
 

 
Missão 

 

    Prestação de serviços e atos clínicos diferenciados a doentes  

 de todos os grupos  etários referenciados ao  Centro Multidisciplinar Dor,  

      portadores de dor crónica oncológica e não oncológica. 

 

Dor crónica é geralmente definida como uma dor persistente ou recorrente durante pelo 

menos 3-6 meses, que muitas vezes persiste para além da   cura da lesão que lhe deu origem, ou 

que existe sem lesão aparente. 

 

Breve História 

 

Outubro 1992– Início da atividade 

17 novembro 1993 – Formalização da  Unidade Dor - Piso 3 HGO 

1993 a 1999 – Vocacionada para a atividade na área da Medicina da Dor 

(dor crónica oncológica e não oncológica) e dor aguda - Piso 8 HGO 

2000 - Dedicação exclusiva ao tratamento da dor crónica - Piso 8 HGO 

Agosto 2007– Unidade Dor converte-se numa Unidade Funcional  Autónoma - Piso 8 HGO 

08 junho 2017 –  Constitui-se como Centro Multidisciplinar Dor - Piso 8 HGO 

16 de março 2020 – Sala do Centro Garcia de Orta no CIRMA 

01 setembro 2021– Deslocação para as instalações da Liga dos Amigos do Hospital Garcia de 

Orta, no Laranjeiro.  

 

 



 

Localização:  

O CMD está localizado desde setembro 2021 nas instalações da Liga 

dos Amigos do Hospital Garcia de Orta, no Laranjeiro.  

 

  

 

 

 
Morada: 

Rua Luís Villas Boas nº20/22- Laranjeiro 

2810- 427 Almada 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pontos de referência: 

-Laranjeiro –TST (Antiga Rodoviária) 

-Pingo Doce Laranjeiro 

-Placa Identificativa Centro Multidisciplinar Dor Beatriz Craveiro Lopes 
na EN10 

 
Contacto: 

924 472 031 (2ª a 6ª feira - 08:00 às 16:00) 

Horário de funcionamento: 

08.00 – 18.00 horas de 2ª a 5ª feira  

08:00 – 16:00 horas 6ª feira 

 

 

 

Rés-do-chão 



 
 

 

Referenciação para o CMD 

A acessibilidade é exclusivamente por referenciação médica pela: 

- Medicina Geral e Familiar – Rede pública e privada;  

- Medicina Hospitalar – Rede pública (HGO ou outro hospital) e privada;  

- Seguradoras. 

 

 

 

 

 

 

                      Principais critérios de referenciação  

                       - Doente com dor resistente a tratamentos convencionais; 

    - Doente com dor e pluripatologia / polimedicação; 

 - Intolerância ao tratamento analgésico instituído; 

 - Doente que necessita de diagnóstico quanto a provável 

   síndrome doloroso; 

 - Significativa alteração das atividades de vida diária por 

  causa da dor; 

  - Doente empenhado no tratamento da dor e com     

                       motivação para a mudança. 

                       

Patologias mais frequentes 

 - Dor crónica não oncológica (lombar, cervical, músculo-esquelética;  

  dor persistente pós cirúrgica/traumática…); 

 - Dor oncológica;  

 - Nevralgia pós-herpética; 

 - Nevralgia trigémio; 

 - Dor regional complexa. 



  

             
 

     Equipa Médica 
 Alexandra Reis – Diretora de Serviço (Anestesiologia)  

 Elsa Verdasca (Anestesiologia) 

 Javier Dúran (Anestesiologia) 

 Hugo Reis (Anestesiologia) 

 Miguel Reis e Silva (Fisiatria) 

 Afonso Pegado (Fisiatria) 

 Diogo Martins (Fisiatria) 

 Filipe de Matos (Fisiatria) 

 Raquel Almeida (Medicina Interna) 

 Tiago Geraldes (Neurologia) 

                            Equipa Enfermagem 

Madalena Mela—Enfermeira Coordenadora 

Teresa Nogueira         

                               Filomena Piza 

                               Dulce Guerreiro 

                               Helena Vasconcelos 

 

Equipa Psicologia/ Musicoterapia / Psicomotricidade 

Cristina Catana (Psicologia) 

Inês Oliveira (Psicomotricidade) 

Gil Henriques (Musicoterapia) 

 

Equipa Assistentes Operacionais 
Graça Leitão 

Mª Luz Freitas 

Fátima Agostinho 

Teresa Evangelista 

  Assistente Técnica 
Iris Frias 

 

Outros 

Gisela Costa (Farmácia) 

Patrícia Heitor  (Nutricionista) 

José Freitas (Técnico do Serviço Social) 



 

 

A atividade do CMD distribui-se pelas seguintes áreas: 

 

REGIME AMBULATÓRIO 
- Consulta Médica; 

- Consulta Enfermagem; 

- Consulta Telefónica (Enfermagem e Médica); 

- Consulta de Psicologia da Dor; 

- Consulta de Psicomotricidade; 

- Consulta de Musicoterapia; 

- Consulta de Nutrição; 

- Hospital de Dia (Intervenções farmacológicas e  

não farmacológicas); 

- Intervenção em Dor (CMD-Polo Laranjeiro/ UCA-HGO /  

Sala Angiografia-HGO). 

 

REGIME DE INTERNAMENTO 
- À segunda-feira em presença física e nos restantes dias úteis em consultadoria por via telefóni-

ca (Ext. 30823) das 09:00 às 13:00h. 

 

ATIVIDADE FORMATIVA 
- Reuniões Clínicas semanais, 2ªs feiras, dirigida a toda a equipa multidisciplinar; 

- Formação dos profissionais provenientes de outras instituições e de outras  

regiões do país; 

- Colaboração em formação com Centros de Saúde e instituições externas. 

 



 

 

 Consulta Presencial; 

 Consulta Telefónica; 

 Consulta ao doente submetido a                    

procedimentos minimamente invasivos. 

   

Intervenções farmacológicas 

 

 Titulação farmacológica para controlo da dor;  

 Preparação e administração de terapêutica 

analgésica e adjuvante por sistemas  infusores 

(por ex. PCA); 

 Ozonoterapia; 

 Procedimentos invasivos ecoguiados ou com 

apoio de Rx; 

 Tratamento com capsaícina. 

 

Intervenções não farmacológicas  
 

 Ensino a doentes e familiares sobre regime   

terapêutico, prevenção e   gestão de efeitos   

secundários; 

 Ensino sobre aplicação de calor/ frio;  

 Ensino ao doente e família sobre estratégias 

não farmacológicas para controlo da dor; 

 Diatermia;  

 TENS;  

 Estimulação muscular de alta  frequência 

(EMAF);  

 Massagem terapêutica;  

 Aplicação de bandas neuromusculares;  

 Dry-needling. 

Atividade Assistencial desenvolvida pela equipa do CMD: 



 

 

Consulta Psicologia Dor do CMD 

Espaço Relacional de Escuta Empática, Avaliação, e Intervenção na Pessoa com Dor Crónica. 

 

Principais Pressupostos 

 A DOR É GLOBAL; 

 Quem melhor sabe da sua Dor é aquele que a sofre; 

 Toda a dor é individual;  

 A Dor é Invisível e, por vezes, incompreendida; 

 A Dor Crónica é Global pode atingir as diversas dimensões da vida: individual,  familiar, social, 

económica, psicológica e espiritual; 

 O Sofrimento é uma das principais consequências da Dor. 

Psicopatologias mais frequentes 

 60 a 70% das Pessoas que sofre de Dor Crónica vem a desenvolver Depressão e Transtorno 

Depressivo; 

 Transtorno de Adaptação à Dor Crónica. 

Objetivos: 

 Potenciar os recursos saudáveis, autonomia, 

  capacidades adaptativas e criativas de cada um. 

 Desenvolver a reestruturação cognitiva e  

  Regulação Emocional. 

Intervenções Psicológicas em  

Regime Ambulatório 

 Consulta de Acompanhamento Psicológico Individual  

  e de Grupo; 

 Avaliação individual e grupal; 

 Psicodrama de Grupo; 

 Abordagem Integrativa: (Técnicas de Relaxamento, Role Play, Musicoterapia, Mindfulness…). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta Individual de Terapia Psicomotora no CMD 

 

  Nestas Consultas individuais desenvolve-se o trabalho centrado sobre a experiência corporal, 

em termos das representações corporais, consciência dos estados internos e relação com o 

próprio corpo. 

 

Intervenção da Psicomotricidade na Pessoa com Dor Crónica 

 

 Atua sobre a interação corpo-mente, promovendo o insight do paciente sobre esta relação,   

assim como as estratégias individuais de autorregulação. 

 Inclui exercícios de consciência corporal, relaxamento terapêutico sensório-motores e     

 expressivos.  

 

Objetivos 

 Melhorar as alterações da experiência corporal (percetivas, cognitivas, afetivas); 

 

  Melhorar outras dimensões afetadas pela dor crónica  (ex. autoeficácia, catastrofização,   

 cinesiofobia, incapacidade, padrões de atividade, estratégias de coping). 



 

 

 

Musicoterapia da Dor no CMD 

 

- Intervenção pela escuta, interpretação, improvisação e/ou notação de Música na Pessoa com 

Dor Crónica. 

- Espaço de expressão da dor, de resgate da dimensão do prazer e do relacionamento. 

- Empowerrment da Pessoa com Dor Crónica pela participação ativa e criativa no tratamento. 

 

Principais objetivos 

Aumento da tolerância à dor, redução da ansiedade, alívio da depressão, reorganização adapta-

tiva na recuperação da socialização, cognição, comunicação e motricidade integradas. 

 

Principais critérios de referenciação  

- Gosto por Música; 

- Resistência à comunicação verbal; 

- Investimentos e projetos na música; 

- Dificuldade em focar nas emoções que visam gerir equilíbrios afetivos. 

 

Atividade Assistencial da Musicoterapia da Dor 

- Consulta individual; 

- Consulta de grupo; 

- Intervenção na crise; 

- Intervenção Hospital de Dia. 

 

 


