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Resumo

A hipertensão tem sido associada à redução da dor aguda em modelos animais e no Homem, 

supondo-se que o sistema renina-angiotensina contribua para os mecanismos integradores do 

controlo da dor e da regulação cardiovascular. Algumas das acções da angiotensina são 

mediadas por espécies reactivas de oxigénio (ROS). Na última década, tem sido sugerido o 

envolvimento de ROS na indução e manutenção da dor neuropática. Sendo a oxidase do 

NAD(P)H uma das maiores fontes de superóxido na célula, pretende-se avaliar o seu papel na 

dor neuropática e esclarecer mecanismos da hipertensão e angiotensina na modulação a dor. 

Este estudo investigou os efeitos da apocinina (inibidor da oxidase do NAD(P)H) e da 

hipertensão induzida pela angiotensina no modelo de lesão do nervo ciático com preservação 

do ramo sural (SNI) no rato, utilizando testes comportamentais (teste de von Frey, da acetona e 

de pinprick). A SNI induziu hipersensibilidade mecânica marcada e persistente. A apocinina 

diminuiu a alodínia mecânica nos ratos normotensos e hipertensos. Observou-se uma redução 

da hiperalgesia mecânica com a apocinina, enquanto a hipertensão provocou uma hiperalgesia 

mais marcada. Este artigo descreve pela primeira vez a contribuição da oxidase da NAD(P)H 

para os sintomas dolorosos dos ratos neuropáticos. Os resultados obtidos para a hipertensão 

alertam para a necessidade de prosseguir os estudos da sua contribuição na dor crónica.

Palavras-chave: Dor neuropática, Hipertensão, Lesão do Nervo Ciático com Preservação do 

Ramo Sural (SNI), Angiotensina II, Espécies Reactivas de Oxigénio, Oxidase do NAD(P)H, 

Apocinina, 
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Introdução

A hipertensão tem sido associada à redução 

da dor aguda em modelos animais e no 

Homem1. Alguns estudos sugerem que a 

hipoalgesia poderá estar relacionada com os 

processos fisiológicos associados ao 

desenvolvimento de hipertensão, ao invés de 

ser modulada pela pressão sanguínea elevada 

per se. Estes processos podem incluir a 

activação diferencial de aferentes sensitivos, a 

estimulação dos barorreceptores carotídeo e 

sinoaórtico, a hipossensibilidade central aos 

opióides2 (embora existam dados controversos3) 

e a inibição diminuída de vias centrais inibitórias 

de modulação descendente da dor4. Assim, a 

hipoalgesia pode estar relacionada com uma 

desregulação de estruturas do sistema nervoso 

central que envolvem o controlo da dor e a 

regulação cardiovascular1,2,5, como, por 

exemplo, o bolbo raquidiano ventrolateral 

caudal6. Na dor crónica, contudo, a relação 

entre a pressão arterial e a sensibilidade à dor 

não está bem definida, havendo autores que

descrevem uma relação negativa7, positiva8 ou 

inexistente9.

Alguns estudos indicam que o sistema renina-

angiotensina, nomeadamente a angiotensina II,

poderá ter um papel na hipoalgesia dos

hipertensos, apesar de existirem resultados 

contraditórios10-11. A angiotensina poderá 

exercer antinocicepção por acção na substância 

cinzenta periaquedutal ventrolateral12 e um 

estudo ainda sugeriu que o seu local de acção 

poderá ser periférico13. Contrastando com estes 

resultados, a administração de angiotensina II 

no bolbo raquidiano ventrolateral caudal deu 

origem a hiperalgesia (em testes de dor aguda e 

sustentada), por vias indirectas11,14.

A dor neuropática periférica afecta milhões de 

pessoas no mundo15, causando uma diminuição 

drástica da sua qualidade de vida, além de 

acarretar elevados custos à sociedade16. A 

epidemiologia, o diagnóstico, os mecanismos 

conhecidos e o tratamento actual de dor 

neuropática são abordados no Material 

Suplementar que se apresenta em anexo (Dor 

Abstract

Hypertension has been associated with acute pain relief in animal models and in humans, and

renin-angiotensin system is thought to contribute to the integrative mechanisms of pain and 

cardiovascular control. Some angiotensin actions are mediated by reactive oxygen species 

(ROS). In the last decade, the involvement of ROS in the induction and maintenance of 

neuropathic pain has been suggested. Since NAD(P)H-oxidase is known to be one of the main 

sources of superoxide in the cell, we decided to evaluate its role on neuropathic pain and clarify 

hypertension and angiotensin mechanisms on pain modulation. This study investigated 

apocynin (NAD(P)H-oxidase inhibitor) and angiotensin-induced hypertension effects on the 

spared nerve injury rat model through behavioral tests (von Frey, acetone and pinprick tests). 

SNI induced a marked and persistent mechanical hypersensibility. Mechanical allodynia was 

reduced by apocynin both in normotensive and hypertensive rats. Decreased mechanical 

hyperalgesia was observed with apocynin, while hypertension caused a more marked 

hyperalgesia. This article describes for the first time the role of NAD(P)H-oxidase on the painful 

symptoms of neuropathic rats. The results concerning the effects of hypertension advise for the 

need to proceed with the studies of its role in chronic pain.

Keywords: Neuropathic pain, Hypertension, Spared nerve injury, Angiotensin II, Reactive 
Oxygen Species, NAD(P)H-oxidase, Apocynin.
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Neuropática: da clínica à experimentação). A 

abordagem terapêutica actual tem uma eficácia 

limitada, o que pode dever-se às inúmeras 

causas de dor neuropática ou ao facto de os 

mecanismos subjacentes não estarem 

totalmente esclarecidos16.

O envolvimento de espécies reactivas de 

oxigénio (ROS) na indução e manutenção da 

dor neuropática tem sido sugerido desde há 

pouco mais que uma década, sabendo-se que o 

tratamento sistémico ou intratecal com 

antioxidantes é capaz de a reduzir em diversos 

modelos experimentais17-19. Estes efeitos são 

mediados por acções ao nível da medula 

espinhal18,20, estando também descritas no 

gânglio da raiz dorsal (DRG)21. Não se podem, 

contudo, excluir possíveis acções 

supraespinhais. Apesar da multiplicidade de 

estudos realizados, o papel das ROS na 

fisiopatologia da dor neuropática e as suas reais 

possibilidades terapêuticas estão ainda longe de 

ser esclarecidas. 

A apocinina é um catecol usado 

experimentalmente como inibidor da oxidase do 

NAD(P)H, uma das principais fontes de 

superóxido, que tem mostrado eficácia em 

patologias de vários sistemas orgânicos22. Tem 

sido estudada em doenças inflamatórias, como 

a asma, artrite e doenças cardiovasculares23 e 

admite-se um potencial efeito neuroprotector em 

processos cerebrais isquémicos ou 

hemorrágicos22. Na ausência de peróxido de 

hidrogénio, peroxidase e de estimulação da 

oxidase do NAD(P)H, (necessários para a 

activação das suas propriedades antioxidantes), 

a apocinina pode manifestar um efeito oxidante 

intrínseco22. Apesar disso, vários estudos 

descrevem redução do stresse oxidativo pela 

apocinina22,24, bem como a atenuação do 

aumento da pressão arterial e da hiperplasia 

vascular em modelos de hipertensão24, por 

provável acção na oxidase do NAD(P)H25. Em 

contrapartida, a hipertensão e a angiotensina II 

estimulam a actividade da oxidase do 

NAD(P)H23,26-28. 

Com este estudo pretende-se avaliar pela 

primeira vez, através de testes 

comportamentais, se o tratamento com 

apocinina produz analgesia em ratos 

neuropáticos, de modo a conhecer a 

contribuição da oxidase do NAD(P)H. O 

tratamento com apocinina também foi empregue 

em ratos com hipertensão induzida pela 

angiotensina, de modo a procurar esclarecer 

alguns dos mecanismos através dos quais a 

hipertensão ou a angiotensina promoveram 

hipoalgesia em outros estudos. Como modelo 

experimental usou-se a lesão do nervo ciático 

com preservação do ramo sural (SNI) no Rato. 

Este modelo apresenta numerosas vantagens, 

entre as quais o facto de a lesão periférica 

parcial ser uma causa relativamente comum 

entre os doentes com dor neuropática 

periférica29. Além disso, grande parte dos 

sintomas encontrados neste modelo (alodínia 

mecânica, hiperalgesia mecânica, alodínia ao 

frio e ausência de resposta no limiar ao calor) é 

representativa do quadro sintomático 

encontrado nos doentes29. Finalmente, as 

alterações comportamentais são robustas e 

reprodutíveis e o modelo não apresenta um 

componente inflamatório tão marcado como 

outros modelos, o que poderá ser importante 

neste estudo, para a distinção entre ROS com 

origem axonal ou inflamatória 30.

Materiais e Métodos
Usaram-se ratos Wistar, machos, com pesos 

compreendidos entre 250 e 280 g no início das 

experiências. Os animais foram fornecidos pela 

Charles River (Barcelona, Espanha) sendo 

depois mantidos em condições constantes de 

luz (ciclos de 12 h luz/12 h escuridão), 

temperatura (22ºC) e humidade relativa (60%), 

com água destilada e comida ad libitum. As 

experiências foram realizadas de acordo com as 

recomendações da directiva 86/609/EEC do 
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Conselho Europeu e as orientações éticas para 

o estudo da dor experimental em animais 

despertos31.

Tratamentos e grupos experimentais

O desenho experimental deste estudo é 

apresentado na Figura 1. Vinte e quatro animais 

foram aleatoriamente distribuídos por 2 grupos. 

Procedeu-se à implantação subcutânea de 

minibombas osmóticas (modelo 2002; Alza, Palo 

Alto, CA, E.U.A.) para infusão contínua de 

angiotensina II (Ang; 12 μg/kg/h, Sigma) ou soro 

fisiológico (Soro). Catorze dias depois (dia 0), 

todos os ratos foram submetidos a lesão do 

nervo ciático com preservação do ramo sural 

(SNI). Nesta altura, substituíram-se as bombas 

osmóticas modelo 2002, entretanto vazias, por 

bombas modelo 2004, que permitiram continuar 

a infusão de angiotensina II ou soro fisiológico 

até ao final do estudo (mais 4 semanas). Em 

cada um destes grupos, metade dos animais foi 

tratada per os com apocinina (Apo; dose média 

de 50 mg/kg/dia, Aldrich), enquanto a outra 

metade recebeu veículo (Vei), solução aquosa 

com 0.15% (v/v) em DMSO (o DMSO foi 

necessário para solubilizar ao apocinina, devido 

à sua baixa solubilidade em água). Este 

tratamento teve início no dia 0 e duração de 14 

dias. Por razões de bem-estar animal (o rato é 

uma animal sociável sendo-lhe penoso o 

alojamento isolado) e, consequentemente, para 

reduzir o seu stresse, os animais foram alojados 

aos pares. Assim sendo, considerou-se a gaiola 

como unidade experimental. Deste modo, 

constituíram-se 4 grupos experimentais: Soro-

Apo (n=3), Soro-Vei (n=3), Ang-Apo (n=3) e 

Ang-Vei (n=3).

Procedimentos cirúrgicos

Todos os procedimentos cirúrgicos foram 

realizados sob anestesia com uma mistura de 

cetamina (60 mg/kg) e medetomidina 

(0.25 mg/kg) (i.p.). As bombas osmóticas foram 

implantadas s.c. no dorso do rato. Catorze dias 

depois (dia 0), procedeu-se à cirurgia de SNI,

que compreendeu axotomia e ligação dos 

nervos tibial e peroneal comum, deixando o nervo

Figura 1. Representação esquemática do desenho experimental do trabalho, mostrando os tempos de início, final 

e duração dos procedimentos, bem como a distribuição dos grupos estudados. SNI, lesão do nervo ciático com 

preservação do ramo sural; PAS, pressão arterial sistólica; Apo, apocinina; Soro, soro fisiológico; Vei, veículo; 

Ang, angiotensina II. 
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sural intacto29. Em descrição sucinta, fez-se 

uma incisão na pele da superfície lateral da 

coxa e uma secção através do músculo bicípete 

femoral, expondo o nervo ciático e os seus três 

ramos terminais: sural, peroneal comum e tibial 

(ver Figura 2). Os nervos peroneal comum e 

tibial foram ligados firmemente com seda 5.0 e 

seccionados distalmente à ligação, removendo-

se 2-4 mm de coto distal do nervo, tendo 

sempre o cuidado de evitar contacto e/ou 

estiramento do nervo sural intacto. O músculo e 

a pele foram encerrados em duas camadas.

Medição de pressão arterial e testes 

comportamentais

A pressão arterial sistólica (PAS) foi avaliada em 

animais despertos pelo método não invasivo de 

medição na cauda, usando um detector de pulso 

fotoeléctrico (LE 5000, LETICA, Barcelona, 

Espanha), conforme descrito por Albino-Teixeira 

et al. 32. Brevemente, o rato foi colocado numa 

gaiola de restrição dentro de uma estufa a 

37ºC, durante 10-15 minutos. Após este período, 

Figura 2. (A) Diagrama da neuroanatomia da pata traseira do rato. (B) Zonas diferentes das superfícies dorsal e 

plantar da pata do rato, inervadas pelos ramos terminais do ciático e nervo safeno. Nos limites entre os 

dermátomos existe alguma sobreposição de terminais axonais. Adaptado de Decosterd et al., 200029.
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iniciou-se a monitorização da sua frequência 

cardíaca, até à sua estabilização, após o que se 

procedeu à medição da PA, sendo feitas várias 

determinações até obtenção de 4-5 valores 

concordantes. Foram efectuadas monitorizações 

da pressão arterial ao dia 0, antes da cirurgia 

SNI e 21 dias depois. O limiar de von Frey dos 

animais foi determinado antes e 3, 7, 14, 21 e 

28 dias após a indução da neuropatia. Os 

testes de pinprick e acetona foram realizados 

apenas nos dias 21 e 28, por serem testes mais

agressivos, fazendo com que em medições 

posteriores os ratos tenham receio em pousar a 

pata e estejam mais alerta para o estímulo. 

Antes do início da experiência, todos os animais 

foram habituados aos ambientes experimentais 

e ao experimentador, de modo a reduzir 

possíveis efeitos do stresse. Adicionalmente, 

antes de cada teste ou medição, deixou-se o 

animal adaptar ao ambiente experimental 

durante cerca de 10 minutos. A medição de PA 

e os testes comportamentais foram sempre 

realizados entre as 12:00 e as 17:00 h, de modo 

a evitar variações devido a flutuações do ritmo 

circadiano.

O teste de von Frey foi realizado conforme 

descrito anteriormente29. Os ratos foram 

colocados numa grelha elevada, protegidos por 

uma cúpula transparente, habituados ao 

ambiente durante 10 minutos e depois 

estimulados na superfície plantar lateral da pata 

traseira com uma série de monofilamentos 

calibrados (Touch-Test® Sensory Evaluator, 

North Coast Medical, Morgan Hill, CA, E.U.A.) 

em sentido ascendente (usaram-se forças entre 

0.008 e 15 g). Definiu-se o limiar de von Frey 

como a menor força capaz de provocar resposta 

de retirada em um de cinco estímulos 

consecutivos, atingindo-se uma região diferente 

da área de teste em cada apresentação29. 

Testaram-se as patas traseiras ipsi- e 

contralateral. Após um intervalo de 10 minutos 

repetiu-se todo o procedimento, usando-se a 

média das duas medições para os cálculos. 

Estes foram feitos usando o logaritmo dos 

limiares de von Frey (expressos em mg×10)33.

A hiperlagesia mecânica foi avaliada através do 

teste de pinprick29. Com os animais na grelha 

elevada, procedeu-se à estimulação breve da 

parte lateral da superfície plantar, de modo a 

picar mas não penetrar na pele. A duração da 

resposta de retirada da pata foi registada, com 

um tempo mínimo arbitrário de 0,5 s (para a 

resposta normal breve) e um máximo de 10 s.

A alodínia ao frio29 foi avaliada através da 

aplicação, sem tocar na pele, de uma gota de 

solução de acetona na parte lateral da superfície 

plantar. Para tal usou-se uma agulha com ponta 

romba, ligada a uma seringa. A duração da 

resposta de retirada da pata foi registada, com 

um tempo mínimo arbitrário de 0,5 s e máximo 

de 20 s.

Análise estatística

Os resultados são apresentados como 

média ± sem. e o n corresponde ao número de 

gaiolas por grupo. A análise estatística dos 

resultados foi efectuada por análise de variância 

mono e bifactorial, usando-se o teste post-hoc

Student-Newman-Keuls para comparações 

múltiplas. Valores de P inferiores a 0.05 foram 

considerados significativos.

Resultados
Os ratos foram pesados e as suas pressões 

arteriais sistólicas medidas ao longo de todo o 

período experimental. Antes da implantação das 

bombas osmóticas, a pressão arterial sistólica 

(PAS) era similar em todos os ratos. Os ratos 

infundidos com angiotensina apresentaram 

valores de PAS superiores aos ratos infundidos 

com soro, tanto no dia 0 como no dia 21 de SNI 

(ver Figura 3). Ao longo do estudo, verificou-se 

um aumento gradual de peso nos ratos 

normotensos (ca. 30%), enquanto os 

hipertensos conservaram aproximadamente o 

mesmo peso. Após a SNI, os ratos 

apresentavam a pata ipsilateral evertida, com 
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alguns dedos flectidos, arrastando 

frequentemente a pata lesionada durante a 

locomoção.

A alodínia mecânica foi avaliada nas patas 

ipsi- e contralateral dos animais, antes da 

indução de SNI (dia 0) e nos dias 3, 7, 14, 21 e 

28 após. Os resultados podem ser observados 

na Figura 4. Antes da indução de SNI, não se 

observavam diferenças nos limiares de von Frey 

entre os grupos experimentais. Durante a 

primeira semana de neuropatia verificou-se uma 

redução marcada nos limiares de von Frey em 

todos os grupos experimentais. Nos grupos 

Soro-Vei e Ang-Vei, estes valores mantiveram-

se baixos ao longo do resto da experiência, 

traduzindo uma importante alodínia mecânica, 

como é observado nos doentes com dor 

neuropática. A apocinina diminuiu a alodínia 

mecânica a partir dos 7 dias até ao final do 

estudo experimental nos ratos normotensos e 

aos 14 e 21 dias nos ratos hipertensos. Os 

limiares de von Frey da pata contralateral não

mostraram diferenças ao longo do tempo de 

estudo na maior parte dos grupos, observando-

se uma pequena (mas estatisticamente 

significativa) hiperalgesia aos dias 21 e 28 nos 

ratos tornados hipertensos por infusão contínua 

de angiotensina. Os testes da acetona e de 

pinprick foram efectuados nos dias 21 e 28 e os 

seus resultados são apresentados na Figura 5. 

No teste da acetona, não se obtiveram 

diferenças significativas entre grupos 

experimentais em nenhum dos dias testados. 

No teste de pinprick, ao dia 21, os animais 

normotensos tratados com apocinina 

apresentaram um menor tempo de retirada da 

pata do que os animais normotensos tratados 

com veículo, o que está de acordo com os 

resultados do teste de von Frey. Os animais 

hipertensos tratados com apocinina mostraram 

um tempo de retirada aumentado em relação 

aos animais normotensos sujeitos ao mesmo 

tratamento. Não se observaram diferenças entre 

os grupos aos 28 dias.

Figura 3. Valores de pressão arterial sistólica 

(média ± SEM) medidos pelo método não-invasivo 

na cauda nos 4 grupos experimentais. As 

medições efectuadas imediatamente antes dos 

procedimentos cirúrgicos são apresentadas como 

dia 0. *P <0,05 vs Soro-Vei $P <0,05 vs Soro-Apo.

Figura 4. Valores do limiar de von Frey das patas traseiras ipsi- e contralateral ao longo do tempo. Os resultados 

são apresentados sob a forma de logaritmo dos limiares de von Frey (expressos em mg×10). *P <0,05 vs. Soro-

Vei  #P <0,05 vs. Ang-Vei
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Figura 5. Tempo de retirada da pata após teste da acetona e de pinprick nos 4 grupos experimentais. *P <0,05 vs 

Soro-Vei $P <0,05 vs Soro-Apo.

Discussão
Neste estudo, a lesão do nervo ciático com 

preservação do ramo sural traduziu-se em 

hipersensibilidade mecânica marcada e 

persistente, tanto nos animais normotensos 

como nos hipertensos. O tratamento oral com 

apocinina, administrada a partir do dia da lesão, 

durante 14 dias, diminuiu esta 

hipersensibilidade, apontando para a sua 

eficácia analgésica na dor neuropática crónica, 

por efeito seu efeito analgésico directo ou por 

modificação da evolução da lesão neuronial. 

Relativamente aos efeitos da hipertensão, não 

se observaram diferenças na alodínia mecânica 

entre os grupos hipertensos e normotensos, 

embora se tenha verificado uma hiperalgesia 

mecânica mais acentuada nos ratos hipertensos 

tratados com apocinina, quando comparados 

com os normotensos. Estes resultados sugerem 

a inversão da relação fisiológica (hipoalgesia 

associada à hipertensão), observada em 

situações de dor aguda, entre os centros de 

regulação cardiovascular e de dor1. Esta 

inversão tem sido descrita também em outros 

estudos experimentais de dor persistente ou 

crónica, bem como em vários estudos 

clínicos5,8. Pensa-se que possa ser provocada 

por um processo de maladaptação das vias 

moduladoras da dor, com disfunção dos 

mecanismos descendentes inibitórios, maior 

activação das vias facilitatórias da dor e 

alterações da sensibilidade dos 

barorreceptores8. Contudo, num estudo prévio 

efectuado pelo nosso grupo de investigação no 

mesmo modelo experimental (Rato com 

hipertensão causada pela infusão contínua de 

angiotensina II e neuropatia SNI), verificou-se 

menor sensibilidade dolorosa associada à 

hipertensão34-35. Esta aparente contradição 

poderá estar relacionada com a administração 

oral de DMSO 0.15% v/v (solução-veículo no 

tratamento oral de apocinina). De facto, tem sido 

descrita hiperalgesia mecânica por 

administração sistémica de DMSO em doses 

semelhantes às usadas neste trabalho36, e até 

algumas alterações estruturais ao nível do nervo 

ciático, em doses pouco maiores37. Também o 

número reduzido de unidades experimentais 

avaliadas poderá estar na origem desta 

discrepância. Há evidência de mecanismos 

dependentes de stresse oxidativo a mediar as 

acções da angiotensina II23,26-28, podendo ser o 

elo comum integrador do controlo álgico e 

tensional.

Normalmente, as ROS intracelulares são 

benéficas, protegendo contra patogénios 

invasores, sendo os seus níveis controlados por 

várias enzimas, como a SOD, catalase e 

glutatião38. Em condições patológicas, contudo, 

os níveis de ROS aumentam devido a produção 

aumentada ou diminuição da capacidade 

antioxidante, podendo causar lesão, ou até 

mesmo morte celular18, como acontece em 
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várias doenças neurodegenerativas39-41. Os 

superóxidos, os radicais hidroxilos e o 

peroxinitrito18 têm sido implicados na dor 

neuropática e certos antioxidantes têm-se 

mostrado capazes de a reduzir ou suprimir 17-

18,42-48. A identificação dos mecanismos 

responsáveis pela formação das ROS, em vez 

da sua remoção, poderá ser a solução mais 

prática para o tratamento da dor49. A oxidase da 

NADPH, a par da mitocôndria, é a principal fonte 

de formação de superóxidos na célula22. Deste 

modo, a utilização do seu inibidor, apocinina, 

poderá ser uma opção terapêutica no 

tratamento de dor neuropática. Num estudo de 

neuropatia diabética, uma dose semelhante de 

apocinina melhorou a perfusão nervosa 

periférica e a velocidade de condução no nervo 

ciático50. Também os resultados deste estudo 

parecem apoiar esta hipótese, apesar de não se 

ter obtido reversão total da neuropatia. 

Outra questão importante prende-se com o 

mecanismo pelo qual o desequilíbrio oxido-

redutor pode causar dor. Sabe-se que a 

sensibilização das células do corno dorsal 

(sensibilização central), por activação de 

receptores de NMDA tem um papel fundamental 

na dor neuropática. Especula-se que as ROS 

possam ser importantes factores de iniciação 

para alguns dos mecanismos já conhecidos de 

sensibilização central, como a activação de 

sistemas de sinalização de segundo 

mensageiro18,47,51-53, ou expressão aumentada 

de genes pró-apoptóticos54. Deste modo, a 

administração intratecal da apocinina poderá 

elucidar melhor os mecanismos e locais da sua 

acção. 

Apesar de este estudo demonstrar a 

importância de ROS em certos comportamentos 

de dor, não foi estudada a evolução temporal 

dos efeitos da apocinina, nem a possibilidade do 

desenvolvimento de tolerância, embora se tenha 

verificado que, após o final do tratamento com a 

apocinina, o efeito analgésico ainda persistiu por 

mais 2 semanas. Isto poderá reflectir o período 

de tempo necessário à formação de superóxidos 

para níveis que causam dor neuropática ou a 

interferência com o seu envolvimento na 

progressão da lesão neuronial.

Em conclusão, este artigo descreve pela 

primeira vez a contribuição da oxidase da 

NADPH nos sintomas dolorosos dos ratos 

neuropáticos. Apesar da activação isolada desta 

enzima não poder explicar completamente a 

disfunção causada pelas ROS, novas 

terapêuticas que a tenham como alvo podem 

levar a melhorias no tratamento da dor 

neuropática. Os resultados obtidos para a 

hipertensão alertam para a necessidade de 

efectuar mais estudos na sua contribuição na 

dor crónica.
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Dor neuropática: da clínica à 
experimentação
Marina Morais, Dora Pinho e António Albino-Teixeira

Introdução
A dor neuropática afecta milhões de pessoas 

em todo o mundo1, embora não sejam 
conhecidos dados exactos2. Os doentes 
apresentam habitualmente dor crónica que 
frequentemente não cede à terapêutica, 
causando uma considerável diminuição da sua 
qualidade de vida, para além de criar um grande 
encargo económico à sociedade2.

Os modelos animais de dor neuropática
periférica têm permitido uma expansão do 
conhecimento dos mecanismos moleculares e 
celulares subjacentes3, bem como o 
desenvolvimento de novas estratégias 
terapêuticas4. 

Foi nosso objectivo que esta revisão
constituísse uma forma de contextualização e 
aprofundamento clínico do tema investigado no 
trabalho experimental. Por isso, são abordados
temas como a epidemiologia e o diagnóstico da 
doença, os modelos animais mais 
frequentemente usados na sua investigação (e 
relacionados com o trabalho experimental 
efectuado), os mecanismos fisiopatológicos 
envolvidos e o tratamento preconizado.

Métodos
O presente trabalho é uma revisão da literatura 

publicada relativa ao tema. Para a pesquisa das 
referências bibliográficas recorreu-se à base de 
dados da MedLine 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez), entre os 
anos 2000 e 2010, utilizando diferentes 
associações das seguintes palavras-chave, bem 
como dos seus Mesh, quando disponíveis: 
neuropathic pain, painful neuropathy, 
nociception, diagnosis, symptoms, mechanisms, 
treatment, peripheral neuropathy sciatic 
neuropathy, nerve injury, spared nerve injury, e
animal models. Foram também utilizados related 
articles da pesquisa, fornecidos pela base de 
dados. Foi ainda usada a ISI Web of Knowledge
para procurar os artigos que citavam Decosterd 
et al., 20005. Incluíram-se artigos escritos em 
inglês, português ou francês, cujos títulos e 
resumos se referiam aos temas principais da 

revisão (epidemiologia, sintomas, métodos 
diagnósticos, modelos experimentais, 
mecanismos fisiopatológicos, tratamento de DN 
ou palavras relacionadas, como nomes de 
moléculas, receptores, fármacos) e foram 
excluídos aqueles que tratavam de uma causa 
em particular, os que abordavam apenas um 
modelo experimental, exceptuando os 
traumáticos, os casos clínicos e casos pontuais 
em que não foi possível contactar o autor
quando a publicação não estava disponível.

Epidemiologia da dor neuropática
A prevalência global de dor neuropática na 

população geral é difícil de quantificar, devido 
ao grande número de causas subjacentes e 
falta de métodos de medição consistentes. 
Apesar disso, supõe-se que 6-8% da população 
mundial apresente dor crónica com 
características neuropáticas6-8. A sua 
prevalência aumenta tipicamente com a idade e 
gravidade da doença de base9 e parece ser 
mais frequente no sexo feminino e em pessoas 
com baixo grau de escolaridade6.

Apesar de não existir nenhuma classificação 
universalmente aceite, pode ser dividida em 
categorias, de acordo com a sua etiologia e 
localização anatómica (periférica ou central), 
como representado na Tabela 12. Esta distinção 
é importante porque as manifestações clínicas e 
a fisiopatologia diferem entre categorias10-11. Há 
que salientar que nem todas as pessoas com as
doenças de base nomeadas na tabela irão 
manifestar dor neuropática, nem há forma de 
predizer quais as que a desenvolverão. 

Embora exista uma variação global e 
diferentes patologias se possam sobrepor num 
mesmo doente, as causas mais comuns de dor 
neuropática periférica são provavelmente as
neuralgias pós-traumática (acidental ou 
cirúrgica) e pós-herpética, enquanto o acidente 
vascular cerebral (AVC), esclerose múltipla e 
traumatismo da medula espinhal são as 
principais causas de dor neuropática central8,12-

13. Para além do exposto, a neuropatia diabética 
e a radiculopatia com componente neuropático
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dão uma importante contribuição nos países 
desenvolvidos, enquanto doenças infecciosas
(HIV, etc.), amputações e feridas de guerra são 
causas relevantes nos países em 
desenvolvimento8,11. As síndromes de dor 
regional complexa caracterizam-se por edema, 
características autonómicas vigorosas 
(sudorese anormal e pele quente ou fria) e dor 
intensa14. O grande número de potenciais 
causas indica que o diagnóstico deverá passar
pela pesquisa da doença de base8,11.
Diagnóstico da dor neuropática

A DN é frequente nos cuidados primários e 
pode, muitas vezes, não ser reconhecida2. Pode 

ter uma apresentação aguda, mas na maioria 
dos doentes revela-se persistente ou crónica e 
pode persistir para além do período normal de 
cicatrização15. Pode ainda ser periférica ou 
central, sendo a periférica a mais comum16.

A Associação Internacional para o Estudo da 
Dor (IASP) define-a como “dor que aparece 
como consequência directa de lesão ou doença 
que afecta o sistema somatosensorial”17. Esta
dor deve ser diferenciada da dor inflamatória ou
nociceptiva, que normalmente resulta da
activação de aferentes nociceptivos intactos por
danos teciduais reais ou potenciais17 e que
requer uma abordagem terapêutica distinta10. 

Tabela 1. Classificação de síndromes de dor neuropática2,10

Lesões focais e multifocais do sistema nervoso periférico

 Neuralgia pós-herpética

 Neuralgia do trigémio ou do glossofaríngeo

 Mononeuropatia diabética

 Síndromes de compressão de nervo

 Plexopatia por patologia maligna ou radiação

 Dor do membro fantasma

 Neuralgia pós-traumática 

 Pós-operatória (mastectomia, toracotomia, amputação)

 Neuropatia isquémica

Polineuropatias generalizadas do sistema nervoso periférico

 Metabólica/nutricional – Diabetes mellitus, amilóide, pelagra, beribéri, deficiência nutricional múltipla, 

hipotiroidismo

 Tóxica – Álcool, quimioterapia com taxane, isoniazida, cisplatina, vincristina, fármacos antiretrovirais

 Infecciosa/autoimune – VIH, polineuropatia inflamatória aguda (Síndrome de Guillain-Barré), neuroborreliose 

(Síndrome de Bannwarth)

 Hereditária – Doença de Fabry

 Doença maligna – carcinomatose, mieloma

 Outros – Neuropatia de pequenas fibras idiopática, eritromelalgia

Lesões do sistema nervoso central

 Traumatismo da medula espinhal

 Prolapso de disco

 Acidente vascular cerebral (enfartes cerebral e espinhal)

 Esclerose múltipla

 Doença de Parkinson

 Lesões cirúrgicas (rizotomia, cordotomia)

 Tumores, abcessos

Distúrbios neuropáticos dolorosos complexos

 Síndrome de dor regional complexa tipos I e II

Síndromes mistas de dor

 Dor lombar crónica com radiculopatia

 Dor cancerosa com invasão maligna de plexo

 Síndromes de dor regional complexa
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Apesar disso, muitos estados de dor crónica, 
apresentam uma combinação dos dois tipos de 
dor (síndrome mista), sendo importante estudar 
a contribuição do componente neuropático nos 
doentes10.

O diagnóstico baseia-se no quadro clínico do 
doente2, que pode ser heterogéneo dependendo 
das causas11,18. Elementos comuns neste 
processo são a identificação dos sintomas 
dolorosos característicos (sintomas positivos), 
que são contíguos ou sobreponíveis a uma área 
de hipostesia (sintomas negativos)10, seguindo 
um padrão neuroanatómico ou dermátomo2.

Sintomas característicos podem ir desde dor 
espontânea (dor que aparece sem estímulo, 
caracterizada por sensação de queimadura, de 
choques eléctricos ou em picada), que pode ser 
contínua ou intermitente e inclui disestesias 
(sensações estranhas e incomodativas na pele) 
e parestesias (sensações não incomodativas), 
até respostas exageradas provocadas por
estímulos nocivos (hiperalgesia) ou inócuos 
(alodínia) mecânicos, térmicos ou 
químicos2,11,19. A qualidade da dor pode variar 
com o tempo ou diferentes qualidades podem 
coexistir no mesmo paciente20. A diminuição da 
sensibilidade acontece usualmente para 
estímulos nocivos ou térmicos, o que aponta 
para danos de fibras aferentes de pequeno 
diâmetro8 ou do tracto espinotalâmico10. Estas 
características podem ser evidentes poucos dias 
após a lesão do nervo ou podem levar meses a 
desenvolverem-se, podendo até surgir depois 
da resolução da lesão2. 

Existem alguns métodos de rastreio, que 
apresentam uma boa sensibilidade, consistindo
em questionários simples e breves e baseados 
principalmente em termos descritivos19,21. No 
entanto, estes não devem substituir uma boa 
avaliação clínica, com exame físico dirigido por 
uma história detalhada da dor19,21. A história 
clínica deve clarificar a qualidade, localização, 
intensidade e evolução temporal dos sintomas 
dolorosos8, bem como procurar doenças 
subjacentes potencialmente tratáveis
(recorrendo a meios complementares de 
diagnóstico, se necessário22), comorbilidades, e 
medicação prévia e actual8.

No exame físico deve-se fazer a avaliação do 
sistema motor, com a inspecção da região, 
determinação da força e do tónus muscular,
assim como averiguar a presença de 
movimentos anormais. Na análise do sistema 
nervoso autónomo dever-se-á prestar atenção à 
regulação da temperatura e da vasomotricidade, 

à sudorese, a reacções pilomotoras, a eventuais 
alterações tróficas (pele e faneras) e a 
alterações adicionais (por exemplo: hipotensão 
postural)20. A parte mais importante do exame 
físico é a pesquisa da sensibilidade à dor, 
temperatura, pressão (profunda e superficial), 
vibração e propriocepção do território afectado, 
usando a área contralateral como controlo e 
recorrendo a vários testes clínicos10. Uma 
resposta dolorosa a um estímulo leve na pele é 
sinal de alodínia. Hipoalgesia ou hiperalgesia 
podem ser testadas pelo teste de pinprick com 
um monofilamento ou um objecto afiado. Um 
limiar térmico alterado traduz-se por uma 
incapacidade de distinguir objectos quentes de 
frios2. A alodínia ao frio pode também ser 
avaliada pela resposta a acetona vaporizada. O 
aumento da intensidade da dor com estímulos 
repetitivos e a persistência da dor com cessação 
do estímulo também podem ser testados.
Sintomas negativos são referidos quando, 
utilizando os mesmos testes, a resposta 
consiste na redução da sensação esperada10. 

Técnicas complementares de diagnóstico mais 
recentes incluem testes sensoriais quantitativos, 
com recurso a estímulos mecânicos e térmicos 
padronizados10, utilização de potenciais tardios 
evocados por laser, para investigação das fibras 
nervosas mais pequenas19, citologia aspirativa 
cutânea, para avaliação da densidade de fibras 
nervosas na epiderme e sua identificação por 
imunocitoquímica23 ou como medida seriada da 
eficácia terapêutica24 e neurografia por 
ressonância magnética, que permite identificar 
lesões axonais, bem como sinais 
inflamatórios25. No entanto, estas técnicas não 
estão ainda facilmente disponíveis, consomem 
muito tempo e custos e são, por isso, difíceis de 
incorporar na prática clínica2.

A combinação de sintomas dolorosos com um 
exame físico anormal é geralmente suficiente 
para estabelecer o diagnóstico2. Recentemente, 
foram criados critérios para categorizar o 
diagnóstico como definitivo, provável ou 
possível. A sua aplicação por parte dos médicos 
seria uma mais-valia para a prática clínica17. 
Além disso, devemos sempre lembrar-nos que a
dor é uma experiência complexa que depende 
em larga medida de componentes cognitivas, 
emocionais e educacionais19. Estas podem 
influenciar a percepção da gravidade da dor, 
adaptação, condição física, respostas 
emocionais de angústia e a adesão terapêutica. 
Assim, para além da avaliação do estado físico, 
é sempre importante efectuar uma avaliação 
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psicossocial, tendo em conta comportamentos, 
crenças, expectativas, humor e impacto da dor 
na vida do doente26.

Modelos experimentais
Um pré-requisito teórico para uma terapêutica 

com bases racionais consiste em fazer 
corresponder a medicação aos mecanismos 
subjacentes a sinais e sintomas específicos18. 
Na dor neuropática, estas relações ainda não 
estão bem esclarecidas. Um mecanismo isolado 
pode levar a múltiplas manifestações 
sintomáticas e alterar-se com a progressão da 
doença, e sintomas isolados podem resultar de 
múltiplos mecanismos subjacentes. Assim, o 
tratamento possível cinge-se normalmente ao 
alívio dos sintomas27.

Grande parte do progresso no conhecimento 
dos mecanismos de indução de dor neuopática
e da caracterização de novos compostos 
analgésicos advém do uso de modelos 
experimentais em ratos4. Os modelos de 
neuropatia periférica são mais usados que os 
centrais, uma vez que esta patologia tem maior 
prevalência16. Estes modelos recorrem a vários 
tipos de lesões nervosas3, como lesão 
metabólica (tratamento com estreptozocina para 
indução de diabetes), química (tratamento com 
taxol, vincristina, paclitaxel) e mecânica4,28. Os 
modelos mais usados são os mecânicos ou 
traumáticos29, que consistem em lesões de 
nervo e podem ser divididas em dois grupos 
principais, de acordo com a localização da lesão 
(raiz ventral ou dorsal, nervo espinhal, gânglio 
raquidiano dorsal – DRG, ou nervos periféricos) 
e tipo de lesão (seccionamento, crioneurólise, 
ligação apertada ou solta, compressão, 
estimulação de inflamação perineuronal, 
invasão por células tumorais ou radiação por 
laser)3. A maioria das experiências é feita na 
pata traseira do rato, por permitir fácil acesso 
cirúrgico27 e observação de respostas 
comportamentais provocadas, normalmente, por 
estímulos cutâneos mecânicos e térmicos e 
analisadas através de limiares de sensibilidade3. 
Não existe ainda nenhuma norma sistemática 
para a medição de dor espontânea27, embora a 
gravação em vídeo e análise de 
comportamentos relacionados com a dor em 
situações espontâneas (por exemplo, o teste de
CatWalk) sejam cada vez mais frequentes30-31.
A pata traseira é inervada pelos segmentos 
espinhais L3-L6, tendo o nervo ciático o maior 
número de neurónios (98-99%) localizados nos 
segmentos L4 e L53. 

Na escolha do modelo experimental devemos 
ter sempre em conta que modelos baseados em 
diferentes tipos de lesão induzem 
comportamentos que representam diferentes 
mecanismos fisiopatológicos3. O modelo de dor 
por seccionamento com nervo intacto provou ser 
robusto, com alterações substanciais e 
prolongadas de sensibilidade nas respostas a 
estimulação mecânica e térmica, simulando de 
uma forma muito próxima os sintomas 
observados na dor neuropática clínica. É um 
modelo fácil de executar, relativamente não-
invasivo e tem melhor reprodutibilidade que os 
outros modelos, sendo evidente a sua
relevância no estudo do desenvolvimento e 
manutenção de dor neuropática32. Na Figura 1 e 
Tabela 2, apresenta-se uma descrição mais 
pormenorizada dos modelos relacionados com o 
nosso trabalho experimental.

Enquanto a investigação básica tem divulgado 
mecanismos moleculares detalhados de 
nocicepção, a investigação clínica tenta ligar 
esses mecanismos a sintomas clínicos e 
procura alvos de intervenção terapêutica. Assim, 
existem estudos de translação, que consistem 
na avaliação da resposta a determinado 
estímulo após administração de fármacos em 
voluntários saudáveis. Estes modelos humanos 
podem simular alguns aspectos da dor crónica, 
como a sensibilização periférica e central, 
enquanto outros como a dor espontânea e 
alterações estruturais do sistema nervoso só 
podem ser estudados nos doentes com dor33. 

Mecanismos fisiopatológicos
A transmissão do estímulo nociceptivo a partir 

do local de lesão tecidular constitui uma 
resposta biológica importante, que visa proteger 
o organismo de lesão adicional. Os neurónios 
sensitivos primários (aferentes primários)
detectam e convertem impulsos mecânicos, 
químicos e térmicos em actividade eléctrica. 
Esta é propagada pelos axónios nos nervos 
periféricos para as raízes dorsais e depois para 
o corno dorsal da medula espinhal. Os axónios 
muito mielinizados (Aβ) estão associados com 
mecanorreceptores de limiar baixo, enquanto os 
não mielinizados (C) ou finamente mielinizados 
(Aδ) contêm receptores de alto limiar que 
transmitem os estímulos dolorosos 
(nociceptores)3,34. A informação é, 
seguidamente, transmitida por neurónios da
medula espinhal que projectam para o tálamo
somatossensorial e medial e núcleos do tronco 
cerebral (núcleos pontinos, substância cinzenta



Dor (2010)

5

Tabela 2. Modelos animais de DN periférica
Modelos Definição Mecanismos envolvidos Vantagens Desvantagens Observações
Secção do 
nervo 
ciático35

Secção total do 
nervo ciático3

-Interrupção irreversível das 
transmissões aferente e eferente3.
-Extremidade distal acometida por 
WD3.

-Estudar mecanismos em 
doenças em que a axotomia é 
parte da causa.

-Impossibilidade de 
avaliação da alodínia e 
hiperalgesia no membro 
desnervado3.

-Simula neuropatia do membro fantasma, traumatismo de 
nervo ou lesão iatrogénica36.
-Maior grau de alodínia mecânica36, autotomia do membro 
denervado (sinal de dor espontânea ou de desnervação)3.

Lesão de 
constrição 
crónica37

Quatro anéis de 
suturas em torno 
do nervo ciático 
sem o 
estrangular3

-Reacção inflamatória local e edema, 
com aumento da compressão3.
-Mistura de neurónios aferentes 
intactos e lesados no DRG 
associado3.
-Fibras intactas expostas a moléculas 
produzidas por WD das lesadas3.

-Adequado para estudo da 
contribuição da WD na indução 
da DN periférica3.

-Inadequado para 
distinção entre 
componentes de lesão 
inflamatórios e axonais de 
DN periférica3.
-Estimulação de um 
número variado de 
axónios lesados3.

-Simula compressão crónica de nervo (Síndrome do túnel 
cárpico, hérnia discal lombar, intoxicação por metais pesados, 
anóxia e doenças metabólicas)16,36.
-Alodínia mecânica, hiperalgesias mecânica bilateral, térmica 
e química, que persistem por vários meses16,36.
-Podem apresentar crescimento exagerado das unhas, 
autotomia, ventroflexão, eversão e atrofia muscular27.

Ligação 
parcial do 
nervo 
ciático38

Nó com 
estrangulação em 
torno de metade 
do nervo ciático3

-Conservação das fibras grandes 
mielinizadas na parte intacta do 
nervo3.
-Mistura aleatória de nervos aferentes 
lesionados em L4-L5, bem como 
mistura de nervos lesionados e 
intactos3.
-Fibras intactas expostas a moléculas 
produzidas por WD das lesadas3.

-Menor componente 
inflamatório que o modelo de 
constrição3.

-Variabilidade no número 
axónios lesados3.
-Difícil especificar o DRG 
e segmento da medula 
espinhal relacionados com 
a lesão3.

-Simula contusão nervosa3 e Síndrome de dor regional 
complexa16.
-Hiperalgesia térmica, mecânica e alodínia ao frio mais 
vigorosos, que surgem em poucas horas de pós-operatório e 
persistem por vários meses3,16,36.

Modelo de 
lesão com 
nervo 
intacto5

Seccionamento 
dos nervos tibial e 
peroneal comum, 
deixando o sural 
intacto3

- Evita o contacto entre fibras 
lesionadas e intactas do nervo 
periférico, embora todos os neurónios 
sejam afectados no DRG, por aí haver 
mistura3.

-Modelo tecnicamente mais 
simples de desnervação 
parcial32.
-Variabilidade mínima no grau 
de lesão3.
-Investigação do contributo dos 
aferentes primários lesados e 
dos intactos na fisiopatologia 
da dor3.

-Simula várias neuropatias periféricas36.
-Modificações: seccionamento dos nervos tibial e sural 
mostrou uma resposta mais vigorosa de alodínia mecânica, ao 
frio e dor espontânea3; modelo com preservação do nervo 
tibial obteve alterações mais marcadas e reprodutíveis32.
-Preserva função motora27. Hiperalgesias mecânica e térmica 
ipsilateral, que surgem em poucas horas de pós-operatório e 
persistem por pelo menos 6 meses16,36. Sem alteração do 
limiar ao calor32.

Ligação 
segmentar 
do nervo em 
L5/L639

Estrangulamento 
das raízes de L5 
e L6, distalmente 
ao DRG, com
L4 e nervo safeno 
(L3) intactos3

-Num DRG em particular teoricamente 
todos os aferentes são ou 
axotomizados ou intactos3.
-Os neurónios intactos de L4 nos 
segmentos nervosos distais estão 
incorporados num meio de WD3.

-Diferenciar papel dos 
neurónios axotomizados e 
intactos do DRG3.
-Preciso e reprodutível3.

-Cirurgia longa, difícil 
execução e altamente 
invasiva (lesão de tecidos 
que podem afectar o DRG 
intacto próximo)3,32.

-Simula lesão do plexo nervoso ou da raiz dorsal16.
-Retêm a função motora dos músculos proximais do membro 
inferior, inervados por L427.
-Hiperalgesia mecânica, que surge em poucas horas de pós-
operatório e persiste por pelo menos 4 meses e alodínia ao 
calor na pata ipsilateral16,36.

WD, degeneração walleriana; DRG, gânglio radicular dorsal.
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Figura 1. Ilustração esquemática do modelo 
experimental de DN baseado em lesão de estruturas 
nervosas periféricas. 1. Seccionamento do nervo 
ciático35. 2. Lesão de constrição crónica37. 3. Ligação 
parcial do nervo ciático38. 4. Modelo de lesão do 
nervo ciático com preservação do ramo sural5. 5. 
Ligação segmentar do nervo em L5/L639. 6. 
Constrição da raiz dorsal40. 7. Rizotomia dorsal41. 8. 
Rizotomia ventral42. Adaptado de Klusakova et al., 
20093. 

periaqueductal e formação reticular). Informação 
referente à intensidade, qualidade e localização 
da dor é transmitida do tálamo somatosensorial 
para o córtex sensitivo primário. Por outro lado, 
o sistema nervoso central utiliza vias 
descendentes, inibitórias ou facilitatórias, pelo 
fascículo dorsolateral da medula espinhal e 
matéria cinzenta periaquedutal, com libertação 
de variadas substâncias neuromoduladoras 
(noradrenalina, serotonina, opióides e ácido γ-
aminobutírico, GABA) para modular a 
transmissão dos estímulos excitatórios 
nociceptivos11,34.

Ao contrário da dor aguda, a dor crónica não 
tem qualquer função biológica de protecção e é 
caracterizada por alterações funcionais e 
estruturais das vias sensitivas periféricas e 
centrais11. As alterações iniciais ocorridas nos 
aferentes primários causam diminuição do limiar 
da sensibilidade dos nociceptores e reforço dos 
impulsos transmitidos à medula espinhal. Um 
mecanismo importante de indução de dor 

neuropática periférica parece ser a actividade 
ectópica espontânea de neurónios sensitivos 
primários axotomizados ou intactos, cujos 
corpos celulares se encontram no mesmo DRG,
por um processo de excitação cruzada, 
resultando em amplificação da dor 
(sensibilização periférica, com hiperalgesia, 
alodínia e sensações paroxísticas)4. A
hiperexcitabilidade dos aferentes primários 
causa uma resposta aumentada pelos 
neurónios da medula espinhal (sensibilização
central), fenómeno conhecido por “wind-up”4,11 e
que produz hiperalgesia secundária 
(hiperalgesia mecânica na pele que rodeia a 
área lesada)27. Os mecanismos envolvidos são 
abordados com maior detalhe ao longo do texto 
e esquematizados na Figura 2, de modo a 
facilitar a compreensão dos mesmos.

Nos aferentes primários, a alteração da 
excitabilidade pode advir de alterações na 
expressão de genes e do fenótipo proteico, 
como a expressão em neurónios muito 
mielinizados do factor neurotrófico derivado do 
cérebro (BDNF), da substância P e do peptídeo 
relacionado com o gene da calcitonina (CGRP), 
normalmente expressos apenas em neurónios 
de pequeno diâmetro3,14,27. A extremidade distal 
do nervo lesado sofre degeneração Walleriana
(WD), um conjunto de alterações moleculares e 
celulares que estimulam a regeneração dos 
axónios, atingindo neurónios lesados e 
neurónios intactos vizinhos3. Essas alterações 
incluem produção de mediadores inflamatórios 
(ATP, PGE2, 5-HT, bradicinina, epinefrina, 
adenosina), citocinas anti- e pró-inflamatórias
(factor de necrose tumoral-α, interleucinas, 
factor inibitório de leucemia), quimocinas 
(proteína quimostática dos monocitos-1),
factores neurotróficos (BDNF, factor neurotrófico 
derivado das células gliais, factor de 
crescimento do nervo, neurotrofina-3), espécies 
reactivas de oxigénio e aminoácidos 
excitatórios, por células gliais (Schwann) e
células imunes (macrófagos activados) que 
invadem a extremidade distal do nervo lesado.
A degeneração walleriana é frequente nos 
modelos baseados em lesões parciais3-4,27. Os
receptores nociceptivos das fibras C passam, 
deste modo, a responder a estímulos mecânicos 
e térmicos, normalmente inócuos, ou a ter
actividade espontânea11, enquanto a geração de 
potenciais de acção espontâneos resultantes da 
lesão fibras Aβ parece ser responsável pelo 
aparecimento de parestesias e disestesias20.
Pode ainda haver desenvolvimento de
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Figura 2. Síntese dos principais mecanismos de DN, a sua localização e os factores causadores da sua activação. 
Adaptado de Costigan et al., 2009 36.

neurónios simpáticos no gânglio da raiz dorsal 
dos neurónios lesados e crescimento de fibras
simpáticas pós-lesão para a derme, explicando 
a dor mantida pelo sistema nervoso 
simpático14,27. 

A interrupção da barreira hemato-encefálica
promove o transporte de moléculas na corrente 
sanguínea que influenciam neurónios aferentes 
lesados e os seus axónios no DRG associado, 
mas também neurónios intactos (DRG 
contralateral ou em segmentos espinhais 
diferentes)3.

A sensibilização central acontece em parte 
devido à perda de neurónios no DRG, 
provavelmente um dos estímulos iniciais que 

causam a propagação das fibras Aβ dos seus 
terminais nas lâminas III-VI para a lâmina II, que 
contém neurónios nociceptivos específicos 
activados por estímulos dolorosos intensos,
transmitida nas fibras C e Aδ3. A estimulação 
dolorosa dos nervos leva também à activação 
de receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA)
pós-sinápticos no corno dorsal da medula 
espinhal, estando acoplada à libertação de 
glutamato, o que resulta em despolarização 
aumentada e potenciais pós-sinápticos 
alargados (potenciação sináptica), que 
contribuem para a resposta dolorosa central 
contínua11,27. A libertação de glutamato pode ser 
inibida pré-sinapticamente por receptores 
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opióides-µ, entre outros, enquanto a 
gabapentina e a pregabalina inibem o influxo de 
cálcio14. Também há evidências do aumento do 
número de canais de sódio e cálcio nas fibras 
sensitivas lesadas e nos DRG, que podem 
propiciar o aparecimento de dor espontânea
característica11,27. Outros mecanismos 
consistem na desorganização sináptica,
expansão da área receptiva dos neurónios nos 
cornos dorsais e diminuição da neuromodulação 
inibitória GABAérgica no corno dorsal espinhal, 
que pode ser causada por perda de neurónios 
inibitórios e diminuição da expressão de 
receptores/transmissores4-5.

Áreas cerebrais associadas ao controlo da dor
tiveram activação aumentada com estimulação 
cutânea, o que poderá reflectir mecanismos 
adicionais de plasticidade. A dor é considerada 
um comportamento integrado relacionado com 
emoções e regulação homeostática14,43. Deste 
modo, há que realçar a importância de 
interconexões recíprocas entre as áreas 
analgésicas do tronco cerebral e as áreas 
cerebrais límbicas, córtex pré-frontal, tálamo 
intralaminar e hipotálamo43. As vias 
descendentes modulatórias cortical, talâmica e 
periaquedutal convergem no núcleo
rostroventromedial, dando origem a vias 
inibitórias e excitatórias. As células deste núcleo 
expressam receptores opióides-µ14,43 e a sua 

sensibilização pode resultar num aumento 
persistente das vias descendentes de 
facilitação, bem como numa eficácia diminuída 
dos opióides43. 

É ainda provável que exista uma combinação 
entre a susceptibilidade geneticamente 
determinada e factores ambientais que 
determinam o risco de desenvolver dor 
neuropática36.

Actualmente, estão em curso vários estudos 
experimentais de compostos, baseados nos
mecanismos, procurando novas terapêuticas. 
Estes incluem o estudo de antagonistas dos 
receptores vanilóides44, o factor de estimulação 
de colónias de granulócitos45 e melatonina46, 
que demonstraram algum efeito analgésico, 
análogos selectivos dos receptores GABAA

47, o 
estudo de terapias de neuroprotecção, como o 
uso de células estaminais, factores tróficos e 
antioxidantes48, estudo de imunossupressores 

ou fármacos que interfiram com as funções das 
células gliais, como a minociclina, antagonistas 
de receptores de nucleotídeos e inibidores da 
cínase MAP p3836,49, reparação cirúrgica de 

nervo, que demonstrou ter uma redução notória 
da dor, independentemente da recuperação 

neurológica50 e abordagens biológicas, como 
anticorpos ou terapêutica génica51.

Apesar dos avanços recentes, a compreensão 
acerca dos mecanismos da DN52, bem como a 
terapêutica direccionada aos mecanismos são 
ainda limitados1.

Tratamento da dor neuropática
Os medicamentos preconizados actualmente 

para o tratamento de doentes com DN crónica 
têm ainda uma eficácia imprevisível, com menos 
de 40-60% de doentes a obter alívio parcial, 
para além de a dosagem poder ser complicada 
e os efeitos adversos comuns1,53.

As recomendações medicamentosas 
abordadas têm em conta consensos 
internacionais, directrizes actuais, revisões 
sistemáticas, meta-análises, resultados de 
ensaios clínicos randomizados (ECR)
recentemente publicados e experiência clínica 
dos autores, discutidos sob a supervisão da 
IASP1,53-54, apesar de existirem variações para 
as directrizes abordadas neste texto53. Um 

algoritmo para o tratamento baseado na 
evidência deve ter em conta resultados 
consistentes em ECR de alta qualidade, elevado 
grau de alívio da dor, superioridade em relação 
a terapêuticas pré-existentes, persistência do 
efeito analgésico com poucos ou ligeiros efeitos 
laterais18 (apesar de em ECR superior a 12 
semanas haver risco de uma separação menos 
definida entre o efeito do fármaco e o do 
placebo55), uma melhoria significativa da 
qualidade de vida e baixo custo18. No entanto, 
tendo em vista estes critérios não existem ainda 
fortes evidências para os fármacos que têm 
actualmente alto nível de recomendação18.

A avaliação da DN passa por identificar e tratar 
a doença de base (por exemplo, optimização do 
controlo diabético) e lesões dos sistemas 
nervosos central e periférico, o que é raramente 
possível, sendo a abordagem baseada numa
terapêutica sintomática18. Deve-se ainda avaliar 
a resposta a tratamentos prévios e detectar 
comorbilidades que possam ser afectadas pela 
terapêutica ou possam requerer ajuste da dose 
(cardíacas, renais, hepáticas, depressão, etc.)1.

O doente e o médico devem estar 
convenientemente informados acerca da 
natureza do problema e estabelecer 
expectativas realísticas do problema8. A 
educação e o apoio do doente são essenciais 
durante o tratamento de DN, bem como a 
monitorização frequente da dor, efeitos
adversos da medicação e qualidade de vida1, de
modo a facultar uma boa adesão terapêutica e
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Tabela 3. Considerações sobre a selecção da medicação para o tratamento de DN
Classe de 
fármacos

Índice terapêuticoa1/
Estágio recomendado2

Efeitos adversos principais1 Precauções1 Outros benefícios1 Observações1

ADT aminas secundárias
Amitriptilina56,
nortriptilina, 
desipramina 

+
Primeira linha

Sedação, xerostomia, visão 
turva, ganho ponderal, retenção 
urinária

Doença cardíaca, glaucoma, risco de suicídio, 
distúrbio convulsivo, uso concomitante de 
tramadol e ISRS

Melhoria da depressão e 
da insónia

-Eficácia analgésica apoiada por ECR 
principalmente na NPH e NDPD. 
-ECG recomendado> 40 anos antes de iniciar 
tratamento (risco de morte súbita cardíaca).
-Baratos e administrados apenas 1x/dia.

ISRSN
Duloxetinab ++

Primeira ou segunda linha
Náuseas, obstipação, anorexia34 Disfunção hepática, insuficiência renal, 

alcoolismo, uso concomitante de tramadol
Melhoria da depressão -Eficácia analgésica evidenciada em ECR na 

NDPD.

Venlafaxina +
Primeira ou segunda linha

Náuseas, obstipação, anorexia, 
aumento da pressão arterial34

Uso concomitante de tramadol, doença 
cardíaca, síndrome de abstinência com 
descontinuação súbita

Melhoria da depressão -Eficácia analgésica evidenciada em ECR em 
polineuropatias dolorosas de vários tipos, 
incluindo a NPH20 e NDPD. Estudos de outras 
populações apresentam resultados 
inconsistentes ou negativos.
-Monitorização cardíaca em pacientes de risco.

AE
Gabapentina ++

Primeira linha
Sedação, confusão, edema 
periférico

Insuficiência renal Melhoria do distúrbio do 
sono, componentes do 
humor e qualidade de 
vida, sem interacções 
medicamentosas 

-Maior alívio da dor em comparação com 
placebo na NPH, NDPD, dor do membro 
fantasma, diversas DN periféricas, Síndrome 
de Guillain-Barré, DN cancerosa, dor aguda e 
crónica por TME, DN mista20.
-Várias semanas até atingir uma dose eficaz.

Pregabalinab ++
Primeira linha

Sedação, confusão, edema 
periférico

Insuficiência renal Melhoria do distúrbio do 
sono e da ansiedade, sem 
interacções 
medicamentosas 

-Demonstrou eficácia analgésica em ECR na 
NPH, NDPD e TME20, apesar de alguns 
resultados controversos.

Lidocaína tópica ++
Primeira ou segunda linha

Exantema e eritema local Nenhuma Sem efeitos adversos 
sistémicos

-Maior alívio da dor em comparação com 
placebo em ECR na NPH e diversas DN 
periféricas focais, com alodínia.
-Evitar uso concomitante com anti-arrítmicos de 
Classe I e em doentes com insuficiência 
hepática grave20.

Agonistas dos opióidesc

Morfina, 
oxicodona, 
metadona, 
levorfanol

+
Segunda ou terceira linha

Náuseas/vómitos, obstipação, 
sedação, depressão respiratória, 
disfunção cognitiva34

História de toxicodependência, risco de 
suicídio, dificuldades na condução durante o 
início do tratamento

Início rápido do alívio da 
dor

- Demonstrou eficácia analgésica em ECR em 
vários tipos de DN periférica e central, incluindo 
NDPD, NPH, mista20 e dor do membro 
fantasma.

Tramadol +
Segunda ou terceira linha

Náuseas/vómitos, obstipação, 
sedação, depressão respiratória, 
disfunção cognitiva, convulsões, 
hipotensão ortostática34

História de toxicodependência, risco de 
suicídio, dificuldades na condução durante o 
início do tratamento, distúrbio convulsivo, uso 
concomitante de ISRS, ISRSN e ADT 

Início rápido do alívio da 
dor

- Demonstrou eficácia no alívio da dor e da 
qualidade de vida em ECR na NPH, NDPD, 
polineuropatias de diferentes etiologias e dor 
pós-amputação.

ADT, anti-depressores tricíclicos; ISRSN, inibidores selectivos da recaptação de serotonina e noradrenalina; AE, anti-epilépticos; ISRS, inibidor selectivo da recaptação da serotonina, ECR, ensaios clínicos 
randomizados; NPH, neuropatia pós-herpética; NDPD, neuropatia diabética periférica dolorosa; ECG, electrocardiograma; TME, traumatismo da medula espinhal.
a Probabilidade de alívio da dor em relação à probabilidade de efeitos adversos, sendo “++” mais favorável.
b Insuficiência de experiência clínica e de dados de segurança a longo termo, porque são novos no mercado.
c Primeira linha apenas em determinadas circunstâncias; ver texto.
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um tempo adequado de ensaio11. A conduta 
terapêutica passará também por métodos não 
farmacológicos de lidar com a dor, como a 
redução do stresse, uma boa higiene do sono, 
fisioterapia1,11, terapêutica cognitivo-
comportamental, apesar da sua modesta 
contribuição26 e ainda por técnicas de 
estimulação eléctrica transcutânea, 
electroacupunctura e intervenções cirúrgicas, 
como estimulação espinhal e do córtex motor ou 
cirurgia ablativa, esta menos recomendada por 
possibilidade de dano nervoso adicional2,11,18.

A terapêutica farmacológica é ainda a 
componente principal do tratamento. A maioria 
dos ECR para terapêutica sintomática tem 
examinado a neuropatia pós-herpética ou a 
neuropatia diabética. Por outro lado, os novos 
medicamentos são validados quase 
exclusivamente em modelos animais 
traumáticos53-54. Para além disso, sabe-se que a 
heterogeneidade em relação à resposta 
terapêutica e padrão de sinais e sintomas está a 
aumentar. Embora se desconheça se os 
resultados obtidos para um tipo de dor 
neuropática se adequa a outros, sugere-se que 
medicações eficazes em um ou mais tipos de 

DN têm maior probabilidade de serem eficazes 
noutras neuropatias54,57.

Dado existir evidência insuficiente quanto à 
eficácia ou segurança dos fármacos, a sua 
administração deve seguir prioridades 
específicas para cada doente de acordo com 
mecanismos subjacentes, efeitos adversos, 
interacções medicamentosas, comorbilidades 
que podem ser melhoradas por efeitos não-
analgésicos dos fármacos (perturbação do 
sono, depressão, ansiedade), custos e risco de 
dependência e overdose1,18,53. Deste modo, a 

abordagem terapêutica deve ser escalonada, 
segundo um processo de ensaio-erro, com o 
intuito de identificar o fármaco ou combinação 
de fármacos que oferece o maior alívio da dor e 
menos efeitos adversos num dado doente, 
usando as doses eficazes mais baixas1,18,53. A 

terapêutica combinada pode permitir um alívio 
mais rápido, mas deve ser ponderada em razão 
de efeitos adversos adicionais, interacções dos 
fármacos, custo aumentado e adesão 
terapêutica diminuída devido ao regime 
terapêutico mais complexo1. Uma das 
estratégias usadas consiste em utilizar dois ou 
mais agentes com mecanismos diferentes de 
acção em doses mais baixas11.

Tabela 4. Considerações sobre a prescrição da medicação para o tratamento de DN
Classe de fármacos Dosagem1 Titulação1 Duração adequada do 

ensaioa1

ADT aminas secundárias
Nortriptilina, 
desipramina

25 mg ao deitar; máximo 
de 150 mg/d

Aumentar 25 mg/d cada 3-7 dias 
conforme tolerância, titulação lenta

6-8 sem com ≥2 sem 
com dose máxima 
tolerada

ISRSN
Duloxetina 30 mg 1x/d até máximo 

de 120 mg 2x/d (12/12h)2
Aumentar 60 mg/d após 1 semana 4 sem

Venlafaxina 37,5 mg/d até 225 mg/d Aumentar 75 mg/d semanalmente 4-6 sem
AC
Gabapentina 100-300 mg/d 

(8/8h) até máximo de 
3600 mg/d 
(8/8h)

Aumentar 100-300 mg/d (8/8h) 
semanalmente1

3-8 sem com ≥2 sem 
com dose máxima 
tolerada

Pregabalina 50 mg/d (8/8h) até 
600 mg/d

Aumentar 300 mg/d após 1ª sem e 
150 mg/d após 3-7d

4 sem

Lidocaína tópica Máximo de 3 adesivos 
diários num período 
máximo de 12h

Não é necessária 3 sem

Agonistas dos opióides
Morfina, oxicodona, 
metadona, 
levorfanol

Iniciar com opióides de 
curta duração, a cada 4-
6h.
Para morfina: 10-15 mg 
cada 4h ou conforme 
necessário; até 300 mg/d2

Após 1-2 sem converter numa 
preparação de longa acção e 
continuar dose de acção curta 
conforme necessário

4-6 sem

Tramadol 50 mg 1-2x/d até 
400 mg/d

Aumentar 50-100 mg/d cada 3-7 dias 
conforme tolerância

4 sem

a Duração adequada do ensaio: período de tempo necessário para determinar a eficácia do medicamento.
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Figura 3. Algoritmo para a abordagem da dor neuropática56,58-59.Este algoritmo pretende aconselhar uma 
estratégia terapêutica. A selecção do tratamento vai depender do custo, disponibilidade do fármaco e variabilidade 
individual. ADT, antidepressores tricíclicos; ISRSN, inibidores selectivos da recaptação de serotonina e 
noradrenalina; AINES, anti-inflamatórios não esteróides. 

As Tabelas 3 e 4 resumem as considerações 
sobre a selecção e prescrição da medicação 
para o tratamento de DN, com administração 
oral ou tópica, enquanto a Figura 3 apresenta o 
algoritmo mais usado actualmente para o 
tratamento de DN, particularmente na 
neuropatia periférica.

As recomendações para os fármacos de 
primeira linha para a DN baseiam-se em 
resultados de múltiplos ECR e incluem os anti-
depressores tricíclicos (ADT) e inibidores 
selectivos da recaptação de serotonina e 
noradrenalina (ISRSN), anti-epilépticos (AE) e 
lidocaína tópica1,11,18.

Os ADT têm um grande número de acções, 
particularmente a capacidade de inibir a 
recaptação de serotonina e noradrenalina de 

terminais pré-sinápticos e o reforço das vias 
inibitórias do tronco cerebral, por antagonismo 
de receptores NMDA36. Para além disso, 
bloqueiam vários receptores (colinérgicos, 
adrenérgicos, histaminérgicos e de canais 
iónicos, como o de Na+), apresentando, por 
isso, muitos efeitos secundários18. Eles incluem 
a amitriptilina, nortriptilina e desipramina, sendo 
a amitriptilina a mais extensamente usada, por 
requerer doses mais baixas56. Deve-se 
monitorizar os ADT para doses superiores a 50-
75 mg/dia, devido a potencial toxicidade 
cardíaca11,18.

Os ISRSN estudados para a DN são a 
duloxetina e a venlafaxina. Podem constituir 
uma alternativa aos ADT em pacientes com DN 
e depressão associada, sendo relativamente 
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bem tolerados pela ausência de efeitos 
anticolinérgicos18.

Os AE incluem a gabapentina e a pregabalina, 
que apresentam eficácia e tolerabilidade 
similares e produzem efeitos adversos 
dependentes da dose1,54. Ambas se ligam à 

subunidade α2-δ de canais de cálcio 
dependentes de voltagem, diminuindo a 
libertação de glutamato, noradrenalina e
substância P, por diminuição do influxo de cálcio 
para as células 18. Em doentes geriátricos ou 
com disfunção renal, dever-se-á proceder a uma 
redução da dose de ambos os fármacos1.

A lidocaína tópica é um anestésico local que 
actua através da estabilização dos canais de 
Na+ nos axónios de aferentes de primeira 
ordem, bloqueando os impulsos ectópicos de 
forma dependente da dose. É recomendada em 
doentes com DN periférica localizada, mas não 
na DN central. Existe na forma de adesivo a 5% 
ou gel1.

Os fármacos de segunda linha para 
tratamento sintomático da DN incluem os 
agonistas dos opióides e o tramadol, que são 
usados, isolados ou combinados com fármacos 
de primeira linha, quando os doentes não têm 
uma resposta satisfatória ou não toleram a
terapêutica de primeira linha, isolada ou em 
associação. Os agonistas dos opióides e o 
tramadol podem ser usados como fármacos de 
primeira linha, por um curto período de tempo, 
quando é necessário alívio imediato da dor 
durante a titulação de um fármaco de primeira 
linha para uma dose eficaz, em agudizações de 
dor grave, na DN aguda e na DN de origem 
cancerosa, 1,54.

Os opióides têm um papel importante na
prevenção da transmissão da dor para centros 
superiores. Eles demonstraram uma redução da 
magnitude da dor similar à obtida com outros 
tratamentos de DN (gabapentina, ADT). No 
entanto, os opióides são considerados fármacos 
de segunda linha porque: 1) originam mais 
frequentemente efeitos adversos que os de 
primeira linha, 2) a segurança a longo prazo não 
foi sistematicamente estudada (podem estar 
associados ao aparecimento de alterações 
imunológicas e hipogonadismo), 3) está descrito 
um fenómeno de hiperalgesia induzida por 
opióides e 4) existe a possibilidade destes 
fármacos causarem dependência, apesar de 
este efeito não ter sido significativo em 
ECR1,11,18. Os medicamentos opióides fortes 
comercializados em Portugal e utilizados para 
tratamento da DN são a morfina, buprenorfina e 
fentanilo60.

O tramadol é um agonista de µ-opióides fraco 
que também inibe a recaptação de 
noradrenalina e serotonina, podendo ser um 
pouco menos eficaz que analgésicos opióides 
mais fortes. Apresenta um potencial de 
dependência inferior ao dos opióides fortes18. A 
redução da dose é necessária em doentes com 
doenças renal ou hepática e nos idosos1.

A utilização dos fármacos de terceira linha
assenta em resultados de um único ECR ou 
resultados inconsistentes de múltiplos ensaios.
Estes fármacos podem ser usados como
fármacos de segunda linha quando o tratamento 
com agonistas de opiódes não está indicado ou 
quando a história do doentes sugere um maior 
potencial para a sua eficácia. Os fármacos de 
terceira linha incluem anti-epilépticos
(lamotrigina, carbamazepina, oxcarbazepina, 
topiramato, ácido valpróico, lacosamida), anti-
depressores (bupropriona, citalopram, 
paroxetina), mexiletina (análogo da lidocaína 
administrado por via oral), antagonistas dos 
receptores do N-metil-D-aspartato (NMDA)
(dextrometorfano, memantina) e capsaicina 
tópica1,18,54.

A lamotrigina bloqueia canais de Na+

dependentes de voltagem e inibe a libertação de 
aminoácidos excitatórios mediada por influxo de 
Na+ de neurónios pré-sinápticos. A lamotrigina 
demonstrou alguma eficácia em pequenos 
ensaios na neuralgia do trigémio, dor pós-AVC 
em doses superiores a 200mg/dia, Síndrome de 
dor complexa regional e dor na infecção por 
VIH. É geralmente bem tolerada18, podendo ser 
considerada um fármaco de segunda linha2. A 
carbamazepina e oxcarbazepina bloqueiam 
canais de Na+. A carbamazepina é o tratamento 
de eleição na neuralgia do trigémio1,18. O 
valproato apresentou eficácia, com um número 
baixo de doentes necessários tratar para obter 
alívio num doente56, apesar de não ser incluído 
e ECR mais recentes. Os bloqueadores dos 
receptores da NMDA foram estudados na 
tolerância aos opióides, podendo ajudar na 
redução da necessidade de morfina11. A 
capsaisina tópica (creme) mostrou uma eficácia 
significativa na neuropatia pós-herpética, tendo 
o inconveniente de necessitar de aplicação 
múltipla diária na área dolorosa, pelos seus 
efeitos irritantes11,18.

Os inibidores selectivos da serotonina 
(citalopram, paroxetina) demonstram pouco ou 
nenhum efeito18. Podem ser usados como 
terapia adjuvante para doentes com dor e 
depressão, a quem os ADT são 
contraindicados11, pois são mais seguros54. A 
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utilidade dos anti-inflamatórios não esteróides é 
limitada11, podendo ser administrados 
juntamente com opióides em pacientes que 
apresentem uma DN e nociceptiva mista, e 
assim permitir a utilização de uma menor 
dosagem de opióides61.

Alguns fármacos podem tratar sintomas 
específicos com maior eficácia do que outros. 
Demonstrou-se que a gabapentina, lidocaína e 
capsaicina tópicas tinham maior efeito na 
hiperalgesia, enquanto os ADT, carbamazepina, 
venlafaxina e lamotrigina obtinham maior alívio 
da dor espontânea em picada. A alodínia 
responde melhor à gabapentina e tramadol e a 
dor em queimadura apresenta maior alívio com 
a amitriptilina e gabapentina. A pregabalina 
mostrou-se eficaz nas mesmas síndromes 
dolorosas da gabapentina62.

ECR mais recentes trazem à luz novos 
tratamentos a considerar. O anti-
convulsionante lacosamida e toxina botulínica 
obtiveram resultados inconsistentes na redução 
de alguns tipos de DN18,54, bem como o adesivo 

de capsaicina de alta concentração na neuralgia 
pós-herpética, que tem a vantagem de uma 
aplicação poder estar associada a redução da 
dor por 2 a 3 meses54.

Para o tratamento de dor neuropática, estão 
apenas aprovados 5 fármacos pela Food and 
Drud Administration (FDA): a gabapentina e 
lidocaína tópica para a neuralgia pós-herpética, 
a pregabalina para a neuralgia pós-herpética e 
neuropatia diabética, a carbamazepina para a 
neuralgia do trigémio e a duloxetina para a 
neuropatia diabética28. 

Os fármacos estudados para DN central são 
baseados num número reduzido de ECR. Foram 
propostos os ADT no tratamento da dor pós-
AVC, gabapentina e pregabalina na dor do TME 
e canabinóides na dor associada a esclerose 
múltipla1. A insuficiência de dados a longo 
prazo, disponibilidade limitada e possibilidade 
de precipitar psicose ou esquizofrenia, 
restringem o uso dos canabinóides a terapêutica 
de segunda linha1,18. Muitas vezes, os 
diagnósticos da DN central não estão 
estabelecidos ou os doentes necessitam de 
terapêuticas alternativas e nestes casos são 
tratados como se duma DN periférica se 
tratasse (exceptuando o uso de lidocaína 
tópica)1.

Quanto à terapêutica combinada, existe 
alguma evidência clínica da eficácia da 
combinação da gabapentina ou pregabalina 
com agonistas dos opióides, mas são 
necessários estudos adicionais para confirmar e 

testar outras combinações11,18,54. ECR mais 
recentes observaram que as combinações de 
nortriptilina com gabapentina e pregabalina com 
lidocaína tópica, valproato de sódio, trinitrato de 
gliceril vaporizado, ADT ou opióides obtiveram 
um efeito superior ao seu uso isolado54.

Algumas neuropatias (neuropatia associada ao 
HIV, induzida por quimioterapia e radiculopatia 
lombossagrada) parecem ser refractárias ao 
tratamento de primeira linha preconizado, 
apresentando resultados negativos ou mais
inconsistentes em ECR18,54, o que pode indicar 

que a evidência de eficácia terapêutica para
algumas neuropatias não pode ser extrapolada 
para outras54.

Existem também directrizes para o uso de 
neuroestimulação, que consiste em estimulação 
de estruturas que exercem controlo inibitório 
nas vias da dor63 e é aplicada maioritariamente 
em doentes refractários à terapêutica 
farmacológica. A evidência dita o uso de 
estimulação da medula espinhal na síndrome da 
cirurgia falhada da coluna e na síndrome de dor 
regional complexa tipo I2,53. Alguma evidência 
também demonstra o benefício da estimulação 
do córtex motor na dor central pós-AVC e na dor 
facial neuropática53. Existe também evidência do 

benefício da estimulação nervosa periférica na 
neuropatia pós-traumática, neuralgia occipital e 
síndromes de dor regional complexas64.

Quanto à profilaxia da DN, a FDA aprovou uma 
vacina para Herpes Zoster, para indivíduos com 
mais de 60 anos que ainda não padeceram da 
doença, que em ECR reduziu a incidência de 
neuropatia pós-herpética em 66,5% dos 
casos11. Estudos para a prevenção de outras 
causas de DN são muito limitados54.

Para os doentes que não respondem 
adequadamente ao tratamento farmacológico ou 
aqueles em que a dor está associada a 
comorbilidades problemáticas ou grandes 
deficiências, é recomendada uma consulta 
imediata com um especialista da dor ou a 
referenciação a um centro multidisplinar de 
tratamento da dor, incluindo a consideração de 
outros tratamentos (não-farmacológicos ou 
invasivos)1.

Finalmente, existem grupos de investigação a 
tentar identificar sistematicamente padrões de 
sinais e sintomas que parecem corresponder a 
mecanismos fisiopatológicos específicos e que 
teoricamente poderão identificar medicações 
mais adequadas para cada doente54. 
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Conclusões
A DN é uma condição crónica que tem um 

grande impacto a nível mundial, sendo 
relativamente frequente nos cuidados primários 
e muitas vezes, não reconhecida, bem como 
muito difícil de tratar2. Esta problemática advém 
do facto de nenhum mecanismo específico ter 
sido ainda identificado e associado a quadros 
clínicos característicos27.

O seu diagnóstico geralmente faz-se através 
da história e exame físico, concomitantemente à 
identificação e tratamento da doença de base e 
lesões dos sistemas nervosos central e 
periférico18 e avaliação de comorbilidades e da 
resposta a tratamentos prévios1, sendo o
tratamento medicamentoso preponderantemente

sintomático18. Nesta revisão foram abordadas 
as directrizes actuais, cuja utilização na prática 
clínica visa um acompanhamento mais eficaz 
dos doentes.

Os modelos animais têm tido um papel 
preponderante na expansão do conhecimento 
dos mecanismos moleculares e celulares 
subjacentes a este estado3, bem como no 
desenvolvimento de novas estratégias 
terapêuticas4. Uma investigação mais exaustiva 
dos padrões de sinais e sintomas que parecem 
corresponder a mecanismos fisiopatológicos 
específicos é necessária, pois o estudo desta 
associação poderá identificar medicações mais 
adequadas para cada doente54.
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