
 
 

 
 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 
Alberto González Villar, investigador da Universidade do 

Minho, é um dos Vencedores da Bolsa de Investigação da Dor 
2022 

 

• Investigador da Universidade do Minho é um dos vencedores da Bolsa de 

Investigação em Dor 2022, com o projeto “Avaliação dos efeitos analgésicos 
do toque interpessoal/ afetivo durante a indução de hiperalgesia 
secundária e o somatório temporal da segunda dor”; 

 

• Cinco promissores cientistas em início de carreira foram premiados com a 
prestigiada Bolsa EFIC-Grünenthal (E-G-G) 2022; 

 

• A E-G-G financia projetos de investigação inovadores para promover a 
compreensão da dor e melhorar a vida das pessoas com dor 

 
 

 
Lisboa, 22 de fevereiro de 2022 – A Federação Europeia da Dor EFIC® e a empresa 

farmacêutica Grünenthal anunciaram os cinco destinatários da Bolsa EFIC-Grünenthal 

(E-G-G). Com um valor total de 200.000 euros, esta bolsa bianual premeia projetos 

inovadores para a investigação da dor humana e apoia cientistas e médicos promissores 

em início de carreira. 

A dor é um grande problema de saúde 

Uma em cada cinco pessoas na Europa vive com dor crónica e é provável que este 

número cresça à medida que aumenta o envelhecimento da população.1 A dor tem um 

impacto negativo na qualidade de vida e cria um fardo económico e social substancial2-

5. Estima-se que os custos diretos e indiretos dos cuidados de saúde da dor crónica nos 

países da União Europeia sejam entre 2 a 3% do Produto Interno Bruto (PIB). 5,6 

 

A E-G-G visa sensibilizar para as necessidades não satisfeitas no tratamento da dor. 

Apoia jovens cientistas, ajudando-os a explorar novas ideias para projetos de 

investigação da dor. A bolsa é composta por até 40.000 euros por projeto. Os 

destinatários são selecionados pelo Comité de Investigação independente da EFIC®, 

uma equipa multidisciplinar de peritos na área da dor. Os critérios de seleção incluem a 
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originalidade do projeto e o potencial impacto clínico. Além do apoio financeiro, os 

vencedores têm ainda a oportunidade de se associarem a especialistas em investigação 

da dor e de comunicarem o resultado da sua investigação à comunidade científica no 

congresso bianual da dor na Europa.  

"Durante mais de 15 anos, a bolsa E-G-G ajudou a estabelecer jovens cientistas e 

clínicos como investigadores independentes na área da dor. A qualidade, a diversidade 

e a originalidade das numerosas propostas recebidas para a E-G-G 2022 são 

promessas para o futuro da investigação da dor. Rever cada proposta foi cientificamente 

estimulante", afirmou o Prof. André Mouraux, presidente do Comité de Investigação 

Científica da EFIC® e um dos vencedores da E-G-G de 2008. 

Os vencedores da E-G-G de 2022 

A E-G-G recebeu 79 candidaturas. Numa avaliação em duas fases, sete revisores 

selecionados e quatro membros do Grupo de Trabalho do Comité de Investigação da 

EFIC® sobre bolsas e prémios selecionaram cinco projetos de investigação para 

financiamento: 

• Andrea Polli, Bélgica 
Título do projeto: Intolerância ao stress em doentes com dor crónica 
generalizada: são os mecanismos epigenéticos a resposta ao mistério? 
 

• Roberta Gualdani, Bélgica 
Título do projeto: Canais do recetor de potencial transitório como novos alvos 
para a medicina de precisão na dor 
 

• Alberto González Villar, Portugal 
Título do projeto: Avaliação dos efeitos analgésicos do toque 
interpessoal/afetivo durante a indução de hiperalgesia secundária e o somatório 
temporal da segunda dor 
 

• Cindy Germaine Boer, Países Baixos 
Título do projeto: A osteoartrite é um pressentimento? O microbioma intestinal 

como um novo alvo terapêutico para a dor da osteoartrite 

• Shafaq Sikandar, Reino Unido   
Título do projeto: Identificação de uma assinatura de biomarcador compósito 
para a dor crónica na artrite reumatoide precoce 

 

Os vencedores serão oficialmente reconhecidos durante a cerimónia de abertura do 12.º 

Congresso da Federação Europeia da Dor EFIC® em Dublin, Irlanda, de 27 a 30 de abril 

de 2022. 

No dia seguinte à cerimónia, os representantes de projetos vencedores anteriores da E-

G-G partilharão informações das suas atividades de investigação no simpósio "E-G-G: 

Novas Descobertas em Investigação Clínica da Dor". 

Para mais informações, visite www.e-g-g.info 

Sobre a Federação Europeia da DorEFIC®  

Sediada em Bruxelas, a Federação Europeia da Dor, EFIC®, é uma organização 

profissional multidisciplinar no domínio da investigação da dor e da gestão da dor, 

http://www.e-g-g.info/


 
 

composta pelos 38 capítulos da Associação Internacional para o Estudo da Dor 

(IASP®), a IASP® aprovou as Sociedades Nacionais da Dor em cada país. Fundada em 

1993, os capítulos constituintes da Federação Europeia da Dor EFIC® representam as 

Sociedades da Dor de 38 países europeus e mais de 20.000 médicos, investigadores 

básicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e outros profissionais de saúde em 

toda a Europa, que estão envolvidos na gestão da dor e na investigação da dor. 

Para mais informações: www.europeanpainfederation.eu  

 

## 

Sobre a Grünenthal:  
A Grünenthal é líder mundial na abordagem ao tratamento da dor e doenças associadas. É uma 

empresa farmacêutica, dedicada à ciência e investigação, que conta com uma longa história na 

disponibilização de tratamentos inovadores para a gestão da dor e de tecnologias de ponta para 

os doentes. O nosso propósito é melhorar vidas – e a inovação a nossa paixão. Centramos toda 

a atividade e esforços para alcançar a nossa visão de um mundo sem dor. Com sede em Aachen, 

na Alemanha, a Grünenthal está presente em 29 países, com filiais na Europa, América Latina e 

Estados Unidos. Os seus produtos são vendidos em mais de 100 países e conta com cerca de 

4.500 colaboradores em todo o mundo. Em 2020, a Grünenthal obteve receitas de cerca de 1,3 

mil milhões de euros. 

Mais informações: www.grunenthal.com  

Siga-nos em: 
LinkedIn: Grunenthal Group 
Instragram: Grunenthal 
 
 

Para outras informações:  

ATREVIA Lisboa   

Tel. 21 324 02 27 | M. 914 027 327; 914 027 468 

Maria João Serra, mmoreira@atrevia.com 

Carina Monteiro, cmonteiro@atrevia.com   

Mariana Oliveira, moliveira@atrevia.com 
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