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Uma das missões de nossa Sociedade Brasileira para o Estudo da 
Dor está em facilitar o acesso a informação atualizada sobre o tema 
dor. Alinhados a essa missão publicamos, com a parceria de edito-
ras, alguns livros importantes na área da dor, como o Tratado de Dor 
(Editora Atheneu, 2017); Algias Craniofaciais: Diagnóstico e Trata-
mento (Editora Atheneu, 2019) e Psicologia e dor: o que você deve 
saber (Editora dos Editores, 2019). A SBED também é responsável 
pela edição e publicação da Brazilian Journal of Pain, nosso perió-
dico científico bilíngue que tem alcançado maior reconhecimento 
na área com aumento de seu Impact Factor e novas indexações 
em andamento. Além disso, nesse 2020, iniciamos os cursos EAD 
da SBED, disponíveis em nosso site, gratuito aos associados. Muitas 
conquistas para todos, resultado de um trabalho de equipe. Você é 
a SBED, a SBED é você.  

Somado as ações da SBED, reconhecemos que muitos associados 
também publicam, estudam e divulgam a importância do conheci-
mento e atualização sobre o dor. Nesse ano de 2020, uma de nossas 
associadas e ex-diretora da SBED, Dra. Juliana Barcellos de Souza, 
publicou um o livro: Estratégias terapêuticas para o tratamento da 
dor. (Editora Educa a Dor, 2020). O livro teve seu lançamento on-
line e contou com a presença de nosso atual presidente Dr. Paulo 
Renato, a prefacista do livro é a diretora financeira Dra. Josimari 
de Santana. Por reconhecimento à SBED, ao aprendizado que lhe 
proporcionou, a autora presenteia-nos com 5 exemplares e ofere-
ce 30% de desconto para a aquisição do livro por parte de nossos 
associados*. 

O livro é dividido em quatro partes. Inicialmente a autora aborda 
e contextualiza a dor ao longo da história, de pesquisa e de para-
digmas. As teorias sobre a dor são discutidas de René Descartes à 
neuromatrix cortical de Ronald Melzack. O leitor é conduzido a re-
flexão sobre o que é a dor? 

A leitura do livro evolui para uma discussão da dor com uma for-
ma de expressão, logo uma forma de comunicação. Apresenta vá-

Acesso ao Conhecimento
rios exemplos clínicos da influencia dos princípios da comunicação 
sob a construção da aliança terapêutica e a adesão ao tratamento.

O “pulo do gato” está na terceira parte do livro; mas a autora 
destaca a importância de quebra de alguns paradigmas nas duas 
partes iniciais do livro antes de aplicar as estratégias com seus pa-
cientes. Essas estratégias foram utilizadas durante o estudo de dou-
torado da Dra. Juliana (Université de Sherbrooke – Qc/Canadá) com 
o objetivo de reduzir o abandono das pacientes com fibromialgia 
durante o tratamento/experimento. E funcionou! Houve apenas 
um abandono das 54 pessoas que seguiram o programa. Dentre as 
estratégias abordadas a autora explica e exemplifica, por exemplo: 
casos de modulação das expectativas, flexibilização, ressignificação 
e consequências indesejáveis da melhora. 

A última parte do livro discute a prescrição clínica fundamentada 
pelo conceito da Classificação Internacional de Funcionalidade e In-
capacidade (CIF/OMS) e da Prática Baseada em Evidência. Sob esses 
pilares a autora nos conduz a refletir sobre o significado e ação de 
prescrever um tratamento, cura ou estratégias para manejo da dor. 
Como prescrever de forma a facilitar a adesão e a participação ativa 
do paciente com dor?

No prefácio, a Dra. Josimari destaca a obra como um livro que lhe 
ajudará a pensar “fora da caixinha”, e descreve a leitura do livro como 
uma breve viagem da filosofia à evidência científica, espelhando as 
preciosas vivências e reflexões da autora. “Um conteúdo especial na 
área de dor crônica ajustada para a realidade e prática clínica no Brasil”

*Para comprar o seu livro com o desconto:
1.Seja sócio SBED2021
2.acesse o site e preencha seus dados
www.educaador.com/shop
3. Utilize o Cupom SBED2021
Desconto de 30% para membros da SBED.
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Diego Toledo R 
M Fernandes

Associado SBED
Integrante do comitê 

de Dor Urogenital
Gerente Médico da Zodiac

Caros amigos da SBED,

Gostaria de convidá-los para ingressar ao novo projeto SBED em parceria com a ZODIAC, a 
ACADEMIA DA DOR. Um curso com 22 aulas com grandes especialistas nos diversos assuntos da 
dor. As aulas são de aproximadamente 30 minutos, ministradas por integrantes dos comitês da 
SBED. Além disso, há a possibilidade de enviar as dúvidas e outros assuntos que permeiam as 
aulas para os especialistas de cada módulo.

Não perca a oportunidade de se aprofundar nos assuntos da dor e debater os temas com os 
especialistas num formato de academia online com certificação pela SBED no fim do curso.

Venha estudar na Academia da Dor certificada pela excelência da SBED com parceria ZODIAC.

Grande abraço e espero a todos na academia.

Convite Academia da Dor
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Jornal Dor é uma publicação da SBED, 

dirigida aos associados da entidade. As 

opiniões, ideias e conceitos emitidos 

em matérias 

ou artigos assinados são de  

exclusiva responsabilidade dos autores. 

É permitida a reprodução  desde que 

citada a fonte.

Edição de arte: MWS Design

Sociedade Brasileira para o 
Estudo da Dor (SBED)
Av. Cons. Rodrigues Alves, 937/02 
Vila Mariana – São Paulo – SP
CEP: 04014-012
Tel./Fax: 11 5904-2881| 5904-3959
E-mail: dor@dor.org.br 
Site: www.sbed.org.br
A logomarca da SBED está registrada 
no Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) e protegida 
contra o uso não autorizado.

Presidente
Paulo Renato Barreiros da Fonseca (RJ)
Vice-presidente
José Oswaldo de Oliveira Junior (SP)
Diretora Científica
Luci Mara França Correia (PR) 
Diretora Administrativa
Dirce Maria Navas Perissinotti (SP) 
Tesoureira
Josimari Melo de Santana (SE)
Secretária
Célia Maria de Oliveira (MG)
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apresentam dores frequentes e que 
tem ou não a oportunidade de serem 
assistidas por profissionais com expe-
riência na área da dor.

É certo que dentre os fatores que 
interferem no comprometimento de 
uma pessoa com o tratamento está 
o seu repertório de experiências e as 
estratégias que utiliza para manejar 
o quadro álgico, mas temos que levar 
em conta que a falta de conhecimento 
dos pacientes sobre os mecanismos de 

ação da dor e de como eles próprios po-
dem colaborar para a efetividade de seu 
tratamento também podem prejudicar 
um bom prognóstico. 

Em 2021 finalmente nasceu o novo li-
vro, agora dirigido as pessoas que apre-
sentam dores crônicas. Foram cerca de 5 
anos de ensaios até que amadurecesse o 

conteúdo deste novo material. Cada capítulo escrito e desenhos 
elaborados foram compartilhados com diferentes pacientes de ser-
viços públicos e privados que puderam ajudar a lapidar o texto de 
modo a torná-lo útil e de fácil compreensão. 

 O livro está pronto e posso garantir que foi uma construção a 
partir de múltiplas narrativas e histórias que foram sintetizadas nos 
depoimentos de dois pacientes fictícios: Dolores e Salvador, que 
junto comigo e com os meus colegas Barbara M Müller e Claudio 
Samuelian discutirão informações importantes para que cada leitor 
aumente seu conhecimento sobre como a dor funciona no corpo 

Todo profissional de saúde sabe que tratar de pessoas que so-
frem com dores crônicas é desafiador, pois não basta ter conheci-
mento das terapêuticas mais indicadas para cada diagnóstico de 
dor, múltiplos fatores podem interferir na efetividade ou não de um 
tratamento proposto. 

É comum que as pessoas que apresentam dores crônicas aguar-
dem que ao consultar um especialista na área da dor obterão um 
tratamento que será eficaz em curtíssimo prazo, mas sabemos 
que isto não ocorre assim tão linearmente, portanto nós profis-
sionais precisamos entender um pouco mais sobre as variáveis 
que podem interferir no comprometimento dos nossos pacien-
tes. Em 2015 tive a oportunidade de escrever um livro com dicas 
de como, nós profissionais, poderíamos 
tornar nossos pacientes mais aderentes. 
Na época o livro impresso obteve o apoio 
da SBED e foi distribuído para todos os 
sócios. Agora em 2020, foi realizada uma 
nova edição impressa e digital deste 
material subsidiada por uma indústria 
farmacêutica. O livro reúne informações 
e conhecimentos adquiridos ao longo da minha trajetória profis-
sional de 28 anos trabalhando com equipes multidisciplinares. 
Recebi o feedback de vários colegas, de diferentes especialidades, 
sobre como os temas abordados haviam auxiliado a fortalecer a 
aliança terapêutica com seus pacientes e, muitos, passaram a me 
indagar quando lançaria material semelhante dirigido para os 
pacientes. Logo a ideia de escrever um livro voltado para as pes-
soas que sofrem com dores crônicas vinha me instigando desde 
2015, mas tinha dúvidas sobre como deveria ser o seu forma-
to, de modo que pudesse vir a auxiliar inúmeras pessoas que 

Lidando Melhor com Minhas Dores Crônicas

Adrianna Loduca

Psicologa – São Paulo

e fortaleça seu autocuidado e autoestima, 
permitindo que transforme esta expe-
riência em algo benéfico que contribua 
para uma melhor qualidade de vida. 

Agradeço o apoio do Centro de Dor do 
HCFMUSP, em especial da Dra. Lin Tchia 

Yeng e do Dr. Manoel Jacobsen Teixei-
ra, da SBED, destacando o incentivo 

de seu presidente Dr. Paulo Renato 
Barreiros da Fonseca e a parceria 

com a indústria farmacêutica Libbs 
que permitiu a concretização des-
te projeto. 

Cada sócio da SBED recebe-
rá um exemplar e, em breve, 

também poderá ter acesso ao 
e-book (gratuito). Espero que 

todos possam usufruir do 
livro que foi feito com mui-

ta dedicação e desejo de 
contribuir para diminuir o 

sofrimento de nossos pacientes com 
dores crônicas.
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O projeto do Tratado de Dor Neuropática (TDN) começou há mais 
de 4 anos, após várias aulas e discussões sobre o tema, e a desco-
berta da necessidade de ensinar como tratar adequadamente a Dor 
Neuropática (DN).

Com esse intuito de construir um livro sobre o assunto, e ao rever 
a riqueza de detalhes a serem escritos, o livro se tornou o “TRATADO 
DE DOR NEUROPÁTICA”.

Seu objetivo é ajudar outros profissionais da área de saúde a 
entender esse tipo de dor, como diagnosticá-la e tratá-la de forma 
adequada visando encurtar o curso dessa doença que debilita a 
qualidade de vida do ser humano. Quanto antes tratar a  dor neuro-
pática aguda, menor  a incidência de cronificação.

Por ter se tornado um projeto audacioso, contei com a ajuda das 
editoras: a Dra. Lia Rachel e Dra. Anita Perpétua que participam da 
Diretoria do Comitê de Dor Neuropática da SBED e fomentam o co-
nhecimento, pesquisa e entendimento da Dor Neuropática (DN). 
Como co-autores foram convidados médicos engajados nos estu-
dos de DN e que se interessaram em fazer parte desse projeto.  

Dividimos o TDN em sessões e em capítulos para facilitar a pes-
quisa dos leitores. As sessões serão:

SEÇÃO 1 - CONCEITOS BÁSICOS EM DOR NEUROPÁTICA
SEÇÃO 2 - DIAGNÓSTICO DOR NEUROPÁTICA
SEÇÃO 3 - EXAMES COMPLEMENTARES
SEÇÃO 4 - ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA DA DOR NEUROPÁTICA
SEÇÃO 5 - SÍNDROMES DOLOROSAS ESPECÍFICAS NO CONTEXTO 

DA ONCOLOGIA
SEÇÃO 6 - DOR NEUROPÁTICA NO PACIENTE NÃO-ONCOLÓGICO
SEÇÃO 7 -  NEUROPATIAS CRÂNIO-FACIAIS ATÍPICAS   
SEÇÃO 8 - NEUROPATIAS CENTRAIS 

Tratado de Dor Neuropática
SEÇÃO 9 - SÍNDROME DOLOROSA 

COMPLEXA REGIONAL
SEÇÃO 10 - ASPECTOS GERAIS NO 

TRATAMENTO DA DOR 
NEUROPÁTICA

SEÇÃO 11 - TRATAMENTO 
MEDICAMENTOSO DA 
DOR NEUROPÁTICA

SEÇÃO 12 - TRATAMENTO NÃO 
MEDICAMENTOSO DA 
DOR NEUROPÁTICA

SEÇÃO 13 - TRATAMENTO 
INTERVENCIONISTA NA 
DOR NEUROPÁTICA

SEÇÃO 14 - DOR NEUROPÁTICA NA 
VETERINÁRIA 

SEÇÃO 15 - PESQUISA CLÍNICA NA DOR NEUROPÁTICA
SEÇÃO 16 - PREVENÇÃO DA DOR NEUROPÁTICA E PROGNÓSTICO 

DO PACIENTE COM DOR NEUROPÁTICA 
SEÇÃO 17- DOR NEUROPÁTICA EM Pediatria
SEÇÃO 18 - MEDICINA REGENERATIVA E DOR NEUROPÁTICA
SEÇÃO 19 - EDUCAÇÃO E DOR NEUROPÁTICA

Os autores convidados foram escolhidos a dedo, pensando 
na sua expertise e em seus focos de estudo. Contamos inclusi-
ve com autores internacionais que nos brindaram com capítulos 
específicos. 

Esta obra vai ter seu lançamento no CBDor 2021 em setembro, 
e espero que todos degustem do conhecimento que ela vai trazer 
para nossa prática clínica. 

Dra. Mariana 
Camargo Palladini

Editora-Chefe
CRM: SP 91.111 RQE: 558021

Médica Responsável do 
Centro Paulista de Dor
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