	
  

COMUNICADO DE IMPRENSA
Dia Nacional de Luta Contra a Dor assinala-se a 20 de outubro

Jornalistas da Rádio Renascença e TSF vencem
prémios de jornalismo na área da Dor
Os jornalistas André Rodrigues, da Rádio Renascença, e Bárbara Baldaia, da TSF, são os
vencedores da 6ª edição do Prémio Anual de Jornalismo, promovido pela Fundação Grünenthal
e pela Associação Portuguesa para o Estudo da Dor. A distinção teve em conta critérios como a
criatividade, investigação, relevância e qualidade das peças jornalísticas.
André Rodrigues foi o vencedor do primeiro prémio desta edição, no valor de 2.000€, com a
reportagem “Vidas de Dor, corpos que não desistem”. O trabalho da jornalista Bárbara Baldaia,
intitulado “Um dia de cada vez”, foi distinguido com o segundo prémio no valor de 1.000€. Foi
ainda atribuída uma menção honrosa ao trabalho da jornalista Paula Rebelo, da RTP, sobre dor
nas crianças.
Goulart Machado e Carlos Lobato (Casa da Imprensa), Beatriz Craveiro Lopes (Fundação
Grünenthal), Teresa Fontinhas e Figueiredo Lima (Associação Portuguesa para o Estudo da
Dor) foram os elementos que integraram o júri da 6ª edição do Prémio Anual de Jornalismo.
Os prémios vão ser entregues no dia 14 de outubro, no final do “Simposium APED – Dor PósCirúrgica”, a realizar no Hotel Ipanema Park, no Porto.
De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) a dor é uma
experiência multidimensional desagradável, envolvendo não só uma componente sensorial mas
também uma componente emocional, e que se associa a uma lesão tecidular concreta ou
potencial, ou é descrita em função dessa lesão.

Sobre a APED:
A Associação Portuguesa para o Estudo da Dor pretende promover o estudo, o ensino e a divulgação dos mecanismos
fisiopatológicos, meios de prevenção, diagnóstico e tratamento da dor de acordo com os parâmetros estabelecidos pela IASP. Para
mais informações consulte http://www.aped-dor.org/
Sobre a Fundação Grünenthal:
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A Fundação Grünenthal é uma entidade sem fins lucrativos que tem por fim primordial
a investigação e a cultura científica na área das ciências médicas, com particular
dedicação ao estudo da dor e respetivo tratamento. Para mais informações consulte www.fundacaogrunenthal.pt	
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