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Dor e hanseníase



Maria, 41 anos, solteira, ensino fundamental completo.

QP:Dores em MMSS.

HMA: Diagnóstico de hanseníase há 02 anos, forma multibacilar. Fez uso do esquema PQT-MB por um

ano. Apresentou durante o tratamento um episodio de reação hansênica com piora das manchas previas

e neurite. Fez uso de corticoide na época, com boa resposta. Não apresentava déficit motor, contudo com

déficit sensitivo no território do nervo ulnar bilateral e fibular superficial direito. Na alta NFI 1. Após 4

meses do termino do tratamento passou a cursar com dores no braço, tipo queimação, por vezes tipo

choque elétrico. Sente muito cansaço, sono de qualidade ruim, com despertar precoce e não consegue

trabalhar por causa da dor. O auxilio que recebia do INSS foi interrompido e conta com ajuda da família

para se manter. Refere tristeza, irritabilidade e desanimo, além de sensação de desamparo. Foi

prescrito tramadol, dipirona e corticoide sem melhora. Por fim foi introduzido amitriptilina, com melhora

discreta. Não houve modificação do quadro neurológico. Procura medico para tratamento da dor.

AM: co-morbidades ausentes.

Caso clinico



Definição de dor

“Uma experiência sensorial e emocional desagradável 

associada ou semelhante aquele associada  a uma lesão 

tecidual real ou potencial” - IASP, 2020.



Mun Fei Yam at el. Int. J. Mol. Sci, 2018 

Vias da dor

• Terminais nociceptivos

• Fibras finas a-delta e tipo C

• Sinapse com segundo neurônio a nível de medula 

espinhal

• Projeção para o tálamo

• Projeções do tálamo para o córtex parietal e 

frontal

• Relação com giro do cíngulo e sistema límbico



Classificação  da dor

Dor 

nociceptiva

Dor 

nociplástica

Dor 

neuropática

Dor que surge de dano real ou 

ameaçado ao tecido não neural 

e se deve a ativação de 

nociceptores

Dor causada por uma lesão 

ou doença do sistema 

nervoso somatossensorial

Surge da nocicepção 

alterada, sem evidencia 

clara de dano tecidual ou do 

sistema somatossensorial

• Artrite

• Crise falcêmica

• Colecistite

• Crise de gota

• Erirtema nodoso

• Cefaleia

• Fibromialgia

• Sind.do intestino irritável

• Sind. da fadiga crônica

• AVC

• Esclerose múltipla

• Neuralgia pos-herpética

• Neuropatias, etc.

Rainer Freynhagen et al. Current Medical Research and Opinion, 2019 



• Dor causada por uma lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial;

• A dor neuropática é uma descrição clínica (e não um diagnóstico);

• A dor pode ser espontânea ou evocada e aumenta em resposta a um estimulo dolorosos (hiperalgesia) ou 

apresenta uma resposta dolorosa a estimulo não doloroso ( alodínea);

• Para o diagnóstico é necessário existir a  história de uma lesão ou  doença  do sistema nervoso com 

distribuição da dor neuro anatomicamente plausível;

• Os sinais e sintomas negativos ( redução ou perda da sensação) e positivos ( alodínea ou hiperalgesia)  

indicando envolvimento do sistema somatossensorial devem ser compatíveis com o território de inervação 

da estrutura nervosa afetada;

• Dor neuropática crônica é uma dor neuropática continua ou recorrente com duração maior que três meses;

• Requer tratamento especifico.

Dor neuropática 

Joachim Scholz et al.Pain, 2019



Brasil, 2017

Brasil, 2008.

Por que falar sobre dor em hanseníase?

Diagnóstico de hanseníase:

• Lesões cutâneas discromicas com perda da 

sensibilidade térmica e dolorosa e/ou;

• Espessamento de nervo periférico e/ou;

• Presença de BAAR em esfregaços cutâneos.



Paciente com hanseníase e dor

Dor  neuropática
Dor não 

neuropática

Dor aguda

Estado reacional

Abcesso de nervo

Resolução com 

tratamento

Dor 

crônica

Sensibilização 

periférica e central

Exclusão social/familiar

Repercussão no trabalho

Crenças

Percepção de doenças

Resposta cognitiva mal adaptativa a 

dor

Ansiedade/depressão

Aspectos culturais

Alterações 

musculoesqueléticas

Dor miofascial

Dor articular

Dor reumatológica

Felipe JJ Reis et al. Pain Manaje, 2013.



• Processo inflamatório;

• Aprisionamento do nervo;

• Disparo dos nervi nervorum;

• Dano e regeneração axonal;

• Alterações funcionais como descargas espontâneas;

• Limiares de ativação reduzidos;

• Respostas exageradas dos nociceptores

Mecanismos de dor neuropática na hansenianse

Estágio agudo

Estágio posterior



• A prevalência variável – 11,25 a 78%;

• Pode ocorrer antes, durante ou após o termino do tratamento;

• Com o advento da PQT, dor neuropática crônica tem sido cada vez mais reconhecida como uma sequela 

a longo prazo;

• Abordagem terapêutica distinta;

• A dor independente da etiologia tem um efeito profundo na qualidade de vida de uma pessoa (QoL) e 

pode gerar incapacidade.

Dor neuropática na hanseníase



PLOS Neglected Tropical Diseases, 2018 

Dor neuropática na hanseníase e qualidade de vida

• 52%  - dor no momento da entrevista ;

• 68% - dor neuropática  (70%,  história de reação 

hansênica e 47% , incapacidade grau 2;

• Sensibilidade do nervo (p = 0,023) e reações 

atuais (p = 0,018) foram fatores de risco 

significativos para DN

• Maior intensidade de dor (p = 0,023) e 

interferência na vida diária (p = 0,003) 

• Limitações moderadas a extremas nas 

atividades diárias (p = 0,005)

• 13 (43%) exibiram sofrimento psicológico 

• Medicamentos reduziram apenas o grau 

moderado (50-60%) da dor.

85 participantes após termino do tratamento

DN4, BPI short, SALSA, GHQ-12



Dor neuropática na hanseníase e qualidade de vida

• 33 pacientes;

• (DN4), WHOQOL-bref, VAS;

• 21 (66,3%) com dor neuropática;

• Intensidade da dor (VAS) – 7,1;

• QOL – foram afetas pela dor o 
desconforto, sentimentos positivos, 
atividade sexual e recursos financeiros.

ISRN Tropical Medicine,2013



Dor neuropática na hanseníase e qualidade de vida

• 75%  dos pacientes com dor (85,1% neuropática x
14,9% nociceptiva);

• Baixa qualidade de vida;

• Maior intensidade da dor naqueles com dor neuropática;

• Dor neuropática presente em 68% (11/166) dos paciente 
com reação hansênica;

• Fatores associados a maior ocorrência de dor:

Multibacilar;

Residir em áreas rurais;

Apresentar mais incapacidades e reações hansênica;

• 28% de alivio da dor com uso de corticoide e 
analgésicos comuns

• 270 participantes

• DN4, WHOQOL-bref e 

Brief Pain Inventory scale.



Lesão do nervo presente?

Avaliação da dor – intensidade, descritores sensoriais, variação temporal

Ferramentas de triagem – DN4, LANSS, NPQ

Dor neuropática 

• Dor referida a um dermatomo ou distribuição cutânea?

• Exame físico: pele, alteração cor, temperatura, pelos, exame sensorial, função muscular, reflexos, se possível 

eletroneuromiografia, biopsia de pele

Dor não neuropática

• História – dor localizada? desencadeada pelo movimento?

• Exame físico: exame miofascial(pontos de gatilho, tensão muscular, tendinopatia, mobilidade articular ativa e 

passiva, sinais inflamatórios, teste ortopédico, exame complementar (rx, USG).

Abordagem da dor – o que está acontecendo?

Felipe JJ Reis et al. Pain Manaje, 2013.



• Queimação

• Sensação de frio dolorosa

• Choque elétrico

• Alfinetadas ou agulhadas

• Formigamentos

• Adormecimento

• Coceira

Descritores de dor neuropática



Omer M.O. Haroun et al. Pain in the Developing

Word, 2019

Localização da dor neuropática

Sítios mais frequente de dor - território do n. 

ulnar:

• 56% região palmar

• 44% região dorsal das mãos

Distribuição neural mais comum :ulnar, nervo 

cutâneo antebraquial medial e nervo fibular;

A figura sugere ainda uma neuropatia simétrica 

distal e dor em ambos os joelhos*



• A dor neurítica começa com um processo inflamatório que afeta os nervos.

• A dor neuropática começa por causa do funcionamento anormal dos sistemas nervosos 

periférico e central.

• Neurite e dor neuropática são comumente confundidas entre si.

• A distinção é importante, pois tem implicações terapêuticas - uso de corticoide.

Dor neuropática  x Neurite



Dor neuropática na hanseníase x neurite

“Os seguintes dados confirmaram 

satisfatoriamente o diagnóstico de neurite: 

1. Início de dor em qualquer momento nos 90 

dias anteriores ou em associação com o 

início de sintomas neurológicos em algum 

momento durante o período anterior de 30 

dias;

2. Piora da dor como resultado do movimento 

e palpação do nervo.”



Tratamento da dor neuropática 
Evidênica forte

• Gabapentina – 1200-3600mg/dia

• Pregabalina – 300 - 600mg/dia

• Duloxetina – 60-120 mg/dia

• Venlafaxina - 150 – 225 mg/dia

• Antidepressivos tricíclicos – 25-150mg/dia

Evidencia fraca

• Capsaicina - patch

• Lidocaina - pactch

• Tramadol

• Toxina botulínica

• Opioides forte

Inconclusiva:

Carbamazepina



Obrigada!


