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Instruções para Publicação – Jornal Dor 

 
O Jornal Dor divulga aos sócios as principais novidades de atuação dos associados 
nesse nosso país continental. Através do Jornal Dor nossos associados são 
informados sobre atividades e eventos que ocorreram nos últimos meses, e podem 
programar-se para os próximos eventos de promoção, realização ou apoio da SBED.  
 
O Jornal Dor é o melhor informativo sobre ações, eventos e novidades promovidos 
pela Diretoria da SBED na atuação do profissional de saúde no Brasil; e promovidos 
pelos associados. 
 
O Jornais Dor é impresso e digital e são encaminhados a cada associado SBED. 
 
 
POLÍTICA EDITORIAL DO JORNAL DOR CIENTÍFICOS DA SBED 
 
 A multidisciplinaridade é um elemento central dentro da SBED; sendo de interesse 
direto da Sociedade estimular a divulgação de eventos, ações e fatos que contaram 
com a participação de nossa diretoria ou das regionais (Re-SBED). As matérias 
apresentadas no jornal podem ser em formato de resenha, entrevista, relato, entre 
outros. 

As matérias publicadas no Jornal Dor também representam uma forma da Diretoria 
apresentar aos associados suas atuações e projetos durante a sua gestão. Facilitando 
a comunicação e o alinhamento de estratégico com o associado. 

Associados são convidados a contribuir; assim como podem submeter matérias para 
a publicação no Jornal Dor. As contribuições devem ser apresentadas em português, 
divulgar o local de atuação e o objetivo do evento. Cabe ressaltar o cuidado na 
elaboração da matéria para que o documento não seja uma auto-promoção do 
profissional ou de um pequeno grupo de profissionais.  

ASSUNTOS DE INTERESSE PARA PUBLICAÇÃO:  
 
(a) atuação da diretoria em âmbito nacional e internacional; (b) atuação das 
regionais da SBED comunicado pela diretoria eleita em cada Re-SBED;  (c) informar 
ao associado as ações e os eventos de dor que acontecem no Brasil; (d) apresentar o 
posicionamento da SBED frente a uma polêmicas levantadas pela mídia, pelas redes 
sociais ou pela comunidade (tópico realizado em conjunto com o comitê científico 
respectivo); (e) atualidades sobre a dor;  (f) entre outros.  
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PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
 
As matérias para publicação são avaliadas pelo conteúdo, ética, pela equipe de 
marketing e pela diretoria da SBED. Alterações podem ser sugeridas ou realizadas 
para a publicação do material. 
 
 
PÚBLICO DA REVISTA: 
O Jornal Dor destina-se aos associados SBED; sendo estes profissionais da área da 
saúde; ligas acadêmicas de dor; acadêmicos de cursos da área da saúde; pacientes e 
familiares; bem como a um diversificado leque incluindo gestores e curiosos sobre a 
área do estudo e tratamento da dor. 
 
PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO (ARTIGO): 
 
Enviar a matéria em formato word (.docx), as fotos do evento, nome dos 
participantes SBED para o email vanessa.souza@dor.org.br. 

A matéria deve conter: 

1. Estado de atuação da Re-SBED (quando aplicável) 
2. Título da matéria 
3. Sobre o evento:  

1. Data do evento 
2. Cidade, Estado 
3. Assunto 
4. Número de participantes (aproximado) 
5. Organizadores do evento 
6. Online ou presencial 
7. Resultados alcançados  

4. O texto curto de no máximo 500 palavras. 
5. Algum contato para que associados e/ou a diretoria possam falar com os 

organizadores.  
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