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Segundo a Internatio
onal Associattion Study of
o Pain (IAS
SP) a dor é “uma
experriência sens
sorial e em
mocional dessagradável, associada a uma lesã
ão tecidual real,
poten
ncial ou des
scrita nos te
ermos dessa
a lesão"1. A média da população brasileira que se
queix
xa ou sofre de dor, é semelhante
s
a de países
s desenvolvidos, porém a diferença
a está
entre
e as restrições econômic
cas e o siste
ema de saúde que aind
da não conte
empla claram
mente
essa questão, em
mbora exista um Protoco
olo Clínico e Diretrizes Te
erapêuticas d
da Dor Crôn
nica2,3.
Mesm
mo que a dor
d
seja o principal m otivo da prrocura dos serviços de
e saúde, ain
nda é
"amp
plamente su
ubtratada, causando so
ofrimento e perdas fina
anceiras aoss indivíduos
s e à
sociedade"4. A dor não é tra
atada de ma neira adequada devido uma série de
e questões, como
ecimento, atitudes
a
ina
adequadas dos profiss
sionais de saúde, re
ecurso
falta de conhe
inade
equados, faltta de analgé
ésicos opioide
es e falta de
e prioridade do governo44.
A dor pod
de se dividirr em três grandes
g
cate
egorias: dorr nociceptiva
a; dor
neuro
opática, e do
or mista - co
oexistência d
da nociceptiv
va e dor neuropática5. A dor nocicep
ptiva é
um m
mecanismo de
d alerta pre
ecoce essenccial, pois pos
ssui a capac
cidade de de
etectar a pre
esença
de es
stímulos potencialmente
e prejudiciaiss. Este fenôm
meno é med
diado a partiir da periferia por
neurô
ônios sensorriais primários, os nocicceptores, que transmitem informaçõ
ões até a medula
m
espin
nal e a partirr daí vias no
ociceptivas co
onduzem a informação às estrutura
as supraespinhais.
Após lesão ou infflamação do
o tecido perifférico, ocorrrem alterações adaptativ
vas reversíve
eis no
sistem
ma nervoso sensorial co
omo a hiperssensibilidade
e à dor, um mecanismo
o de proteção que
garan
nte a boa cic
catrização do
os tecidos da
anificados.
Na Dor Ne
europática (D
DN), o próprrio sistema nervoso,
n
perriférico ou ce
entral,
se en
ncontra lesio
onado e as alterações ssensoriais po
odem tornarr-se persiste
entes. A dorr pode
ocorrrer de forma espontâne
ea, devido à queda drrástica do limiar de ex
xcitação, ou seja,
estím
mulos inofens
sivos podem
m produzir d or, bem com
mo a duraçã
ão e amplitu
ude da respo
osta a
estím
mulos nocivos
s são amplifficados6.
Vários fattores podem
m precipitar a DN, a Diabetes
D
Me
ellitus (DM) e as
infecç
ções por Herpes Zoste
er e Vírus da Imunod
deficiência Humana
H
(HIIV) são uns dos
principais7. As Neuropatias Diabéticas
D
(N
NDs) são co
omplicações tanto da DM
M tipo 1 com
mo da
tipo 2
2, ambas as
ssociadas ao inadequado
o controle gllicêmico, sug
gerindo a hi perglicemia como
gatilh
ho universal para ND8. O processo d
de lesão do sistema
s
nerv
voso está asssociado à en
ntrada
exces
ssiva de glic
cose nas célu
ulas dos teciidos neurona
al, promovendo a geraçção do exces
sso de
Espéc
cies Reativa
as de Oxigê
ênio (React ive oxygen species - ROS), caussando o esttresse
oxida
ativo e condiições pró-infflamatórias n
nos tecidos, consequenttemente será
á desencade
eada a
dor9.
Os sintom
mas da ND
D apresentam-se de diversas form
mas, tais como:
c
queim
mação, ponttada, facada, lancinante , parestesia, formigame
ento, dormê ncia e alodínea10.
Essas
s manifestações sintom
máticas cau sam impactto considerá
ável na qu
ualidade de vida,
inclus
sive no sono
o e no humo
or dos indivííduos11. Tantto pacientes como profisssionais de saúde
emplo, apre
possu
uem dificuld
dade para determinar a natureza da
d dor12. A ND, por exe
esenta
uma variedade de
d sintomas e frequente
emente é ide
entificada e tratada de fforma equivocada
como
o dor nocice
eptiva. Porta
anto, o exam
me clínico é fundamenta
al para dete
erminar o tipo de
dor, d
direcionar o tratamento e contribuirr para a melh
hora da qualidade de vid
da do paciente.
A Portaria
a nº 1083, d
de 02 de ou
utubro de 2012, que ap
prova o Prottocolo
Clínic
co e Diretrize
es Terapêuticas da Dor C
Crônica disp
põe sobre várias questõe
es relacionad
das ao
mane
ejo da dor crrônica, dentre elas a detterminação da natureza da dor com
m auxílio da escala
e
de do
or Leeds Ass
sessment off Neuropathic
ic Symptoms
s and Signs – LANSS13. Escala de LANSS
L
avalia
a em suma
a os sintomas da dor com base nos seguinttes descritorres: "agulha
adas",
"choq
ques elétric
cos", "formigamento", maior sens
sibilidade, "dor
"
em po
ontada" ou "dor
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explo
osiva", "calo
or" e "queim
mação" e oss sinais com
m base em testes de ssensibilidade
e que
avalia
am a alodin
nia e a alte
eração do liimiar por estímulo de agulha, cad
da qual com
m sua
pontu
uação que somadas
s
res
sultam em 24 pontos. Os descrito
ores somam
m 16 pontos e os
testes 8 pontos. Em alguns casos
c
a dor p
pode ser ass
sintomática, ou seja, ap
penas os testtes de
sensibilidade pod
dem ser positivos. Porém
m é importante destacarr que a ausê
ência de sinttomas
não exclui a ne
europatia, pois
p
há paciientes que evoluem direto para a perda tottal de
sensibilidade e até
a 50% dos
s pacientes ccom ND pod
dem ser ass
sintomáticos 14. A ausênc
cia de
sintomas nunca deve
d
ser usa
ada para ind icar a ausên
ncia de sinais
s. Portanto, o diagnóstic
co não
pode ser feito se
em um exam
me clínico cu
uidadoso dos membros inferiores. C
Como até metade
m
dos p
pacientes po
ode ser assin
ntomática, o diagnóstico
o pode ser fe
eito apenas n
no exame ou, em
algun
ns casos, qua
ando o pacie
ente apresen
nta uma úlce
era no pé ind
dolor 14,15.
Ou seja, os
o profission
nais de saúde das Unidades Básicas de Saúde devem
d
ter um olhar cuid
dadoso frentte aos pacie
entes assinto
omáticos quanto a dor n
neuropática.. Uma
odem se e
encontrar nas
n
fases iniciais da doença e não
vez que muitos deles po
desco
ompensados
s, ou seja, podem
p
ter po
ontuação menor que 12
2 escala de LANSS , ou seja,
ser diagnosticado
o e tratado equivocadam
e
mente com dor nociceptiv
va.
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