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Do
or neuropá
ática e sua
a comorbid
dade com a depress
são
Renato Le
eonardo de
e Freitas *
A dor neu
uropática (D N) é uma condição
c
com
mum na clín
nica. Faz parrte de
várias síndromes
s neurológic
cas e repre
esenta cerca
a de 25% dos
d
paciente
tes atendido
os em
grand
des clínicas de dor. Estiima-se que a prevalênc
cia de dor ne
europática n
na população
o seja
cerca
a de 7%-8%
%. A dor ne
europática o
ocorre devid
do a trauma
as acidentai s, procedim
mentos
cirúrg
gicos e doe
enças que afetam o sistema nervoso centrral (SNC) o
ou periférico
o. Os
meca
anismos rela
acionados à dor neuro
opática não são completamente e
esclarecidos,, mas
experrimentos em
m animais de laborató
ório indicam
m o envolvimento da sensibilizaçã
ão de
neurô
ônios aferentes periféricos e centraiss.
c
e é originário do latim, sendo comp
posto pelo prefixo
p
O termo comorbidade
"cum
m", que significa contig
güidade, co
orrelação, companhia,
c
e pela pallavra morbiidade,
origin
nada de "mo
orbus", que designa esttado patológico ou doença. Assim, d
deve ser utilizado
apena
as para des
screver a co
oexistência d
de transtornos ou doenças, não de
e sintomas. A dor
neuro
opática afeta
a em muitas
s maneiras a vida do pac
ciente; sendo assim, cad
da aspecto de
d sua
vida passa a ser associado a uma resp
posta mal adaptada
a
e desagradáve
el. Mesmo que
q
a
supos
sta lesão inicial
i
que leva à do
or crônica pareça serr simples, os resultad
dos e
conse
equências de
esta patolog
gia podem e
estar relacionados a mú
últiplos fatorres, como so
ociasi,
econô
ômicos, amb
bientais e, principalmentte, com fatores emocionais.
A depressão é a como
orbidade mais comum en
ntre dor crôn
nica e transttornos
inseridos no “O Manual Dia
agnóstico e Estatístico de
d Transtornos Mentaiss (Diagnostic and
Statis
stical Manua
al of Mental Disorders – DSM)”. Alguns estudos
s relatam um
ma prevalênc
cia da
depre
essão em 80%
8
dos pa
acientes com
m dor crônic
ca. Esta com
morbidade é complexa e os
pacie
entes nesta situação rela
atam níveis mais elevad
dos de dor do
d que os p
pacientes que não
têm d
depressão. A depressão aumenta o comprometiimento associado à dor crônica e ex
xistem
relato
os de que há uma probabilidade
e muito baiixa de suce
esso no tra
atamento da
a dor
neuro
opática se a depressão não
n
for trata
ada também..
Evidências
s sugerem q ue a dor crô
ônica pode ser considera
ada uma con
ndição
inesc
capável de estresse crrônico e, po
ortanto, poderia ser responsável
r
pela origem da
depre
essão. Corro
oborando estta sugestão,, estudos tanto em anim
mais (pré-clíínicos) quanto em
huma
anos (clínicos) demons
stram que a dor neu
uropática affeta o eixo
o neuroendó
ócrino
hipottálamo-pituittaria-adrenal (HPA), resu
ultando em alterações comportamen
ntais realcionadas
a em
moções. Outtra hipótese
e para a d
depressão in
nduzida pela
a dor crôniica baseia-s
se no
recru
utamento de
e substratos neurais com
muns. A pro
oposta é que
e regiões esspecíficas do
o SNC
que são respo
onsáveis pe
elo processsamento da
a dor também estão
o envolvidas no
proce
essamento das
d
emoções
s. Desta form
ma, alteraçõ
ões nessas estruturas
e
in
nduzidas pela dor
afetariam o proce
essamento das
d informaçções afetivas
s, resultando
o em desord
dens psiquiáttricas.
Dentrre tais estru
uturas cereb
brais, destaccam-se o córtex cingulado anterior (CCA) e o córtex
c
insula
ar (CI). O CCA
C
interliga
a os neurôn ios do córte
ex pré-fronta
al, do tálam
mo e do com
mplexo
amígdaloide e funciona co
omo um re
elé, integrando funções cognitiva
as, emocionais e
auton
nômicas exe
ercidas por tais estrutu
uras. Exame
es clínicos de
d neuroima
agem mostrram o
recru
utamento do CCA durantte o processsamento de dor e estudo
os pré-clíniccos têm asso
ociado
os n
neurônios do CCA à elaboração
e
de comporrtamento av
versivo durrante experriência
nocic
ceptiva. O CI
C é outra árrea cortical de interesse
e, uma vez que estudo
os em huma
anos e
animais têm dem
monstrado ta
ambém o seu
u envolvimento em resp
postas de do
or aguda e crrônica
e respostas emoc
cionais.
os resulttados de estudos
De form
ma geral,
pré-clínicos são
surprreendenteme
ente consiste
entes com a
as observaçõ
ões clínicas, indicando q ue de fato parece
p
existiir uma interração recípro
oca entre do
or e depressão. Conside
erando esta
as evidências
s com
abord
dagens multtidiciplinares
s, estudos ffuturos deve
em começarr a explorarr os mecanismos
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neura
ais e molecu
ulares subjac
centes a esta
a relação recíproca, o que pode eve
entualmente
e levar
a melhores e mais refina
adas estraté
égias no tratamento da comorb
bidade entre
e dor
neuro
opática e depressão.
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