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O Conselho Global para a Dor da WSAVA Pretende Elevar os Padrões 

de Maneio da Dor através do Programa ’Ensinando os Professores’ 

Lançamento de uma bolsa de estudo para um médico veterinário e um 

enfermeiro/ auxiliar de consultório veterinário 

 

O Conselho Global para a Dor da Associação Mundial de Médicos Veterinários de Pequenos Animais 

(WSAVA) lançou um programa designado ‘Ensinar os Professores’, que tem por objetivo a criação de 

uma rede internacional de líderes de opinião chave em maneio da dor – ‘professores’ – motivados 

para a divulgação dos seus conhecimentos nas respetivas regiões.  

Como primeiro passo do Programa, o Conselho Global para a Dor lançou um concurso para bolsa de 

estudo, a fim de identificar um médico veterinário e um enfermeiro/ auxiliar de consultório 

veterinário que tenha demonstrado interesse na área do maneio da dor e potencial para se tornar o 

primeiro líder de opinião internacional. 

O Conselho Global para a Dor está a trabalhar com uma agenda ambiciosa, para melhorar os 

cuidados de saúde e bem-estar dos animais de companhia a nível internacional, mediante o 

aumento do nível de confiança e da competência dos médicos veterinários e enfermeiros/ auxiliares 

de consultório veterinário de todo o Mundo, no tratamento da dor que os seus pacientes sofrem. As 

suas Diretrizes Globais para a Dor constituem um dos recursos gratuitos da WSAVA mais 

frequentemente consultados pelos profissionais veterinários. 

http://www.wsava.org/
https://www.wsava.org/WSAVA/media/Documents/Guidelines/Guidelines-for-Recognition-Assessment-and-Treatment-of-Pain.pdf


Durante a Fase Um da Bolsa do Conselho Global para a Dor, os candidados selecionados viajarão 

para um local anfitrião, para um período de 8 a 12 semanas de treino em maneio da dor em 

pequenos animais, lecionado por elementos do Conselho Global para a Dor, que se concentrará em: 

• Fisiopatologia da dor 

• Avaliação da dor aguda e crónica no cão e no gato 

• Tratamento da dor aguda e crónica no cão e no gato 

• Compreensão da abordagem à investigação clínica na área da dor. 

Durante a Fase Dois, os candidatos regressarão aos países de origem e organizarão cursos na área do 

maneio da dor, dirigidos a médicos veterinários e enfermeiros/ auxiliares de consultório veterinário 

locais e respetivos associados das associações-membro da WSAVA. Será atribuído um Certificado 

após a conclusão bem-sucedida de ambas as fases da bolsa. 

Ao comentar o lançamento do Programa Ensinar os Professores da Conselho Global para a Dor, o Dr. 

Duncan Lascelles, Presidente do Conselhos, afirmou: “Todos os animais de companhia são 

sencientes, e sentem dor, o que torna o maneio da dor num tema tão importante para os 

profissionais veterinários. Estamos a trabalhar no sentido de reduzir a variabilidade na avaliação e 

maneio da dor em todo o Mundo, através da criação de recursos específicos a nível regional e 

direcionados para a educação. 

“O nosso programa Ensinar os Professores constitui uma nova e excitante iniciativa, que esperamos 

ser capaz de estabelecer as bases para uma rede internacional de veterinários e enfermeiros/ 

auxliares de consultório veterinário com formação específica em maneio da dor, e com a paixão e 

conhecimentos necessários para a educação dos seus pares.” 

E acrescentou: “Estamos ansiosos por rever a aplicação prática das nossas primeiras Bolsas para o 

Maneio da Dor do Conselho Global para a Dor.” 

Pode encontrar todos os promenores relativos aos procedimentos de candidatura e seleção dos 

candidatos para a Bolsa do Conselho Global para a Dor no site da WSAVA, em  

https://www.wsava.org/Our-Members/Job-Opportunities/Scholarship-Competition-

for-Veterinary-Nurses-Tech. O prazo para a cadidatura de médicos veterinários termina a 31 de  

Dezembro de 2019.  O prazo para a cadidatura de enfermeiros e auxiliares de consultório veterinário 

termina a 30 de Junho de 2020. 

Dar-se-á prioridade a candidatos oriundos de países Tier 1 e Tier 2 da WSAVA, bem como a 

elementos das associações-membro da WSAVA. 

https://www.wsava.org/Our-Members/Job-Opportunities/Scholarship-Competition-for-Veterinary-Nurses-Tech
https://www.wsava.org/Our-Members/Job-Opportunities/Scholarship-Competition-for-Veterinary-Nurses-Tech


A WSAVA representa mais de 200,000 médicos veterinários de todo o Mundo, através das suas 113 

associações-membro e trabalha com o objetivo de elevar os padrões de cuidados clínicos dos 

animais de companhia. As suas atividades centrais incluem o desenvolvimento de Diretrizes Globais 

da WSAVA em áreas consideradas essenciais da prática veterinária, incluindo o maneio da dor, 

nutrição e vacinação, juntamente com a influência em temas importantes que afetem os cuidados 

com animais de companhia em todo o Mundo. 

Para mais informação, contactar: 

Rebecca George, George PR, Tel: 01449 737281/07974 161108 ou rebecca@georgepr.com 

mailto:rebecca@georgepr.com

