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Na linha da frente para
o tratamento especializado da dor
FUNDADA EM 2002, A PAINCARE TEM-SE DIFERENCIADO PELA
ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NA IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DA DOR DA COLUNA E DOR CRÓNICA, UMA DAS PATOLOGIAS MAIS
PREVALENTES NO PAÍS. A PAINCARE ALIA CONHECIMENTO CIENTÍFICO DE EXCELÊNCIA, TECNOLOGIA DE PONTA E UMA EQUIPA ALTAMENTE QUALIFICADA, ASSUMINDO-SE COMO A MAIOR CLÍNICA A NÍVEL NACIONAL DEDICADA AO TRATAMENTO DA DOR.

Anestesiologista com formação específica nesta área e membro do comité de
educação e formação da Spinal Intervention Society (sociedade norte-americana
dedicada ao estudo da dor de origem vertebral), Armando Barbosa é o fundador e
diretor clínico da Paincare, descrevendo-a como “a maior clínica de dor a nível nacional”.
Nos alicerces deste sucesso encontramos também uma equipa multidisciplinar
constituída por cerca de 20 médicos, especialistas e enfermeiros. “Temos alguns
médicos que, acreditamos, marcarão o futuro do tratamento da dor em Portugal”,
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A Paincare é a maior clínica em Portugal
dedicada ao tratamento da dor. Foi
pioneira na introdução de técnicas
minimamente invasivas, mas, hoje, knowhow e tecnologia garantem uma vasta
oferta terapêutica para eliminar a dor.

constitui um dos principais trunfos da clínica, já que “o paciente sente-se permanentemente acompanhado” ao longo de toda a
sua recuperação. Mais do que tratar simplesmente a dor, esta abordagem permite
conhecer a origem do problema de modo
integral, procurando o diagnóstico correto
e o tratamento mais eficaz e completo.

Inovação e experiência na hora de tratar
Segundo nos revela Armando Barbosa, “a coluna vertebral é uma das causas
mais comuns de ida ao médico por dor”. Como tal, faz sentido que as hérnias discais – uma das patologias mais frequentes – conheçam na Paincare uma multiplicidade de soluções terapêuticas que permitam resolver a grande maioria das situações.
No caso da hérnia discal, a sua formação pode resultar de um processo em que
o disco invertebral sofre alterações (por influência de um trauma ou elevado esforço físico, por exemplo) e comprime os nervos à sua volta. Tradicionalmente, esta
situação resolvia-se com cirurgia aberta, um procedimento sempre associado a riscos e medos. Todavia, Armando Barbosa explica-nos que, em sintonia “com as novas tendências da medicina, que procuram infligir o menor dano possível”, a Pain-
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Eficácia, segurança e rapidez
Uma vez que a Paincare foi concebida com o propósito de tratar a dor crónica, há um grande espectro de
tratamentos que demonstram a inovação tecnológica
e qualidade médica que aqui residem, como o tratamento com laser por fibra ótica. Afinal, nem todas as
hérnias discais necessitam de cirurgia.

A Paincare reúne uma
vasta equipa de médicos
e enfermeiros para que
cada caso seja discutido
numa abordagem
multidisciplinar.
"Quando chega, o
paciente sente-se
permanentemente
acompanhado", destaca
o diretor, Dr. Armando
Barbosa.

Segundo um estudo
realizado em 2018 pela
Faculdade de Medicina
da Universidade do
Porto, mais de 30%
da população adulta
portuguesa vive com dor
crónica. A doença afeta
sobretudo idosos, mas
há também uma grande
parcela de doentes entre
os 45 e os 60 anos.

mente eficaz, pois, como realça o diretor clínico, muitas vezes “os resultados são definitivos com apenas
um tratamento”.

Formar para a eficácia terapêutica
Perante esta multiplicidade de terapêuticas, realça-se o peso que a inovação tecnológica tem no ADN da
Paincare. Desde a sua fundação que Armando Barbosa procurou dispor dos mais recentes equipamentos,
trazendo maior qualidade e eficácia aos tratamentos
realizados. Naturalmente, “há sempre dores refratárias e de difícil tratamento”, mas o clínico garante-nos
que, aqui, conhecimento e experiência convivem diariamente com a mais recente tecnologia para neutralizar a dor de modo eficaz e seguro.
Como tal, não surpreende que a formação tenha um
peso tão significativo nesta casa. Brevemente, a Paincare disponibilizará um centro de simulação biomédica onde qualquer profissional poderá melhorar a sua
técnica e contatar com as práticas aqui desenvolvidas. Em 2020, no seguimento da internacionalização
da clínica, médicos do Cazaquistão e China poderão
conhecer de perto o que de melhor se faz em Portugal, cultivando além-fronteiras a marca Paincare e a
excelência médica portuguesa na investigação, compreensão e tratamento da dor.

