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Instruções para publicação no Jornal dos Comitês Científicos da Sociedade 

Brasileira para o Estudo da Dor 

 
Os Comitês Científicos da SBED congregam associados. Dentre os membros há 
acadêmicos, profissionais da área de saúde e outros interessados na pesquisa, no 
estudo e na terapêutica da dor, especificamente na área de atividade do Comitê 
Científico.  
 
O Jornal dos Comitês é o resultado da atuação de nossos associados. 
 
A coordenação de cada Comitês Científico* estimula e organiza as atividades 
científicas, para a representação dos membros nas edições dos Jornais. Cabe 
ressaltar que algumas edições especiais são solicitadas pela diretoria da SBED; por 
exemplo a Edição especial sobre Estudos da dor & Pandemia do Covid19; e a edição 
especial para promoção do Ano Mundial de Dor definido pela IASP e endossado pela 
SBED.  
 
Os membros do comitê são os associados da SBED, que sem custo, solicitam sua 
adesão ao(s) comitê(s) de seu interesse. A inscrição pode ser diretamente pelo site 
ou pelos canais de comunicação com a equipe na sede da SBED.  
 
Os Jornais do Comitê são em formato impresso e digitais e são encaminhados a cada 
associado SBED. 
 
* a coordenação do comitê é eleita a cada dois anos, pelos associados, com resultado divulgado no Congresso Brasileiro de Dor. 

 
 
POLÍTICA EDITORIAL DO JORNAL DOS COMITÊS CIENTÍFICOS DA SBED 
 A multidisciplinaridade é um elemento central dentro da SBED; sendo de interesse 
direto da Sociedade estimular o debate em torno de temáticas relevantes para o 
estudo e tratamento da dor. Esses debates estendem-se ao comitê científico em si, 
através das publicações de resenhas, artigos, percepções visa-se promover a 
interação entre os comitês científicos, entre profissionais de saúde e entre paciente 
e profissional.  

As contribuições devem ser apresentadas em português, objetivo, claro e de fácil 
compreensão. O texto deve ter linguagem que permita ao paciente compreender um 
pouco do assunto ao ler o Jornal na sala de espera de um consultório ou clínica e dor. 
A paginação e edição gráfica são elaboradas com foco em um material facilitador da 
comunicação entre paciente e profissional de saúde. 

 

mailto:dor@dor.org.br
https://sbed.org.br/


Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor – SBED 

Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 937, CJ 02, Vila Mariana - São Paulo/ SP- Brasil - CEP 04014-012. 
Fones: 55-11- 5904.2881 | 5904.3959. E-mail: dor@dor.org.br |   Site: https://sbed.org.br/ 

 
 

Diretoria SBED 
Gestão 2020-2021 

 
Presidente 

Paulo Renato Barreiros da 
Fonseca. 

Rio de Janeiro / RJ 

 
Vice-Presidente 

José Oswaldo de Oliveira 
Junior 

São Paulo / SP 
 

Diretor Científico 
Luci Mara França Correia 

Curitiba / PR 

 
Diretora 

Administrativa 
Dirce Maria Navas 

Perissinotti 
São Paulo / SP 

 
Tesoureira 

Josimari Melo de Santana 
São Cristovão / SE 

 
Secretária 

Célia Maria de Oliveira 
Belo Horizonte / MG 

 
 

Editor da 
Revista Dor- Pesquisa, 
Clínica e Terapêutica 

Irimar de Paula Posso 
São Paulo / SP 

 
 

ASSUNTOS DE INTERESSE PARA PUBLICAÇÃO:  
(a) Novidades no estudo ou no tratamento da dor dentro da especificidade do 
comitê científica; (b) atualidades sobre a dor e especificidade do comitê científico; (c) 
posicionamento do comitê frente a uma polêmica levantada pela mídia, pelas redes 
sociais ou pela comunidade; (d) publicações em conjunto com outro comitê 
compartilhando conhecimento e promovendo a interdisciplinaridade; (e) entre 
outros.  
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
Embora as publicações não passem por uma rigorosa avaliação; os manuscritos são 
aprovados em primeiro estágio pela equipe de três membros do comitê científico; 
após essa etapa seguem para avaliação do(a) editor(a) do Jornal dos comitês e em 
seguida à diretoria da SBED. Algumas alterações podem ser sugeridas ao longo de 
todo esse processo. 
 
PÚBLICO DO JORNAL DOS COMITÊS: 
O Jornal destina-se a 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): 
Após aprovados pelos coordenadores do comitê1, os manuscritos deverão ser 
enviados electronicamente para o email vanessa.souza@dor.org.br . Além do 
arquivo em formato word (.docx); deve-se anexar uma foto2 de cada autor; nome; 
profissão; cidade e estado. 

1Cada comitê científico pode estabelecer o seu regimento interno. Esse só terá valor 
após aprovação pela Diretoria da SBED. 

2Enviar foto em estilo profissional, com boa resolução para impressão (300dpi ou 
mais) 

Os trabalhos deverão conter o seguinte: 

1. Nome do Comitê Científico 
2. Título do trabalho 
3. Dados dos autores: Nome, profissão, cidade e estado   
4. O texto de no máximo 1500 palavras 
5. Referências: no máximo 5 
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