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Ano Glo
obal da Exccelência na
a Educação da Dor
Pau
ulo Gustavo B
Barboni Dan
ntas Nascime
ento*
Este ano
o de 2018
8 foi eleito
o pela Ass
sociação In
nternaciona
al de
Estud
do da Dor (IASP) com
mo sendo o Ano Globa
al da Excelê
ência na Ed
ducação da Dor,
como
o o tema “F
Fazendo a Ponte
P
entre
e Conhecim
mento e Prática”.
Quatro domínios da
a Educação em Dor fo
oram elenca
ados para que
q
o
esforrço do Ano
o Global surta efeitos.. São eles:: a educaçã
ão pública,, a educaçã
ão de
pacie
entes, a educação pro
ofissional e a pesquisa
a em educação da Dorr [1].
A Associação irá d
desenvolverr ao longo
o do ano d
de 2018 várias
v
ativid
dades, com
mo a dispon
nibilização d
de publicaç
ções, recursos e even
ntos. Existe uma
seção dedicada
a ao materrial produzzido por div
versos esp
pecialistas d
da IASP que já
conta
a com a tra
adução em cinco idiom
mas, incluin
ndo o Português [1].
No aspec
cto da pontte entre o conhecimen
c
nto e a práttica, os des
safios
para este Ano Global são os maiss variados. Existe a avaliação clara de que
q
a
form
mação em Dor
D dos curricula de p rofissionais
s de saúde é inadequa
ada. Não é feito
o des
senvolvime
ento de com
mpetências na avaliação da Dor em pacienttes, assim como
o se
eu gerencia
amento. As
spectos re lacionados à seguran
nça e eficá
ácia do us
so de
opioiides são de
eficientes na
a formação
o destes pro
ofissionais.
A formaç
ção profissiional continuada, parra além da
a graduação
o, na
form
ma da espec
cialização no
n gerencia
amento da Dor é limittada. Além disso, o aporte
do conhecimento atual em Dor tem sido transferrido para a prática
a do
gerenciamento em Dor de
d maneira
a inadequa
ada, ou a passos len
ntos dema
ais. A
contribuição de
d
pacienttes e fam
miliares ge
eralmente não é cconsiderada
a no
plane
ejamento do
d gerenciamento da D
Dor e no se
eu monitora
amento.
Existe a intenção
i
de
e fomentar o melhor entendimen
e
nto da dor pelos
relattos de pacie
entes e pos
ssibilitar a educação destes
d
por profissiona
ais, atividad
des e
recursos. Existe um viés consistentte da educ
cação em Dor no co nhecimento
o em
detrimento do desenvolv
vimento de
e competên
ncias e hab
bilidades a
assim como
o em
melh
hores desfe
echos do gerenciame
g
ento para os pacientes. Este d
desenvolvim
mento
tem de ser intterprofission
nal, atravé
és do treina
amento com recursoss apropriad
dos e
atrav
vés da inte
egração pro
ofissional e com o fo
ornecimento
o de certifi cados válid
dos e
recon
nhecidos.
A saúde pública não
o possui cla
areza sobre
e os impacttos da Dor como
fatorr em seu planejamen
p
nto. Os pa cientes de dor persis
stente e crrônica possuem
falta de acesso
o a informação quanto
o a recurso
os e tratamento para suas condições.
O fom
mento a discussões qualificadas
q
s na esfera da adminis
stração púb
blica esta sendo
s
incen
ntivado parra a definiçã
ão de tema
as e o avanço do Ano Global.
O material do Ano
o Global é livre para download e versa sobre
s
vário
os temas, como uma avaliação do estado
o atual da Educação em Dor, assim
a
como
o os desafiios para a sua implan
ntação. Alé
ém disso, o material ttambém ab
borda
como
o devem ser os modelos
m
de
e curricula
a em Dorr e como abordar suas
impla
antações.
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Neste material
m
sã
ão definid
das as Co
ompetência
as em Dor e
delin
neamentos do curriculum da IAS
SP para a Educação Prrofissional. Atrelado a isso,
existte também material referente à Avaliação
o da Educa
ação em Do
or, assim como
estra
atégias de avaliação
a
de
d desempe
enho [1].
A Educaç
ção em Do
or não é centrada apenas
a
no profissiona
al de
Saúd
de, existe também a preocupa
ação com os
o paciente
es com Do
or, e em como
integ
grar as su
uas experiê
ências e d
dúvidas na Educação
o em Dor. Uma seç
ção é
dedic
cada à Educação do Gerenciame
G
ento da Dorr e autocuid
dado.
Também é abordad
da esta Ed
ducação no
o contexto de países com
pouc
cos recurso
os, de terc
ceiro mund
do, assim como a Educação
E
o
on line, co
om a
utiliz
zação de meios de com
municação social.
A pesquisa na Educcação da Dor
D
também
m é alvo d
das ações deste
Ano Global. A distância
d
en
ntre o Conh
hecimento e a Prática tem de se
er dimensio
onada
e os guias para
a uma Educ
cação efeti va devem ser delinea
ados. Existe
e a necessidade
de re
ecursos de suporte a este
e
tipo de
e pesquisa em educaç
ção.
O Boletim
m Dor On L
Line é uma ferramenta
a de divulga
ação científfica e
educ
cação da Do
or. Este pro
ojeto tem ccontribuído para a pes
squisa da E
Educação da
a Dor
com dois artig
gos recente
es, tratand
do do proje
eto de exttensão univ
versitária a ele
atrib
buído e da educação para profiissionais de Saúde nas
n
Instituiições de Ensino
Supe
erior que prromovem esta
e
ação [2
2,3].
Referências:
 [1] Ano
o Global da
d Dor. IA
ASP, 2018. Disponíve
el em: htttps://www..iasppain.org
g/GlobalYea
ar
 [2] NAS
SCIMENTO, P. G. B. D
D.; Funez, M.I. ; LISB
BOA, S. F. S.; SANTO
OS, I.
R.; RAM
MON, J. W. Projeto Do
or On Line.. Perspectiv
va Educom
municativa e Uso
de Tecn
nologias de Aprendiza
agem. ETD: EDUCAÇÃ
ÃO TEMÁTIICA DIGITA
AL, v.
20, p. 555-569, 20
018.]
 [3] Nas
scimento, Paulo
P
G. B
B. D.; Fun
nez, M.I. ; FERREIRA
A, S.H. Prrojeto
Boletim Dor on Line: Pro
ojeto educacional desenvolvid
d
do dentro das
atribuiçõ
ões de um Projeto de Extensão de
d Ação Co
ontinuada, U
Universidad
de de
Brasília. Participaçã
ão (UnB), v
v. 1, p. 20-29, 2016.

* Bacharel em Química co
om Atribuiç ões Tecnológicas, Mes
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