo) e 120 dos enfermeiros 
(55,8% do universo). Na avaliação do impacto da intervenção, foram emparelhados 14 de 
um universo de 26 médicos e 15 de um universo de 39 enfermeiros.

Colheram-se dados de 47 doentes antes da intervenção e 35 depois da intervenção. 

Resultados: Em média a amostra dos profissionais mostrou atitudes positivas face à dor. 
Em relação às práticas, detetaram-se pontos a melhorar, nomeadamente na utilização 
de opióides fortes. Foram determinadas as características psicométricas da escala das 
barreiras tendo a mesma mostrado boas propriedades psicométricas (α=0,783 na escala 
dos médicos e α=0793 na dos enfermeiros). Ao avaliar o impacto da intervenção dirigida 
aos profissionais, verificou-se diferença significativa (p<0,05) em alguns dos itens das 
atitudes e nas práticas. A melhoria no nível dos conhecimentos foi estatisticamente 
significativa (p <0,01) tanto nos enfermeiros como nos médicos. Na avaliação dos 
doentes antes e depois da intervenção, houve uma diminuição de prevalência de dor nas 
24 horas de 61,7% para 45,7%. A satisfação manteve-se.

Conclusão: Este estudo está de acordo com o referido na literatura: para um maior 
impacto no controlo da dor é necessário um envolvimento institucional, educativo e 
envolvimento do doente e da sua família. Não chega só a formação. No entanto, mostra 
que valerá a pena melhorar e ampliar a formação proposta e envolver a instituição, no 
sentido de continuar o projeto de melhor controlo da dor.
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ONDAS DE CHOQUE EXTRACORPÓREAS 
NO TRATAMENTO DA DOR

Autores: Rui Santos, Cláudia Gemelgo, Filipe Antunes

Instituição: Hospital de Braga

Serviço/departamento: MFR

Introdução: As ondas de choque extracorpóreas (OCE) têm sido aplicadas em Medicina 
para alívio da dor e tratamento de condições músculo-esqueléticas. Embora o seu 
mecanismo de ação não esteja totalmente esclarecido (Hochstrasser T. et al, 2016), tem 
sido progressivamente usado em quadros clínicos como fasceíte plantar, tendinopatia 
calcificante do ombro e epicondilite, entre outras (Sung Jun et al, 2016). As OCE podem 
ser do tipo focal (OCF) ou radial (OCR) de acordo com o ponto de convergência da máxima 
pressão aplicada seja no tecido a tratar ou no aplicador (Mori L. et al, 2016).

Objetivos: Perceber o grau de satisfação dos doentes relativamente ao tratamento com 
OCE no que concerne o tratamento de alguns quadros dolorosos musculoesqueléticos (ME).

Materiais e método: Aplicação de inquérito telefónico a todos os doentes seguidos 
em consulta de MFR de um Hospital Central que realizaram tratamento com OCE em 
patologia do foro ME.

Resultados: Dos 62 doentes que cumpriam os critérios, 39 responderam ao inquérito (31 
mulheres e 8 homens, com uma média de idades de 56 anos). Foram divididos de acordo 
com o diagnóstico clínico nos seguintes grupos: epicondilite (n=3), fasceíte plantar (n=24), 
tendinopatia anquiliana (n=3), tendinopatia calcificada do quadricípite femoral (n=1) e 
tendionapatia calcificada do ombro (n=8). 90% destes doentes cumpriram tratamento 
com OCF, 8% com OCR e 2% receberam tratamento com ambas as técnicas. Em média, 
cada doente fez 2,5 sessões de tratamento e com uma dose de 0,26 mJ/mm2. 

À data do inquérito, a dor que motivou a consulta em MFR ainda persistia em 74% dos 
inquiridos, tendo sido classificada com 40,3 valores em média, numa escala de 0 a 100. 
A maioria destes últimos doentes (38%) referiu sentir o dia-a-dia bastante afetado pela 
dor em causa. 82% da amostra total (n=32 doentes), considerou o tratamento como o 
mais eficaz  de todos os tratamentos realizados até ao momento (100% da amostra 
de “epicondilites”; 87,5% do grupo “fasceíte plantar” e 75% do grupo “tendinopatia 
calcificada do ombro”).

Conclusão: Este trabalho sugere que a grande maioria dos doentes tem melhoria clinica e 
álgica com o tratamento de OCE. Os doentes com epicondilite e fasceíte plantar parecem 
ser os mais satisfeitos, de acordo com os dados da literatura e com as indicações globais 
de tratamento. Trata-se contudo, de uma amostra pequena e com grupos diagnósticos 
heterogéneos, pelo que mais estudos serão necessários para estabelecimento seguro de 
indicações terapêuticas. 
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PERCEÇÃO DOS MÉDICOS SOBRE DOR CRÓNICA 
NAS CRIANÇAS

Autores: Rita Vasconcelos, Susana Abreu

Instituição: Faculdade de Ciências da Saúde - UBI , ULS da Guarda, EPE

Palavras-chave: Dor, crónica, crianças, adolescentes, prevalência, médicos

Introdução: Estudos realizados em crianças e adolescentes sobre a prevalência de dor 
crónica, encontraram que 15- 25% delas sofrem de dor crónica ou recorrente. Sendo um 
problema comum e com forte impacto na vida de crianças e adolescentes, a dor crónica 
deve ser detetada, valorizada e tratada adequadamente, evitando futuras consequências 
negativas. 
0bjetivos: Estudar a perceção que os médicos têm em relação à dor crónica nas crianças, 
nomeadamente: avaliar a experiência e a formação na deteção e tratamento da dor 
crónica nas crianças e sua evolução nos últimos 5 anos; qual a sua opinião acerca da 
frequência, tipo, prevalência, prognóstico, manifestações funcionais, que intervenções 
realizam e o circuito de referenciação. 

Materiais e métodos: Estudo observacional e transversal, com aplicação e análise dos 
resultados dum questionário de autopreenchimento, aplicado nos meses de Fevereiro, 
Março, Abril e Setembro de 2016. Foram questionados os médicos em funções (…) das 
especialidades de Medicina Geral e Familiar, Anestesiologia, Pediatria e Ortopedia. 

Resultados: Dos 115 médicos, responderam 66. Destes, 37.9% acharam que a 
prevalência da dor em crianças é de 1 a 5%. Cerca de metade dos médicos referem nunca 
ter tratado dor crónica em crianças, sendo que 18 nunca encontraram crianças com dor 
crónica. Entre os inquiridos, 87,9% referem não ter formação em dor crónica nas crianças. 

Os diagnósticos mais comuns são dor de cabeça/enxaqueca e dor recorrente abdominal. 
As manifestações funcionais mais encontradas são a ausência escolar e as perturbações 
de sono. Cerca de 68,2% considera que a maioria das crianças têm um prognóstico bom 
ou moderado. 

Conclusão: Os médicos destas especialidades não detetam dor crónica em crianças, têm 
ideias erradas sobre a sua prevalência e têm formação insuficiente. Constatou-se que não 
existe uma rede de referenciação para tratamento de dor crónica em crianças. 

Perante esta realidade de falta de sensibilização para deteção da dor e ausência de 
referenciação ou referenciação incorreta, torna-se imperativo maior consciencialização 
dos médicos, pais, educadores e professores para a dimensão deste problema: a dor 
crónica inicia-se na infância, não devendo ser subvalorizada. 
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DOR CRÓNICA: ANSIEDADE E DEPRESSÃO 

Autores: Capelão, Andreia1; Barbosa, António2

Instituição: 1Hospital do Espírito Santo, EPE – Évora; 2Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa

Serviço/departamento: 1Serviço de Anestesiologia; 2Centro de Bioética

Palavras-Chave: Ansiedade, Síndroma Depressiva, Dor Crónica, HADS 

Introdução: A dor crónica é um fenómeno subjetivo e multidimensional cuja complexidade 
engloba várias dimensões: física, psicológica, social e espiritual (1). A componente 
emocional, muitas vezes não avaliada, é uma das bases para a abordagem desta 
patologia, devendo a aplicação de escalas de rastreio para ansiedade e depressão ser 
utilizada por rotina (2). 

Objectivo: Aferir a prevalência de Ansiedade e Síndroma Depressiva nos doentes 
seguidos na consulta de Dor Crónica de um Hospital não central. 

Material e Métodos: Aplicação da Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar (HADS) a 
103 doentes da Consulta de Dor Crónica. Para análise estatística utilizou-se o programa 
informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) versão 17.0; os testes 
estatísticos utilizados foram o teste de Levene, T-Student, Qui-Quadrado e V de Cramer. 

Resultados: A amostra revelou-se homogénea relativamente aos diversos diagnósticos 
etiológicos de dor (lombalgia, dor oncológica e outros), pelo que não se efetuou a 
análise discriminada por etiologia. Analisamos as variáveis demográficas idade, género, 
habilitações literárias, profissão e estado civil e sua relação estatística com ansiedade e 
síndroma depressiva. 

Quanto à incidência de ansiedade (43.7%), os valores encontrados estão dentro dos 
referidos na literatura (3). Tal como descrito noutros estudos (4) (5), verificou-se que a 
maioria dos doentes era do sexo feminino (86.7%) e que as variáveis são dependentes 
(p=0.023) existindo uma associação moderada entre elas (V Cramer=0.225). 
Relativamente à análise das restantes variáveis demográficas não se verificou relação 
estatisticamente significativa. Há poucos estudos relativamente à ansiedade e à dor, já 
que a maioria diz respeito à ansiedade em situações particulares. 

Considerando o diagnóstico de Síndroma Depressiva, na nossa amostra verificou-se uma 
prevalência superior à descrita na literatura (44.7%) (6). Apesar de não se verificar relação 
estatisticamente significativa entre Depressão e as restantes variáveis sociodemográficas 
há vários estudos que demonstram a importância desta relação (7) (8) (9). 

Conclusão: Há poucos estudos em Consultas/Unidades de Dor que relacionem Ansiedade 
e Síndroma Depressiva. A avaliação componente emocional é uma dimensão importante 
na abordagem do doente com dor crónica (10). Atestamos a importância do uso 
sistemático de escalas rastreio nas Síndromes ansiedade e depressão e a sensibilização 
dos profissionais de saúde para o seu uso, numa abordagem multidisciplinar no 
tratamento da dor crónica. A principal limitação do estudo prende-se com a recolha dos 
dados num único espaço temporal. Como proposta para estudos futuros propõe-se o 
estudo de aferição da importância do uso sistemático de escalas de rastreio e a relação 
entre a evolução da doença de base, dor crónica e patologia psiquiátrica. 

CO06
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ARQUÉTIPO DA DOR NUM GRUPO DE DOENTES COM 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2) 

Autores: Ivone Machado, Joana Lopes, Rui Silva, Tiago Nascimento, Maria Teresa 
Flor--de-Lima

Instituição: Hospital do Divino Espírito Santo EPER de Ponta Delgada

Serviço/departamento: (Multidisciplinar)

Palavras-chave: Dor Crónica; Diabetes tipo 2; Qualidade de Vida.

Objetivo: Determinar tipo de dor e impacto nas atividades de vida diária num grupo de 
diabéticos com DM2.
Introdução: A IASP definiu 2014-2015 como ano global contra a dor neuropática. A 
diabetes como epidemia e a complicação comum, a neuropatia diabética, que pode afetar 
os nervos periféricos de várias formas, são causa de  polineuropatia sensório-motora 
simétrica distal crónica, causa de importante morbilidade, impacto negativo na qualidade 
de vida (QV) e necessita de abordagem multidisciplinar. 
Material e Método: Após aprovação pela Comissão de Ética para a Saúde, esclarecimento 
do estudo, assinados consentimentos informados, foi aplicado questionário a 50  
doentes da consulta de endocrinologia em diabetes. Foram avaliados: diagnóstico e 
duração de DM2, comorbilidades, dor crónica permanente/episódica, tipo e intensidade 
da dor em repouso, deambular e pico, medicação analgésica, referenciação para centro 
diferenciado, limitação nas AVD e parâmetros antropométricos. Na descrição, dor dividida 
em 6 categorias: ardume/queimadura; formigueiro/dormência; picos/vidros, agulhas/
ferroadas/choque; hipostesia; moinha constante; batidas/latejar/vibrar. 
Critérios de exclusão: DM2 de causa secundária a patologia oncológica, cirúrgica e 
imunológica, dor < 3 meses.
Resultados: Amostra com 32 doentes (18 excluidos), 71.9% feminino e 28.1% 
masculino, idade média 64.31±10anos. Evolução média da doença: 13.13±5.9anos; 
todos medicados para a dia. Presença de comorbilidades, 62.5% tinha osteoartrose e 
HTA. Média de evolução da dor 9.6±9.4anos, 71.9% com dor permanente, 81.3% mais de 
dia, 46.9% com perturbação do sono, 75% com agravamento pela marcha, 62.5% alívio 
sentados, 9.4% alívio pela medicação; 78.1% referiu alterações na rotina diária (deixar 
caminhadas/compras/atividades domésticas). Terapêutica dor: 40.6% automedicava-se, 
50% seguimento por médico de família/assistente e 9.4% seguidos pela Medicina da Dor. 
Na satisfação com o tratamento, 75% pouco satisfeito, nenhum caso de satisfação média 
ou boa. Os valores médios de dor (Escala Numérica): em repouso 3,6±1.7, a deambular 
6±1.54 e pico 7.66±1.9. A maior parte dos doentes (37.5%)  referiu dor tipo pico/
vidros/agulhas/ferroadas/choque, seguindo-se “moinha constante” em 28.8%, sendo as 
restantes categorias ardume/queimadura e formigueiro/dormência com 9.4%, hipostesia 
e batidas/latejar/vibrar com 6.25%. Zonas mais afetadas: membros superiores, inferiores 
e pés. 
Conclusões: A dor neuropática na DM2 representa um problema de saúde, sub ou 
não tratata, agravada pelo deambular, com impacto acentuado nas rotinas diárias e 
consequente redução na QV. Ainda existe reduzida referenciação a centros especialiazados. 
Causas, podem ser  a falta de conhecimento por parte dos doentes ou não descrição dos 
sintomas. Este estudo pode contribuir para a divulgação do diagnóstico e tratamento da 
dor e critérios de referenciação.
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PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO E CONTROLO DE DOR AGUDA 
NO DOENTE PEDIÁTRICO

Autores: Manuela Amaral-Bastos1; Beatriz Vilela2; Carmen Cardoso3

Instituição: Centro Materno Infantil do Norte/Centro Hospitalar do Porto

Serviço/departamento:1Serviço de Cuidados Intensivos Pediátricos/Atendimento 
Pediátrico; 2Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais; 3Consulta Externa

Departamento: Departamento da Infância e da Adolescência

Palavras Chave: Dor; Medição da Dor; Manejo da Dor; Pediatria.

Introdução: a prevenção, avaliação e controlo da dor em pediatria, pelas caraterísticas 
próprias dos seus utentes, constitui um desafio para os profissionais de saúde, pelo que 
constituímos uma equipa com a missão de elaborar um Protocolo de Orientação Clínica 
(POC) para a avaliação e controlo da dor aguda no doente pediátrico. 

Objetivos: apresentar o percurso para elaboração e implementação do POC na instituição; 
divulgar alguns conteúdos do POC; apresentar resultados da última monitorização.

Materiais e Métodos: constituiu-se uma equipa com médicos e enfermeiros, com 
representação de pediatria, anestesiologia, cirurgia e cuidados intensivos; foi elaborado 
e implementado o POC da dor aguda no doente pediátrico e efetuada monitorização dos 
registos.

Resultados: o POC apresenta as escalas de avaliação da dor, define critérios de seleção, 
metodologia de avaliação, registo de intensidade, intervenções farmacológicas e não 
farmacológicas e define estratégias de atuação em procedimentos dolorosos. Efetuada 
formação às diversas equipas médicas e de enfermagem e várias monitorizações 
pontuais. O início do registo informático aconteceu no dia 01/06/2013. O POC foi revisto 
em 2015.

Efetuamos um levantamento retrospetivo dos registos da dor dos dias 4, 12, 20 e 
28/01/2016 no Serviço de Cuidados Intensivos Pediátricos (SCIP) a um total de 29 
crianças e no Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais (SCIN) a um total de 79 recém-
nascidos. Definimos 3 indicadores: (i) intervenção avaliar dor - no SCIP 93.3% das crianças 
tinham a intervenção programada e no SCIN 96.2%; (ii) avaliação da dor em 3 turnos nas 
24h - no SCIP foi avaliada a dor a 66.8% das crianças e no SCIN a 90%; (iii) intensidade da 
dor - no SCIP 29.6% das crianças tiveram dor ligeira, 22.2% moderada e 11.1% intensa, 
no SCIN 78.9% tiveram dor ligeira e 12.7% moderada.

Relativamente às escalas utilizadas verificamos que no SCIP a FLACC-R foi aplicada a 
38.4% das crianças, a EDIN a 30.8%, a FLACC a 15.4% e Escalas de Autoavaliação a 
15.4%. No SCIN, a 95.9% das crianças foi aplicada a escala de EDIN e a 4.1% a N-PASS.

Conclusão: A avaliação e controlo da dor aguda é uma mais valia para a instituição e 
para as crianças/família a quem disponibiliza cuidados de saúde. Embora não tenhamos 
crianças com dor muito intensa, os resultados encontram-se aquém das expectativas, 
contudo, resultam do percurso efetuado e revelam potencial para desenvolver este 
projeto de melhoria da qualidade.
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IMPORTÂNCIA DO TESTE SENSORIAL QUANTITATIVO 
PARA O DIAGNÓSTICO E ESTRATIFICAÇÃO TERAPÊUTICA

Autores: João Moreira1; Diana Leite1; Margarida Barbosa1,2

Instituição: 1Centro Hospitalar São João; 2Faculdade de Medicina Porto, Instituto 
Inovação e Investigação da Universidade do Porto                             

Palavras-Chave: Dor crónica, Teste Sensorial Quantitativo.

Introdução: A dor crónica pós operatória (DCPO) é uma entidade multifactorial, com 
impacto clínico e económico importante e incidência entre 10-50%. É apresentado o caso 
de uma adolescente com dor neuropática cujo tratamento foi orientado após aplicação 
do Teste Sensorial Quantitativo (TSQ). 

Caso Clínico: Sexo feminino, 10 anos, 40 kg, vítima de atropelamento com trauma 
compressivo dos membros inferiores (MI). Na sequência destes ferimentos foi submetida 
a sete intervenções cirúrgicas. 

Foi referenciada à Unidade de Dor Crónica (UDC) três meses após o acidente, por queixas 
de dor neuropática severa nos MI. Inicialmente medicada com Gabapentina e Amitriptilina 
(Fig1). 

Após reavaliação aos cinco meses manteve o estado clínico. No exame objectivo 
verificou-se alodinia marcada (VAS 10/10) na coxa esquerda e dorso do pé, alterações 
de temperatura com o Thermorroller, hiperalgesia e hipoestesia nos dedos do pé. Foi 
proposta a realização do TSQ e eventual aplicação de emplastro de lidocaína a 5% (EL5%) 
nas áreas de alodinia. Foi obtida autorização da Comissão de Ética da instituição. 

Após realização do 1º TSQ verificou-se hipoestesia no Cold Detection Threshold (CDT), 
Thermal Sensory Limen (TSL); hiperalgesia no Heat Pain Threshold (HPT), Pressure Pain 
Threshold (PPT) e severa alodinia mecânica (Dynamic Mechanical Allodynia - DMA), não 
sendo exequível o parâmetro S/R. Foi medicada com Gabapentina 300 mg/d e iniciou a 
aplicação de EL5%. Contudo, verificou-se dor muito intensa na extração dos emplastros, 
pelo que optou-se por aplicar pequenas porções rectangulares, mais toleráveis, 
verificando-se redução da alodinia (VAS: 5/10) (Fig2e3). 

Na avaliação aos 4 meses de aplicação, verificou-se franca melhoria. Repetiu-se o TSQ e 
manteve-se a terapêutica. Nesta fase a doente já conseguia colocar os emplastros por 
inteiro e verificou-se melhoria da cicatrização do traumatismo. 

O TSQ aos 6 meses revelou hiperalgesia TSL, PPT e Mechanical Pain Sensitivity (MPS) 
normal, diminuição do DMA, Wind-up ratio (WUR) aplicável a 64 mN e clinicamente sem 
alodinia no dorso do pé, sensibilidade no 3º dedo e sensibilidade no 4º e 5º dedos (Fig4). 

Discussão: A utilização clínica do TSQ permite avaliar estados de dor neuropática 
dolorosos e não dolorosos, facilita no diagnóstico de quadros de dor crónica, avalia 
ganhos e/ou perdas de função neuronal e é útil na monitorização clínica do tratamento. A 
utilização e a forma de aplicação de EL5% nesta doente de acordo com a clínica e o DMA 
foram fundamentais para o alívio da dor e melhoria da qualidade de vida. 
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FIBROMIALGIA: TRATAMENTO COM 
O TOQUE TERAPÊUTICO – REIKI

Autores: Maria Helena Pedro de Oliveira

Instituição: Centro Hospitalar de Leiria

Serviço/departamento: Unidade de Tratamento da Dor

Palavras chave: Toque Terapêutico; Toque; Reiki; Terapias Complementares; Dor; 
Fibromialgia; Qualidade de vida.

Introdução: A Fibromialgia é uma Doença Reumática de causa desconhecida e natureza 
funcional, provocando dor generalizada nos tecidos moles e músculos. Faz-se acompanhar 
por alterações quantitativas e qualitativas do sono, fadiga, cefaleias e alterações 
cognitivas e atinge cerca de 2% da população adulta. O Reiki é uma antiga prática de 
cura energética em que o praticante usa o toque leve para canalizar a energia Universal, 
a energia vital ilimitada que se encontra no Universo e pode ser usada para colmatar 
falhas existentes quer sejam físicas quer sejam mentais ou espirituais. A palavra Reiki, de 
origem japonesa significa precisamente “energia universal”. O sistema de Reiki é utilizado 
atualmente como terapia, e que pode ser descrito como a interação entre o campo de 
energia Universal e os Chakras, pretende fornecer energia de cura com a finalidade de 
purificar e dissolver bloqueios emocionais, reforçar e restabelecer os circuitos normais 
de energia, facilitando o fluxo da força vital necessária ao reequilíbrio do organismo. Os 
chacras são pontos focais para a recepção de energias e é através deles que a energia 
Universal é introduzida no campo energético da pessoa. O Reiki é utilizado mundialmente 
para uma série de condições, sendo recomendado para diferentes serviços de saúde 
como uma abordagem de tratamento.

Objectivo: Pretende-se avaliar a aplicação do Toque Terapêutico – Reiki, enquanto terapia 
complementar, no controlo do quadro álgico e da qualidade de vida da pessoa, com 
diagnóstico de Fibromialgia. 

Metodologia: Estudo de caso. Como instrumento de avaliação da qualidade de vida foi 
aplicado o questionário SF36, antes da primeira sessão e posteriormente, no fim da 
última sessão. Como instrumento de avaliação da dor, foi aplicada a escala analógica 
visual (VAS), para mensuração da mesma, no início e fim de cada sessão.

Resultados: Os resultados obtidos através da comparação entre as médias alcançadas 
entre o pré e pós tratamento, demonstraram melhorias em todas as variáveis estudadas.

Conclusão: A aplicação do Toque Terapêutico - reiki, enquanto terapia complementar 
às estratégias farmacológicas, contribui para a redução da dor e para uma melhoria 
da qualidade de vida e capacidade funcional da pessoa com Fibromialgia. No entanto, 
os efeitos produzidos através que Terapêutico Reiki, não são apenas verificados no 
momento da sua aplicação, pelo que considero, que uma aplicação mais prolongada traria 
mais benefícios á pessoa.
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TRABALHO EM DOR CRÓNICA ASSOCIADO AO BURNOUT  NOS 
MÉDICOS

Autores: Teresa Lapa, Ana Valentim, Joaquim Viana, José Pinto-Gouveia

Instituição: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra                          
Serviço/departamento: Unidade Dor Crónica – Serviço de Anestesiologia

Palavras-chave: Burnout, dor crónica, médicos

Introdução: Trabalhar em dor crónica (DC) é um desafio constante que exige estreito 
contacto com o doente, e com o sofrimento deste e dos que o rodeiam. Torna-se muitas 
vezes difícil para o médico relacionar-se com estas situações, o que pode levar ao 
desenvolvimento de burnout. O Sindrome de burnout é uma entidade nosológica que se 
desenvolve em resposta à exposição prolongada ao stress relacionado com trabalho e 
está associado a menor empatia com os doentes, insatisfação profissional, aumento do 
erro, maior despesa e piores resultados nos cuidados médicos.

Objetivos: O objetivo deste estudo é determinar a incidência de burnout nos médicos 
Portugueses que trabalham em dor crónica.

Métodos: Estudo transversal observacional, de âmbito nacional, realizado em médicos 
especialistas. Além dos fatores sociodemográficos e laborais utilizou-se a escala de 
Copenhaga para avaliação das dimensões do burnout. Teste t-student para comparações 
entre amostras independentes.

Resultados: Um total de 1075 respostas de médicos foram analisadas (392 do género 
masculino e 683 do género feminino). Desta amostra 17,1% (184) trabalham em DC, 
dos quais 113 são anestesistas. A incidência de burnout nos médicos que trabalham em 
DC é de 48.9% para o burnout pessoal (BP), 35.3% para o burnout no trabalho (BT) e 
14,1% para o burnout associado ao doente (BD). Em média os médicos que trabalham em 
DC apresentam níveis de burnout mais elevados do que os médicos que não trabalham 
em DC (p=0.034 para BP, p= 0.006 para BT, p= 0.042 para BD). Os que trabalham em 
DC estão mais envolvidos em solidariedade (p= 0.047) e ocupam mais os tempos livres 
com educação (p<0,001) relativamente aos que não trabalham em DC. Dentro dos 
profissionais que trabalham em DC, em média os anestesistas apresentam menores 
níveis de burnout (p<0,001 nas 3 dimensões). 

Conclusões: Os médicos que trabalham em DC em Portugal apresentam níveis de 
burnout mais elevados do que os restantes médicos. Tratar adequadamente o doente 
com dor crónica exige profissionais competentes, serenos e empáticos, pelo que este 
dado original do nosso estudo sugere a necessidade de desenvolver estratégias de 
bem-estar nos médicos que trabalham na área da dor como condição para oferecer o 
melhor tratamento aos doentes. Será interessante realizar um estudo subsequente para 
perceber que fatores levam a que, na área da dor crónica, os anestesistas apresentem 
níveis de burnout inferiores aos médicos das outras especialidades.
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ACUPUNTURA NO TRATAMENTO DA DOR CRÓNICA 

Autores: Ana Isabel Martins Gonçalves1, Ana do Carmo Ramalho Moreira Azevedo1, 
Ana Isabel da Costa Leite1, Ângela Maria Paredes Ferreira1, Emanuel Francisco Cadavez 
Ferreira1, Joana Branco de Carvalho Braga Maia1, Magda Sofia Queiroz Ventura1, Maria 
João Martins de Sousa dos Anjos Lopes1, Miguel Bruno Antunes Saraiva1, Penélope 
Cristina Correia1, Sara Luísa de Castro Esteves1, Victor Amadeus Tavares Marquez1, 
José Manuel Soares Malheiro Romão2

Instituição: 1Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 2Centro Hospitalar do Porto

Serviço/departamento: 2Serviço de Anestesiologia, Unidade de Dor Crónica

Palavras-chave: Acupuntura, dor crónica, terapias complementares

Objetivos: Avaliar o efeito da acupuntura na intensidade da dor, no estado funcional e na 
qualidade de vida dos doentes.

Introdução: A dor crónica afeta 36,7% da população adulta portuguesa. A sua abordagem 
deve ser multidisciplinar e multimodal. Neste contexto, a acupuntura tem sido introduzida 
na prática clínica e estudos revelam a sua eficácia no alívio da dor a curto prazo.

Material e Métodos: Este estudo prospetivo foi realizado na Unidade de Dor de um 
Centro Hospitalar urbano, entre fevereiro e maio de 2015 e entre outubro de 2015 e 
março de 2016. Incluiu doentes com dor músculo-esquelética ou neuropática, com 
indicação para acupuntura. Cada doente realizou 7 sessões com periodicidade semanal, 
sendo avaliado em três tempos distintos: no início do tratamento (T1), após as 7 sessões 
(T7) e 3 semanas após a sua conclusão (T8). Consultou-se o processo clínico eletrónico 
e aplicaram-se um questionário para aquisição das informações demográficas e clínicas 
(utilizado em T1, T7 e T8) e questionários validados para a língua e cultura portuguesas, 
nomeadamente EuroQol-5D (T1, T7 e T8), Inventário Resumido da Dor (T1, T7 e T8) e 
Impressão Global do Doente sobre a Evolução do seu Estado (T7 e T8).

Na análise estatística, utilizou-se o Statistical Package for the Social Sciences versão 
22.0 para o Windows, assumindo uma probabilidade de significância de 0,05, com 
intervalo de confiança de 95%.

Resultados: A amostra final é constituída por 32 doentes de etnia caucasiana, 90,6% do 
sexo feminino e com média de idades de 57,84 (±12) anos. 56,3% estão reformados e 
25% são ativos. 84,4% apresentam dor músculo-esquelética, sendo o tempo médio de 
evolução da dor de 11,1 (±1,4) anos e de seguimento na consulta de dor crónica de 3,9 
(±4,1) anos.

Verificou-se ausência de absentismo laboral devido a dor em T7, contrariamente a 
34,4% em T1; diminuição da medicação analgésica de base, tendo 4 suspendido por 
completo; menor perceção de interferência da dor nas atividades do dia-a-dia em T8, 
comparativamente a T1; aumento dos índices globais de qualidade de vida.

Conclusões: Este estudo sugere que a acupuntura tem efeitos positivos no controlo 
da intensidade da dor crónica, no estado funcional e na qualidade de vida dos doentes. 
A existência de uma correlação negativa moderada entre o tempo de evolução da dor 
e a qualidade de vida reforça a importância de intervenções terapêuticas precoces, que 
contrariem o instalar de cronicidade.
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EMPOWERMENT E ADAPTAÇÃO. PROTOCOLO DE 
ACOMPANHAMENTO DE DOENTES COM INDICAÇÃO PARA 
RADIOFREQUÊNCIA.

Autores: Carla Raposo; Carla Ferreira; Joana Marques; Luis Abrantes; Amélia Matos

Instituição: CHLN-HSM

Serviço/departamento: Serviço de Anestesiologia - Unidade Multidisciplinar de Dor

Palavras chave: Palavras-chave: Radiofrequência, Dor Neuropática, Adaptação.

Objetivos: Desenvolver uma análise crítica da aplicação do protocolo durante um ano, 
para planificação de medidas de melhoria.

Introdução: A Radiofrequência está indicada no alívio da dor neuropática em território 
bem definido. Neste âmbito, a equipa de enfermagem estabeleceu um protocolo de 
acompanhamento. As intervenções visam a promoção do potencial de saúde através 
do fornecimento de informação geradora de aprendizagem, optimização do processo 
adaptativo às condições de saúde e intervenção precoce de problemas potenciais. O 
protocolo inclui uma consulta de enfermagem prévia e follow-up ao 7º e 15ºdia.

Metodologia: Método retrospectivo, descritivo e reflexivo.

Resultados/conclusões: Em 2015 na Unidade Multidisciplinar de Dor, 46 doentes 
realizaram Radiofrequência, dos quais 32 integraram o protocolo de enfermagem. A 
média de idades é de 60 anos [26-90], 24 (75%) são do sexo feminino e 8 (25%) do sexo 
masculino.

A maioria dos utentes realizou Radiofrequência ganglionar de raízes lombo sagradas 
(47%) e facetas (29,4%), por lombalgia moderada a intensa, irradiada aos membros 
inferiores. No 1º follow up os doentes não referiram melhoria das queixas. Aos 15 
dias os utentes referem melhoria da intensidade da dor, na capacidade para realizar as 
AVD’s, em carregar pesos ou fazer movimentos de extensão e flexão. Os diagnósticos 
de enfermagem prevalentes são dor actual, conhecimento sobre a saúde diminuído, risco 
de não adesão e continuidade de cuidados comprometida. Das intervenções realizadas 
salientou-se explicação sobre estado de saúde, distribuição de material educativo, 
promoção de estratégias de coping e envolver pessoa significativa do indivíduo.

O protocolo carece de critérios de avaliação que permitam mensurar os benefícios da 
intervenção. No entanto, enfatiza-se a sua acção no desenvolvimento de competências 
do utente relacionadas com a adaptação ao estado de saúde e com a continuidade de 
cuidados de enfermagem.
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RADIOFREQUÊNCIA DE NERVOS PERIFÉRICOS - NERVO 
MENTONIANO

Autores: Filipe Marques da Costa, Samuel Ramos, João Silva, Teresa Fontinhas

Instituição: Hospital de Santa Maria (CHLN)                          
Serviço/departamento: Anestesiologia / Unidade Multidisciplinar de Dor

Introdução: A utilização de radiofrequência em dor crónica baseia-se na aplicação de 
corrente elétrica geradora de um campo magnético próximo dos nervos responsáveis 
pela dor. Na radiofrequência contínua este campo elétrico levará a um aquecimento 
dos tecidos, o que provoca uma lesão nervosa e subsequente processo de inflamação 
e necrose da via dolorosa. No caso da radiofrequência pulsada o campo elétrico terá 
um efeito neuromodulador, podendo alterar a expressão genética ao nível celular, não 
se verificando lesão irreversível ou destruição neuronal significativa. Na nossa Unidade 
Multidisciplinar de Dor (UMD) a radiofrequência é utilizada desde 2013 como recurso 
terapêutico adicional para quadros de dor associada a múltiplas patologias.

Caso Clínico: Descrevemos o caso de um doente do sexo masculino de 78 anos com dor 
crónica no maxilar inferior à direita, no território do nervo mentoniano, desde há 34 anos, 
decorrente de um cementoma mandibular excisado em 2004. A dor caracterizava-se por 
uma sensação contínua de tipo queimadura ou picada de intensidade mínima 6 e máxima 
7 (Escala de avaliação numérica - EAN), sem irradiação, exacerbada por fala e mastigação, 
sobretudo com alimentos quentes, com interferência significativa na qualidade de vida 
do doente. Esteve outrora medicado com tramadol, pregabalina e lamotrigina que 
suspendeu por intolerância a efeitos secundários. Por falência das abordagens anteriores 
foi realizado um bloqueio do nervo mentoniano com mepivacaína que resultou numa 
melhoria significativa (EAN7 para EAN0), o que motivou a referenciação à UMD para 
realização de radiofrequência. Optamos por realizar radiofrequência pulsada (40V, 2Hz, 
42oC), em regime de ambulatório, tendo tido alta cerca de 3 horas após procedimento, 
sem complicações aparentes. Aproximadamente 6 semanas após o procedimento, em 
consulta de reavaliação, o doente referiu ausência de dor em repouso, sem interferência 
no sono ou verbalização. Referiu dor residual na mastigação, sobretudo para alimento 
sólidos. Desde então manteve-se medicado com paracetamol+codeína (1 cp./dia).

Conclusão: A radiofrequência é uma técnica analgésica que se tem mostrado eficaz no 
tratamento de dor crónica neuropática. As indicações para a sua utilização são vastas 
mas destacamse a terapêutica de dor com um território nervoso bem identificado em 
doentes com intolerância a medicação ou dor de difícil controlo. A UMD tem vindo a 
incrementar a experiência neste campo, tendo iniciado o ensino das técnicas aos internos 
do serviço. Dada a exiguidade de casos clíncos publicados e os resultados reiterados 
entendemos partilhar o caso com a comunidade cientifica
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NEVRALGIA PÓS HERPÉTICA: PREVENÇÃO E TRATAMENTO 
NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS.

Autores: Sandra Gomes, Catarina Neto, Tânia Oliveira Santos

Instituição: USF S. João do Pragal

Serviço/departamento: ACES Almada Seixal

A Nevralgia pós-herpética é caracterizada por dor neuropática superior a 30 dias no 
trajecto do nervo afectado, com início entre um a seis meses após desaparecimento das 
erupções cutâneas da Zona. 

Apresenta uma incidência cumulativa ao longo da vida entre 25 a 33%, aumentado com 
a idade e em doentes imunodeprimidos, entre outros factores de risco. O seu diagnóstico 
é clínico.

O impacto na qualidade de vida é significativo, afectando o sono, a actividade laboral, o 
humor e a interacção social.

A dor é frequentemente refratária, obrigando à combinação de fármacos, como 
antidepressivos tricíclicos, anticonvulsivantes (gabapentina e pregabalina) e opióides. 
Inclui igualmente o uso de medicação tópica como a capsaicina e a lidocaína.

A estratégia preventiva consiste no tratamento com antivirais em fase precoce de 
Zona e na administração de uma vacina atenuada. A vacina tem particular interesse, 
face ao envelhecimento populacional, com a limitação de ser contra-indicada em doente 
imunocomprometidos.

Pretendemos com este trabalho rever o tema de tratamento e prevenção da NPH no 
contexto dos Cuidados de Saúde Primários.
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DOR PERSISTENTE PÓS OPERATÓRIA APÓS HERNIOPLASTIA 
INGUINAL

Autores:Júlio Ricardo Soares, Sofia Moutinho, João Tavares, António Pires, Ana Lares

Instituição: CHAlgarve-Unidade Faro                         
Serviço/departamento: Anestesiologia

INTRODUÇÃO - A dor persistente pós operatória (DPPO) é definida por uma dor que 
persiste após 2 meses da cirurgia que não pode ser explicada por outras causas, sendo 
definida como crónica após 3-6 meses.

A DPPO é uma situação relativamente frequente após hernioplastia inguinal (12%), 
assim, procurámos estudar os casos com este quadro álgico seguidos em consulta de 
dor crónica na nossa unidade tentando encontrar as características típicas deste doente.

METODOLOGIA - Foram revistos processos clínicos dos doentes seguidos em consulta 
de dor no ano de 2016, dos quais se identificaram 5 DPPO após hernioplastia inguinal. 
Analisámos os seguintes parâmetros: sexo, idade, antecedentes pessoais e escala visual 
analógica (EVA) inicial. Foi realizado um estudo estatístico descritivo da amostra.

RESULTADOS - Dos 5 doentes, 3 são do sexo masculino e 2 do feminino, a idade 
varia entre os 39 e 69 anos. Como antecedentes pessoais (AP) apenas 2 padeciam de 
hipertensão arterial (HTA). O EVA inicial variou entre 4 e 7.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO - Assistimos a um predomino ligeiro do sexo masculino 
(60%), a uma diferença grande de idades (30 anos) e apenas encontrámos HTA como 
patologia associada. Sendo a nossa amostra bastante reduzida, é limitada a nossa 
capacidade para tirar conclusões sobre fatores de risco associados a DPPO e intensidade 
inicial deste tipo de dor. 
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DOR CRÓNICA NÃO ONCOLÓGICA: O PORQUÊ DA NÃO 
UTILIZAÇÃO DE OPIÓIDES DE CURTA DURAÇÃO

Autores: Clara Gaio Lima1 , Margarida Barbosa2

Instituição: 1 - Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada; 2 Centro Hospitalar 
S. João, EPE

Serviço/departamento: 1Serviço de Anestesiologia, 2Serviço de Anestesiologia, Faculdade 
de Medicina do Porto

Palavras-chave: Hidrosadenite supurativa, dor crónica, opióides

Objetivos: Caso clínico de um doente com hidrosadenite supurativa(HS) com dor severa 
refratária.

Introdução: A HS é uma doença inflamatória crónica progressiva, debilitante, dolorosa,com 
períodos de exacerbação. Para além do impacto na qualidade de vida dos doentes, o seu 
controlo depende da identificação das causas da dor (inflamatória/infecciosa), dos fatores 
despoletantes e da avaliação do tipo de tratamento. Este deve ser individualizado de 
acordo com a gravidade da doença e queixas álgicas, dado que não existe consenso a 
nível mundial. 

Métodos/Resultados: Doente do sexo masculino, 24 anos, com HS há 5 anos. Enviado à 
consulta da Unidade de Dor Crónica por dor axilar e inguinal constante, com períodos de 
agravamento matinal e nocturno, EN basal 8/10, com alívio parcial da dor com oxicodona 
20mg/naloxona 10mg tid. Previamente medicado com AINEs e fentanil transmucoso oral 
(FTMO) 400mcg 4id.

Após a avaliação com escala de LANSS, UW-NPS, DN4, BPI  os valores obtidos revelaram 
dor mista (inflamatória/neuropática). Foi  medicado com tapentadol  até 250mg/dia;  
pregabalina 50mg bid e morfina local associado a  lidocaina2%/NaHCO3 (nos trajetos 
fistulosos). Após 2 meses, mantinha queixas álgicas, com necessidade de FTMO 4id 
sem controlo basal da dor, com efeitos laterais, humor depressivo e absentismo total 
na universidade. Foi iniciado Fentanil TD 50mcg/h, pregabalina 75mg bid e agomelatina 
20mg id. O FTMO foi suspenso. Aos 6 meses de follow-up estava sem dor e retomou 
os estudos.

Conclusão: A utilização de opióides na dor  crónica não oncológica deve ser criteriosamente 
ponderada de acordo com a doença e perfil psicológico do doente dado o elevado risco 
de adição, sendo o uso de opióides de curta duração reservado para casos excecionais.

Neste doente, o controlo basal com opióides de longa duração associado a antidepressivo 
foi fulcral no controlo da dor e qualidade de vida.
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RASTREIO DE DOR CRÓNICA NUMA POPULAÇÃO COM  
DOENÇA DE MACHADO-JOSEPHL

Autores: Rui Silva, Tiago Nascimento Cabral, Maria Teresa Flor-de-Lima, Ivone Machado

Instituição: Associação Atlântica de Apoio ao Doente Machado-Joseph                         
Serviço/departamento: (Multidisciplinar:Anestesiologia e Dor/Endocrinologia e Nutrição/
Neurologia)

Palavras-chave: Dor Crónica; Doença de Machado-Joseph; Rastreio; Associação de 
Doentes

Objetivos: Identificar causas e avaliar Dor Crónica numa população com Doença de 
Machado-Joseph (DMJ) que frequenta o Centro de Dia da Associação de Doentes.

Introdução: A DMJ é uma ataxia espinocerebelar, com uma grande heterogenicidade 
fenotípica, normalmente surge na idade adulta e cursa com rigidez e espasticidade 
progressivas.  As queixas sensoriais, a perda gradual da autonomia e a dor articular 
poderão ser um dos primeiros sintomas. Esta tem prevalência até 50%, é muitas vezes 
neglicenciada e os mecanismos fisiopatológicos ainda são incertos.

Material e Método: Após autorização da Direção e consentimentos informados, foi 
efetuado rastreio a todos os doentes que, durante um mês, frequentaram a Associação. 
O relatório para o Diretor Clínico incluiu propostas de tratamento e referenciação.

Resultados: Total 23 doentes (2 excluídos por internamento hospitalar): 10 homens 
(47.6 %) e 11 mulheres (52.4 %). A maioria, 61.9%, na década dos 31 a 40 (7) e dos 41 a 
50 anos (6); 1 com 22 e o mais idoso com 71 anos. A duração da doença tinha mediana 
de 12 anos (de 5 a 51).

As causas de dor eram a DMJ (4 doentes) e outras doenças (5 doentes – enxaqueca, 
lombalgia, ciatalgia, gonartrose, artrite idiopática juvenil). Referiam dor ligeira 1 doente, 
dor moderada 4, dor intensa 3 e não referiam dor 13 (61.9 %).

Aplicavam-se a todos os doentes programas de fisioterapia, apoio psicológico, fármacos 
para os espasmos musculares, mas raramente analgésicos.

O relatório final incluiu 9 doentes (42.9%) com alertas para: monitorização da dor, revisão 
terapêutica urgente, referenciação para Medicina da Dor.

Conclusões: Nos DMJ as comorbilidades devem ser avaliadas, a terapêutica analgésica 
otimizada e outros grupos avaliados. Salientamos a importância da monitorização de 
doentes com patologias específicas sob a forma de rastreio (tratamento precoce e eficaz 
da Dor Crónica), a importância da terapia não farmacológica e desafios para identificação 
dos mecanismos.

  



26

P
o

st
e

r
s

p07

TUMOR GLÓMICO – UMA CAUSA REVERSÍVEL DE DOR 
CRÓNICA?

Autores: Catarina Cruz (IFE de Anestesiologia) *, Mónica Fonseca (IFE de Medicina
Geral e Familiar) **, Mafalda Almeida Rodrigues (Assistente Hospitalar Graduada de
Anestesiologia) *

Instituição: Centro Hospitalar Lisboa Central*,  USF do Arco (ACES Lisboa Central)**

Serviço/departamento: Anestesiologia *  USF do Arco (ACES Lisboa Central)**

Palavras-chave:  Glomus tumour, chronic pain, hand

INTRODUÇÃO/OBJETIVOS: O tumor glómico é um hamartroma benigno raro. 
Representa 1%- 5% dos tumores das partes moles da mão e localiza-se frequentemente 
na zona subungueal. É mais frequente em adultos jovens e caracteriza-se pela tríade 
clássica de hipersensibilidade ao frio, dor paroxística intensa e localização precisa num 
ponto doloroso. Com a descrição deste caso pretendemos alertar para uma causa 
potencialmente reversível de dor crónica na mão.

MATERIAL E MÉTODOS: Descrição de caso clínico após revisão da literatura relativa ao 
tema.

DESCRIÇÃO DO CASO: Doente sexo feminino, 51 anos, referenciada à consulta de 
dor crónica por queixas álgicas no 5º dedo da mão esquerda com 5 anos de evolução. 
Apresentava dor de intensidade moderada de características mistas com irradiação para 
a zona palmar e membro superior esquerdo, com interferência no sono e agravamento 
com o frio e pressão local; sem alívio com analgésicos fracos.

À observação, mão sem deformações articulares ou alterações cutâneas, dor à pressão 
da face palmar da falange distal do 5º dedo. Realizou TC-CE, TC cervical, RX 4º e 5º 
dedo e electromiograma que não demonstravam alterações relevantes. Realizou-se 
ajuste da terapêutica: iniciou pregabalina e fisioterapia, sem melhoria das queixas álgicas 
à excepção de um discreto alívio sintomático com a aplicação de emplastro de lidocaína 
a 5%. Perante a ineficácia da terapêutica, solicitou-se estudo ecográfico com doppler que 
revelou tumor glómico de localização atípica. A doente foi encaminhada para a consulta 
de cirurgia plástica e aguarda realização de cirurgia.

DISCUSSÃO: Por ser pouco frequente, o tumor glómico obriga a um elevado índice 
de suspeição, especialmente quando perante a tríade clássica de sintomas. A excisão 
completa da lesão é único tratamento eficaz, com risco de recidiva 1-50%.
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NEUROMODULAÇÃO DO NERVO ACESSÓRIO E NERVO 
ESCAPULAR-DORSAL NO TRATAMENTO DA DOR EM DOENTE 
COM DOENÇA DE KIKUCHI-FUJIMOTO

Autores: Mariana Oliveira e Lemos, Joana Martins Coelho

Instituição: AUSF Monte Pedral, USF São Filipe                         
Serviço/departamento: Unidade Multidisciplinar de Dor do Hospital de São Bernardo
Centro Hospitalar de Setúbal EPE

Palavras-chave: dor, neuromodulação funcional, cervicalgia, omalgia, doença de Kikuchi-
Fujimoto

Objetivos: Alívio de cervicalgia e omalgia através de neuromodulação funcional do nervo 
acessório e escapular-dorsal em doente com doença de Kikuchi-Fujimoto

Introdução: Esta entidade rara caracteriza-se habitualmente por linfadenopatia cervical 
e febre associadas ou não a fadiga, mialgias e artralgias. A contratura e dor muscular 
intensa e persistente podem perpetuar-se após a remissão clínico-laboratorial.

Apresentamos um caso clínico de mulher de 30 anos com tumefação dolorosa cervical 
esquerda, febre, astenia e tosse, diagnosticada histologicamente como doença de 
Kikuchi-Fujimoto e medicada com prednisolona 15mg/dia.
10 meses após remissão clínico-laboratorial mantinha cervicalgia e omalgia esquerdas, 
escala numérica (EN) máxima 8/10, mínima 5/10, agravada em decúbito dorsal e 
lateral esquerdo, associada a parestesias da face extensora do antebraço esquerdo, 
medicada com Tramadol 50mg (2id), Metamizol 575mg (3id), paracetamol 1000mg (3id) 
e Ciclobenzaprina 10mg (1id).

Exame objetivo: arco doloroso positivo >90º, palpação dolorosa dos músculos 
infraespinhoso, trapézio superior e rombóides esquerdos; limitação na rotação cervical e 
flexão lateral esquerda por dor.

Material e métodos: usaram-se agulhas Tewa 0.40mm/0.25mmx0.30, eletroestimulador 
ITO® ES-130 C e Pointer Excel II®.

Foram efetuados 4 tratamentos semanais através de neuromodulação funcional 
transcutânea dos nervos acessório e escapular-dorsal esquerdos com Pointer 
durante 2-5min a 4Hz. Efetuou-se eletroestimulação dos músculos infra-espinhoso, 
supraespinhoso e trapézio com eletroestimulador durante 20 minutos a 2Hz. Em cada 
tratamento avaliou-se intensidade da dor e função dos grupos musculares afetados.

Resultados: Melhoria na intensidade e frequência da dor com redução para EN 0/10 seis 
dias depois do 1º tratamento, melhoria da força muscular, da funcionalidade e suspensão 
da medicação analgésica. Manteve-se sem dor durante os 3 tratamentos subsequentes 
e seguimento de 4 semanas.

Conclusões: A neuromodulação funcional do nervo acessório e escapular-dorsal e das 
cadeias musculares disfuncionais foi eficaz no tratamento da dor e funcionalidade em 
doença de Kikuchi-Fujimoto.  
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INTENSIDADE OU FUNCIONALIDADE?

Autores: Dra. Sofia Appleton, Dr. Rui Carvalho, Dra Graça Mesquita

Instituição: Centro Hospitalar Lisboa Central

Serviço/departamento: Departamento de Anestesiologia, Unidade de Terapêutica de Dor

Palavras-chave:  Funcionalidade, dor crónica, intensidade da dor, inventário resumido da 
dor.

Introdução: A dor é uma experiência multidimensional de difícil avaliação. A efectividade 
de um tratamento não se traduz-se apenas na redução da intensidade da dor 

Este estudo teve como objectivo avaliar o impacto de um tratamento na intensidade da 
dor, na funcionalidade assim como a impressão global de melhoria sentida pelos doentes.

Material: Realizou-se um estudo retrospectivo observacional com 16 doentes com 
lombalgia submetidos a bloqueio de facetas, aos quais foi aplicado o Inventário 
Resumido da Dor (IRD) para avaliar o impacto do tratamento na intensidade da dor e na 
funcionalidade. Aplicou-se também o “Patient Impression of Global Change” para avaliar 
a percepção de melhoria sentida pelos doentes.

Resultados: A media de idades foi de  55 anos e  75% eram do género feminino. 
Verificou-se que 15 doentes obtiveram redução da intensidade da dor um mês após 
procedimento, sendo que 10 doentes permaneceram com intensidade de dor ≥ 4. 
Observou-se um aumento significativo da funcionalidade em 14 doentes. Cerca de 14 
doentes apresentaram percepção de melhoria da sua situação clínica.

Conclusão: A melhoria da funcionalidade nestes doentes foi significativa, apesar de 
acompanhada da redução da intensidade da dor de uma maneira menos expressiva. 
A percepção de melhoria global e a funcionalidade deverão ser objectivos incluidos na 
avaliação da efectividade das terapêuticas efectuadas em dor crónica.
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TENS, UMA FERRAMENTA “EFICAZ” NO CONTROLO DA DOR 
OROFACIAL.

Autores: Maria Helena Pedro de Oliveira, Sérgio Miguel Pereira Santos

Instituição: CENTRO HOSPITAL DE LEIRIA                         

Serviço/departamento: UNIDADE DE TRATAMENTO DA DOR

Palavras-chave: TENS; Dor; Dor Orofacial; Qualidade de vida.

Introdução: A dor orofacial é a dor percebida no rosto e/ou cavidade oral, consequência 
de doenças ou distúrbios de estruturas regionais, por uma disfunção do sistema 
nervoso, ou ainda por dor referida a partir de fontes distantes. O espectro de distúrbios 
desta dor pode ser exacerbado, pela proximidade de inúmeras estruturas anatómicas, 
incluindo olhos, nariz, dentes, língua, seios, ouvidos, músculos regionais, e as articulações 
temporomandibulares. A estimulação eléctrica nervosa transcutânea (TENS) é um 
tratamento não invasivo e não farmacológico utilizado no controlo da dor.

Objectivo: Avaliar a efectividade do TENS, como ferramenta não farmacológica no 
controlo/tratamento do quadro álgico e impacto na qualidade de vida da pessoa com 
dor Orofacial. 

Metodologia: Estudo de caso. A pessoa com Dor Orofacial foi submetida a 10 sessões com 
o TENS. Como instrumento de avaliação da qualidade de vida foi aplicado o questionário 
SF-36, antes da primeira sessão e no fim da última sessão. Como instrumento de 
avaliação da dor, foi aplicada a escala analógica visual (VAS), para mensuração da mesma, 
no início e fim de cada sessão. 

Resultados: Os resultados, obtidos através da comparação entre as médias alcançadas 
entre o pré e o pós tratamento, demonstraram melhorias em todas as variáveis estudadas. 
A partir da terceira sessão, a pessoa referia ter dor zero, mantendo hipersensibilidade no 
período nocturno.

Conclusão: A aplicação do TENS é eficaz, como tratamento complementar às estratégias 
farmacológicas, contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida e capacidade 
funcional da pessoa. Neste caso, a pessoa conseguiu diminuir a medicação instituída 
(37,5mg Cloridrato de Tramadol 37,5mg e 325mg Paracetamol), substituindo a toma 
da manhã pela aplicação do TENS. Manteve sensibilidade dolorosa alterada ao toque 
(período repouso - nocturno), que julgamos estar relacionado, com o tempo que dista do 
horário de tratamento (mais de 12h).
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TOXINA BOTULÍNICA NA NEVRALGIA DO TRIGÉMEO 
PÓS-HERPÉTICA

Autores: Gil Alexandre, Ana Pedro, Sara Madeira

Instituição: Hosp. Prof. Doutor Fernando Fonseca

Serviço/departamento: Unidade de Terapêutica de Dor

Palavras-chave: Nevralgia Pós-Herpética; Toxina Botulínica

Introdução: A nevralgia pós-herpética define-se como dor local persistente ou recorrente 
pós infecção pelo vírus Herpes Zoster. Tem uma incidência de 9-14% no primeiro mês, 
com apenas 3% dos doentes referindo dor intensa após um ano. A sua prevalência é 
maior em doentes com idade superior a 60 anos.
Diversos estudos têm demonstrado que a Toxina Botulínica tem efeito analgésico 
independente, por controlo sobre a libertação de neurotransmissores e acção sobre 
mediadores inflamatórios. A sua eficácia em casos de nevralgia do trigémeo de difícil 
controlo tem sido evidenciada por diversos estudos.
Caso Clínico: Apresentamos o caso de mulher de 77 anos, seguida na Consulta da Dor 
desde 2011 por dor neuropática na hemiface esquerda, envolvendo maioritariamente o 
território de V3, em contexto pós infecção. Na avaliação inicial a doente referia queixas de 
dor intensa (ENV 9), com limitação importante nas actividades de vida diária (AVD), tendo 
diminuído a ingestão alimentar por queixas intensas durante a mastigação e referindo 
insónia por alodinia ao contacto com a superfície da cama. 
Optou-se inicialmente por uma abordagem terapêutica farmacológica, não se tendo 
conseguido um controlo efectivo da dor após 6 meses. Posteriormente realizou-se 
infiltração dos nervos Maxilar e Mentoniano com Ropivacaína 0,2% e Betametasona, 
com melhoria sintomática, mas mantendo a doente limitações importantes nas AVD.
Em 2012, iniciou acupunctura e em 2013 apesar de referir alguma melhoria, mantinha 
queixas de dor neuropática pelo que foi enviada à consulta de Neurocirurgia, tendo 
realizado radiofrequência do gânglio de Gasser, com melhoria significativa da 
sintomatologia (ENV 3), mas mantendo episódios de dor intensa (ENV 8).
Em 2016, apesar das diversas terapêuticas realizadas, a doente mantinha queixas de 
dor moderada (ENV 6) que condicionavam limitações nas AVD. Foi proposta terapêutica 
com Toxina Botulínica, tendo sido infiltrado o território de V3 da hemiface esquerda, em 
padrão de rede com 1,25U por ponto, num total de 50U. Inicialmente verificou-se uma 
melhoria progressiva da sintomatologia, apresentado a doente uma parésia da mimica 
facial da região infiltrada. Aos 6 meses a doente referia melhoria franca das queixas 
álgicas (ENV 3) e das limitações nas AVD, apresentado remissão total das alterações da 
mimica facial.
Conclusões: A infiltração local com Toxina Botulínica deve ser ponderada como opção 
terapêutica em casos de nevralgia do trigémeo pós-herpética com insucesso a outras 
opções terapêuticas. Embora apresente efeitos secundários relacionados com a sua 
acção no tónus muscular, esses efeitos são transitórios.
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