
Dicas
Para mim e para ti



Apoios:



Nem sempre os profissionais de saúde têm a capacidade e a humanidade 
de comunicar com os pacientes e de entender os seus receios, medos ou 
mesmo as suas vitórias ou conquistas. No entanto existem profissionais 
que são exceção e são o oposto daquilo que seria de se esperar, porque 
para além de profissionais de saúde tornam-se nossos amigos e partilham 
connosco as conquistas alcançadas em nome daqueles que ainda não 
possuem voz para gritar bem alto o que sentem. Por isso obrigado.
Não podemos deixar de agradecer aos profissionais de saúde que tão 
prontamente nos apoiaram na finalização deste projeto. São pessoas que 
assistem à dor dos outros e com a sua eficiência, empatia e calor humano 
chegam até nós para aliviar a dor física, emocional e psicológica. Obrigado.

Queremos agradecer ao Professor José Castro Lopes por toda a dedicação, 
empenho e carinho para connosco e para com este projeto. O seu apoio 
tem sido fundamental ao longo do caminho percorrido. Muito obrigado.

Agradecemos à Enfermeira Carina Raposo por ser a pessoa maravilhosa 
que é, para muitos, um anjo. O seu sorriso ilumina os nossos dias cinzentos, 
em que as dores ou o desânimo, teimam em ser mais persistentes. O seu 
apoio na verificação deste livro fez toda a diferença, pois deu-nos um 
pouco da sua sabedoria e humildade. Qualidades essas que fazem de si 
uma excelente profissional de saúde. Obrigado.

Não podemos deixar de agradecer à Doutora Maria José Festas pela 
simplicidade com que nos transmite força para lidar com as nossas dores. 
A Doutora não se limita a dizer-nos o que devemos fazer, também nos 
incentiva a fazer, demonstrando-nos que não importa fazer muito ou 
pouco, o que importa é fazer. Fazer o melhor que pudermos. A isso eu 
chamo solidariedade. E é essa solidariedade que acende em nós (pessoas 
com dor) o otimismo e a esperança para alcançarmos o melhor de nós. 
Ainda não eramos associação e já nos dizia que a pessoa com dor deverá 
usar diariamente os 3P’s Paciência, Persistência e a Positividade, que mais 
tarde usámos para dar nome à associação. Obrigado.



FORÇA3P

Ferramentas para lidar com a dor

Dia a dia

Dicas FORÇ3P

Exercícios

Higiene do Sono

Plano de Ação

Diário da Dor

Como preparar a ida à consulta

• Hábitos a adotar para ter uma boa noite de sono
• Postura ao deitar

• Exercícios respiratórios
• Alongamentos
• Postura
• Relaxamento
• Exercícios de Relaxamento

• Início da manhã
• Nas tarefas domésticas
• Cuidar dos filhos
• No computador ou no trabalho
• Ajudas técnicas para facilitar o dia-a-dia

• Quem somos
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Quem somos
A Associação de Pessoas com Dor - FORÇA3P é uma associação não 
discriminatória e sem fins lucrativos, tendo por objetivo apoiar as pessoas 
com Dor Crónica, independentemente da sua doença, idade, género ou 
religião.
A Associação tem a sua sede provisória na Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto – Centro de Investigação Médica da Universidade 
do Porto – Rua Dr. Plácido da Costa – Paranhos – Porto

O que pretendemos
A Associação Força3P pretende “Dar voz às pessoas com dor” 
promovendo ações relacionadas com a Dor nos seus aspetos sociais, 
educacionais, culturais,  científicos e de investigação, nomeadamente:
• Contribuir para o apoio social e a humanização da assistência à 

pessoa com dor e familiares.
• Promover o conhecimento e compreensão da problemática da dor 

crónica, através de campanhas de divulgação e ações de sensibilização. 
• Obter parcerias junto de entidades e instituições, públicas e privadas, 

que visem proporcionar meios de diagnóstico, terapêutica e 
reabilitação. 

• Dinamizar e promover reuniões, jornadas e congressos, trabalhos de 
investigação.

• Angariação de fundos.
• Estabelecer parcerias com organizações similares, nacionais e 

internacionais.
• Estabelecer parcerias com organizações ligadas ao desporto.
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A qualidade de vida da pessoa pode ser tremendamente afetada se a 
dor crónica não for tratada da forma adequada. Além do sofrimento 
relacionado com a dor, a pessoa pode manifestar perturbações do 
sono, alterações da funcionalidade, ansiedade ou depressão.  A dor tem 
implicações físicas, sociais e psicológicas. Estudos de investigação têm 
demonstrado que: 

• Dois terços dos doentes com dor têm menor capacidade ou são 
incapazes de dormir

• Cerca de 60% dos doentes com dor crónica têm menor capacidade 
ou são incapazes de trabalhar fora das suas casas

• A um em cada cinco doentes com dor crónica foi diagnosticada 
depressão em consequência da sua dor 

• Até 50% dos doentes com dor crónica referiram uma capacidade 
reduzida para manter relacionamentos familiares e relações sexuais

• Estima-se que 37% da população Portuguesa sofre com dor 

Se consideramos a multidisciplinaridade da dor, é urgente colocar 
a pessoa no centro dos cuidados de saúde visto que uma intervenção 
adequada, atempada e personalizada irá gerar ganhos clínicos, sociais e 
económicos.
O que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida:
• Entender e compreender melhor a problemática da dor crónica
• Ter uma atitude positiva na nossa vida – POSITIVIDADE
• Procurar atividades que diminuem o stress e a ansiedade – 

PERSISTÊNCIA
• Manter o controlo da nossa vida e estabelecer – PRIORIDADES
• Ouvir as nossas emoções – PACIÊNCIA

“A aceitação da dor é o primeiro passo para suportá-la, caso contrário, o 
pessimismo, a impaciência e a intolerância, poderão transformá-la num 
fardo além das suas forças.” 

Joseph Addison
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Ferramentas para lidar com a dor

Ferramenta 1 - Aceite que tem dor persistente ou crónica… e siga 
em frente
Aceitação é a primeira  ferramenta do seu kit de autogestão da dor.
Aceitação não é desistir, mas reconhecer a necessidade de ter uma melhor 
autogestão da dor.
Aceitação é um pouco como abrir uma porta. Uma porta que se abre 
para lhe permitir ter acesso a uma série de oportunidades de autogestão. 
A chave que necessita não é tão grande quanto pensa. Tudo o que tem de 
fazer é ter vontade de a usar e tentar agir de maneira diferente.

Ferramenta 2 - Envolva-se formando um grupo de apoio
Ser bem sucedido na autogestão da sua dor significa receber ajuda, bem 
como apoio dos outros. Peça ao seu profissional de saúde, seus amigos, 
família e colegas de trabalho para em conjunto trabalharem como uma 
equipa. 
Desenvolva um plano de autogestão da dor. Procure por grupos de apoio 
na sua comunidade aos quais se possa juntar e que poderão ajudar.

Ferramenta 3 - Paciência
Estabelecer ritmo nas atividades diárias é uma das ferramentas chave 
para gerir a sua dor. Necessita estabelecer um ritmo no trabalho bem 
como nas outras atividades diárias. 
• Fazer em demasia, pode cansar muito o nosso corpo no entanto  

descansar a mais também tem  consequências. Ao ficar-se demasiado 
inativo, perde-se  alguma condição física.

• Em breves palavras, Ritmo é gerir as atividades e as pausas.
• Impor ritmo é levar a cabo atividades de forma gradual e planificada, 

e não as fazer todas de uma assentada.
• Frequentar um Programa de autogestão pode ajudar a estabelecer 

objetivos e planear ações.
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Ferramentas para lidar com a dor

Ferramenta 4 - Aprenda a estabelecer prioridades e a planear os 
seus dias
Estabelecer prioridades e planear os seus dias é uma ferramenta essencial. 
Faça uma lista de tudo o que gostaria de fazer, mas lembre-se de ser 
flexível. É uma boa maneira de começar.
Exemplos:
Segunda feira de manhã: aspirar a sala interrompendo um par de vezes 
para incutir ritmo a mim próprio.
Segunda feira de tarde: Preparar refeição do jantar, fazê-lo sentada.
Terça feira de manhã: Ir à natação, encontrar-me com um amigo para 
um chá/café.
Terça feira de tarde: Redigir um plano de atividades para o dia seguinte.

Ferramenta 5- Estabeleça objetivos/ planos de ação
«Por vezes quer começar a correr antes de poder andar» assim diz o velho 
ditado. Para evitar que isto aconteça, estabeleça para si próprio planos 
de ação com objetivos realistas. No futebol para se marcar golos são 
necessárias balizas,  para se vencer uma prova de atletismo é necessário 
a linha da meta, para você elaborar o seu plano de ação  tem que ter algo 
para alcançar (objectivos realistas).
Talvez possa estabelecer um plano de ação simples, de hora a hora, diário 
ou semanal. Peça sempre ajuda ao seu profissional de saúde se lhe ocorrer 
alguma dúvida. Pode também aprender como estabelecer objetivos e 
planear ações frequentando um Programa de Autogestão.
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Como levantar-se da cama

Com o apoio do cotovelo, deitar-se 
de lado e puxar as pernas para fora, 
de forma a ficarem juntas à cama.

Início da manhã

Como levantar-se da cama

Fique sentado e permaneça uns 
segundos  na beira da cama para 
estabilizar e depois levantar-se.

Banhos quentes

Há séculos que os banhos quentes são 
utilizados como fins  terapêuticos.

Os banhos quentes podem ajudar a 
relaxar a dor localizada de tipo muscular.
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Vestir a roupa (ex: calças)

É mais seguro vestir-se  sentado numa 
cadeira. Dessa forma evita riscos 
de quedas e facilita as manobras ao 
vestir-se.

Início da manhã

Calçar os sapatos

Para minimizar o esforço ao apertar os cordões 
deve sentar-se numa cadeira, cruzar a perna de 
modo que possa alcançar o sapato sem curvar a 
coluna.

Ou pode sempre usar ajudas técnicas para o 
ajudar nessa tarefa.

Escovar os dentes

Inclinar um pouco o tronco para a frente, 
de modo que essa inclinação seja feita pelo 
quadril e não pela coluna.

Fazer uma pequena contração dos músculos 
abdominais e apoiar uma das mãos no 
lavatório e um dos pés num pequeno degrau 
elevatório.
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Fazer a cama

Ao fazer a cama, é aconselhável ajoelhar-se 
apoiando o abdómen

Tarefas Domésticas

Para preparar alimentos e cozinhar

Para minimizar dores, desconforto e fadiga 
aquando da preparação das refeições e 
alimentos, pode sentar-se numa cadeira em 
frente à mesa.

Tenha atenção à altura do balcão da 
cozinha. Pode precisar de degrau de apoio 
para apoiar um dos pés.

Como lavar a louça ou roupa

O objetivo nesta situação é não fletir a coluna. 
Portanto, quanto mais perto a torneira estiver, 
melhor. O balcão e o tanque devem estar à 
altura do umbigo, e é importante que a pessoa 
esteja com a barriga bem próxima. Desta forma, 
é possível executar a atividade com a coluna 
estabilizada, evitando deixá-la fletida por muito 
tempo. Pode apoiar um dos pés num degrau 
enquanto trabalha. Ta
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Varrer debaixo dos móveis

Se considerar adequado, pode utilizar um banco 
baixo para se sentar. Ou ficar agachado e manter a 
coluna ereta ao contrair os músculos abdominais. 

Tarefas Domésticas

Também é possível utilizar  uma mopa 
com um cabo alto e de cabeça móvel.

Varrer a casa

Deve ter em atenção os seguintes aspetos:
• A altura do cabo (este deve estar de acordo com  a 

sua altura).
• Deve manter uma postura correta, os pés afastados.
• Realize os movimentos de varrer com o corpo todo, 

evitando os movimentos rotacionais da coluna.
• Pode também utilizar uma mopa com cabeça móvel.

Estender as roupas no estendal

Colocar o estendal numa altura compatível 
e acessível aos seus braços, de modo a que as 
mãos não ultrapassem a altura dos ombros.
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Trocar as fraldas do bebé

Ao trocar a fralda do bebé, procurar 
posicionar o trocador numa altura em que 
a coluna permaneça ereta, podendo ser 
uma mesa de estudos ou de jantar próxima 
ao posicionamento dos braços, evitando 
curvar-se para a frente. 
Manter todos os objetos utilizados, como 
fraldas e material para higiene, próximos e 
de fácil acesso.
E como às vezes é preciso improvisar… 
Ajoelhe-se caso necessário, para ficar na 
altura do local onde o bebê ficará deitado 
para trocar a fraldas.

Amamentação

É importante sentir-se confortável ao 
amamentar.
Recorra a almofadas de amamentação 
para suporte dos braços enquanto está a 
amamentar.

Cuidar dos filhos
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Deitar ou pegar no bebé ao colo

Para chegar à altura do bebé ou à cama do bebé deve dobrar os joelhos 
e apoiar os dois pés no chão um à frente do outro. Para segurar na 
criança deverá inclinar o tronco à frente mas mantendo as costas direitas 
(o contrário de “encurvar”), para subir deverá fazer força na perna da 
frente e esticar os joelhos. No momento da subida o bebé fica próximo 
do tronco e as costas sobem direitas. Esta sequência irá evitar esforços 
desnecessários por parte da musculatura da coluna.

Cuidar dos filhos
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No computador ou no trabalho
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Dicas FORÇA3P

Terapia com frio ou calor

Algumas pessoas beneficiam de alivio da dor  com a aplicação de calor 
(bolsas de calor).
A aplicação de frio (bolsas de frio) na área dolorosa também podem 
ajudar em algum tipo de dores.
Alerta-se para o tempo de aplicação e temperatura das bolsas para evitar 
queimaduras pelo que a pele deve ser protegida.
As bolsas de frio ou de quente podem ser adquiridas
em farmácias ou lojas similares.

Desconforto abdominal

A obstipação é um problema muitas vezes referido pelas pessoas com 
dor crónica visto poder estar relacionado com alguns efeitos adversos 
dos  fármacos. 
Algumas medidas podem ajudar.
O relaxamento do músculo pubo retal pode amenizar o esforço 
defecatório. Basta colocar um degrau debaixo dos pés quando sentado 
na sanita. Pensa-se que esta posição é mais fisiológica e pode ajudar. 
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Técnicas de Massagem Barriga 

Para ajudar a que o intestino funcione regularmente não devemos 
esquecer: 
• Alimentação rica em legumes, frutas e fibras 
• Atividade física
• Beber Água 

Faça massagens em forma de 
U invertido

Faça massagens em forma de 
L invertido 

4 exemplos de Técnicas de Massagem Barriga:
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Dicas FORÇA3P

Os movimentos devem 
ser em direção à virilha, 

friccionando com os dedos.

Faça massagens de fora para 
dentro e de cima para baixo, 

pressionando a barriga.

Faça massagens circulares 
com a palma das mãos, no 

sentido do relógio

Repita os movimentos 
circulares com as mãos 

sobrepostas, logo em seguida
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Dicas FORÇA3P
Outras Dicas

• Exercícios de respiração;
• Usar calçado leve e adequado;
• Usar roupa prática;
• Organizar os armários de acordo com o uso que se dá às coisas 

(roupas, acessórios...);
• Ter menos objetos decorativos sobre os móveis;
• Eliminar banheiras ou ter como ajuda técnica uma cadeira giratória;
• Privilegiar casa de banho com chuveiro e colocar cadeira de apoio;
• Preparar os legumes para a sopa sentado e se possível levar tudo de 

uma só vez para não ter de se deslocar várias vezes;
• Dividir a sopa em pequenas doses/pirexes para ser mais fácil 

transportar;
• Aconselhável o uso de um degrau de apoio junto do fogão ou da 

tábua de passar a ferro;
• A posição na cama deve ser o mais confortável possível. Se dormir 

numa posição lateral é aconselhável o uso da almofada para apoiar 
os joelhos;

• Acessórios de cozinha que facilitem o descascar legumes, abrir 
frascos, cortar ...

• Banco para elevar os pés quando estamos muito tempo sentados.

Somos todos 
diferentes, por 

isso adquirimos 
estratégias diferentes
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Abotoador

Ajudas técnicas para facilitar o dia-a-dia

Gancho Calçador de 
Meias

Calçador de 
Collants

Pinça Calçadeira Cordões de 
silicone

Cadeira giratória 
banheira 

Almofada para elevar 
as pernas 

Almofadas que emanam 
calor ou frio

Descascador de 
alimentos

Faca para partir 
alguns alimentos 

Utensílio para 
abrir garrafas

Utensílio para 
partir alho

Faca para partir 
alguns alimentos
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Exercícios

Exercícios respiratórios

Realizar todos os exercícios inspirando e expirando lentamente!
O tempo para “soltar o ar” deve ser maior que o tempo para “puxar o ar”!

Posicione as suas mãos
Sente-se numa cadeira 
ou sofá, apoie os pés no 
chão, e deixe a coluna 
reta e apoiada 

Expire pela boca
Com uma mão sobre o 
abdómen e outra no 
tórax, expirar pela boca, 
recolhendo o abdómen

Inspire pelo nariz
E inspirar pelo nariz 
movendo o abdómen 
para frente 

Dicas de exercício respiratório

Inspire uma vez, puxando o ar pelo nariz.
E expire uma vez, soltando o ar pela boca. 
Fazer 10 repetições divididas em três séries ao dia (manhã, tarde e noite)

Dentro do mesmo exercício, tem algumas variações.
• Puxar o ar pelo nariz só que de forma sequencial por duas vezes. 

Solte o ar pela boca em dois tempos.
• Outra variação, é puxar o ar pelo nariz por três vezes. E soltar o ar 

pela boca em três etapas. Ex
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Exercícios
O exercício físico é muito importante, porque melhora o bem-estar e a 
dor. As posturas serão também melhoradas. 
No que diz respeito a atividade e exercícios físicos,  é aconselhável ser 
acompanhado por um profissional qualificado no entanto ficam aqui 
algumas sugestões de exercícios que pode fazer desde que os faça com os 
devidos cuidados e sem contra indicações clínicas.

Alguns exemplos de alongamentos
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Fale com o profissional de saúde que o acompanha para 
saber quais são os alongamentos mais adequados para si.
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Exercícios
Posturas

Postura em pé:
De lado: olhar em frente com o queixo 
paralelo ao chão, orelhas alinhadas com 
os ombros, que devem estar para trás, as 
ancas em posição intermédia, joelhos em 
extensão, mas frouxos, de modo a que o 
peso do corpo passe entre os pés, na direção 
do calcanhar.
Postura em pé encostado à parede
A cabeça deve estar bem posicionada.
Encoste-a na parede e mantenha o olhar sob o horizonte.

Postura sentado:
A postura é o alinhamento ideal entre os 
ossos e os músculos. 
Ao manter a boa postura sentado há uma 
distribuição uniforme das pressões sobre 
os discos intervertebrais e os ligamentos e 
os músculos trabalham harmoniosamente, 
evitando um desgaste de todas as estruturas 
que sustentam a coluna.

Postura e Relaxamento
Relaxamento Postura

Frequência: 3x dia 7x dia
Intensidade: Não intenso Não intenso

Duração: 7 respirações 30 segundos

Tipo: Pode trabalhar a postura e o alinhamento sentado ou de pé. 
Pode trabalhar as técnicas de respiração sentado ou deitado
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Relaxamento
A dor atormenta as nossas vidas e causa-nos muito sofrimento… (só nós 
é que sabemos).
Vamos então fechar os olhos, respirar lentamente e pensar em quem 
mais amamos para conseguir com os exercícios de relaxamento afastar 
esta dor do nosso corpo, mente…”

Está provado que o riso tem benefícios 
terapêuticos, por isso vamos fazer por 
rir muito.

Recorra à imaginação e memória

Podemos por exemplo recordar uma situação que tenhamos vivenciado 
que tenha sido agradável e que vai por si só produzir efeitos relaxantes…

“Imaginarmo-nos numa praia, sentir a areia tépida nos pés, sentindo o 
corpo leve, tonificado, saudável, a temperatura agradável, a água fresca 
nos pés, o cheiro a maresia; ouve-se o mar com as ondas suaves, a 
paisagem é maravilhosa saboreamos uma bebida ultra saborosa e fresca.“

O objetivo é sentir-se como se estivesse naquele ambiente de paz e 
harmonia.

• Respire calma e profundamente algumas vezes e procure relaxar
• Solte os músculos do rosto, pescoço, omoplatas e braços
• Solte os músculos do tórax, do abdómen, das pernas e dos pés
• Visualize uma imagem que lhe seja agradável 
• Concentre-se e perca-se nessa imagem e nos seus pormenores
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Relaxamento

A autodisciplina é muito importante, 
nomeadamente organizar a vida de modo
a dispor de tempo para fazer ginástica ou 
relaxamento diariamente (uma vez que 
integra a gestão da sua dor).

Exercício de Relaxamento

Exercícios Físicos de Relaxamento

Todos os movimentos devem ser feito de forma suave e lenta.

Inclinar a cabeça 
para a frente e 

depois para trás

Rodar a cabeça no 
sentido dos  po 

teiros do relógio e 
depois inverter o 

sentido

Virar o pescoço
para um lado
e depois para

o outro

Inclinar a cabeça 
para um lado e 
depois para o 

outro
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Exercício de Relaxamento

Virar a cabeça para
a esquerda e

olhar para baixo

Virar a cabeça para
a direita e

olhar para cima

Virar a cabeça para
a esquerda e

olhar para baixo

Virar a cabeça para
a direita e

olhar para cima

Realizar a flexão lateral 
de tronco e elevar o braço 

no mesmo sentido

Elevar a perna durante 
20 segundos em cada 

membro inferior

Puxar os joelhos para o 
seu abdómen durante 20 

segundos. Repetir 3x

Ex
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Esticar os braços e efetuar 
movimentos circulares 

estáticos

Alongar os braços prependicularmente aos 
ombros, seguindo-se movimento cruzado

Fale com o profissional de saúde que o acompanha para 
saber quais são os exercícios mais adequados para si.
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Exercício de Relaxamento

Exercícios de Relaxamento

Algumas técnicas podem ser usadas, basta uma música relaxante como 
por exemplo, “ The sounds of nature Mountain Paradise”

1 - Exercício “O Limão”

Vamos fazer de conta que tem um limão na mão esquerda. Agora aperte 
com força o limão, tente espremê-lo com tanta força, como se fosse tirar 
todo o seu sumo. Sinta que o seu braço e a sua mão estão tensos, enquanto 
espreme o limão. Depois deixe cair o limão no chão. Sinta os músculos 
da sua mão e do braço relaxados. Vamos agora apanhar um outro limão 
e apertá-lo. Vai espremer este limão ainda com mais força que o outro. 
Muita força! Em seguida, deixe cair o limão e relaxe.
Repare que a sua mão e o seu braço sentem-se muito melhor quando 
estão relaxados. Apanhamos outra vez um limão com a mão esquerda e 
esprememo-lo até que não fique nenhuma gota. Aperte com toda a sua 
força! Agora relaxe e deixe cair o limão no chão.
Pode usar o exercício do “O Elefantezinho”, “Vamos pintar”, “As flores” e 
o “Espreguiçar do gato”. 

Atenção:

O ideal é ter um profissional com especialização na área para ministrar 
exercícios próprios, para cada tarefa, mas na sua falta, pelo menos use o 
seu “miau”!
Desde que seja num ambiente relaxante e sossegado e não se esqueça, todos 
os dias devemos dedicar alguns minutos a nós próprios (Prioridades)!!!
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2 - Exercício “A Ginástica do Gato”

Se por algum motivo, não conseguir ou puder fazer esforços, fazer 
determinados movimentos ou exercício físico, não deixe pelo menos de 
fazer a ginástica do gato! A ginástica do gato é óptima para ser feita em 
casa ou no trabalho (dependendo claro do local).

Vamos começar:
Alguma vez reparou nos movimentos que um gato faz?
Ele espreguiça, alonga e boceja. Na realidade ele está  constantemente a 
fazer ginástica em intervalos regulares.
Assim, a cada hora, levante-se e tente espreguiçar-se, esticando os 
braços, os dedos, as unhas, como o gato faz. Não se esqueça de bocejar e 
espreguiçar (alongar).

Mas podemos fazer mais! Vamos hidratar o nosso corpo e ao mesmo 
tempo fazemos a ginástica do gato.
Coloque uma garrafa de água de plástico transparente à sua frente, no 
seu posto de trabalho escreva o seu nome e a palavra gato num papel e 
cole sobre o rótulo. Ambas as palavras devem ficar visíveis.
Enche-a de água cada vez que ela estiver vazia.
Vai perceber que ao olhar para a garrafa, irá sentir sede e, assim 
beberá água, com mais frequência, proporcionando ao seu corpo uma 
hidratação  saudável. Ao beber desta água, lembre-se de aproveitar para 
fazer a ginástica do gato.
A ginástica do gato não levará mais do que poucos segundos e não 
atrapalhará o seu trabalho. Ao contrário, irá sentir-se muito melhor ao 
longo do dia, ao fim do dia e ao chegar em casa.
Vai ver que sentirá os efeitos após algum tempo. Sendo assim vamos ao 
miau!!!

Exercício de Relaxamento
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Higiene do sono

Hábitos a adotar para ter uma boa noite de sono

• Deitar-se apenas quando estiver com sono: esse hábito evita a  
ansiedade devido à demora em conseguir dormir;

• Criar um ambiente acolhedor: manter o ambiente silencioso, evitar 
luz forte e adequar a temperatura do quarto;

• Utilizar colchões e travesseiros confortáveis: pesquisar e escolher 
aqueles que são mais adequados ao seu bem-estar;

• Evitar refeições pesadas antes de deitar visto que podem causar mau 
estar antes de dormir;

• Reduzir o consumo de estimulantes: a cafeína, os chás escuros e 
os refrigerantes de cola, álcool e tabaco possuem substâncias que 
interferem no sono pelo que devem ser reduzidos no período da 
tarde;

• Estabelecer rotinas de sono: acordar sempre no mesmo horário e 
evitar compensar as horas não dormidas;

• Evitar dormir a sesta ao longo do dia: se já for um hábito, limitar a 
sesta a 30 minutos e sempre antes das 15 horas. Pode necessitar de 
uma sesta após o almoço no entanto esta não pode ser superior a 30/ 
45 min;

• Praticar atividade física: auxilia no alívio da tensão acumulada ao 
longo do dia, melhorando a qualidade do sono;

• Evitar ver televisão no quarto bem como o uso de outros equipamentos 
electrónicos a fim de evitar estimulação antes de dormir. A cama 
deve ser reservada ao sono e descanso.
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Sente-se primeiro na beira da cama antes  
de se deitar.

Com apoio do cotovelo, deita-se de lado 
com elevação das pernas juntas.

Com os devidos apoios, a posição de 
decúbito dorsal pode ajudar a evitar 
desconforto lombar.

Postura ao deitar

A posição lateral  com apoio de  um 
travesseiro no pescoço e outro entre as 
pernas pode ser uma posição de maior 
conforto.

Po
st

ur
a 

ao
 d

ei
ta

r
6



26

Decisão a tomar
A tomada de decisão é importante na resolução de problemas e mudanças 
nas nossas vidas e nem sempre é fácil tomar decisões.

O exercício abaixo descrito é uma forma de ajuda no processo de tomada 
de decisão.
1. Identificar a decisão a tomar
2. Escrever as opções dos Pró e Contra em cada opção
3. Pontuar os prós e contra de cada opção de 0 a 5 (0 sem importância, 

5 extremamente importante)
4. Refletir sobre o pretendido e sobre o resultado matemático obtido

Decisão a tomar:

Prós Pontuação Contra Pontuação

Total: Pl
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Decisão a tomar
Objetivos a atingir/atingidos com as decisões que está a tomar:

Escrever todos os objetivos que pretende atingir; seja realista, não desista; 
pense em alternativas; quando atingir o objetivo, coloque um visto √
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Objetivos a atingir
Plano de Ação:         
dia: ____/____/________

Após tomar a decisão, elabore um plano de ação que reflita o que 
realmente quer, deve ser exequível e concretizável, e com uma ação 
especifica e bem definida.

O que eu vou fazer                                                              ? (ação específica)
Como vou fazer                                                                 ? 
Quando vou fazer                                                                ? (hora e dia da 
semana)
Quantas vezes vou fazer                                                     ? (quantas vezes 
por dia ou por semana)

Certeza de que vou concretizar
Pontuar: 0 sem certeza nenhuma  »»»  10 tenho a absoluta certeza

Comentários para cada dia da semana:
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Objetivos a atingir
Se tiver dificuldade em visualizar o caminho a seguir (plano de ação) 
para atingir os seus objetivos/meta, experimente fazer o exercício abaixo:

Análise SWOT Pessoal

Força Fraquezas

São aptidões que cada pessoa 
possui e que podem  ajudar na 
conquista dos objetivos pessoais.

São pontos que cada pessoa 
precisa melhorar, como 
dificuldades que o impedem de 
realizar determinadas tarefas e de 
alcançar as metas.

Objetivos a atingir/atingidos:

Escrever todos os objetivos que pretende atingir; seja realista, não desista; 
pense em alternativas; quando atingir o objetivo, coloque um visto √
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Escala da dor
Registar o valor da dor sempre que considere importante o seu registo e 
observações relacionadas com a dor:

Dia (data) Escala Dor Manhã Tarde Noite

Mês:
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Escala da dor
Observações relacionadas com a dor:

Mais importante do que registar a intensidade da dor, é identificar fatores 
de alívio e fatores de agravamento. Dessa forma, consigo gerir melhor a 
dor.
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Como preparar a ida à consulta

Numa consulta médica, existem muitas informações importantes que 
ajudam o médico a entender melhor o estado de saúde de cada paciente. 
E no meio de tantas dúvidas, muitas vezes o paciente esquece algumas 
informações importantes e acaba por não aproveitar aquele momento 
tão importante, que deveria ser para dedicar integralmente à sua saúde/
dor.

Algumas dicas importantes para melhor aproveitamento da sua consulta 
médica.

Se for a primeira vez:

• Leve todos os seus exames, sobretudo se forem recentes; deixe ser o 
médico a decidir se é ou não necessário avaliar esses exames. Estes 
exames podem ser: RMN, TAC, RX, Ecografias, Electromiografias, 
Análises, Etc.

• Leve todos os seus relatórios de internamentos ou cirurgias; não 
parta do princípio que o médico tem acesso a todos os seus dados 
anteriores.

• Diga quais as doenças que já teve ou ainda tem.
• Faça uma lista dos tratamentos que já fez e respectivos resultados.
• Faça uma lista das principais doenças que afetam os membros 

familiares mais próximos.
• Se for seguido em mais especialidades médicas, não se esqueça de 

referir em quais e desde quando.
• Vista roupas confortáveis e fáceis de serem retiradas caso seja 

necessário fazer um exame físico.
• Traga uma lista de medicamentos que toma e respectivas doses, 

mesmo de medicamentos ou suplementos que não precisam de 
receita médica.

• Forneça a maior quantidade de informações possível sobre a sua dor.
• Não saia da consulta com dúvidas. Não tenha vergonha de perguntar.
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Como preparar a ida à consulta

Consultas de rotina:

• Vista roupas confortáveis e fáceis de serem retiradas caso seja 
necessário fazer um exame físico.

• Traga uma lista de medicamentos que toma e respectivas doses, 
mesmo de medicamentos ou suplementos que não precisam de 
receita médica.

• Faça um diário da sua dor diariamente se possível.
• Forneça a maior quantidade de informações possível sobre a sua dor.
• Fatores que pioram ou melhoram a sua dor são importantes para o 

diagnóstico.
• Não saia da consulta com dúvidas. Não tenha vergonha de perguntar.

Nota: Para ter a certeza de que não se esquece de nada, 
leve consigo o seu diário da dor (exemplificado no capítulo 
anterior), uma vez que se trata de uma óptima ferramenta 
para o ajudar no controlo da sua dor.
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Próxima consulta

Todas as consultas são importantes, mesmo as de rotina. 
Por isso prepare-se sempre para ser objetivo e claro em cada consulta. 
Você é o seu maior aliado e ninguém o conhece melhor.

Descreva os seus sintomas 

Descreva como é que isso está a afetar o seu dia-a-dia

Há alguma coisa que melhore os sintomas?

Há alguma coisa que piore os sintomas?

No passado já teve estes sintomas? Qual foi o tratamento que realizou?

Medicação nova

O que mais o preocupa nesta situação 

Tem outro problema médico ou diagnóstico conhecido

Reações alérgicas. Quais?

Que medicação está a tomar actualmente
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