Campanha sobre conscientização da dor crônica chega ao Congresso Nacional
Objetivo é chamar a atenção sobre os sintomas e incidência de um problema que afeta cerca de 60
milhões de brasileiros

Brasília, novembro 2014 – A Sociedade Brasileira de Estudo da Dor (SBED) promove, de 18 a 20 de
novembro, no espaço Mário Covas, uma campanha para disseminar informações e as formas corretas do
tratamento da Dor Crônica, um problema que atinge cerca de 30% da população mundial, segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS). Com a iniciativa, a SBED espera chamar a atenção da esfera pública
para uma importante discussão. “Temos trabalhado constantemente para atingir um maior número de
pessoas, uma vez que todos precisam ter a consciência de que sentir dor NÃO é normal. Existem medidas
que podem ser tomadas para melhorar os sintomas corretamente”, explica Siqueira.

Além de materiais informativos, a ação contará com um “Toten Itinerante” que irá mensurar a dor das
pessoas que participarem da enquete no local. Membros da SBED também estarão disponíveis para
esclarecer possíveis dúvidas e orientá-las. “A dor muitas vezes é tratada apenas como sintoma, porém, a
partir do momento em que dura um longo período de tempo e apresenta reincidência, passa a ser crônica
e deve ser encarada como doença, já que piora diretamente a vida do paciente. O trabalho, a qualidade
de vida e a rotina social de quem sofre com esse problema são pontos fortemente afetados”, explica José
Siqueira, presidente da SBED. Ainda de acordo com o presidente, no Brasil, os índices de prevalência da
dor crônica são alarmantes: um percentual médio entre de 20% e 40% dos brasileiros não tratam
corretamente da questão.
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