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Formació de formadors. 
Dolor Crònic No Oncològic 
 

 
Objectiu 

 
Objectius generals 
 
Capacitar als  participants per que puguin fer aprofundir i revisar conceptes sobre 
l’etiopatogènia del dolor i el seu tractament multimodal  (farmacològic i no farmacològic) als 
professionals d ’Atenció Primària 
 
Objectius específics  

 Revisar la definició de dolor crònic no oncològic (DCNO), classificació dels tipus de 
dolor, basada en la seva fisiopatologia, etiologia, intensitat.., i oferir eines per escollir 
l’opció terapèutica més adient 

 Fer un correcte diagnòstic dels diferents tipus de DCNO i la seva intensitat, mitjançant 
l’anamnesi amb el pacient (escales). 

 Incloure en el tractament no farmacològic del DCNO, tècniques cognitives, exercici i 
teràpies físiques 

 Conèixer els fàrmacs dels diferents esglaons terapèutics basant-nos en la 
etiopatogènia i intensitat del dolor. 

 Revisió exhaustiva dels fàrmacs opiacis 

 Novetats terapèutiques  

 Conèixer els dolors tributaris de tractament específics en una unitat del dolor 

 Promoure la interconsulta i la coordinació amb la unitat del dolor. 
 

Contingut i Durada 

Curs de 4 hores 
 

Part A: Conceptes bàsics sobre Dolor Crònic no Oncològic  (2 hores) 
Definició i classificació del dolor 
Escales unidimensionals d’avaluació del dolor  
Avaluació del dolor Neuropàtic 
Tractament farmacològic del Dolor Nociceptiu Somàtic 
Tractament farmacològic del Dolor Nociceptiu Visceral 
Tractament farmacològic del Dolor Neuropàtic 
Tractament farmacològic del Dolor Mixt 
Fàrmacs coanalgèsics  o coadjuvants 
Novetats terapèutiques  
Tractament intervencionista de les Unitats del Dolor 
Criteris de derivació Unitats del Dolor 

 
Part B: Casos clínics (2 hores)   
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Metodologia 
 
Sessions teòrico-pràctiques amb un component important d’actualitzacions i  casos clínics  
Les 4 hores de formació de formadors es sintetitzaran en una sessió de 2 hores  als centres. 
Durant el curs  els alumnes rebran  material per consultar i per poder fer les sessions.  
 

Equip Docent 
 
Membres del Grup de treball  Atenció Domiciliaària de la CAMFiC 

Anna Manresa, Aina Perelló, Natàlia Riera, Daniel Samper 

Dirigit 
 

Als metges i metgesses  d’AP  de tot el territori català. Participants que desprès seran els 
formadors de les  repliques del curs als territoris . 

Places: 35 
 

Data, seu i horari 
 

 

24 de maig de 2017, a la seu de la CAMFiC (Diputació 316, Barcelona). 
De 16h a 20h. 
 

 
 
 
                                                                                                                                      Patrocina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Podeu consultar l’estat  de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat 


