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T rabalhando por uma SBED maior” foi o título do 

editorial do Jornal Dor do primeiro trimestre de 

2016 e de 2017. E assim foi feito! Graças ao traba-

lho árduo de todo a equipe, vemos o crescimento 

contínuo de nossa instituição. 

A Diretoria, reafirmando o compromisso de engrandecer a SBED, 

não envidou esforços para enfrentar a crise que acometeu os mais 

diversos setores da sociedade civil e avançou, sem se deixar abalar 

pelos tempos difíceis.

Apesar das dificuldades, foram muitas as conquistas. Diretoria, as-

sociados e funcionários da SBED trabalharam de forma coesa, focados 

na mudança de rumos, valorizando a qualificação dos profissionais 

para o tratamento da dor aguda e crônica e aproximando-se dos 

pacientes por meio das redes sociais.

Considerando o fato de que a SBED é uma associação essen-

cialmente multidisciplinar, que congrega profissionais de saúde 

cujas áreas de atuação são diretamente ligadas à identificação e ao 

tratamento a dor, foi mantido o valor da anuidade para médicos e 

dentistas e diminuído para outras profissões, permitindo o acesso ao 

quadro de associados a um número maior de profissionais.

Foram feitas também significativas atualizações no Estatuto da 

SBED, tais como a adequação para o controle eletrônico das contas 

bancárias e a obrigatoriedade de apenas o Diretor Administrativo ser 

de São Paulo, possibilitando que os demais membros da Diretoria 

sejam de outros estados, o que torna a Diretoria mais representativa. 

Vale citar também a criação do Jornal dos Comitês e do Tratado de 

Biênio repleto de realizações!
Dor, além da determinação de os congressos CBDor serem fixados 

na cidade de São Paulo, sempre no primeiro semestre dos anos 

ímpares, sendo vedado o custeio de passagens e hospedagem para 

palestrantes, o que permitirá diminuir o valor das inscrições e facilitar 

a participação de todos os profissionais interessados no evento. 

É importante mencionar ainda a estruturação da SBED no sentido de 

favorecer que cada funcionário, apesar de ter uma atividade específica 

definida, possa assumir outras demandas eventuais. Deste modo, to-

dos devem possuir um conhecimento integral sobre o funcionamento 

da sociedade, de maneira que possam substituir os colegas em caso 

de férias ou quando um funcionário está fora da sede desempenhando 

atividades em prol da instituição, como já tem ocorrido com frequên-

cia, quando alguns colaboradores comparecerem em eventos com o 

objetivo de divulgar a sociedade e angariar novos sócios.

Irimar de Paula Posso 
Presidente

EDITORIAL

“

“Trabalhando por 
uma SBED maior” foi 

o título do editorial do 
Jornal Dor do primeiro 
trimestre de 2016 e de 

2017. E assim foi feito!”
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Foram criados comitês de Termografia, Técnicas Intervencionis-

tas em Dor, Práticas Complementares e Integrativas, de Cuidados 

Paliativos, de Regeneração Tecidual, Educação e Dor, Dor em Me-

dicina Veterinária, Dor e Segurança do Paciente, Dor e Medicina 

do Trabalho e iniciado um projeto no sentido de que cada Comitê 

organize eventos em sua área de atuação aberto a sócios e não 

sócios, com preços diferenciados menores para os sócios SBED. 

No mês de dezembro já foi realizado o primeiro curso organizado 

pelo Comitê de Ondas de Choque e já estão programados inú-

meros eventos para o próximo ano, como o I Simpósio de Dor em 

Veterinária da SBED, a ser realizado em abril.

Foi editado também o Suplemento 1 da Revista Dor com o 

Consenso de Dor Neuropática e o Suplemento 2 sobre Dor Pós-

-Operatória, além do Suplemento 3 sobre o fármaco Tramadol, que 

será publicado brevemente.

Outro grande projeto do ano foi a elaboração do Tratado de Dor 

da SBED, um marco no estudo e tratamento da dor em nosso país, 

lançado durante o 13° CBDor. Foram iniciados também os trabalhos 

para a elaboração do Livro de Dor Pós-Operatória da SBED, que será 

lançado durante o próximo ano, além do Livro sobre Dor Craniofacial, 

a ser lançado em 2019.

Realizamos ainda um levantamento epidemiológico sobre a dor 

crônica no Brasil, “Prevalence of chronic pain, treatments, perception, 

and interference on life activities: Brazilian population-based survey”, 

que incluiu um total de mil sujeitos de todo o Brasil, com apresenta-

ção no Congresso Mundial de Dor, em Yokoyama, e publicado na Pain 

Research & Management.

Nossa comunicação também cresceu muito em engajamento e maior 

produção de conteúdo para disponibilização no site, mídias sociais, 

revistas e jornais, assim como com a reformulação do site, canal onde 

passou a ser veiculado um volume ainda maior de conteúdo científico, 

tanto para o público leigo quanto para os profissionais, aumentando 

de forma substancial o número de visitantes, e consequentemente, 

ampliando a visibilidade da SBED.

Além disso, houve maior interação junto aos associados, pois 

lhes foi dada a oportunidade de divulgar as atividades cientificas 

e compartilhar o conteúdo através do site e outros meios de 

comunicação oficiais da sociedade.

A SBED apoiou institucionalmente eventos promovidos por socie-

dades parceiras, criando uma parceria institucional que proporcionou 

maior exposição da sociedade em eventos dos novos parceiros, além 

de maior destaque pela divulgação cruzada com as outras entidades.

Com o intuito de aumentar o quadro de associados, foi realizado 

um trabalho ativo voltado à manutenção dos sócios já existentes e 

captação de novos associados. Isso foi feito a partir do envio sistemático 

de comunicados para este públicos, com o objetivo de incentivá-los 

a acessar o site e efetuar o pagamento da anuidade diretamente no 

banco ou através da PagSeguro.

Houve ainda uma melhoria significativa na parte administrativa e 

financeira, com o aperfeiçoamento das cotações para impressos e 

redução dos gastos com  gráficas.

Também houve preocupação com a redução de custos com o envio 

de correspondência e aquisição de bens duráveis e de consumo, tendo 

sido adquiridos apenas artigos necessários para o bom funcionamento 

da sociedade, como relógio de ponto e uma impressora que garante 

maior produtividade na etiquetagem de correspondência. Também foi 

realizada a mudança da agência dos correios, eliminando gasto com o 

transporte das correspondências, além de redução na conta telefônica 

e renegociação com a GN1, empresa necessária para a submissão de 

artigos para a Revista Dor.

Foram feitas ainda melhorias nos pagamentos, com a adoção de nova 

dinâmica entre o departamento financeiro e a diretoria, evitando assim, 

atrasos e juros desnecessários.

Vale mencionar ainda a adoção de um novo método no controle do 

pessoal, que beneficia a sociedade e os funcionários, e a implementa-

ção das normas da “Medicina e Segurança no Trabalho”, exigência do 

Ministério do Trabalho. 

Foram contatadas dezenas de empresas, sendo negociados patro-

cínios institucionais e apoios para os eventos da SBED durante o man-

dato da atual Diretoria e também para o próximo biênio, com enfoque 

especial nos eventos promovidos pelos comitês.

Foram contratados também o sistema de gestão de sócios/financeiro, 

a agência Trama - para melhorar a assessoria de comunicação, bem 

como a plataforma para ensino a distância (EAD), que será implemen-

tado pela próxima Diretoria, além de aplicativo para reuniões online.

Apesar das notórias dificuldades financeiras devido à crise econô-

mica que assola o país, muitos foram os progressos, sendo mantida a 

estabilidade financeira da Instituição. 

A Diretoria do biênio 2016/2017 agradece a todos os que possibi-

litaram esse incontestável crescimento da sociedade, e tem a certeza 

que a Diretoria que conduzirá os destinos da SBED no próximo biênio, 

mesmo diante das dificuldades econômicas que enfrentará, não medirá 

esforços para fazer a SBED cada vez maior. Não posso terminar sem, mais 

uma vez lembrar que: “Você é a SBED e a SBED é você”.

“Foram iniciados 
os trabalhos para a 

elaboração do Livro de 
Dor Pós-Operatória da 

SBED, que será lançado 
no próximo ano”

EDITORIAL
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Nós, da SBED, agradecemos a 
contribuição de cada associado que 
compartilhou de nosso objetivo em 

comum em 2017: proporcionar bem-
estar e melhorar a qualidade de vida 
das pessoas. Um novo ano se inicia 

e, com ele, virão novas oportunidades 
e novas conquistas. Vamos, juntos, 

tornar 2018 um ano memorável! 
Boas festas!
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E a respeito da dor na 
emergência? De 0 a 10,  
quanto entendemos?

Stefan Welkovic, Jr.*

O 
contexto de uma emergência médica não esconde 
pudores. Nos meios de divulgação em massa, seja por 
meio das notícias de descaso ou das ficções de novelas 
e seriados, o ambiente das salas de emergência já é 

bem conhecido (algumas vezes com exageros, convenhamos). Não 
somente nelas mas também nas situações do cotidiano que urjam 
dos conhecimentos do nosso ofício, a “quase” certeza que se pode 
ter é a presença da dor - muitas vezes como protagonista. E, sendo o 
manejo do contexto de emergência um dever intrínseco a qualquer 
médico, especializado ou não, conhecer o comportamento da dor 
nessas situações será determinante nas condutas do profissional, 
podendo estas, na pior das hipóteses, ser decisivas sobre a corda-
-bamba que separa a vida em suas mãos da morte.

Por mais angustiante que esse cenário seja, principalmente para os no-
vos médicos que ingressam no mercado e que recorrem às emergências 
como primeira fonte de renda, o conhecimento baseado em evidências 
de seu manejo costuma dar conta da situação, mesmo quando não 
há muito o que se fazer. O grande problema é que justamente esse 
conhecimento, visivelmente um divisor de águas, hoje passa batido no 

ambiente acadêmico ou é ignorado pelos já formados quando buscam 
por atualizações. Não surpreende, portanto, haver um grande número 
de condutas errôneas nesses ambientes, cujos desfechos não somente 
podem causar uma baita dor de cabeça no médico, como também 
prejuízos inestimáveis nas vidas de que ele se dispõe a cuidar e em todo 
o contexto social-familiar que certamente as envolve. Dentre esses erros 
de conduta, está a subestimação do real valor clínico da dor – esta, que 
aparenta estar em vias de ser considerada um quinto sinal vital.

Foi justamente pensando nesta problemática que a Liga de Dor de 
Pernambuco incluiu como pauta do evento “De 0 a 10: quanto você 
sabe?” a dor na emergência e suas condutas. Este evento, logomarca 
criada pela LDPE aludindo jocosamente à Escala Visual Analógica, ocorre 
duas vezes ao ano desde 2016 e tem como propósito conscientizar 
estudantes de Medicina e médicos a respeito de temas sobre a dor, 
que é um assunto, não só no contexto de emergência, mas de uma 
forma geral, negligenciado. Os resultados têm sido positivos desde a 
sua criação: todos os eventos encerraram suas inscrições rapidamente 
e criaram longas filas de espera, contando com o interesse de médicos 
e estudantes. E este não fugiu às expectativas.

A sequência de palestras ocorrida no dia 13 deste mês nas depen-
dências da faculdade sede da Liga, a UNINASSAU, incluiu temas como 
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o diagnóstico diferencial das dores torácicas (Dr. Marçal Oliveira), arti-
culares (Dra. Cláudia Marques), abdominais (Dr. Marcelo Cabral) e das 
cefaleias (Dr. Igor Bruscky, coordenador da Liga), evidentemente tendo 
como prioridade os protocolos mais recentes de manejo em contexto de 
emergência. A Liga contou com a colaboração de profissionais renoma-
dos dentro do mercado Pernambucano, alguns dos quais responsáveis 
pela elaboração de alguns dos fluxogramas hoje difundidos Brasil afora, 
que deram palestras brilhantes sobre seus respectivos temas, sempre 
tomando cuidado para fugir ao estereótipo. Temas que se alongariam 
demais ou que são sempre abordados foram evitados, destituindo 
deste evento a constante presente nas palestras profissionais hoje em 
dia: a desatenção. Os aspectos mais práticos e normalmente não abor-
dados, além de casos clínicos habitualmente vistos nesses contextos, 
prenderam a atenção dos presentes, que em muito elogiaram o evento 
ao seu término. À inscrição, alguns quilos de alimento não perecível 
foram arrecadados e serão destinados ao Projeto Luz, evento de Natal 
das crianças da Creche Marinas.

Dentre os conhecimentos apreendidos, a amostra grátis que cabe 
dentro do maquinário deste texto compõe-se de três pontos. O pri-
meiro é que a clínica, apesar das frases de efeito de Hipócrates sempre 
fornecidas pelos professores em nossa formação ou nos últimos slides 
de todas as palestras e congressos, ainda é negligenciada, mesmo 
sendo ela o fator determinante de muitas das condutas dentro do 
ambiente de emergência. Todos os palestrantes se empenharam em 
trazer a ideia de que uma anamnese bem-feita é muito mais efetiva 
do que a análise de exames complementares, os quais, apesar disso, 
também foram abordados, mas de forma necessária e sucinta. Como 
segundo ponto, o evento trouxe à tona a problemática de que dores 
crônicas “agudizadas” são erroneamente tratadas como agudas e que 
manifestações dolorosas podem representar um agravo clínico, duas 
situações que não deveriam ser nenhuma novidade, mas que acabam 
passando batido, não sendo raro tratá-las, inclusive, por “frescura”. É 
muito cômodo dizer ao paciente que sua dor tem causa psicogênica ou 
do “stress” do dia-a-dia, promovendo-o, mesmo em situações de risco, 
de doente a réu. Esse diagnóstico, devo lembrar, é de exclusão e deve 
ser dado com total parcimônia - também, é claro, não incorrendo no 
erro de dizer que ele não existe.

A abordagem destes pontos serve ao propósito de conscientizar os 
interessados em dor de que este é um assunto ainda pouco discutido, 
não contando, por exemplo, com uma seção expressiva no Tratado 
de Dor da SBED ou sendo pouco abordado dentro de suas pautas na 
última edição do CBDOR. Isso não é diferente na formação médica 
habitual, que traz a dor como coadjuvante nas situações emergen-
ciais e fecha os olhos para as situações em que ela toma um ardiloso 
protagonismo. O curso “De 0 a 10: Dor na Emergência – o quanto você 
entende?”, por mais tímida e regionalmente limitada que tenha sido 
sua atuação dentro do panorama da dor na emergência, esconde 
em sua organização, portanto, uma proposta ainda mais importan-
te: a de trazer esses assuntos à tona no ambiente tanto acadêmico 
quanto profissional. Sensibilizar ambas as partes para as principais 
manifestações clínicas e situações possíveis serviu, e esperamos 
que continuará servindo, para compreender a importância de ter 
esses conhecimentos no arsenal de prática médica, independente 
de situação ou especialidade. É necessário estar com este arsenal 
sempre em mãos, já que os fantasmas da dor, assim como os das ou-
tras situações emergenciais, não têm hora nem lugar para aparecer.

Realizado o curso, concluímos que conseguimos cumprir o nosso 

objetivo de ampliar o interesse do público pelo tema, e mantemo-nos 
confiantes de que esse interesse se torne ainda mais abrangente. Afi-
nal, o estudo da dor e suas nuances está, para a nossa satisfação e da 
população, em ascensão. E é justamente a procura e o interesse nesses 
temas, tão cotidianos, mas ainda tão ignorados, que nos permitirá fazer 
a diferença no decorrer da nossa atuação profissional. E então, de 0 a 
10, o quanto você, enquanto médico, é capaz de fazer essa diferença?

*Coordenador científico da Liga de Dor de Pernambuco
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Você já ouviu falar  
na dor Nociplástica?

Juliana Barcellos de Souza

A 
dor é um fenômeno dinâmico. Sua compreensão aprimora-se 
por identificarmos diversos níveis de modulação e nos conduz a 
desmistificar um modelo linear unidirecional. Os mecanismos de 
modulação da dor parecem interagir entre si, cujo o contexto e 

as expectativas do indivíduo influenciam diretamente a percepção da dor.
A taxonomia da dor também se aprimora pelas observações e pesqui-

sas clínicas e experimentais. Há pouco mais de um ano, pesquisadores 
associados a IASP publicam uma reflexão sobre a necessidade de incluir 
um terceiro descritor as dores crônicas (1).

No último trimestre de 2017, o Conselho da IASP adota a recomen-
dação dos autores (1) e inclui o terceiro descritor mecanicista da dor, 
denominada Nociplástica (2).

A justificativa dos autores para a inclusão do terceiro mecanismo 
de dor fundamenta-se, em parte, pela redefinição da dor neuropática 
(3). Anteriormente a 2011, aceitava-se esta dor causada por disfunção 
que acometia o sistema nervoso somatossensorial. Ao excluir o termo 
“disfunção” e incluir o termo “doença” à definição da dor neuropática, 
um grande grupo de pacientes ficou sem um descritor patofisiolórgico 
válido para explicar sua experiência dolorosa. Pacientes com fibro-
mialgia, síndrome de dor regional complexa, síndrome do intestino 
irritável, dor lombar crônica, entre outras manifestações dolorosas não 
se enquadravam em dores nocicpetivas, nem em dores neuropáticas.

A nova taxonomia da dor, recomendada pela IASP, define três 
categorias de dor:

(1) dor nociceptiva: refere-se a ativação dos nociceptores, termi-
nações nervosas livres,  desencadeada por estímulos de dano real ou 
potencial ao tecido não-neural. A Dor nociceptica decorre de dano real 
ou ameaçado ao tecido não neural e é devido à ativação de nocicep-
tores. Este termo é projetado para contrastar com a dor neuropática. O 
termo é usado para descrever a dor que ocorre com o sistema nervoso 
somatossensorial normalmente funcionando para contrastar com a 
função anormal observada na dor neuropática. (4)

(2) dor neuropática: refere-se a dor causada por lesão ou doença que 
acomete o sistema nervoso somatossensorial.  A dor neuropática não é um 
diagnóstico.  Esta dor é uma descrição clínica que requer uma lesão ou uma 
doença que satisfaça critérios diagnósticos neurológicos. O termo lesão 
é sugerido quando as investigações diagnósticas (por exemplo: exames 
de imagens, biópsias, testes de laboratório) revelam uma anormalidade 
ou quando houve trauma direto identificado. O termo doença é proposto 
quando a causa subjacente da lesão é conhecida (por exemplo: acidente 

vascular cerebral, vasculite, diabetes mellitus). O termo somatossensorial 
refere-se às informações intrínsecas, sobre o corpo em si, incluindo órgãos 
viscerais, ao contrário de informações extrinsecas como, por exemplo, visão, 
audição ou olfato. A presença de sintomas ou sinais de dor evocada por 
toque - por si só - não justifica o uso do termo neuropático. A manifestação 
clínica de algumas doenças tem sido suficiente ao seu diagnóstico como a 
neuralgia do trigêmio, a neuralgia postherpética.  A investigação por testes 
de dor neuropática comumente produz dados inconclusivos ou mesmo 
inconsistentes. Desta forma o julgamento clínico é necessário para reduzir 
a totalidade dos achados em um paciente. (4)

(3) A dor Nociplástica define-se por aquela que dor que decorre 
da nocicepção alterada apesar de nenhuma evidência clara de danos 
nos tecidos reais ou ameaçados que causam a ativação de nociceptores 
periféricos ou evidência de doença ou lesão do sistema somatossen-
sorial causando dor. A manifestação clínica de dores nos pacientes 
pode ter uma combinação de componentes de dor nociceptiva e dor 
nociplástica, algopática ou nocipática. (4)

A implementação do terceiro descritor mecanicista da dor tem potencial 
clínico, científico e sóciopolítico. Estima-se que a aceitação do termo noci-
plástico facilitará a comunicação entre pacientes, clínicos e pesquisadores. 
A dificuldade na compreensão e aceitação de dores crônicas intensas, cujo 
exames e testes diagnósticos demonstram dados incoerentes ou mesmo a 
ausência de indicadores que justifiquem o sintoma, poderão ser contempla-
das pela nova terminologia. Cabe a comunidade clinico-científica conferir a 
validade à experiência do paciente em relação à dor; e estimular a pesquisa 
identificando a função nociceptiva alterada como uma área importante 
para estudos mecanicistas, estabelecimento de diretrizes de tratamento e 
desenvolvimento de novas estratégias de tratamento.

A Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, enquanto capítulo 
brasileiro da IASP, estimula a comunidade clínica e científica a estudar 
e validar a aplicabilidade do novo termo mecanicista a dor.

REFERÊNCIAS:
1. Kosek E1, Cohen M, Baron R, Gebhart GF, Mico JA, Rice AS, Rief W, 
Sluka AK. Do we need a third mechanistic descriptor for chronic pain 
states? Pain, 2016; 157:1382–6
2. IASP Council Adopts Task Force Recommendation for Third Mechanis-
tic Descriptor of Pain. www.iasp-pain.org/PublicationsNews/NewsDetail.
aspx?ItemNumber=6862&navItemNumber=643
3. Jensen TS, Baron R, Haanpaa M, Kalso E, Loeser JD, Rice AS, Treede RD. 
A new definition of neuropathic pain. PAIN 2011;152:2204–5.
4. IASP Taxonomy www.iasp-pain.org/Taxonomy#Nociplasticpain

Mista
Dores por mecanismos 

não identificadosNociceptiva NeuropáticaNociplástica

TIPOS DE DOR
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9TRATAMENTO DA DOR

Campanha quer 
regulamentar 
controle e 
tratamento da dor 
aguda e crônica

P ropor soluções para reverter o déficit de tratamento da 
dor entre os brasileiros é o mote da campanha BRASIL SEM 
DOR, lançada pela SBED na última edição do CBDOR no Rio 
Grande do Norte, que desenvolverá atividades em todas as 

regiões do país a partir do primeiro trimestre de 2018.
Segundo pesquisa epidemiológica inédita realizada em 2016 pela 

entidade, 37% dos cerca de 1 mil entrevistados manifestaram sofrer 
de dor crônica há pelo menos seis meses contínuos. As regiões onde 
as pessoas mais se sentem prejudicadas de alguma maneira pela 
dor são a Sudeste (38%) e a Sul (42%). As mulheres são as que mais 
reportam o problema no Norte (67%), Sudeste (55%) e Sul (60%), 
exceto no Nordeste (48%) e Centro-Oeste (50%).

NORMATIZAÇÃO – A principal medida defendida pela campanha é a 
implementação obrigatória de comissões de controle da dor e unidades 
de tratamento da dor aguda e da dor crônica. “A nova regulamentação 
será discutida com legisladores e gestores da política pública. Nossa 
proposta é determinar um prazo de três anos para que os hospitais de 
pequeno e grande porte e demais unidades assistenciais cumpram a 
norma, seguindo critérios específicos a cada tipo de estabelecimento. 
Embora os órgãos reguladores e fiscalizadores devam prevenir o abuso 
de medicamentos, o real problema do país é o subtratamento da dor 
nos diversos níveis, penalizando sobretudo os idosos e as pessoas mais 
carentes”, justifica Irimar Posso, presidente da SBED.

TREINAMENTO – A partir do momento em que a nova regulamen-
tação entrar em vigor, a campanha BRASIL SEM DOR entrará na fase de 
fomentar treinamentos na área de dor em cada estado, contemplando 
as equipes dos serviços hospitalares, ambulatoriais e emergenciais, 
sobretudo os profissionais de enfermagem. Para tanto, deverá contar 

com o apoio do poder público e da indústria.  A ação terá a chancela 
do Ano Mundial da IASP (International Association for the Study of 
Pain), cujo tema de 2018 é a “Educação em Dor”.

FOMENTO À PESQUISA E AO ENSINO – Mais duas medidas refor-
çam o caráter educativo da campanha. A primeira delas é o fomento 
à investigação científica por meio de estudos clínicos, experimentais, 
psicossociais, socioculturais e comportamentais, em parceria com 
o Ministério da Saúde, secretarias de saúde, fundações de amparo à 
pesquisa e empresas. Além disso, a BRASIL SEM DOR também quer 
incentivar o ensino da dor, portanto, pretende discutir com as princi-
pais universidadex e faculdades do país a adoção do currículo mínimo 
da dor em todas as especialidades envolvidas neste tratamento, com 
a inclusão de disciplinas da dor nos cursos de graduação, a oferta de 
cursos de especialização e a contratação de docentes. 

EFEMÉRIDE – De modo a valorizar o empenho da SBED e de seus 
parceiros pela melhoria da atenção à dor e chamar a atenção da socie-
dade brasileira para esta questão de saúde pública, a campanha BRASIL 
SEM DOR também vai discutir em Brasília a instituição de 29 de agosto 
como o Dia Nacional de Combate à Dor. Nesta mesma data, em 1983, 
a entidade foi fundada em São Paulo, sob a coordenação dos neuroci-
rurgiões Jorge Roberto Pagura e Moacir Schnapp.

RELACIONAMENTO – Para ampliar o alcance dos seus objetivos, 
a campanha BRASIL SEM DOR buscará adesões entre as sociedades 
de psicologia, enfermagem, neurocirurgia, odontologia, oncologia, 
medicina intensiva, neurologia, fisioterapia, anestesiologia, cuidados 
paliativos, farmácia, entre outras especialidades. Os apoios também 
serão debatidos com universidade, grupos de pesquisa, representantes 
dos hospitais, centros especializados em dor, ONGs, defesa do consu-
midor e parlamentares. A ideia é criar um abaixo-assinado eletrônico 
para registrar os diversos apoios de especialistas e do público em geral.

As informações sobre o andamento da campanha serão compartilhas 
através dos canais de comunicação da SBED e de seus parceiros. 

As regiões onde as 
pessoas mais se sentem 
prejudicadas de alguma 
maneira pela dor são a 
Sudeste (38%) e a Sul (42%)
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AGENDA

36° Congresso Internacional 
de Odontologia de São Paulo 
31/01 a 03 de fevereiro 
São Paulo/SP

I Congresso Internacional de Cuidados 
Paliativos de Castelo Branco  
23 e 24 de fevereiro 
São Paulo/SP

I Congresso Brasileiro de Fisioterapia 
Pélvica e Saúde da Mulher 
16 a 18 de março 
Fortaleza/CE

3º Congresso da Sociedade Brasileira de 
toxina botulínica e implantes faciais SBTI 
13 e 14 de abril 
São Paulo/SP

COPA - Congresso Paulista de Anestesiologia 
26 a 29 de abril 
São Paulo/SP

XI ENNEC – Encontro Norte Nordeste de 
Cirurgia e Traumatologia Buco Maxillo Facial 
03 a 05 de maio 
Maceió/AL

I Congresso Internacional de Terapia 
Manual e Posturologia 
04 a 06 de maio 
Recife/PE

9º Congresso Mundial do Instituto Mundial da Dor – Wip 
09 de maio 
Dublin/Irlanda

XXII Congresso Brasileiro de Fisioterapia 
30/05 a 02 de junho 
Belo Horizonte/MG

III Congresso Brasileiro de Psicologia Positiva 
26 a 29 junho 
São Paulo/SP

VIII Congresso Interdiciplinar de Dor da USP 
04 a 09 de julho 
São Paulo/SP

Simpósio Internacional do Instituto COI 
10 de agosto 
Rio de Janeiro/RJ

XXXII Congresso Brasileiro de Cefaleia 
30/08 a 01 de setembro 
Porto de Galinhas/PE

18° Congresso Mundial de Dor 
12 a 16 de setembro 
Boston/USA

10º Congresso Internacional de Fisioterapia 
20 a 23 de setembro 
Fortaleza/CE

65º CBA - Congresso Brasileiro de Anestesiologia  
10 a 14 de novembro 
Belém/PA

70º Congresso Brasileiro de Enfermagem
XX XXX XXXX
Paraná

SIMPÓSIOS DOS COMITÊS DA SBED
I Simpósio do Comitê de Dor Neuropática 
24 e 25 de março 
São Paulo/SP

I Simpósio do Comitê de Dor Orofacial 
30 de março 
Fortaleza/CE

I Simpósio do Comitê de Dor em Veterinária 
8 de abril 
São Paulo/SP

I Simpósio do Comitê de Cefaleia 
28 de abril 
São Paulo/SP

I Simposio do Comite de Dor e Segurança do Paciente 
12 de maio 
São Paulo/SP

I Simpósio do Comitê de Saúde Mental e Dor 
26 de maio 
São Paulo/SP

I Simpósio do Comitê de Dor no Idoso 
11 de agosto 
São Paulo/SP

Calendário de eventos 2018
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2017: Ano Mundial  
contra Dor Pós-Operatória

Em consonância com o Ano Mundial contra 

a Dor Pós-Operatória da IASP, a SBED, com o 

apoio da Cristália Produtos Químicos Farma-

cêuticos, publicou o Suplemento da Revista 

Dor: Pesquisa, Clínica e Terapêutica, voltado 

inteiramente para a atualização na Fisiopa-

tologia e Tratamento da Dor Pós-Operatória. 

Foram mais de 140 colaboradores que se 

dedicaram e doaram sua expertise para a 

construção dos 62 capítulos da Revista, distri-

A missão da SBED é promover com 

excelência e ética o estudo da dor, 

atuando com pioneirismo e comparti-

lhando conhecimentos com outras es-

pecialidades. Para tanto, a Sociedade fo-

menta e realiza pesquisas e publicações, 

promove eventos, cursos e palestras 

para profissionais da saúde. Além disso, 

SBED publica suplemento especial
buída aos seus associados e aos participantes 

do 13º CBDor. 

A publicação da Revista visa contribuir com 

as centenas de milhões de pacientes que 

passam por procedimentos cirúrgicos todos 

os anos, proporcionando conhecimento atua-

lizado aos profissionais de saúde que, cada dia 

mais, se deparam com o aumento de técnicas 

especializadas em diminuir ou evitar os efeitos 

da dor aguda pós-operatória. 

Associados SBED têm acesso  
a diversos benefícios. Conheça!

disponibiliza grande volume de informações 

para a sociedade civil sobre o tema.  

Os associados SBED, além de se tornarem 

membros da mais relevante e atuante Socie-

dade Científica em Dor da América Latina, 

possuem acesso à diversos benefícios. “Só 

em 2017, publicamos periódicos, Jornais 

da Dor e criamos a Revista dos Comitês. 

Também realizamos o CBDor, maior 

congresso de estudos da dor do Brasil e 

publicamos o Tratado da Dor, a primeira 

publicação a compilar informações 

históricas sobre dor e suas especificida-

des”, comenta o anestesiologista Irimar 

Posso, presidente da SBED.

As publicações citadas são de livre 

acesso apenas para os associados. Além 

disso, os membros possuem descontos 

em todos os eventos e livros produzidos 

pela SBED, acesso à sala de reuniões da 

Sociedade e podem participar de comis-

sões, consensos, comitês e comissões da 

SBED. Apenas os sócios da SBED podem 

ser palestrantes no CBDor.

“Acreditamos que o estudo da dor é 

um assunto de grande importância e 

que existe um universo de possibilidades 

para seu desenvolvimento”, comenta 

dr. Irimar Posso. “Além disso, estamos 

criando nosso programa de EAD e uma 

plataforma de chats e reuniões online, 

para discutir temas específicos. Os as-

sociados também poderão participar 

dessas atividades”, finaliza o presidente. 

NOTAS
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A SBED deliberou em assembleia do dia 25/11 a criação do Co-
mitê de Ondas de Choque. A Terapia é um tratamento não invasivo, 
importante para pacientes com dores crônicas e problemas muscu-
loesqueléticos, reconhecido e utilizado em diversos países.

O comitê será coordenado pelo doutor Paulo Roberto Dias dos 
Santos e terá como principal objetivo o ensino, com promoção de 
atividades presenciais e à distância, levando conhecimento atuali-
zado sobre a terapia. Também estimulará a participação em eventos 
científicos e publicações pela Sociedade. 

SBED cria Comitê de Ondas de Choque

Importantes iniciativas no campo da segurança do paciente são 
realizadas com o objetivo de prestar uma assistência de qualidade 
reduzindo riscos para o paciente, no entanto poucas dessas ações 
envolvem a redução do risco do paciente sentir dor no ambiente 
hospitalar. Embasado no pressuposto de que a dor não avaliada e 
consequentemente não tratada de forma adequada pode trazer danos 
ao paciente, como aumento do sofrimento, prolongamento do tempo 
de internação e piora do estado geral foi também inaugurado no 13 

Como primeira atividade do recém-criado Comitê de Ondas 
de Choque, a SBED promoveu em São Paulo, no último dia 9 de 
dezembro, o I Curso de Ondas de Choque. 

O curso prático-teórico foi ministrado pelo dr. Paulo Roberto Dias 
dos Santos e contou com a presença de 22 profissionais de saúde 

Novo Comitê de Dor e 
Segurança do Paciente

I Curso de Ondas 
de Choque é 
realizado em SP

CBDor o Comitê de “Dor e Segurança do Paciente” com o objetivo 
de estabelecer um diálogo junto à SBED que vise envolver (além da 
equipe interdisciplinar de saúde, toda a categoria de enfermagem) e 
desenvolver estratégias no âmbito nacional (alinhadas com o novo Pro-
grama Brasil sem Dor), que reduza “o risco de sentir dor” nos hospitais. 
O novo Comitê conta com a coordenação geral da Enfermeira Mestra 
Áquila Lopes Gouvêa, coordenação científica do Médico Hermann dos 
Santos Fernandes e secretária Enfermeira Dra. Janaina Vall.

“A criação de um comitê de Ondas de Choque na SBED é um 
grande avanço na divulgação desta importante terapia no meio 
científico, devido à representatividade que a sociedade tem, tanto 
nacional quanto internacional”, comenta dr. Paulo Dias. 

O comitê, que tem como coordenador científico o dr. Ricardo 
Kobayashi, e como secretária a dra. Ana Claudia Pinto de Souza, já 
executou sua primeira atividade, o I Curso de Ondas de Choque em 
São Paulo. Acompanhe as atividades em 2018! 

de diversos Estados e várias especialidades, como ortopedistas, 
anestesistas, fisiatras, médicos de dor e veterinários. 

O evento abordou o uso da terapia em diversas patologias, como 
fascite plantar, tendinite crônica de ombro, tendinite patelar, lom-
balgia, cervicalgia e feridas crônicas de pele.

“Ficamos muito satisfeitos pelo resultado e pelo grande interesse 
demonstrado pelos participantes. Em 2018, com certeza daremos 
continuidade às atividades”, finaliza o palestrante, dr. Paulo Dias. 
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A SBED participou do 64° Congresso Brasileiro de Anestesiologia Brasileiro, 

que aconteceu em Curitiba entre 10 e 14 de novembro. O congresso é pro-

movido pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia e contou com estande 

da SBED. No evento, a instituição distribui material institucional, avaliou traba-

lhos científicos e sorteou cinco livros Dor Neuropática e um Tratado de Dor. 

Com mais de 300 inscritos, o sorteio foi realizado pelo anestesiologista e 

membro da SBED dr. Eric Benedet Lineburger. Os ganhadores do volume 

Dor Neuropática foram Leonardo de Freitas Nascimento de São Paulo, Glau-

ber Rocha Peclat do Espírito Santo, Décio da Silva e Silva do Maranhão, Eduar-

do Bezerra dos Anjos do Pará e Gizy Seualho Batalha de Souza, do Amazonas.   

A anestesiologista Mirtes Sales Carvalho Costa foi a ganhadora do Tratado da 

Dor e se emocionou, pois sua área de estudo é justamente a dor. Diversos 

sócios SBED estiveram presentes, incluindo o ex-presidente dr. João Batista 

Santos Garcia (2011 – 2012), que participou como avaliador e palestrante. 

SBED marca presença em 64º CBA

Assembleia Geral na sede da SBED
A Assembleia Geral da SBED realizada no dia 25/11/2017 aprovou alterações no artigo 51 do Estatuto e nos artigos 2º e 26 do Regi-

mento do CBDor, e a criação da Jornada Brasileira da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. A seguir o texto das alterações aprovadas 

e o preambulo da JBDor.

Alteração do artigo 51 do Estatuto - O congresso Brasileiro de Dor, promovido pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, será bienal, 

realizado durante o primeiro semestre dos anos com final impar, sempre na cidade de São Paulo.

Alterações nos artigos 2º e 26 do Regimento do Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Artigo 2º. O CBDOR 

será bienal, realizado durante o primeiro semestre dos anos com final impar, sempre na cidade de São Paulo. Artigo 26. É vedado ao 

CBDOR prover ajuda de custo como passagens, estadias, alimentação e traslados aos palestrantes. Parágrafo único. Todos os palestrantes 

estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição do CBDOR.

Criação da Jornada Brasileira da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. A SBED institui as jornadas Brasileiras de Dor (JBDor) que 

ocorrerão duas nos anos pares e uma nos anos impares. Parágrafo único. Nos anos pares as JBDor deverão ocorrer uma em cada semestre 

e nos anos impares ocorrerão no segundo semestre. As JBBDor receberão patrocínio da SBED e a sua organização ficará a cargo da Diretoria 

da SBED com a Diretoria da Sociedade Regional Estadual de Estudo da Dor em cujo estado que a JBBDor ocorrer. As jornadas não poderão 

acontecer na cidade de São Paulo. O texto completo está disponível no portal da SBED.
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No último dia 08 de novembro, o Hospital 
São Carlos de Fortaleza-CE, recebeu a visita 
da SBED a fim de obter a Certificação em Dor. 
Trata-se do “Projeto Inovador” em parceria com 
a Mundipharma. Há 29 anos no mercado pou-
co a pouco, o Hospital São Carlos transformou-
-se em um dos mais completos complexos 
hospitalares da cidade. Com valores como 
ética, reconhecimento profissional, susten-
tabilidade e segurança do paciente, possui 
a missão de promover assistência hospitalar 
especializada com resolutividade, humaniza-
ção e tecnologia diferenciada, incentivando 
a atualização científica. Estavam presentes os 
diretores Dr. Francisco Monteiro e Marcia Real, os coordenadores 
do protocolo Dr. Túlio Osterne e a Dra. Raquel Pinheiro, gestores e 
responsáveis pelos cuidados aos pacientes. A visita foi conduzida 
pela Enfermeira Conceição Almeida Carvalho, Coordenadora do 
Escritório da Qualidade e Núcleo de Segurança do Paciente. A 
Farmacêutica Jacqueline Oliveira, representando a Mundipharma 

Certificação 
em Dor

e Enfermeira Dra. Janaina Vall representando a SBED avaliaram o 
protocolo de avaliação e tratamento da dor proposto pelo hospital 
e observaram surpreendente comprometimento da equipe em 
relação ao alívio da dor, além da adequação prática da proposta. 
Foi um momento de grande aprendizado e troca de experiências 
para todos os envolvidos.

As duas dores crônicas mais comuns no país, que são 
motivo de reclamação de 60% dos pacientes, são as dores de 
cabeça, que geram o maior número de queixas nos pronto 
socorros, e as de coluna, considerado como o problema que 
mais ocasiona afastamento de profissionais do trabalho. 

As patologias são tema da nova série do doutor Dráuzio Va-
rella no Fantástico, que contou com a participação da SBED. 
Nas reportagens, o diretor científico da Sociedade, dr. Paulo 
Renato B. Fonseca, junto a diversos profissionais, aborda as 
causas mais comuns de dor, sua prevalência e tratamentos. 

Essa Dor que não 
Passa: série do 
Fantástico conta com 
participação da SBED

A SBED, sempre pensando em você, promove vários sorteios de 
livros escritos por renomados profissionais especialistas em dor. No 
último sorteio que promovemos em nosso site, sorteamos o livro 
“Gerenciamento da Dor e a Enfermagem” das Dras. Marcia Carla 
Morete e Erica Brandão.

Agradecemos a todos que participaram do sorteio e fique atento 
ao nosso site e mídias sociais, em breve faremos novos sorteios! 

Nunca foi tão fácil 
ganhar prêmios!
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