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1.DEFINIÇÃO
Em 1994 a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) apresentou
uma definição de dor neuropática (DN) como uma “dor iniciada ou causada
por uma lesão primária ou disfunção ou perturbação transitória no sistema
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nervoso central ou periférico”. Este conceito gerou muita discussão,
especialmente no termo “disfunção”, que poderia ser uma fonte de confusão.
Após vários anos, em 2008, o Grupo de Interesse em Dor Neuropática da IASP
propôs uma nova definição, “dor que ocorre como uma consequência direta
de uma doença ou lesão que afete o sistema somatosensorial”. Com esta
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nova proposta faz-se uma alusão ao fato de que DN necessita ser diferenciada
de dor secundária a neuroplasticidade no sistema nociceptivo (sensibilização
central), como por exemplo, condições dolorosas inflamatórias que gerem
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intensa estimulação nociceptiva. Ainda, DN é diferente de dor musculo-
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neurológicas. O termo “doença” refere-se a processos patológicos especí-
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um dano macro ou microscopicamente identificável. A DN é uma síndrome
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dolorosa crônica em que o mecanismo que gera a dor é encontrado em
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algum local das vias nociceptivas, sem inicialmente estimular os nociceptores,
contrariamente ao que acontece com a dor nociceptiva ou fisiológica.

2. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS
Dados da literatura variam, mas reportam uma prevalência de DN em torno
de 8% da população geral, provavelmente por conta da metodologia utilizada e das ferramentas para o diagnóstico. Na América Latina, a DN afeta
2% da população, sendo que 15 pacientes de cada 100 que procuram auxílio
médico por dor, sofrem de DN. Na prática diária, os casos mais comumente
encontrados nesta região foram lombalgia com componente neuropático,
neuropatia diabética, neuralgia pós-herpética, e DN como uma complicação
pós-operatória.
Apoio

Para a vasta maioria de síndromes neuropáticas, não há precisa informação
sobre o percentual de sujeitos que reportem DN. Contudo, tem-se estimado
que cerca de 5% dos pacientes com lesão traumática de nervos sofram de dor e
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que a prevalência de neuropatia dolorosa em pacientes diabéticos alcance 16%.

Quando se suspeita de DN é importante avaliar algumas modalidades

Em pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral, estima-se 8% de dor

somatosensoriais, como o toque, a vibração e a temperatura. Técnicas para

neuropática central e em torno de 28% em pacientes com esclerose múltipla.

quantificar estas modalidades incluem o uso de filamentos de Von Frey,
vibrametria e equipamentos para verificar a percepção térmica de calor e frio.

3. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS
O diagnóstico de DN é baseado em pelo menos três itens:

Em suma, o diagnóstico de DN periférica ou central deve ser considerado
somente quando a história e sinais são indicativos de lesão nervosa que afete
o sistema somatosensorial em conjunto com uma distribuição da dor

a. Descrição da dor pelo paciente e outros sintomas subjetivos (queimação, fisgadas, choques elétricos, etc)
b. Avaliação de sinais clínicos objetivos de disfunção nervosa ou de
testes laboratoriais que demonstrem tais alterações.
c. Resposta positiva a um tratamento com fármacos que são do
manejo da dor neuropática.

relacionada de forma neuroanatômica e com anormalidades sensoriais
dentro desta área dolorosa.

4. SINAIS DE ALARME EM DN
Há sinais e sintomas que alertam o clínico para a necessidade de prioridade
na avaliação em condições médicas mais sérias. Nestes casos é importante a
intervenção de um especialista. Estes sinais serão divididos em bandeiras

A avaliação do paciente deve-se focalizar no grau de comprometimento do

vermelhas e amarelas.

sistema somatosensorial, em déficits neurológicos, em comorbidades do
sistema límbico e da cognição, e finalmente, no impacto geral da dor na

a. Bandeiras Vermelhas

saúde e qualidade de vida dos pacientes. Não se pode deixar de pesquisar a

Quando há história de:

presença de depressão, ansiedade, ideação suicida, distúrbios do sono,

 câncer,

agitação psicomotora, desilusões, alteração de atenção e de memória,
mudanças de comportamento social, etc.
A dor neuropática pode ser projetada, isto é, pode ser percebida em um
território da inervação de um nervo lesado devido a organização somatotópica cerebral. A distribuição neuroanatômica correlaciona-se com o nível
da lesão e dá suporte para o diagnóstico de DN. Em algumas situações, como
a dor de origem central, isto é mais difícil pois nem sempre há uma correlação
adequada.

 infecção nos últimos três meses,
 terapia anticoagulante ou discrasia,
 uso de sangue ou imunossupressores (ex. corticoesteroides),
 doença óssea metabólica,
 significante perda de peso nos últimos seis meses de causa
desconhecida,
 perda auditiva, tinidos, instabilidade postural,
 sintomas neurológicos focais ou progressivos,

A DN habitualmente está associada a sensações anormais espontâneas e
fenômenos sensoriais como parestesias e disestesias. A alodinia (sensação
de dor após estímulos não dolorosos) geralmente está presente, mas também pode ocorrer em outras condições dolorosas, tais como queimaduras
de pele e artrite reumatoide.

 alterações de marcha, poliartralgia, doença cardíaca,


sudorese noturna,

 diabetes mellitus com pobre controle da glicemia,
 inúmeras visitas médicas sem sucesso,
 tentativa de suicídio,
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 massa abdominal pulsátil,
 alterações tróficas na área dolorosa,
 sinais de desnutrição, perda de controle esfincteriano,
 fraturas patológicas com DN,
 neuropatia devido a HIV,
 DN em crianças,
 abuso de drogas,
 alcoolismo, etc.

b. Bandeiras amarelas
Estas são para aviso de que há um importante componente psicossocial
ou disabilidade ao trabalho, que são indicativos de pobre resposta ao
tratamento. Também requerem o manejo por um especialista.

c. Reações inflamatórias em raízes nervosas que induzem atividade
ectópica em nociceptores aferentes primários e podem ser a causa de
alodinia e dor espontânea.

d. Aumento da atividade do sistema nervoso simpático que causa maior
liberação de noradrenalina dos terminais simpáticos e causa uma
expressão de novos receptores no neurônio aferente. O resultado é
exacerbação da atividade de nociceptores sensibilizados e manutenção de dor e alodinia.

e. Mudanças neuroplásticas como uma consequência de lesão central ou
periférica, que irão também alterar o processamento da informação
nociceptiva em várias regiões cerebrais.
Na DN, em contraste com outras condições, há usualmente uma perda do
impulso, que resulta em um modelo específico não compartilhado por outras
dores crônicas, como a inflamatória. Há uma combinação paradoxal de perda
de sensibilidade e ao mesmo tempo hipersensibilidade a uma ou mais

 Sintomas de depressão: importante usar escalas de avaliação
como a de Beck,

modalidades dentro da área dolorosa.

 doença ocupacional, com forte suspeita de ganho secundário,

Um grande problema na compreensão da DN é a nossa inabilidade em fazer

 história de verdadeira depressão ou desordens psiquiátricas,

uma tradução dos sinais e sintomas para os mecanismos. O paciente refere

 inconsistência entre a queixa e o exame físico. Entretanto, note
que em alguns pacientes com DN isto pode ocorrer,

queixas ao clínico que não se encaixam necessariamente a mecanismos
específicos. A razão para esta complexidade é que um sintoma, por exemplo,

 abuso prévio de opioides ou drogas recreacionais.

a alodinia ao frio, pode ser causada por diferentes mecanismos e um
mecanismo isolado pode gerar vários diferentes sintomas.

5. MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS

6. TRATAMENTO

A partir de estudos experimentais em animais e pacientes, temos atualmente
novas idéias sobre os mecanismos fisiopatológicos que estão subjacentes à DN.

Baseado nos mecanismos neuronais envolvidos na DN, todo tratamento
sintomático que possa reduzir a hiperexcitabilidade nervosa é de grande

Os mais importantes mecanismos são:

a. Atividade patológica que ocorre em nociceptores ou em axônios,
que induzem mudanças secundárias no processamento central de
neurônios localizados em regiões espinais ou supraespinais.

b. Perda ou redução persistente de impulsos aferentes podem alterar a
modulação segmentar e descendente e causar mudanças na atividade
sináptica no corno dorsal da medula espinal, resultando em hiperexcitabilidade de neurônios de segunda ordem e dor, apesar da perda
de atividade.
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valor. Tal hiperexcitabilidade pode ser abordada em diferentes alvos no
sistema nervoso, tais como:
 Redução de sensibilização periférica
 Redução de atividade ectópica
 Diminuição de sensibilização central
 Redução da facilitação central
 Aumento da inibição central.
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Há elementos que são princípios essenciais para o sucesso do tratamento da

os inibidores seletivos da recaptação da noradrenalina e serotonina (dulo-

DN, entre eles podemos citar:

xetina e venlafaxina) apresentam melhores resultados que os inibidores

 Alívio da dor na maior quantidade possível de pacientes
 Alívio da dor o mais precocemente possível

seletivos da recaptação da serotonina (fluoxetina, paroxetina).

c. Anticonvulsivantes

 Alívio da dor sustentado pelo maior tempo possível
 Melhora da qualidade de vida, sono e humor

Apresentam um efeito depressor neuronal, tanto por diminuir excitabilidade
quanto por aumentar a transmissão inibitória.

 Tratamento de baixo custo
A carbamazepina é a medicação de escolha em neuralgia do trigêmio, mas
O racional no tratamento da DN é a pesquisa do mecanismo subjacente da dor

também é utilizada em outras situações como a neuropatia diabética.

para tratá-lo especificamente. Baseado no modo de ação e alvos moleculares,

A oxcarbazepina tem ação semelhante, com um perfil de tolerância melhor

as medicações podem ser usadas para determinar se um sintoma particular

que a carbamazepina.

pode ser manejado por aquele fármaco que tem uma ação específica.
A gabapentina age em subunidades α2delta de canais de cálcio voltagemVários agentes têm sido utilizados, como opioides, anticonvulsivantes,
antidepressivos, antagonistas de receptores NMDA (N-metil-D-aspartato),

dependente e se mostrou eficaz no tratamento de neuropatia diabética,
neuralgia pós-herpética, condições mistas de DN e dor do membro fantasma.

medicações tópicas, etc.
A pregabalina tem ação semelhante a gabapentina, normalmente é bem

a. Uso de opioides
Embora estes fármacos não produzam uma resposta tão exuberante na DN,

tolerada e compartilha as mesma indicações.

d. Medicações tópicas

estudos mostram que os opioides são efetivos em aliviar a dor em situações como
neuralgia pós-herpética, neuropatia diabética e outros. O tramadol é o opioide mais

A lidocaína bloqueia canais de sódio e sua aplicação tópica está relacionada

recomendado por causa de seu efeito de inibição da recaptação de serotonina.

a inibição de descargas ectópicas em fibras finas aferentes. Os adesivos de
lidocaína mostraram-se bem efetivos em casos de neuralgia pós-herpética e

Um outro opioide que tem sido sugerido no tratamento da DN é a metadona,

também em outras neuropatias periféricas focais.

pois além de sua ação nos receptores µ, apresenta a propriedade de
antagonizar os receptores NMDA (N-metil-D-aspartato) e a recaptação de

A capsaicina mostrou benefícios tanto na neuralgia pós-herpética como na

serotonina e noradrenalina. Tem uma potência superior a morfina, com

neuropatia diabética, porém é pouco tolerada por causa da sensação de

excelente absorção pela via oral, e possibilidade de administração menos

queimação que provoca.

frequente, devido a sua meia-vida longa. A metadona produz menos náusea,
constipação e sedação do que a morfina. Seu efeito euforizante e a taxa de
dependência psicológica e física são menores do que outros opioides, não

Combinações de medicamentos e uso de novas opções, como canabinoides,

possui metabólitos ativos e apresenta baixo custo.

tem sido registrados no tratamento da DN, entretanto as evidências são

b. Antidepressivos
Estes medicamentos tem um papel bem estabelecido no tratamento de
diversos tipos de DN. Antidepressivos tricíclicos (amitriptilina, imipramina) e
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e. Outros fármacos

pequenas para as recomendações.
Abordagens não-farmacológicas são descritas e aumentam seus níveis de
evidência progressivamente, tais como a neuroestimulação em vários segmentos do sistema nervoso.
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7. CONCLUSÃO
A dor neuropática é uma condição dolorosa complexa, de difícil diagnóstico e
tratamento, mas que tem sido alvo de muitas pesquisas que mostram
resultados cada vez mais promissores na busca de seu controle.

No tratamento da dor oncológica,
(1-4)
não-oncológica e neuropática
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Baixo custo de tratamento.(3)

Apresentações
5 mg. Caixa com 20 comprimidos sulcados.
10 mg. Caixa com 20 comprimidos sulcados.
10 mg/mL. Injetável. Caixa com 10 ampolas com 1 mL.
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MYTEDOM (cloridrato de metadona) é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou
opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas.

Contraindicação: insuficiência respiratória grave.
Interação Medicamentosa: aumento do efeito sedativo da metadona com álcool.
MYTEDOM cloridrato de metadona - comprimidos 5 ou 10 mg - MYTEDOM cloridrato de metadona - solução injetável 10 mg/mL USO PEDIÁTRICO E ADULTO - INDICAÇÕES: indicado para o alívio da dor aguda e crônica; tratamento de desintoxicação de adictos em
narcóticos. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula. Insuficiência respiratória grave. CUIDADOS E
ADVERTÊNCIAS: dependência física e psíquica e a tolerância podem desenvolver-se após repetida administração, a dose inicial deve ser
reduzida em idosos ou debilitados, para pacientes com grave diminuição da função hepática e renal, hipotireoidismo, doença de Addison,
hipertrofia prostática ou estreitamento uretral. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: - álcool: ocorre aumento do efeito sedativo da
metadona. A alteração do estado de vigilância pode tornar perigosa a condução de veículos ou a utilização de máquinas. agonistas/antagonistas morfínicos: há o aparecimento de sintomas de supressão pelo bloqueio competitivo dos receptores. - inibidores da
monoamino oxidase (IMAO): Pode haver estímulo ou depressão do SNC - outros derivados morfínicos: pode ocorrer depressão
respiratória por potencialização dos efeitos depressores dos morfínicos. - outros depressores do SNC: certos antidepressivos, antihistamínicos H1, sedativos, barbitúricos, benzodiazepínicos, outros ansiolíticos que não os benzodiazepínicos, neurolépticos, clonidina e
similares: ocorre aumento da depressão central. - fluoxetina e outros serotoninérgicos: ocorre aumento das taxas plasmáticas de metadona.
- cimetidina: há potencialização dos efeitos da metadona por deslocamento dos sítios de fixação protéica. - rifampicina, fenitoína e outros
indutores enzimáticos hepáticos: diminuição dos efeitos da metadona e risco de síndrome de abstinência. - acidificantes e alcalinizantes
urinários: aumento do clearance da metadona ao pH ácido e diminuição ao pH alcalino. REAÇÕES ADVERSAS: depressão respiratória e,
em menor grau, depressão circulatória, parada respiratória, choque e parada cardíaca. As reações adversas mais freqüentemente
observadas incluem, delírio, tontura, sedação, náuseas, vômitos e transpiração. POSOLOGIA: Comprimidos - Dor: - Adultos: 2,5 a 10 mg a
cada 3 ou 4 horas, se necessário. - Crianças: a dosagem deve ser individualizada pelo médico. Dependência de Narcóticos: - Adultos de 18
anos de idade ou mais: Para desintoxicação: 15 a 40 mg uma vez ao dia. Para manutenção: A dose deve ser determinada pelas
necessidades de cada paciente, até um máximo de 120 mg. Solução Injetável - Dor: - Adultos: 2,5 a 10 mg, por Via Intramuscular ou
Subcutânea, a cada 3 ou 4 horas se necessário. - Crianças: A dose deve ser determinada pelo médico. Dependência de Narcóticos: Adultos de 18 anos ou mais: Para a desintoxicação 15 a 40 mg por dia. CRISTÁLIA - Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Farm.
Resp.: Dr. Joaquim A. dos Reis - CRF-SP n.º 5061 - Rod. Itapira-Lindóia, km 14 - Itapira-SP - CNPJ N.º 44.734.671/0001-51 - SAC (Serviço
de Atendimento ao Cliente): 0800 701 19 18 - CLASSIFICAÇÃO: VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - VENDA SOB RETENÇÃO DE
RECEITA - Reg. MS N.º 1.0298.0138 - SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
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