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Mais uma vez me dirijo a você como presidente 

da SBED, para agradecer a confiança depositada em 

nossa Diretoria. Faço questão de reafirmar o compro-

misso de trabalhar com afinco para que o brasileiro 

tenha melhor possibilidade de mitigar suas dores. 

Também é nossa prioridade valorizar a atuação de 

todos os profissionais engajados nessa titânica luta 

contra a dor que aflige nossos patrícios.

É grave a crise que acomete os mais diversos se-

tores da sociedade civil. Embora tenha impactado 

negativamente algumas de nossas propostas, esta-

mos, dentro das limitações orçamentarias, atuando 

com denodo em busca de novos avanços. Não nos 

deixamos abalar pelos tempos difíceis. 

Nossos esforços para atrair mais associados com 

a manutenção do valor da anuidade para médicos e 

cirurgiões-dentistas, além da diminuição das contri-

buições para os associados de outras profissões, teve 

resposta positiva. Já conseguimos conquistar novos 

sócios e fidelizar os que já estão conosco. Ainda uma 

resposta tímida perto do que almejamos, mas está 

nos ajudando a atravessar com fleuma as adversida-

des desse primeiro semestre do biênio.

Trabalhando por  
uma SBED maior

Obtivemos maior proximidade com a população 

por meio da campanha do Ano Internacional da Dor 

Articular. Temos levado informação de qualidade aos 

leigos, bem como orientações de especialistas e clíni-

cas, sobre os cuidados, tratamento e o manejo da dor.

Temos uma associação essencialmente multidis-

ciplinar e envidamos esforços para ressaltar essa 

característica da SBED, participando ativamente 

de inúmeros eventos. Graças a nossa assessoria de 

imprensa, conquistamos inúmeras inserções midi-

áticas, trazendo informações para o público leigo 

e a todos os profissionais de saúde, cujas áreas de 

atuação são diretamente ligadas à identificação e 

ao tratamento a dor.

Continuamos focados na mudança de rumos da 

SBED, com novo visual do site, da Revista Dor e do 

Jornal Dor. Já iniciamos os trabalhos de organização 

do CBDor de Natal, a ser realizado em setembro de 

2017, além de outras atividades pontuais para o 

segundo semestre deste ano.

Esteja conosco. Acesse nosso site e nossas redes 

sociais – Facebook, Instagram, Blog. Não se esqueça: 

você é a SBED e a SBED é você.

Irimar de Paula Posso 
Presidente
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4 CIENTÍFICO

Campanhas de combate à dor são 

realizadas sistematicamente pela 

IASP desde 2004 com apoio dos 

seus 89 capítulos, dentre eles, no 

Brasil, a Sociedade Brasileira para o Estudo 

da Dor (SBED). A projeção mundial dessas 

campanhas uni pesquisadores, profi ssionais 

de saúde, governantes e a população em geral 

para reduzir – ou talvez eliminar – o sofrimento 

daqueles que convivem com a dor.

Conscientizar a população sobre o problema 

da dor no Brasil, sua prevalência e negligência, as 

múltiplas facetas de seu tratamento são objetivos 

da SBED. De forma sucinta, informar pacientes e 

profi ssionais que sentir dor não é saudável. Nestes 

mais de 30 anos de história várias ações foram 

realizadas. Algumas simples e impactantes como 

a Ação Pare a Dor no Mercadão. Um evento no 

mercado público da cidade de São Paulo, onde 

atores contracenam executivos, bailarinos, músi-

cos e atletas em meio à multidão que circula pelo 

local. As performances dos atores congelam-se. 

Estatuificam-se. Todos que circulam, param e 

observam surpresos. Após alguns segundos, 

uma voz comunica “a dor para a vida das pessoas, 

pare a dor”. Este vídeo está disponível no canal 

do youtube. https://youtu.be/3WS_NeyKCw8. 

Outros eventos destinados à população em geral 

compõem este portfólio da SBED. Com grande 

envolvimento de sócios, voluntários e apoio de 

prefeituras e instituições públicas e privadas no 

tratamento da dor, destaca-se a Campanha Pare 

a Dor. Projeto iniciado na cidade de São Paulo 

agrega outras cidades como Florianópolis, Curi-

tiba, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Cuiabá, Natal, 

Fortaleza, Belém entre outras. Fisioterapeutas, 

professores de educação física, dentistas, enfer-

meiros, médicos e psicólogos orientam o início 

da prática da caminhada a fim de promover 

mudanças de hábitos na população que sofre 

com dores crônicas. Este projeto tem de destaque 

na mídia nacional.

Programas de educação em dor datam de 

1970 e, ao longo destes anos, conquistam pes-

quisadores, clínicos e profi ssionais de saúde por 

sua efi cácia como complemento ao tratamento 

Campanha de Combate a Dor 
Articular – Mitos e Verdades

da dor. Destacam-se mudanças no paradigma 

da abordagem clínica por desmistifi cam a ati-

tude passiva do paciente defi nindo-a como um 

fator de mal prognóstico. Intervenções devem 

promover o envolvimento do ativo do paciente 

e estratégias terapêuticas podem ajudar os pro-

fi ssionais a favorecer sua autonomia no controle 

do sintoma (Charest et al 2015).

Em um contexto histórico, os programas de 

educação em pacientes com dores crônicas des-

tacam: (a) aprofundamento no conhecimento da 

patologia; (b) aprender a identifi car estratégias de 

proteção articular (Parker et al. 1984); (c) melhora a 

resposta de tratamentos conservadores, prevenin-

do intervenções cirúrgicas desnecessárias e de má 

evolução clinica (Fisher, 1986); (d) melhor prognós-

Ref: Pergunta Porcentagem 
de acerto

A
Quando se tem dor nas articulações (juntas), o ideal é fi car 
parado ou diminuir a movimentação, pois o movimento 
pode piorar a dor.

67%

B A dor pode provocar desequilíbrios ou quedas. 90%

C Não há nada o que eu possa fazer pela minha dor. Não 
consigo modifi ca-la ou infl uencia-la.

90%

D Quando se tem dor nas articulações (juntas), remédios e 
medicamentos são as únicas opções para aliviar a dor.

87%

E O sobrepeso piora a dor nas juntas. 97%

F
Tenho artrose (degeneração, degradação da articulação), 
então não posso mais fazer movimentos como caminhar 
ou mover a área que tenho dor.

87%

G Minha dor é de origem mecânica, como joelho torto ou 
postura errada.

48%

H Mulheres são mais sensíveis à dor que os homens. 53%

I A ansiedade e o estresse aumentam a minha dor. 95%

J Se eu dormisse bem a dor aliviaria. 85%

Gráfico 1: Porcentagem de acertos às questões do quiz de dor articular, disponibilizado no site 
da SBED de 18 de março até 31 de maio de 2016. Em verde, porcentagens de acerto superior a 
85%, em amarelo porcentagem de acerto entre 60-84%, em vermelho as questões com porcen-
tagem de acerto inferior a 60%.
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tico pós operatório, queda na ansiedade, menor 

tempo de internação hospitalar, prevenção de 

complicações e retorno a precoce locomoção 

(Orr, 1990) e (d) melhor resposta clínica de pro-

gramas educativos em comparação às técnicas 

manipulativas/passivas para tratamento de dores 

articulares (Herzog et al, 1991; Thomas 1980).

Mitos e verdades proliferam-se de geração 

em geração sofrendo algumas infl uências de 

informações adjacentes. Mitos associados 

a dor são frequentes e podem representar 

barreiras ao tratamento do sintoma.

Neste contexto um questionário foi lançado 

no site da SBED junto a campanha de combate a 

Dor articular. Este “quizz” foi desenvolvido por uma 

equipe de profi ssionais da saúde coordenada pela 

Fisioterapeuta Juliana Barcellos de Souza, tendo 

como colaboradores os fi sioterapeutas Abrahão 

Fontes Baptista e Felipe Reis, médica reumatolo-

gista Ilka Benedet Lineburger, enfermeira Cibele 

Pimenta e a psicóloga Dirce Perissionotti.

Identifi car os mitos e avaliar o conhecimen-

to das pessoas que acessam o site da SBED nos 

permite calibrar melhor nossa campanha de 

Dor Articular. As 394 pessoas que acessaram o 

site da SBED e respondem ao quiz no período 

entre 18 de março e 31 de maio de 2016 estão, 

no geral, estão muito bem informadas sobre o 

aspecto biopsicossocial da dor crônica, cujo os 

créditos podem ser direcionados a informação 

disponibilizada em nosso siteweb da SBED.

A infl uência do sobrepeso como fator agra-

vante à dor articular foi identifi cado por 97% 

dos navegadores web que responderam ao 

questionário; seguidos pelo impacto negativo 

da ansiedade e do estresse na percepção da dor, 

com 95% de acertos. A sensação de incapacidade 

de enfrentamento, estratégias terapêuticas que 

vão além dos fármacos, a inatividade e o sono 

reparador também são verdades identifi cadas 

pelos respondentes do quis. Estes fatores são 

reconhecidos na literatura científi ca como agra-

vantes das dores crônicas em geral, porém pouco 

considerados em programas de tratamento da 

dor articular. Estimular a participação em progra-

mas de emagrecimento e o acompanhamento 

com psicólogos e cuidados com a saúde mental, 

higiene do sono, atividade física moderada são 

estratégias terapêuticas que potencializariam efei-

tos dos fármacos no tratamento da dor articular.  

Os mitos que se destacam e persistem na 

Submeta artigos na 
Revista Dor, Pesquisa 
Clínica e Terapêutica
A Sociedade Bra-

sileira para o Estu-

do da Dor convida 

todos os associa-

dos, a enviarem 

seus artigos para 

serem publicados 

na Revista Dor. Para 

isso acessem nosso 

site www.sbed.org.

br. Junte -se a nós, faça você também 

parte dessa corrente do bem!

Comitês Científicos em Ação
A SBED conta com 12 comitês científi cos, ou seja, grupos de interesses específi cos 

no estudo da dor. Os comitês elegem seu Coordenador, Coordenador Científi cos e Se-

cretário a cada Congresso Brasileiros de Dor, e devem em sua gestão devem estimular 

pesquisas, ensino e divulgação da terapêutica da dor, despertar na comunidade, auxiliar 

os profi ssionais da área da saúde interessados no estudo da dor dentro de sua área de 

atuação. Além destas atividades, este ano os Comitês produzem 

artigos de atualização e informação que são publicados a cada 

bimestre em nosso site. Confi ra na Sessão Científi co/Artigos 

dos Comitês e confi ra as publicações que  já estão no site, 

com a participação dos Comitês das Ligas de Dor, Dor no 

Câncer, Dor no Idoso, Saúde Mental, Dor e Movimento e 

Cefaleia. Acesse nosso site mensalmente e acompanhe 

as produções dos nossos comitês. Participe enviando 

suas contribuições, junte-se a um comitê de seu interesse.

população em geral são as diferenças na per-

cepção da dor entre os gêneros e a componen-

te mecânica como cauda da dor articular. Para 

ressignifi car o mito da diferença na percepção 

a dor entre homens e mulheres, convidamos 

os leitores a acessar o material do Ano Mundial 

Contra a Dor na Mulher 2007/2008 no site da 

SBED. Talvez um dos grandes desafi os dos pro-

fi ssionais da saúde envolvidos no tratamento e 

diagnóstico  da dor articular seja desmistifi car 

sua propriedade casuística mecânica. A dor 

articular envolve sim problemas mecânicos, po-

rém também deve-se a questões infl amatórias, 

metabólicas eu que sá até neurofi siológicas.  

Uma série de Infográficos será lançada 

no site da SBED e nas redes sociais a fi m de 

reafi rmar ou desmistifi car estas informações 

sobre a dor articular.
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RELATO DE CASO

O 
termo espondiloartropatia, 

sinônimo de artrite soronega-

tiva, envolve cinco condições 

similares devido algumas ma-

nifestações clínicas como acometimento da 

coluna e de articulações sacroiiliacas, uveítes, 

entesitese dactilites. As condições chamadas 

de soronegativas - por não haver um exame de 

laboratorial que indique o diagnóstico – são: 

espondilite anquilosante, atritre reativa, psoriá-

tica, associada a doença infl amatória intestinal 

e espondiloartropatias indiferenciadas. Assim 

como em outras dores crônicas articulares, 

musculoesqueléticas ou neuropáticas, o 

tratamento envolve melhorar a qualidade de 

vida destes pacientes.

Relatos de casos de dores cronicas geral-

mente são ilustrados por extensa busca diag-

nóstica, inúmeros exames complementares, 

consulta com várias especialidades médicas 

e profi ssionais de saúde. Neste caso clínico, 

a paciente, mulher, jovem, 30 anos, casada, 

fonoaudióloga, ativa, pratica Yoga há anos, 

locomove-se de bicicleta no percurso casa-

-trabalho (aproximadamente 30 minutos cada 

percurso) tem histórico de dores lombares há 8 

anos e enxaquecas há 13 anos. Após dois anos 

de dores intensas em cintura escapular, cintura 

pélvica e cefaleias ela foi diagnosticada por um 

médico reumatologista com quadro clínico 

de Espondiloartrite (HLA B27 positivo, ASCA 

positivo). No mesmo mês do diagnóstico ela 

iniciou o tratamento com Enbrel® Etanercept. 

Sete meses após o início desta medicação ela 

apresentou um quadro de uveíte. Embora a 

intensidade das dores tenham reduzido, as 

mesmas ainda descritas como incapacitantes, 

prejudicam seu desempenho profissional 

e planejamento familiar. Lombalgias e exa-

quecas frequentes e uma sacroiliíte esquerda 

descrita como “gatilho para dores difusas”.

Paciente amante por viagens, impaciente 

por apresentar dores persistentes que preju-

dicam a qualidade do sono e há 6 semanas 

de uma viagem de aventura pelos Andes, ela 

procura auxilio de um profi ssional da fi siote-

rapia para ajudá-la a prepara-se à viagem. A 

fi sioterapia utilizou de métodos e técnicas 

Espondiloartropatia

apropriados para melhora da função biomecâ-

nica e controle neuromuscular de cintura esca-

pular, pélvica e região cervical. Após 3 semanas 

de terapia manual, cinesioterapia e exercícios 

terapêuticos a paciente apropriou-se de exer-

cícios e estratégias motoras e educativas para 

“quebra do ciclo vicioso da dor”, ou melhor, 

para reposicionamento musculoesquelético 

e minimizar compensações dolorosas a 

curto-médio-longo prazo. Paciente envolve-se 

intensamente no planejamento de sua reabili-

tação física. Realiza com assiduidade todas as 

atividades prescitas e manifesta atitudes de 

autoefi cácia no controle da dor.

Reabilitar é um processo que envolve mais 

do que as atividades cotidianas. Encarar uma 

viagem de aventura, com longos percursos 

em terreno irregular, cavalgadas são situações 

ímpares nas quais o corpo humano é desafi a-

do em seu controle motor, endurance e resis-

tência. Preparar o corpo para estas situações 

é sempre necessário para completar o ciclo 

da reabilitação e reeducação do movimento. 

A paciente iniciou aulas de equitação com 

orientação de profi ssional da educação física. 

Cuidado na postura e mobilidade lombosacra 

favoreceram sua evolução clínica e possibili-

taram o sucesso em sua viagem pelos Andes. 

Alguns meses após o retorno da vaigem, a 

paciente optou por trocar sua modalidade de 

equitação pela praticar natação, novamente 

com orientação e cuidados parar evitar lesões 

por sobrecarga e má postura em movimentos 

extremos da articulação do ombro. A cons-

ciência corporal da paciente, a assiduidade 

e seu compromisso com seu processo de 

reabilitação, somados à orientação de médico, 

fi sioterapeuta e professor de educação física 

favoreceram o sucesso de seu tratamento, 

melhora de qualidade de vida e inclusive ao 

planejamento familiar. Agora, a paciente relata 

ter coragem de planejar sua gravidez, sabendo 

que há recursos e estratégias para minimizar 

suas dores durante a gestação e após o parto. 

Fortalecer (empowerment) dos pacientes, esse 

é nosso caminho para vencer (d)as dores.

Juliana Barcellos de Souza, Ph.D. Fisioterapeuta

Cara nova na equipe da SBED!
A SBED trabalha e trabalha muito! E por 
trás de todo nosso trabalho da luta contra 
a dor, contamos com uma excelente 
equipe empenhada em nos ajudar. E agora 
somamos com mais uma funcionária 
na nossa equipe para nos ajudar a 
desenvolver um excelente trabalho. 
Seja bem vinda Agnes Fornazieiro!
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Na região noroeste do Estado do Espírito 

Santo fi ca Colatina-ES, uma das principais 

cidades do Estado, conhecida como a Prin-

cesinha do Norte. De lá vem o entusiasmo 

de alunos de vários cursos do Centro Universitário Do 

Espírito Santo – UNESC em criar desde novembro de 

2014 a Liga Acadêmica de Dor, Intervencionismo e Re-

abilitação (LIADIR), que trás na simbologia de uma pena 

a demonstração de que a queixa de dor pode e deve ser 

amenizada com o uso de conhecimento. Ao longo de 

2015 a LIADIR apresentou atividades diversifi cadas em 

sala de aula e anatômico em busca de conhecimento 

sobre a dor e para criar um modelo de aprendizado que 

possa ser de fácil assimilação.

Já no seu primeiro ano de criação fechou com 

chave de ouro ao realizar o I Simpósio de Dor reali-

zado em solo capixaba, durante dois dias no mês de 

outubro de 2015, com mais de 100 participantes e 

com palestrantes das áreas de medicina, fi sioterapia, 

educação física, enfermagem, bucomaxilo, conside-

rado um sucesso por quem compareceu.

Este ano a LIADIR se dedica ao estudo da dor nas 

articulações, conforme recomendação da IASP e da 

SBED, referências constantes da Liga. Atividades de 

Aprendizado Baseado em Problemas (PBL) em grupo, 

discussões em anatômico com peças de articulações 

e uso de ultrassom, apresentações com Ortopedista 

sobre propedêutica ortopédica das articulações, 

produção de diversos artigos que estão sendo con-

feccionados durante o ano (conforme orientação da 

SBED), sob a orientação de profi ssionais especialistas 

e membros da SBED e que serão entregues em breve.

Para este ano LIADIR já iniciou a programação do 

II Simpósio em Dor a ser realizado nos dias 28 e 29 

de outubro de 2016, mantendo apresentações que 

abrangem diversos profi ssionais da área da saúde 

e, desta vez, com palestrantes de reconhecimento 

nacional que lidam com Dor.

Dr. Lúcio César Hott Silva, coordenador do 

Comitê de Ligas de Dor da SBED 2016-2017

Liga acadêmica de Dor, 
Intervencionismo e Reabilitação

Em breve você que é sócio da SBED receberá o CONSENSO BRASILEIRO DE 
DOR NEUROPÁTICA, publicado com um Suplemento Especial da Revista Dor
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EVENTOS

Como todos puderam observar, começamos o ano com tudo! Marcando presença em eventos nacionais e 

internacionais, sempre levando a frente o nosso principal objetivo: Promover com excelência e ética o estudo da dor. 

Com muito dinamismo, estamos sempre realizando entrega da Nossa Revista e Jornal Dor e sorteando livros escritos 

por renomados profissionais da área da dor. Certamente é uma grande oportunidade de mostrarmos nosso trabalho 

da luta contra a dor, manter e ampliar o nível da nossa sociedade, trazer reconhecimento nacional e internacional, 

compartilhar conhecimento e atrair novos associados empenhados em fazer parte dessa força do bem, objetivando 

assim, um mundo melhor e sem dor. Veja abaixo as fotos de alguns eventos desse 1° semestre!

SBED marca presença em importantes eventos

Workshop da Dor do Hospital  
de Câncer de Mato Grosso

XI Congreso 
Latinoamericano 
de Dolor, VI 
Centroamericano 
y del Caribe de 
Dolor y Cuidados 
Paliativos  y de 
la XIV Reunión 
Iberoamericana  
de Dolor en junio 
año 2016

COPA - Congresso Paulista de Anestesiologia 2016

Aula inaugural do Curso de Medicina (UNI-RIO) 

41a Jornada de 
Anestesiologia do 
Estado do Rio de 
Janeiro (JAERJ) 
Vigilância e 
Resultados

II Fórum de 
Acupuntura
Fórum de 
Tratamento de 
Dor Articular
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Cleber Bon� m (Ponte Nova / MG)

Heide Kruklis (Curitiba / PR)

Wagner Montemor Andrade 

(Florianópolis / SC)

Sheila Soares de Araujo (Suzano / SP)

Marco Antonio Ramiro de Campos 
(Santos / SP)

Prisicla Silva (Canoas / RS)

Mary Anne Sirydakis 

(Florianópolis / SC)

Raquel Taumaturgo Brito 

(Macapá / AM)

Valeria Salazar (Recife / PE)

Neil Ramos (Mirassol / SP)

Na SBED quem ganha é você!

A SBED, sempre pensando em você, está promovendo vários sorteios de livros 

escritos por renomados profi ssionais especialistas em dor. No último sorteio 

que promovemos em nosso site sorteamos o livro “Dor Neuropática: Avaliação 

Psicológica e Dor”. Foram 10 livros para sorteio e 10 chances 

de você ganhar.  Agradecemos a todos que participaram 

do sorteio e se você não foi um dos ganhadores, 

não se preocupe, participe do nosso novo sorteio! 

Concorra a 1 livro “Ufa! Chega de Dor” 
autografado pela especialista 
em dor, Dra. Fabíola Minson. 
Não perca essa grande oportunidade. 

Nunca foi tão fácil ganhar prêmios!

CONFIRA OS 
GANHADORES 
DO SORTEIO

SORTEIO

• "Ondas acústicas para tratar a dor - Diretor 
científico da SBED, Dr. Paulo Renato, fala sobre 
o assunto (Jornal do Brasil - 24 de junho de 2016)

• "Segundo Diretor Científico da SBED (Dr. Paulo Renato), 
uso prolongado de analgésicos traz riscos à saúde. 
(Veja - 22 de junho de 2016)

• "Fibromialgia será tema de debate na Comissão de 
Assuntos Sociais. (Agência Senado - 14 de junho de 2016)

• "As dores aumentam durante os dias frios." 
Veja a entrevista do Diretor Financeiro da SBED. 
(Rádio CBN - 03 de junho de 2016)

• SBED apoia campanha para o Dia Mundial 

Veja os clippings mais acessados nesse 1º semestre
de Alerta para Transtornos Alimentares 

(Sociedade Brasileira de Diabetes - 01 de junho de 2016)

• Remédio usado contra infecção urinária pode causar 
dor nas articulações. (Tribuna Hoje - 30 de maio de 2016)

• Florianópolis recebe a Caminhada contra a dor 
crônica no Parque Ecológico do Córrego Grande 

(Floripa News - 30 de maio de 2016)

• Fórum de tratamento de Dor Articular em associação 
com a SBED (Clínica Dr. Hong Jin Pai- 25 de maio de 2016)

Confira mais notícias 

em www.sbed.org.br  
Confira mais notícias 

em 
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CIENTÍFICO

Em ano de combate a dor articular, nada 

mais importante que destacar a moda-

lidade da caminhada como exercício 

físico. A Sociedade Brasileira para o 

Estudo da Dor (SBED) e com parceria da Zodiac 

Produtos Farmacêuticos, conduzem o projeto 

nacional da Caminhada Pare a Dor. Este projeto 

visa proporcionar momentos de caminhada 

orientada, favorecer a troca de experiências e 

auxiliar o portador de dor crônica a desenvolver 

novas estratégias para o manejo da dor.

Convidar pacientes à caminhada confronta 

crenças e paradigmas em relação a dor. Contra-

põem-se ao preconceito de “adaptar-se e apren-

der a conviver com a dor”. Inicia o processo de 

quebra de paradigma do exercício físico como 

fator nocivo a dor crônica. A literatura científi ca 

é extensa sobre o tema. Em suma, defende-se 

o exercício físico orientado pois proporciona 

melhora em sistema musculoesquelético, car-

diovascular e respiratório; melhora na qualidade 

de vida e autoestima; além de induzir alterações 

neurofi siológicas de modulação da dor.  

A conscientização de que sentir dor não é 

normal e que a dor deve ser tratada motivou 

a criação da Campanha nacional “A dor para a 

vida das pessoas. Pare a Dor”, em 2009, com a 

realização de uma mobilização teatral rápida 

no Mercado Municipal de São Paulo. A ação 

 Caminhada Pare a dor

impactou centenas de pessoas no local e ge-

rou mais de 1,5 milhões em mídia espontânea 

na TV, revistas, jornais e internet, espalhando 

a notícia para mais de seis milhões de pes-

soas. Em 2011 a campanha adota o modelo 

de caminhada orientada, coordenada pela 

cinesiologista Mariana Schamas.

Atualmente ocorrem caminhadas Pare a 

dor em várias cidades do Brasil. Acompanhe 

na  tabela aos locais e dias das caminhadas 

espalhadas pelo Brasil. 

NOVIDADES PARA ÀS 

EQUIPES DA CAMINHADA!

Ser coordenador de um projeto voluntário en-

volve inúmeros desafi os, sendo a comunicação 

e divulgação do evento umas delas. Há alguns 

anos, a Caminhada Pare a Dor conta com apoio 

de uma assessoria de imprensa. Atendendo as 

sugestões das equipes da Caminhada Pare a Dor, 

a SBED desenvolveu um formulário online que 

será disponibilizado a cada coordenador da Ca-

minhada Pare a Dor.  Através deste instrumento 

poderemos avaliar a atuação da Assessoria de 

Imprensa, distribuição de Materiais, controlar a 

carga horária de colaboradores para emissão de 

certifi cado ao fi nal de cada ano e acompanhar 

as limitações e facilidades encontradas por cada 

uma das equipes espalhadas pelo nosso país 

continental.  Inovar implementando facilidades 

para a nossa atuação e comunicação, este é um 

dos objetivos da nossa gestão!  

CIDADE /ESTADO QUANDO OCORRE LOCAL COORDENADOR

São Paulo/SP 3as e 5as as 8h30-10h Parque do Ibiraquera portão 7 (depois do estacionamento) Mariana Schamas

Florianópolis/SC Último sábado do mês (8h30-9h30) Parque Ecológico Córrego Grande: Rua João Pio Duarte Silva Yuri Cordeiro Szeremeta 

Curitiba/PR
Último domingo do mês 9h30
semanal às 6as 18h-19h

Av. Wenceslau Braz (em frente ao Colégio Estadual 
Don Ábico Eusébio da Rocha) bairro Guaíra

Dra. Luci Mara França Correia e Dra. Maria Beatriz Campos

Belém/PA Último domingo do mês (6h30) Praça Batista Campos Dra. Edilsa Lemanski

Natal/RN 30 sábado do mês (15h30) Bosque dos Namorados (parque das Dunas) Dr. Levi Jales e Enf.Waleska Jessiane
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