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ENQUADRAMENTO 
 
Data de Criação 
 
O Grupo de Estudos de Dor foi aprovado pela Direção da APMGF em 19 de Outubro de 
2019. 

 
 
Coordenação do Grupo 
 
• Raul Marques Pereira, Especialista em Medicina Geral e Familiar na USF Lethes, 
Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), ARS Norte – Coordenador do Grupo 
 
• Ricardo Jorge Silva, Especialista em Medicina Geral e Familiar na USF do Minho, ACeS 
Cávado I - Braga, ARS Norte 
 

• Nivalda Pereira, Especialista em Medicina Geral e Familiar no Centro de Saúde Dr. Rui 
Adriano de Freitas, Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPE) 

 
 
Objetivos 
 
O Grupo de Estudos de Dor propõe-se a atingir os seguintes objetivos: 
 
• Incentivar e fomentar o estudo da Dor, pela partilha de conhecimentos sobre esta área, 
estabelecendo para isso grupos de trabalho específicos em áreas de estudo prioritárias; 
 

• Promover o desenvolvimento profissional contínuo dos elementos do grupo, tendo por 
base uma estrutura representativa que possa servir de referência nesta área técnico-
científica no contexto dos Cuidados de Saúde Primários; 
 

• Intervir com programas e projetos de apoio técnico-científico e de formação 
disponíveis a todos os associados da APMGF, contemplando a avaliação e diagnóstico 
do utente com Dor, a fisiopatologia da Dor e a orientação e tratamento a oferecer, de 
forma direcionada às necessidades práticas do Médico de Família no contexto da 
consulta do dia-a-dia; 
 
• Participar em eventos científicos relacionados com a área de interesse do grupo de 
estudos; 
 
• Promover eventos científicos relacionados com a área de interesse do grupo de 
estudos; 
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• Cooperar com outras entidades, grupos de trabalho e de consenso que abordam a área 
da Dor, tanto nacional como internacionalmente, tendo em vista a simbiose na partilha 
de conhecimentos e aprendizagens, criando assim um canal de comunicação efetivo 
com essas entidades e grupos; 
 
• Estabelecer parcerias com as Escolas Médicas do país tendo por vista um maior e 
melhor acesso à informação e conteúdos sobre Dor no ensino pré e pós-graduado; 
 
• Colaborar com as instituições de direito na promoção da saúde e prevenção da doença, 
numa tentativa de fomentar assim a educação para a saúde no que toca à Dor; 
 
• Criar um projeto editorial que vise a publicação e difusão de artigos científicos, livros 
e/ou outros documentos e recomendações clínicas sobre Dor no âmbito dos Cuidados 
de Saúde Primários; 
 
• Traduzir e divulgar literatura já existente de entidades reconhecidas na área da Dor 
(seja esta na forma de normas de orientação clínica e recomendações, ferramentas 
médicas, adaptação transcultural de escalas ou instrumentos úteis para a prática clínica, 
entre outras); 
 

• Estabelecer uma parceria profícua com os departamentos de formação da APMGF e 
outros grupos de estudos tanto na abordagem de temas de interesse conjunto como 
através da participação no Congresso e Encontro Nacionais, Escolas da APMGF e outros 
possíveis eventos formativos, representando assim a APMGF em assuntos referentes a 
esta área técnico-científica; 
 
• Promover atividades formativas no âmbito da Dor destinadas a Internos de Medicina 
Geral e Familiar e Médicos de Família; 
 
• Organizar um mecanismo de formação em rede, formando formadores que poderão 
posteriormente replicar as atividades formativas;  
 
• Participar ativamente nos Plenários de grupos de estudos da APMGF; 
 
• Colaborar em projetos de investigação e educação promovidos por outras entidades, 
consolidando uma rede de investigação sólida na área da Dor; 
 

• Criar bases de dados, com a colaboração de vários profissionais interessados no âmbito 
do estudo da Dor, tanto nacional como internacionalmente, para que assim seja possível 
criar mais e melhores projetos e atividades de investigação, intervenção e educação 
para saúde; 
 
• Manter um espaço próprio online, da responsabilidade do grupo; 
 
• Divulgar o MGF.dor para efeito de inscrição e adesão de novos colaboradores (sócios 
da APMGF) com interesse no estudo da Dor. 
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ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2019 
 
Ao longo do período de Outubro a Dezembro de 2019 o Grupo desenvolveu atividades 
ligadas à implementação da sua estrutura de funcionamento e do acolhimento de 
Colegas para colaborarem nas suas atividades. 
Abaixo, elencam-se as principais atividades desenvolvidas. 

 
 
Elementos do grupo e estrutura 
 
Após demonstração de interesse dos Colegas, o Grupo conta agora com a colaboração 
dos seguintes colegas: 
 

• Inês Dias 

• João Pedro Neto 

• João Pinto 

• Mafalda Cerqueira 

• Ana Maria Pinto 

• Ana Sofia Barbosa 

• Filipa Fontes 

• Jorge Eusébio 

• Mariana Carvalho 

• Nivalda Pereira 

• Pedro Martins Pereira 

• Ricardo Silva 

• Tiago Castelar 

• Raul Marques Pereira 

• Hugo Cordeiro 

 
 
  



GRUPO DE ESTUDOS DE DOR | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR  

 

 

Relatório de Atividades | 2019                                                                                                                                     Página 4 de 5 

Atividades Desenvolvidas 
 

1. Preparação de Workshop para o 37º Encontro Nacional de MGF 
 
Submissão da proposta de Workshop “Gestão da dor no idoso – uma abordagem 
prática”, aprovado pela Direção da APMGF para apresentação no Encontro 

 
 

2. Criação de grupos de trabalho em temas chave para a prática clínica 
 
Foram definidos os temas mais relevantes na temática da Dor para a criação de 
material de apoio à consulta. Em seguida foram criados grupos de trabalho para 
a criação deste material.  
Este trabalho encontra-se em curso e ficará concluído no primeiro semestre de 
2020.  
Os temas e grupos são os seguintes: 

 

• Abordagem e tratamento da dor na grávida e na puérpera  
Tiago Castelar Gonçalves, Nivalda Pereira, Pedro Pereira 

 

• Abordagem e tratamento da dor aguda no adulto  
Ana Maria Pinto, Ricardo Silva 

 

• Abordagem e tratamento da dor aguda na criança 
Ricardo Silva, Nivalda Pereira, Pedro Pereira 

 

• Abordagem e tratamento da dor aguda peri-procedimentos (vacinação, 
pensos e outros) 
Filipa Fonte, Ricardo Silva 

 

• Abordagem e tratamento da dor no doente com patologia musculo-
esquelética  
Hugo Cordeiro, Mariana Carvalho, Rita Mendes 

 

• Abordagem e tratamento da dor no doente reumatológico (patologia 
inflamatória) 
Mariana Carvalho 

 

• Abordagem e tratamento da dor no doente idoso 
Hugo Cordeiro, Ana Barbosa, Mafalda Cerqueira, Tiago Castelar Gonçalves 

 

• Abordagem e tratamento da dor no doente com multimorbilidade/ 
polimedicado  
Hugo Cordeiro, Jorge Eusébio, Rita Mendes 
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• Abordagem e tratamento da dor no doente oncológico 
Hugo Cordeiro, Mariana Carvalho, Ana Maria Pinto 

 

• Abordagem e tratamento da dor no doente em fim de vida  
Hugo Cordeiro, Tiago Castelar Gonçalves 

 

• Abordagem e tratamento da dor no doente com dor neuropática (neuropatia 
diabética dolorosa, neuropatia alcoólica, neuropatia induzida por fármacos e 
outros) 
Jorge Eusébio, Filipa Fontes, Rita Mendes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelo Grupo de Estudos de Dor, 
 

________________________ 
Raul Marques Pereira  


