Relatório actividades 2013 da Fundação Grünenthal

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED):
Estabelecimento da 2ª edição do Premio Jornalismo Dor, destinado a galardoar trabalhos que se
destaquem sabre a temática da dar em Portugal nos meios de comunicação social, no
valor

de €3.000. O Prémio foi entregue em cerimónia publica alusiva ao Dia Nacional de

Luta Contra a Dar, realizada no Porto no dia 18 de Outubro de 2013.

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto:
Aditamento por um ano ao protocolo com a Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, relativa à constituição da Cátedra em Medicina da Dor, subsidiada pela Fundação
Grünenthal no valor de €25.000. Aditamento ao protocolo assinado no dia 18 de Outubro de
2013.

Participação nas jornadas da Saúde da Assembleia da República:
Formação dos colaboradores da Assembleia da República relativamente a importância da dor.

Protocolo de formação com a ARS Norte:
Assinado a 25 de março um protocolo com a ARS Norte, com vista à realização de um
conjunto de 6 sessões formativas em dor nos cuidados de saúde primários da área de
gestão da ARS Norte.

Protocolo

de

colaboração

com

a

Sociedade

Portuguesa de Anestesiologia :

Assinado a 26 de outubro de 2013 um protocolo de colaboração no âmbito da partilha de
instrumentos formativos em dar com a Sociedade Portuguesa de Anestesiologia.

PREMIO GRUNENTHAL DOR 2013
Foi alterado o Regulamento do Prémio Grünenthal Dor relativamente ao existente nos anos
anteriores, permitindo a submissão das candidaturas através do endereço electrónico da
Fundação: fundacaogrunenthaI.pt@grunenthal.com.

Foi constituído o Júri que decidiu a atribuição dos galardoados do Premio Grünenthal Dor
2013. O Júri reuniu para o efeito no dia 19 de Junho de 2012, que

contou com

votação

de um representante da APED, da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, da
Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, da Associação Portuguesa de Medicina Geral e
Familiar, da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, da Sociedade Portuguesa de Medicina
Física e de Reabilitação e do Presidente da Fundação (Prof Walter Osswald). Atribuíram-se os
seguintes prémios, respeitantes aos trabalhos que se apresentaram a concurso durante o ano de
2013:

Prémio de Investigação Clínica:
"Pre and post-surgical factors that predict the provision of rescue analgesia following
hysterectomy". Autor principal: Prof. Doutor Armando Almeida.
Prémio de Investigação Básica
"A hipoalgesia congénita provoca diminuição da ansiedade e melhoria da aprendizagem". Autora
principal: Dra. Clara Monteiro.

Os Prémios foram entregues em cerim6nia publica alusiva ao Dia Nacional de Luta Contra a
Dor, realizada no Porto no dia 18 de Outubro de 2013.

ATIVIDADES FORMATIVAS EM DOR
Durante 2013 manteve-se a divulgação e a realização do workshop Pain Education, com sessões
ao Iongo de todo o País, tanto no âmbito dos cuidados de saúde primários como em
hospitais .
Registaram-se 17 Cursos, perfazendo urn total de 910 formandos

