INFORMAÇÃO DE AGENDA
Portugueses participam em iniciativa europeia

Especialistas pretendem criar instrumentos políticos
europeus para melhorar a gestão da dor

O Simpósio sobre o Impacto Social da Dor (SIP) vai decorrer, este ano, no Parlamento
Europeu, em Bruxelas, entre os dias 14 e 15 de Maio.
Esta iniciativa, que conta com participantes de toda a Europa, tem como objetivos aumentar a
consciencialização para a dor crónica, promover a partilha das melhores práticas nacionais de
projetos nesta área e promover a implementação de estratégias políticas e atividades para
melhorar a gestão da dor, na Europa.
O Comité de organização do SIP decidiu, este ano, concentrar o debate em torno de dois
tópicos prioritários: a criação de um conjunto de indicadores de qualidade que possibilitem
avaliar e monitorizar a gestão da dor crónica e a criação de uma proposta de ação que vise a
reintegração dos doentes com dor crónica no seu ambiente de trabalho.
“Em tempos de austeridade e crise económica, o emprego e a produtividade da população
ativa é um tema central discutido ao nível nacional e europeu”, explica Marian Harkin, membro
irlandês do Parlamento Europeu, que irá presidir o grupo de trabalho sobre este tema
prioritário. “Precisamos discutir a importância de medidas preventivas e programas de
reabilitação como parte de um esforço para garantir que a nossa população ativa é capaz de
voltar a entrar na força de trabalho, mesmo que tenha sido afetada pela dor crónica.”
Segundo o Prof. Hans G. Kress, presidente da EFIC “É importante tornar a dor crónica visível
como uma doença médica, económica e social. A dor crónica tem uma grande influência sobre
a vida quotidiana de uma pessoa, a sua vida profissional e familiar. Nós queremos ter a
certeza de que os políticos e os decisores políticos na Europa e nos Estados Membros estão
cientes do impato social da dor crónica. Por isso, com esta iniciativa pretendemos obter
sugestões concretas sobre como podemos mudar efetivamente o controlo da dor, e assim,
melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes.”
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A dor crónica é uma situação de dor persistente. Se a dor não for adequadamente tratada, a
qualidade de vida das pessoas poderá ser gravemente afectada, podendo conduzir à
incapacidade para o trabalho. Em Portugal a dor crónica afecta mais de 30 por cento dos
adultos portugueses.
Para mais informações consulte: www.sip-platform.eu

Notas para os jornalistas:
Sobre o SIP – Societal Impact of Pain
O SIP é uma plataforma internacional e multidisciplinar, criada em 2010 com o objetivo de aumentar o conhecimento
sobre a relevância do impacto da dor na nossa sociedade e nos sistemas económicos e de saúde. A plataforma
pretende partilhar informação e boas práticas entre todos os Estados-Membros da União Europeia por forma a
desenvolver estratégicas políticas e actividades para melhoria do tratamento da dor na Europa. A plataforma cria
oportunidades de dicussão entre profissionais de saúde, associações de doentes, politicos, representantes das
autoridades de saúde e reguladores.
Para mais informações consulte: www.sip-platform.eu
Sobre a EFIC ®
A European Federation of IASP chapters é uma organização profissional multidisciplinar no campo da ciência e da
medicina da dor, composta pelas mais importantes sociedades científicas europeias para o estudo da dor. A EFIC
representa 36 países europeus e quase 20 mil cientistas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e outros
profissionais de saúde em toda a Europa que estudam a dor e o tratamento de pacientes com dor. Para mais
informações visite www.EFIC.org.
Sobre a Grünenthal
A Grünenthal é uma empresa farmacêutica de investigação, familiar e independente, com a sua sede em Aachen, na
Alemanha. Tendo em conta a sua posição única na área da Dor, o seu objetivo é ser a empresa mais focada no doente
tornando-se líder em inovação terapêutica. A Grünenthal é uma das cinco primeiras empresas farmacêuticas de
investigação com sede na Alemanha a investir de forma sustentável em investigação e desenvolvimento. Em 2011
estes investimentos ascenderam a cerca de 25% das suas vendas.
A estratégia de investigação e desenvolvimento da Grünenthal concentra-se em terapias específicas conjugadas com
tecnologia de última geração. Estamos focados na pesquisa intensiva de novas formas de tratar melhor a dor, mais
eficazes e com menos efeitos secundários.
O Grupo Grünenthal está representado por filiais em 26 países, contando com cerca de 4.200 colaboradores. Os seus
produtos estão presentes em mais de 155 países. Em 2011, o volume de negócios a nível mundial atingiu os 947
milhões de euros.
Para mais informações consultar www.grunenthal.pt ou www.grunenthal.com
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