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Nos próximos dias encerraremos mais um ano, talvez o ano mais difícil das últimas dé-
cadas, porém um ano de provações e aprovações. 

Foi com muito esforço e dedicação que a diretoria, juntamente com seus colaboradores, 
e os comitês (coordenadores e membros) superaram as dificuldades financeiras e admi-
nistrativas impostas pela pandemia, reformou a sede e realizaram diversos eventos on-li-
ne ao lado dos parceiros. Contando com a participação ativa dos sócios.

Para o próximo ano, apresentaremos novos projetos, que valorizarão ainda mais nossos 
sócios, pois não esquecemos jamais que eles são e sempre serão os personagens princi-
pais da nossa história.

Medidas estão sendo tomadas para que o ano de 2021 passe de um ano de incertezas 
para um ano de realizações. O 15º CBDOR que seria realizado no mês de maio de 2021 será 
transferido para setembro de 2021, visando a segurança e bem-estar de todos os partici-
pantes, palestrantes, patrocinadores e colaboradores.

O distanciamento social serviu para relembrarmos o valor de algumas coisas que ha-
víamos perdido ao longo do tempo. Muitos amigos, colegas e familiares nos deixaram e a 
eles nossas eternas saudações. Aproveitamos também para saudar os que venceram esse 
vírus terrível.

“A confiança é ato de fé, e esta dispensa raciocínio.”
Carlos Drummond de Andrade

Desejamos a todos um feliz Natal e um próspero ano novo!

2020, o ano da resiliência

Paulo Renato Barreiros da Fonseca

Presidente SBED gestão 2020/2021
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Referências bibliográficas: 1. Freynhagen R, Serpell M, Emir B, et al. A comprehensive drug safety evaluation of pregabalin in peripheral 
neuropathic pain. Pain Pract. 2015 January;15(1):47-57. 2. Bula Prebictal® 50 mg. 3. Bula Prebictal® 75 mg e 150 mg. 4. Bula do produto 
– Prebictal® 100 mg.

PREBICTAL® (pregabalina). Cápsulas. Embalagem com 14 ou 28 cápsulas de 50mg, 75mg, 100mg ou 150mg. Uso Adulto. Uso Oral. 
Indicações: Tratamento da dor neuropática; terapia adjunta na epilepsia;transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG); fibromialgia. 
Contra-indicações: Hipersensibilidade à pregabalina ou componentes da fórmula. Advertências e Precauções: pacientes com 
intolerância agalactose, deficiência de lactase de Lapp ou má absorção de glicose-galactose não devem utilizar Prebictal®. Categoria de 
risco na gravidez: C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Pacientes não devem 
dirigir, operar máquinas complexas ou se engajar em atividades potencialmente perigosas pois Prebictal® pode produzir tontura e 
sonolência. Interações Medicamentosas: pregabalina pode potencializar efeitos do etanol e lorazepam. Prejuízo aditivo na função 
cognitiva e coordenação motora causado pela oxicodona. Redução da função do trato gastrintestinal inferior (obstrução intestinal, íleo 
paralítico, constipação) quando pregabalina coadministrada com medicamentos com potencial para produzir constipação (ex: 
analgésicos opióides). Reações Adversas: Tontura e sonolência (mais frequentes e principais motivos da descontinuação). Posologia: 
Dose inicial: 150mg/dia, em 2 ou 3 tomadas; pode ser aumentada para 300mg/dia (100mg três vezes ao dia ou 150 mg duas vezes ao dia) 
dentro de uma semana; dose máxima de 300mg para as dores neuropáticas, neuropatia periférica diabética e neuralgia pós herpética, 
e 600mg para demais indicações. Favor consultar a bula para lista completa de EA e detalhes sobre posologia. VENDA SOB 
PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA. Reg. MS: 12214.0082 (75mg e 150mg), 1.2214.0096 
(100mg) e 12214.0092 (50mg). SAC: 0800-166575. Informações adicionais disponíveis aos profissionais de saúde mediante solicitação 
a Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A. – www.zodiac.com.br.   

Contraindicação: hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da 
formulação. Interação Medicamentosa: Pode potencializar os efeitos de bebidas 
alcoólicas e de lorazepam.
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Pensando na segurança dos envolvidos e visando 
a realização do evento de forma presencial, a Co-
missão Organizadora do 15º Congresso Brasileiro 
de Dor, transferiu o evento de maio de 2021 para 
setembro de 2021. O Local será mantido, assim sen-
do o evento será realizado no 5º andar do Centro de 
Convenções Frei Caneca em São Paulo/SP.

Todos os protocolos dos órgãos reguladores se-
rão respeitados para que todos desfrutem do even-
to em segurança.

O evento trará novidades na parte científica para 
que ninguém fique de fora.

As inscrições serão abertas no primeiro trimestre 
de 2021 e o recebimento dos temas livres a partir 
de julho.

A programação preliminar, caderno de patrocínio 
e planta do CBDOR estão no site www.sbed.org.br.

Temos certeza de que juntos faremos o maior 
evento de dor da história da SBED. Estamos ansiosos 
para revermos vocês.

Até lá.

Comissão Organizadora do 15º CBDOR – 2021

15º CBDOR 2021
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Luci Mara França Correia

Diretora Cientifica SBED

O ano de 2020 realmente ficará marcado como um dos anos mais 
atípicos dos últimos tempos. A rotina foi alterada e os planejamen-
tos e ações tiveram que ser repensados, e não foi diferente para a 
nossa Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. Frente a este grande 
desafio o presidente deste biênio Paulo Renato Fonseca com boas 
ideias e muita ação realizou uma mudança rápida na rotina da So-
ciedade e junto com sua equipe desenvolveu atividades on-line 
para que a disseminação do conhecimento sobre DOR não parasse. 

Então, em 25 de junho de 2020 aconteceu o primeiro SBED res-
ponde um evento 100% online e 100% gratuito que contou com 
grandes convidados para discutir sobre o cuidado e segurança 
no tratamento de idosos durante a pandemia, este evento teve a 
participação dos médicos  Telma Zakka, Carlos Marcelo de Barros e  
Diogo Kallas Barcelos e foi moderado pelo presidente Paulo Renato, 
com a participação e perguntas ao vivo de toda nossa comunidade 
científica, o evento teve apoio da indústria Zambom e foi o início de 
uma grande jornada virtual.

A proposta de realizar um SBED responde ao mês era desafiadora 
e assim aconteceu, em julho o assunto discutido foi embasado por 
grandes profissionais do Comitê de Espiritualidade e Dor e do Co-
mitê de Práticas Integrativas e Complementares,  Mario Peres , Ma-
ria Belem Posso e Glaucia Cerioni, com uma abordagem holística, 
além da Prescrição e Reabilitação Física. 

Em agosto com o apoio da Cristália o tema desenvolvido foi so-
bre o manejo da dor oncológica e seus desafios, moderada pelo 
médico Guilherme Barros e uma excelente exposição do assunto 
trazidos pelos profissionais Carlos Marcelo de Barros, Angela Maria 
de Souza e Daniel Ciampi de Andrade. 

No mês setembro não foi diferente, e novamente com o apoio da 
Cristália foi realizado o SBED responde com o tema: “Uso racional 
de analgésicos opioides”, tema rele-
vante e atual já que a crise do uso de 
opioides nos Estados Unidos foi mui-
to noticiada em 2019. E como está no 
Brasil? Quem acompanhou o evento 
de setembro ficou por dentro desta 
informação. A moderação foi muito 
bem realizada por Paulo Renato com 
a participação dos médicos Lin Tchia 
Yeng,  Ricardo Kobayashi e  Durval 
Campos Kraychete.

E o confinamento pela pandemia 
da Sars-Cov-2 continua e este tema 
torna-se de grande importância pois 
muitos trabalhos científicos já esta-
vam trazendo o impacto deste pe-
ríodo à saúde física e emocional dos 
pacientes, para este assunto a mode-
radora que abrilhantou o encontro 
foi a diretora financeira da sociedade, 
Josimari de Santana e contou com a 

SBED-Responde um evento 100% online 
para a adversidade do ano de 2020

participação dos debatedores  Carlos 
Gropen Junior,  Adrianna Loduca e  
Mariana Camargo Palladini e o apoio 
da empresa Grünental. 

E para encerrar o ano, o SBED res-
ponde trouxe o foco para aquele no 
qual a Sociedade se dedica e se preo-
cupa: os pacientes que sofrem pela 
presença diária da dor crônica. Com 
o tema “Alinhamento das expecta-
tivas de tratamento e comunicação 
com o paciente”, o mês de novembro 
finalizou com chave de ouro estes encontros com a moderação 
da médica Fabíola Minson e a participação no debate da enfer-
meira Rosimary Amorin, o médico Andre Liggieri,  e da diretora 
cientifica da sociedade Luci França, pois com boa comunicação 
é possível entender qual a real necessidade daquele que busca o 
tratamento para sua Dor.

E assim a Sociedade finalizou o ano garantindo que apesar de 
um ano atípico suas ações não pararam, muito pelo contrário, a 
SBED foi ativa na disseminação do conhecimento sobre a temática 
dor em todos os seus canais de comunicação incluindo a informa-
ção ao leigo e a participação dos profissionais das diversas áreas 
da saúde com a visão multiprofissional e interdisciplinar que esta 
sociedade possui.

Agradecemos a todos que participaram ativamente para que 
estes eventos acontecessem.  Aos patrocinadores, moderadores 
e debatedores o nosso muito obrigada, e um obrigado especial à 
equipe técnica que trabalharam incansavelmente nos bastidores. 

Em 2021 continuamos, pois a SBED se preocupa com a sua Dor. 
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Em 20 de janeiro de 2020, a atual diretoria da SBED tomou posse 
de seus cargos, apresentando o planejamento estratégico para a 
gestão 2020-2021. Iniciamos o ano extremamente motivados com 
as novas possibilidades e ideias para trabalharmos em prol do for-
talecimento e manutenção da consolidação da Sociedade Brasileira 
para o Estudo da Dor (SBED). 

Porém, em menos de dois meses, assim como todos os demais 
brasileiros, fomos surpreendidos pela pandemia COVID-19, a qual 
casou muito estresse para a nossa sociedade, em termos de ajus-
te das demandas, adaptação ao novo cenário, compreensão dos 
impactos da pandemia, especialmente em termos de duração e 
tomada de decisão para replanejamento das metas e ações. Assim 
também, o relacionamento com nossos patrocinadores sofreu logo 
no início da pandemia, visto que todos os investimentos feitos na 
sociedade ou com ela pactuados pareciam depender da ocorrência 
das ações que estavam programadas.

Assim que entendemos a necessidade de mudança radical no 
nosso planejamento, e tomada de novas decisões, construímos um 
modelo de ambiente virtual, para efetivação de ampla geração e 
divulgação de conteúdos na área de dor.

Para tal, uma das ações reprogramadas no primeiro semestre de 
2020 foi a adequação da sede para possibilitar a realização de even-
tos virtuais, com sistema de audiovisual e ambientação completa-
mente adequados ao contexto e àquilo que nossos associados e 
população interessada merecem.

Neste ensejo, conseguimos a adesão de todos os patrocinado-
res (P&G, Allergan, Lilly, Cristália, Grunenthal, Zodiac, Zambom e 
Pharmausa) ao nosso projeto emergente, os quais se mantiveram 
apoiando a ações da SBED, demonstrando interesse em nossa es-
tratégia de sobrevivência e presença ativa enquanto sociedade. 

Sim, tratou-se de um projeto bastante audacioso, mas, ao mesmo 
tempo, hoje o avaliamos como exitoso, uma vez que possibilitou 
manter a sustentação financeira, em um ano de grave crise político-
-econômica, para além das questões de saúde. Dessa forma, estes 

Josimari Melo de Santana

Diretora Tesoureira – SBED

Nossa SBED na era COVID-19: superação em 2020
laboratórios entenderam nosso proje-
to e consolidaram a parceira.

Este nosso projeto de ambiente vir-
tual compreendeu duas frentes dis-
tintas: 1. construção de um estúdio 
profissional; 2. impulsão às atividades 
e propagação de conteúdo nas mídias 
sociais (a exemplo de Instagram, Face-
book e YouTube). Tais ações geraram 
maior visibilidade pela nossa socieda-
de, aumentou engajamento do públi-
co, e fez a SBED se tornar mais presente 
na vida dos seus associados, assim como ampliou possibilidade de 
acesso à informação e à sociedade para leigos, familiares e cuidado-
res, nossa maior missão como uma sociedade. 

Procedemos com ações para comunicações mais próximas e efe-
tivas com os membros dos Comitês de Dor da sociedade, fortale-
cendo uma relação já existente. Em 2020, alguns comitês já utiliza-
ram essa nova estrutura de ambiente virtual e ofertaram cursos e 
webinários na modalidade online síncrona. Um outro evento que 
passou a ocorrer virtualmente de forma mensal foi o SBED Respon-
de, gravado do nosso estúdio e transmitido por meu do nosso ca-
nal no YouTube. Estes eventos contaram com o apoio dos nossos 
patrocinadores.

Nosso site foi reformulado e atualizado. Nossas publicações per-
maneceram inabaladas conforme tradicionalmente aconteceu em 
gestões anteriores, a saber Jornal Dor, Jornal dos Comitês e Brazi-
lian Journal of Pain. 

Ainda neste sentido de publicações, nosso corpo diretor publi-
cou a tradução, para o português de Brasil, na íntegra do artigo 
científico publicado na Pain em 2020, de autoria de Raja e colabora-
dores, em Força Tarefa liderada pela Associação Internacional para 
o Estudo da Dor (IASP – International Association for the Study of 
Pain), que trata da revisão da definição de dor. Nossas diferentes 

formas de publicação se encontram tanto no Jor-
nal Dor assim como no Brazilian Journal of Pain.

Como projetos para 2021, pretendemos conso-
lidar e fortalecer nossas ações em múltiplos meios 
de ambiente virtual, refazer/firmar as parcerias e 
nos dedicarmos ao Congresso Brasileiro de Dor, 
em sua 15° edição. Estamos vigilantes e operantes 
acompanhando o cenário nacional para tomar-
mos a decisão mais segura e acertada para deci-
dirmos e anunciarmos o nosso grande momento 
de encontro e partilha em sociedade, o CBDor.

Excelência não se faz de oportunidades, mas de 
competência associada a constância e coerência 
de atitudes. E é assim ao que nos pretendemos e 
inclinamos, entregar ações e produtos de excelên-
cia para nossos associados e nosso público. E que 
todos nós SBEDianos e demais brasileiros tenha-
mos a longanimidade suficiente para superar os 
próximos desafios.
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Chega ao fim o ano de 2020, período em que so-
mos convidados a refletir acerca das construções rea-
lizadas durante o ano e sobre o que gostaríamos de 
levar para 2021. Dentre os projetos iniciados em 2020 
e que serão concluídos em 2021 pela SBED encon-
tra-se o “Tratado de Dor Neuropática”. Este projeto 
representa a realização de um sonho de Dra Mariana 
Paladdin, o qual foi reforçado pela chegada de Dra 
Lia Pelloso e Dra Anita Rocha, grupo que compõe o 
Comitê de Dor Neuropática há mais de seis anos. Os 
primeiros passos foram dados durante o período da 
pandemia, quando foram feitos os primeiros esbo-
ços. Colegas nacionais e internacionais foram conta-
tados. Estes contribuíram não só com a sugestão de alguns temas, 
mas com a sua “expertise” ao escrever os capítulos que serão parte 
do “Tratado de Dor Neuropática”. 

O pensamento é abordar temas relevantes para a compreensão 
e tratamento da dor neuropática desde uma revisão dos aspectos 
históricos e da sua fisiopatologia em diferentes contextos, finalizan-
do com um olhar mais profundo sobre os tratamentos disponíveis, 
sejam eles intervencionistas ou não. Para abordagem destes tópi-
cos foram convidados autores que tem muito domínio sobre estes 
temas, os quais colaboraram para a construção de 18 sessões e 121 
capítulos. As sessões serão discriminadas a seguir:

• Conceitos básicos em dor neuropática
• Diagnóstico de dor neuropática
• Exames complementares
• Anatomia e fisiopatologia da dor neuropática
• Síndromes dolorosas especificas no contexto da oncologia
• Dor neuropática no paciente não oncológico

Anita Perpetua Carvalho 
Rocha de Castro

Anestesiologista 
Salvador/BA

Mariana Camargo 
Palladini

Anestesiologista 
São Paulo/SP

Lia Rachel Chaves 
do Amaral Pelloso

Anestesiologista 
Cuiabá/MT

Tratado de Dor Neuropática

• Neuropatias craniofaciais atípicas
• Neuropatias centrais
• Síndrome dolorosa complexa regional
• Aspectos gerais no tratamento da dor neuropática
• Tratamento medicamentoso da dor neuropática
• Tratamento não medicamentoso da dor neuropática
• Tratamento intervencionista da dor neuropática
• Dor neuropática em veterinária
• Pesquisa clinica na dor neuropática
• Prevenção da dor neuropática e prognostico do paciente com 

dor neuropática
• Dor neuropática em pediatria
• Medicina regenerativa e dor neuropática
• Educação e dor neuropática
O “Tratado de Dor Neuropática” estará pronto em breve e deverá 

ser lançado no Congresso Brasileiro de Dor que ocorrerá em São 
Paulo no ano de 2021.

 www.sbed.org.br
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Multinacional farmacêutica privada
LÍDER EM DOR na América Latina no segmento 
de analgésicos de ação central*¹

» Fundada em 1946 em Aachen, na Alemanha
» Filiais em 30 países 
» 20% das vendas são investidas em Pesquisa e Desenvolvimento
» Presente no Brasil desde 2013

* Dados referentes a 2018
 1) IQVIA Health-2018

   Material aprovado em Abril/2020 
   M-N/A-BR-04-20-0002

CIÊNCIA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E
UMA ÚNICA VISÃO: UM MUNDO LIVRE DE DOR.


