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ThermaCare é um dispositivo médico eficaz no alívio da dor muscular e das articulações. Verifique periodicamente a pele 
e, caso detete sinais de irritação ou queimadura, remova imediatamente o produto. Antes de usar, leia atentamente a 
rotulagem e as instruções de utilização.
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PRINCIPAL INDICAÇÃO DE THERMACARE
DOR MUSCULOESQUELÉTICADOR MUSCULOESQUELÉTICA

AS ORIGENS
DA DOR MUSCULOESQUELÉTICA
A dor musculoesquelética ocorre como consequência de 
lesões traumáticas agudas ou cumulativas devido a esforço 
excessivo, atividades repetitivas, posicionamento incorreto, 
utilização excessiva ou causada por afecções específicas 
(como osteoartrose ou osteoporose)2.

A dor musculoesquelética tem vários epifenómenos:

Inflamação e eventual degradação dos tecidos. 

Fibrose. O processo cicatricial pode cursar com fibrose e reduzir 
a flexibilidade dos tecidos e aumentando a tensão2.

Sinais neurossensoriais. A produção de neurotransmissores 
conduz à sensibilização de nociceptores periféricos e a uma 
possível amplificação central da dor o que aumenta a perceção 
dolorosa. 

A dor musculoesquelética é uma dor 
causada por afecções nos ossos, músculos 
e respetivas ligações (como tendões, 
ligamentos e outros tecidos conjuntivos)1.

LESÕES
MUSCULOESQUELÉTICAS COMUNS

Até 85% das pessoas sofrem de dor lombar pelo menos uma vez 
na vida, a dor musculoesquelética mais comum com uma 
prevalência de 30-40%2,4.

15-20% da população em geral sofre de dor nos ombros ou 
pescoço em qualquer momento da sua vida2.

Cerca de 10% das pessoas são afetadas por osteoartrose, a 
afecção articular mais frequente cuja prevalência aumenta com a 
idade2.

GESTÃO MULTIDISCIPLINAR1,2

Programas de exercícios

Massagem

Gestão de stress e intervenção comportamental

Termoterapia (terapia com calor e frio)

Farmacoterapia (como por exemplo anti-inflamatórios não esteroides)

Imobilização por meio de talas e/ou ortóteses


