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A nossa missão:
Chegar a todas as pessoas que sofrem com dor.
Contribuir para o apoio social e a humanização da
assistência à pessoa com dor e cuidadores.
Promover o conhecimento e compreensão da
problemática da dor crónica, através de
campanhas de divulgação e ações de
sensibilização.

Olhe a sua dor com um novo olhar
Olhe com FORÇA3P
Nós estamos aqui para o/a ajudar!

FORÇA3P - Associação de Pessoas com Dor

Não está sozinho/a
Como o podemos ajudar:
Grupos de apoio
Workshop´s
Parcerias nas mais diversas áreas

Paciência Persistência
Positividade

Como pode ajudar:
Ser voluntário
Ser nosso sócio
Fazer ou angariar donativos

Vire costas
à solidão

Vire costas
à angústia

Vire costas
ao sofrimento

https://www.facebook.com/forca3p/ | https://www.instagram.com/forca3p/

geral@forca3p.pt

www.forca3p.pt

A Paciência é uma virtude do ser humano baseada no
auto controlo emocional ajuda-nos no controlo da dor.
A persistência é o caminho para se obter êxito, o
caminho que nos dá força. Não desista...
A positividade tem um poder inﬁnito.
A positividade desperta energias vitais.
Positivo atrai positivo...

A dor crónica é uma experiência sensorial ou
emocional desagradável associada a lesão tecidular,
real ou potencial, ou descrita em função dessa lesão.
Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP)

Adesão à terapêutica

É possível lidar com a dor…
Como?
Dor Aguda
A dor aguda faz parte do sistema de proteção do
organismo ou seja é um sinal de alerta para uma
lesão iminente ou real, desempenhando uma função
importante na manutenção da integridade física do
organismo ou no seu restabelecimento. É uma dor
recente e de duração limitada no tempo.

Recorrendo a algumas das seguintes estratégias:
Ÿ Desfocar da dor
Ÿ Meditar / Relaxamento
Ÿ Caminhar
Ÿ Ler / Leitura compartilhada
Ÿ Ouvir música
Ÿ Conviver com os amigos
Ÿ Escrever sobre os seus medos e emoções

Outros mecanismos para o ajudar no alívio das
dores

Dor Crónica
A dor crónica perdeu a função de alerta e de proteção
do organismo pois já não está relacionada a nenhum
evento traumático em particular. Nestes casos, a dor
persiste para além da cura da lesão que lhe deu
origem e passou a ser considerada uma doença por
si só.

Dor Crónica

Dor Aguda

Separada do episódio
causador

Sinal de lesão

Longa duração (+ de 3
meses)

Curta duração

A causa pode não ser
conhecida

Pode ser claramente
localizada

É uma doença por si só

Função de proteção

A intensidade já mão se
correlaciona com o
estímulo causal

Desaparece quando a
causa subjacente estiver
tratada ou curada

Referências bibliográﬁcas: http://www.aped-dor.org/index.php/sobre-a-dor/a-dor
Programa Nacional Controlo da Dor DGS (2008)

A dor não é só aliviada através de medicação mas
também através das seguintes opções:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ozonoterapia
Acupuntura
Reiki
Yoga
Massagens
Fisioterapia
Electro-terapia
Musicoterapia
Aromaterapia
Tai Chi Chuan
Banhos Termais
Pilates Clínico
Hidroterapia
Psicoterapia

É um factor decisivo e fundamental para que o
tratamento funcione.
Ÿ Tomar os medicamentos/fármacos de forma
apropriada
Ÿ Agendamento de consultas de cuidados de saúde
e comparecer às mesmas
Ÿ Autogestão de outros comportamentos que
melhoram a saúde e os resultados dos cuidados
Ÿ Escrever sobre os seus medos e emoções

Fazer mudanças:
No estilo de vida, incluindo na:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Dieta/Alimentação
Exercício Físico
Cessação do tabagismo
Gestão do stress;
Hábitos de sono

Porque uma boa adesão terapêutica não tem de
incluir obrigatoriamente medicação, isso depende
sempre de cada caso, já os outros factores são muito
importantes. Só assim poderá ter uma melhor gestão
e redução na sua dor.

FORÇA3P

