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RESUMO
Introdução: A neuralgia pós-herpética (NPH) é a complicação mais comum do Herpes Zoster agudo sendo classificada como dor
neuropática crônica com presença de componente autonômico na propagação da dor. Objetivo: Este estudo objetiva relatar os resultados
obtidos no tratamento de pacientes com NPH do primeiro ramo do nervo trigêmeo através de bloqueio simpático químico percutâneo
do gânglio estrelado. Método: Foi critério de inclusão neste estudo ser paciente com presença de NPH. Foi aplicado a escala numérica
de dor (END) para análise da dor pré e pós-operatória no seguimento ambulatorial. Os pacientes foram submetidos a dois bloqueios
de gânglio estrelado por técnica paratraqueal anterior em adição à terapêutica medicamentosa de base com fármacos de primeira
linha. Resultados: Este estudo foi constituído de 5 pacientes. A pontuação média na END no pré e pós-operatório foi 10 e 2,6 pontos,
respectivamente. O tempo médio de seguimento foi de 48 meses. Não houve óbitos durante e após o ato cirúrgico. Conclusão: Esta
terapêutica tem a conveniência do menor tempo de internação hospitalar, segurança e baixo custo para execução. Esta associação
apresenta-se como opção terapêutica válida, impactando de maneira positiva a qualidade de vida do paciente.
Palavras-chave: Neuralgia do trigêmeo; Neuralgia pós-herpética; Manejo da dor; Bloqueio nervoso autônomo; Gânglio estrelado
ABSTRACT
Introduction: The postherpetic neuralgia is the most common complication of acute Herpes Zoster, classified as a chronic neuropathic
pain with presence of the autonomic component in the spread of pain. Objective: This paper aims to report the results obtained in the
treatment of patients who suffer from postherpetic neuralgia of the first trigeminal branch though the percutaneous chemical block of
stellate ganglion. Methods: The criteria for inclusion was patients that suffer from low back pain. The numerical scale of pain (NSP)
was applied to analysis the pain in the preoperative and postoperative in outpatients. The patients were submitted to two percutaneous
chemical block of stellate ganglion through anterior paratracheal approach associated to conventional pharmacological treatment.
Results: This study was constituted by five patients. The mean score was 10 and 2,8 points in the preoperative and postoperative,
respectively. The average outpatients follow-up was 48 months. No death was found during and after the procedure. Conclusion:
The shorter hospitalization, security and low cost are positive points of this therapy. This association is presented as a promising
therapeutic option in postherpetic neuralgia, once that implies in a positive way the quality of life of these patients.
Key-words: Trigeminal neuralgia; Postherpetic neuralgia; Pain management; Autonomic nerve block; Stellate ganglion

Introdução
O vírus varicella-zoster (herpesvirus varicellae) é o agente
etiológico da varicela, doença geralmente benigna de
caráter autolimitado cuja incidência predomina na faixa

pediátrica7,23,24,27,28,38. Devido ao neurotropismo do vírus, vem
sendo constatada sua persistência no interior de neurônios
de gânglios sensitivos e autonômicos em estado de latência,
durante anos ou décadas. De tal maneira que, a reativação do
vírus, por fatores imunobiológicos ainda não esclarecidos,
resulta em replicação viral e origina o Herpes Zoster (HZ)7,25,38.
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O HZ é uma doença neurodérmica de caráter autolimitado,
caracterizada por um rash cutâneo vesicular com
distribuição dermatômica, precedida ou acompanhada de dor
radicular23,34,38,39. Sua incidência é estimada em 250 novos casos
por 100.000 habitantes a cada ano, salientando significativo
aumento desta incidência em indivíduos com idade superior a 60
anos e em pacientes imunodeprimidos (câncer, quimioterapia,
radioterapia, portadores HIV/AIDS, corticoterapia e dentre
outras etiologias) podendo acometer até 1.000 indivíduos a cada
100.000 habitantes10,26,33,34,38. Entre as diversas complicações
do HZ, a Neuralgia Pós-Herpética (NPH) é considerada a
complicação mais comum, presente entre 15 a 40% dos casos
da doença2,10,14,20,24,26-28,30,33,34,40, acometendo preferencialmente
o ramo oftálmico (V1), seguido do acometimento dos ramos
maxilar (V2) e mandibular (V3) que são caracterizados pela
presença de vesículas orais20,24,26,30,33,34.
No que tange sua fisiopatologia, os mecanismos específicos
do desenvolvimento e manutenção da dor neuropática
presente na NPH permanecem incertos39. Atualmente,
considera-se a existência de alterações nervosas, tanto centrais
como periféricas11, diretamente decorrentes do processo
de replicação viral em gânglios de raízes espinais dorsais
e nervos cranianos. Assume-se que a replicação viral gera
um processo inflamatório agudo dos nervos (neurite aguda)
com subsequentes alterações morfofuncionais neuronais39
que culminam em um processo de “sensibilização neuronal”
caracterizado por alterações na percepção da dor com aumento
ou sustentação da despolarização neuronal11,16.
O manejo da dor neuropática na NPH compreende diversas
estratégias de intervenção, entre elas: intervenções
não-farmacológicas como terapia comportamental e
terapias alternativas, intervenções farmacológicas e
intervenções cirúrgicas, que normalmente se tornam
necessárias quando há refratariedade aos tratamentos
clínicos1,3,4,6,8,12,15,19,22,26,30-32,34,36,37,41.

Objetivo
Este estudo tem por objetivo relatar a experiência e os resultados
obtidos no tratamento cirúrgico de pacientes com neuralgia
pós-herpética do primeiro ramo do trigêmeo utilizando-se de
bloqueio químico do gânglio estrelado e sua associação a uma
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terapia medicamentosa previamente estabelecida, realizados
no período de 2011 a 2016 pelo serviço de neurocirurgia do
Hospital Universitário São Francisco na Providência de Deus
(HUSF) e Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista–SP.

Métodos
Seleção dos pacientes
Foram selecionados de modo retrospectivo para este estudo
5 pacientes com presença de história clínica compatível com
episódio de Herpes Zoster agudo associado a persistência
da dor em região frontal cefálica por mais de quatro meses,
caracterizando um quadro clínico de neuralgia pós-herpética
do primeiro ramo do trigêmeo refratária a terapêutica por
analgesia farmacológica oral e medidas não-farmacológicas,
instauradas a pelo menos 4 semanas.
Avaliação dos pacientes
Previamente à indicação cirúrgica, os pacientes foram
submetidos a revisão dos dados da investigação clínica e
laboratorial da neuralgia. De tal maneira que, mediante a
presença de todos os critérios de inclusão associado à presença
de causa irreversível da dor foi realizada a indicação para
procedimento cirúrgico nestes pacientes.
Após confirmada a indicação cirúrgica, os pacientes foram
analisados em relação à intensidade da dor pré-operatória de
acordo com a escala numérica de dor (END), variando de zero
(nenhuma dor) a 10 (pior dor imaginável). À medida que o
paciente foi avaliado clinicamente foi questionada e registrada
em prontuário médico a intensidade da dor, de acordo com
a END, e a presença de sinais e sintomas de complicações e
efeitos adversos do procedimento durante o procedimento e
após o ato cirúrgico em acompanhamento ambulatorial a cada
2 meses em nosso serviço.
O sitio cirúrgico foi inspecionado em cada consulta do
acompanhamento ambulatorial em busca da presença de
eritema, edema e/ou secreção, serosa ou purulenta, sendo a
inflamação do local de inserção do cateter peridural definida
como a presença de eritema, edema, e/ou secreção serosa,
enquanto que para o diagnóstico de infecção/colonização
definiu-se necessário o isolamento de bactéria no lavado
peridural ou na ponta do cateter, bem como presença de
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secreção purulenta no sitio cirúrgico.
Procedimento neurocirúrgico
Após triagem dos pacientes por meio da investigação clínica
associada a exames laboratoriais, o paciente com confirmação
do diagnóstico de neuralgia pós-herpética do primeiro ramo do
nervo trigêmeo foram indicados para cirurgia.
Procedendo o início do procedimento cirúrgico, os pacientes
foram reorientados quanto ao que ocorreria no procedimento
e então foram colocados em posição supina com a cabeça em
extensão e direcionada para o lado contrário do procedimento,
permanecendo levemente sedados ou acordados durante o
procedimento. Após o posicionamento do paciente foi realizada
antissepsia do sítio cirúrgico com solução de clorexidina
alcoólica a 0,5%.
Os pacientes foram, então, submetidos ao bloqueio químico
percutâneo de gânglio estrelado unilateral, ipsilateral à
localização da dor, com solução anestésica de 5ml composta
por 4ml de bupivacaína 0,5% e 1ml de lidocaína 2%, diluída
em 5ml adicionais de água destilada com depomedrol 40mg,
preparada no ato operatório sob cuidados estritos de assepsia
e antissepsia. Após posicionamento da agulha, solicitou-se
aos pacientes para não tossir, falar ou deglutir. O bloqueio
foi executado utilizando-se agulha de raquianestesia nº 22
posicionada perpendicularmente à pele, sendo inserida entre a
cartilagem crinoide e os dedos do cirurgião até atingir a apófise
transversa de C6 (Tubérculo de Chassainac), sendo infiltrada a
solução anestésica entre o periósteo e o processo transverso de
C6 após teste de aspiração negativa para sangue e líquor. Após
terminada a infusão, foi retirada a agulha.
Finalizado o ato cirúrgico, foi realizado um curativo com
material estéril no local do sítio cirúrgico e os pacientes
foram mantidos em sala cirúrgica por mais 120 minutos, com
monitorização de sinais vitais e parâmetros hemodinâmicos.
Após esse período, os pacientes foram encaminhados para a
sala de recuperação pós-anestésica.
Análise dos dados
A análise dos resultados obtidos foi realizada adotando-se
significância menor que 5% (p ≤0,05) para rejeição da hipótese
H0, mediante os seguintes modelos: estatística descritiva;
medidas de tendência central; teste de normalidade; análise
de variância. Para análise estatística será utilizado o programa
SPSS for Windows 20.0.
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Resultados
A amostra do presente estudo consistiu de cinco pacientes com
diagnóstico de neuralgia pós-herpética com acometimento
exclusivo do ramo oftálmico (V1) do nervo trigêmeo, do lado
direito em 60% (n=3) dos casos e 40% (n=2) do lado esquerdo,
que eram sintomáticos a despeito do tratamento clínico
agressivo. Este estudo contou com 60% (n=3) de mulheres e
40% (n=9) de homens, com média de idade de 77,0±5,95 anos,
variando entre 70 e 85 anos.
Todos os pacientes possuíam como comorbidades préexistentes a presença de hipertensão arterial sistêmica e
dislipidemia, e se encontravam em tratamento ambulatorial
contínuo nas áreas de clínica médica e cardiologia de nosso
serviço. Cabe salientar que apenas o paciente DML apresentava
patologia cardíaca de base diagnosticada e em tratamento com
presença de quadro clínico estável.
A terapia medicamentosa inicial instituída para os pacientes
foi Amitriptilina em dosagem de 75mg/dia, com exceção da
paciente TFO que se adaptou apenas a Carbamazepina 600mg/
dia, sendo notada melhora mínima do quadro álgico de todos
os pacientes no período de 3 semanas, em adição à sedação
excessiva como principal efeito adverso. O primeiro bloqueio
simpático do gânglio estrelado foi realizado de maneira precoce,
não ultrapassando quatro semanas de terapia medicamentosa
ineficaz. Após a realização do primeiro bloqueio, todos os
pacientes, com exceção de TFO, iniciaram o uso contínuo de
Pregabalina 150mg/dia, apresentando significativa remissão do
quadro de dor. A paciente TFO apresentava adesão inadequada
à terapêutica instaurada, sendo substituída a medicação por
Gabapentina 1600mg/dia associada ao uso esporádico de
Baclofeno 10mg. Por fim, o segundo bloqueio foi realizado em
média 12±1,17 meses após o primeiro, quando o quadro álgico
dos pacientes em questão se apresentava novamente resistente
ao tratamento medicamentoso.
Dessa forma, cada paciente foi submetido a dois bloqueios
anestésicos do gânglio estrelado em adição à terapia
medicamentosa de base com fármacos de primeira linha.
Os bloqueios foram executados em até um ano do início do
quadro álgico do Herpes Zoster e, em média, após quatro
semanas de terapia medicamentosa ineficaz em nosso serviço.
Os resultados de analgesia encontrados em todos os pacientes
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durante o período de acompanhamento foram satisfatórios,
evidenciando significativa redução na pontuação média da
END (p<0,00) quando comparado à internação e após o
procedimento, 10,0±0,0 e 2,6±1,14 pontos respectivamente.
Além disso, evidenciou-se significativa redução de 7,4 pontos
(p=0,002) e 7,5 pontos (p=0,12) na média da END para o grupo
feminino e masculino, respectivamente, quando analisados
separadamente. Em seguimento ambulatorial, com tempo médio
de 48 meses variando entre 1 e 4 anos, 0% (n=0) dos pacientes
referiram ausência completa de dor, enquanto que 100% (n=5)
dos pacientes demonstraram retomada de atividades diárias
prévias associadas a melhora significativa da dor.
Não houve (n=0) complicações sistêmicas ou óbitos durante
e após o ato cirúrgico relacionados ao procedimento, e todos
os pacientes receberam alta hospitalar no mesmo dia da
internação. Contudo, evidenciou-se nos pacientes em questão
à presença de sinais sugestivos da Síndrome de Horner - miose,
ptose parcial e rubor facial ipsilaterais ao procedimento.
Tabela 1. Dados clínicos dos pacientes
PCTS

SEXO

IDADE

MUPB

LCLZ

PPREO

MUC

PPOSO

(anos)

N

o

de
BGE

IM
TFO
BMA

Feminino
Feminino
Feminino

70
74
81

Amitrip�lina

V1 à

75mg/dia

direita

Carbamazepina

V1 à

600mg/dia

direita

Amitrip�lina

V1 à

75mg/dia

esquerda

JAO

Masculino

75

Amitrip�lina

V1 à

75mg/dia

direita

DML

Masculino

85

Amitrip�lina

V1 à

75mg/dia

esquerda

10

Pregabalina

3

2

2

2

3

2

4

2

1

2

150mg/dia
10

Gabapen�na
1600mg/dia

10

Pregabalina
150mg/dia

10

Pregabalina

10

Pregabalina

150mg/dia
150mg/dia

Abreviações: PCTS= Pacientes; MUPB= Medicamentos em uso prévio ao bloqueio;
LCLZ= Localização da dor; V1= Nervo oftálmico; PPREO= Pontuação pré-operatório
do 1o bloqueio na END; MUC= Medicação de uso contínuo; PPOSO= Pontuação
pós-operatório do 2o bloqueio na END; BGE= Bloqueio de gânglio estrelado.

Discussão
Neste estudo foi constatada distribuição entre os sexos
de acordo com a literatura, visto que no sexo feminino há
maior prevalência do que os homens10,18,33. No que tange às
características clínicas da dor, este estudo também corrobora
com a descrição da literatura com presença da maior prevalência
da dor unilateral (descrita com frequência de 90% dos casos),
na hemiface direita (descrita com proporção de 1.5:1), com
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característica lancinante, aguda, súbita, sem a presença de
irradiações além dos ramos do V nervo craniano e presença
de alodínia e/ou hiperalgesia e/ou hiperestesia18,20,29,34,39. Além
disso, é descrito na literatura que pacientes portadores de
hipertensão arterial sistêmica estão expostos a riscos maiores de
desenvolvimento da neuralgia do trigêmeo quando comparado
com a população geral18.
Apesar da falta de estudos epidemiológicos recentes, o HZ
e a NPH têm se concretizado como doenças de médio/alto
custo financeiro em países desenvolvidos, como Inglaterra e
Alemanha, onde a população idosa corresponde a significante
parcela da sociedade9,10,16,35,38,40. Assim, o impacto na vida
pessoal e social dos pacientes com NPH é significativo, pois
afeta o sono, a capacidade para trabalhar e realizar atividade
física e, consequentemente, afetando a qualidade de vida destes
pacientes10,24,27,28,33.
O principal objetivo do tratamento da NPH é o retorno ao
trabalho e às atividades usuais, bem como garantir qualidade
de vida ao paciente. Neste estudo, pode-se observar que 100%
(n=5) dos pacientes são aposentados e, quando inquiridos
afirmaram que a maioria das atividades cotidianas apresentadas
durante a persistência do quadro doloroso da NPH possuíam
significativa redução de desempenho intelectual e físico, sendo
manifestado por fadiga crônica, distúrbios do sono, dificuldade
de concentração, depressão e ansiedade, anorexia, perda de
peso, isolamento social e outros distúrbios do humor.
A ausência de fisiopatologia específica definida para o
início e manutenção da dor neuropática na NPH dificulta a
determinação de formas definitivas e específicas de tratamento.
De tal maneira que, apesar da ausência de um consenso
terapêutico, segundo os guidelines emitidos pela American
Academy of Neurology (2004)5, International Association
for the Study of Pain (2007)5 e European Federation of
Neurological Societies (2010)39, a primeira linha do tratamento
da NPH é realizada com o uso de antidepressivos tricíclicos,
anticonvulsionantes (Gabapentina e Pregabalina) ou Patch de
Lidocaína 5%. O uso de opioides, capsaicina e combinações
medicamentosas são indicados como segunda linha5,8,22,30.
No entanto, procedimentos intervencionistas para o tratamento
da dor, como o bloqueio de gânglios simpáticos, apresentam
grande potencial terapêutico adjuvante. No caso da neuralgia
do primeiro ramo do nervo trigêmeo, o gânglio estrelado –
também conhecido como gânglio cervicotorácico – é o alvo
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do bloqueio simpático1,13,26,30,35.
Apesar da escassez de trabalhos científicos direcionados à
avaliação comparativa da eficácia de diferentes modalidades de
tratamento na neuralgia pós-herpética e outras dores mediadas
pelo sistema nervoso simpático, resultados de analgesia obtidos
com bloqueios simpáticos parecem definir este procedimento
como uma viável opção terapêutica, especialmente quando
associado a medicamentos de uso contínuo3,5,6,8,10,13,15,19-21,25,35-37.
Muitos autores concordam com o fato de os bloqueios
simpáticos produzirem um efeito analgésico pouco durador,
considerando-os uma forma de tratamento não definitiva para
pacientes portadores de NPH15. Porém, estudos demonstram
que a realização de bloqueios em pacientes com HZ com até
dois meses de sintomas resulta em alívio álgico completo
em até 80% dos casos15,19,41, e ainda, em redução drástica da
incidência de NPH15,19,31,32.
No presente estudo, o bloqueio do gânglio estrelado, apesar
de realizado tardiamente, reduziu significativamente a dor
em 100% (n=5) dos indivíduos analisados. Em concordância
com dados literários, a associação de procedimentos
intervencionistas, como a técnica de bloqueio simpático, a
terapias medicamentosas de primeira linha no tratamento da
NPH parece proporcionar analgesia de modo a melhorar a de
vida destes indivíduos3,33.
As possíveis complicações advindas do procedimento
utilizado são divididas em dois tipos: relacionadas à técnica de
punção e à administração do fármaco. Dentre as complicações,
podemos ressaltar como as mais comuns: lesão do plexo
braquial, trauma da traqueia ou esôfago, lesão da pleura ou
pulmões, lesão de vaso sanguíneo, hematoma local, infecção,
formação de abscesso, rouquidão (acometimento do nervo
laríngeo recorrente), dispneia e/ou insuficiência respiratória
(acometimento do nervo frênico - motivo pelo qual não é
recomendado o bloqueio bilateral), bloqueio permanente
do gânglio2,3,6,13,15,19,21,25,35-37,41. Neste estudo evidenciouse que nenhum paciente (n=0) apresentou piora da dor ou
complicações advindas do procedimento proposto.
A Síndrome de Horner é uma afecção decorrente da interrupção
da via simpática para cabeça e pescoço, de tal modo que
seu diagnóstico é essencialmente clínico pela identificação
ipsilateral ao procedimento de ptose parcial, miose, anidrose,
enoftalmia aparente, rubor facial e menos comumente a
hemiatrofia de face e íris2,6,17,36,37. A Síndrome de Horner é uma
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das complicações mais prevalentes de bloqueios simpáticos
em gânglios cervicais, em particular do gânglio estrelado,
utilizando-se a bupivacaína. Entretanto, sua ocorrência é um
indicador de eficácia do procedimento anestésico em questão.
Salientando que, a presença dos quatro critérios diagnósticos é
rara mesmo com elevadas concentrações de anestésico, porém
a presença e sustentação de algum dos sinais em associação ao
aumento do fluxo sanguíneo regional e da temperatura da pele
ipsilaterais ao bloqueio indicam sucesso do procedimento2,21.

Conclusão
Os resultados de analgesia obtidos com a técnica do bloqueio
do gânglio estrelado corroboram com referências da
literatura15,19,25,31,32,35,41 que indicam esta técnica para tratamento
de dores mediada pelo Sistema Nervoso Simpático. Assim, o
baixo custo para execução e o tempo reduzido de internação
hospitalar após o procedimento, quando associados à terapia
medicamentosa de primeira linha, em especial ao uso de
pregabalina, apresentam-se como uma combinação terapêutica
promissora no manejo de pacientes afetados pela neuralgia
pós-herpética, uma vez que determinam a otimização dos
recursos destinados à saúde e impactam de maneira positiva a
qualidade de vida do paciente.

Referências
1.

Baheti DK. Role of Interventional Pain Management in Pain
Practice. J Assoc Physicians India. 2015;63(2 Suppl):29-31.

2.

Besson M, Brook P, Chizh BA, Pickering AE. Tactile allodynia
in patients with postherpetic neuralgia: lack of change in skin
blood flow upon dynamic stimulation. Pain. 2005;117(1-2):15461. doi: 10.1016/j.pain.2005.05.036.

3.

Biswas BK, Dey S, Sreyashi S. Continous axillary brachial
plexux block for remission of sub-acute herpetic neuralgia.
Journal of Neuroanaesthesiology and Critical Care. 2015;
02(01): 065-067. doi: 10.4103/2348-0548.148403.

4.

Bockbrader HN, Wesche D, Miller R, Chapel S, Janiczek
N, Burger P. A comparison of the pharmacokinetics and
pharmacodynamics of pregabalin and gabapentin. Clin
Pharmacokinet. 2010;49(10):661-9. doi: 10.2165/11536200000000000-00000.

5.

Dubinsky RM, Kabbani H, El-Chami Z, Boutwell C, Ali H;
Quality Standards Subcommittee of the American Academy
of Neurology. H. Practice parameter: treatment of postherpetic
J Bras Neurocirurg 28 (3): 173 - 179, 2017

178
Original

neuralgia: an evidence-based report of the Quality Standards
Subcommittee of the American Academy of Neurology.
Neurology. 2004;63(6):959-65.

ganglion block: a clinical study with bupivacaine. Reg Anesth.
1992;17(6):340-7.

6.

Elias M. Cervical Sympathetic and Stellate Ganglion Blocks.
Pain Physician. 2000 Jul;3(3):294-304.

22. Nalamachu S, Morley-Forster P. Diagnosing and managing
postherpetic neuralgia. Drugs Aging. 2012;29(11):863-9. doi:
10.1007/s40266-012-0014-3.

7.

Eshleman E, Shahzad A, Cohrs RJ. Varicella zoster virus latency.
Future Virol. 2011;6(3):341-355.

23. Naylor RM. Neuralgia pós-herpética. Aspectos gerais. São
Paulo: Segmento Farma; 2004. p. 5-39.

8.

Flores MP, Castro APCR de, Nascimento JS. Analgésicos
tópicos. Rev. Bras. Anestesiol. 2012; 62(2):248-252. doi:
10.1590/S0034-70942012000200010.

24. Pearce JM. Post herpetic neuralgia. J Neurol Neurosurg
Psychiatry. 2005;76(4):572. doi: 10.1136/jnnp.2004.047381.

9.

Gauthier A, Breuer J, Carrington D, Martin M, Rémy V.
Epidemiology and cost of herpes zoster and post-herpetic
neuralgia in the United Kingdom. Epidemiol Infect.
2009;137(1):38-47. doi: 10.1017/S0950268808000678.

10. Gershon AA. Epidemiology and management of postherpetic
neuralgia. Semin Dermatol. 1996;15(2 Suppl 1):8-13.
11. Gilron I, Watson CP, Cahill CM, Moulin DE. Review
Neuropathic pain: a practical guide for the clinician. CMAJ.
2006;175(3):265-75.
12. Gore M, Sadosky A, Tai KS, Stacey B. A Retrospective
Evaluation of the Use of Gabapentin and Pregabalin in Patients
with Postherpetic Neuralgia in Usual-Care Settings. Clin Ther.
2007 29(8):1655-70. doi: 10.1016/j.clinthera.2007.08.019.
13. Gupta MM, Bithal PK, Dash HH, Chaturvedi A, Mahajan RP.
Effects of stellate ganglion block on cerebral haemodynamics as
assessed by transcranial Doppler ultrasonography. Br J Anaesth.
2005;95(5):669-73.
14. Haanpää M, Laippala P, Nurmikko T. Allodynia and pinprick
hypesthesia in acute herpes zoster and development of
postherpetic neuralgia. J Pain Symptom Manage. 2000;20(1):508.
15. Hardy D. Relief of pain in acute herpes zoster by nerve blocks
and possible prevention of post-herpetic neuralgia. Can J
Anaesth. 2005;52(2):186-90.
16. Johnson R. Herpes zoster - predicting and minimizing the impact
of post-herpetic neuralgia. J Antimicrob Chemother. 2001;47
Suppl T1:1-8.
17. Kong YX, Wright G, Pesudovs K, O’Day J, Wainer Z, Weisinger
HS. Horner syndrome. Clin Exp Optom. 2007;90(5):336-44.
18. Leocádio JCM, Santos LCL, Sousa MCA, Gonçalves NJC,
Campos IC. Neuralgia do trigêmio: Uma revisão da literatura.
Braz. J. Surg. Clin. Res. 2014;7(2):33-37.
19. Makharita MY, Amr YM, El-Bayoumy Y. Effect of early
stellate ganglion blockade for facial pain from acute herpes
zoster and incidence of postherpetic neuralgia. Pain Physician.
2012;15(6):467-74.

25. Peterson RC, Patel L, Cubert K, Gulati A. Serial stellate ganglion
blocks for intractable postherpetic itching in a pediatric patient:
a case report. Pain Physician. 2009;12(3):629-32..
26. Philip A, Thakur R. Post Herpetic Neuralgia. J Palliat Med.
2011;14(6):765-73. doi: 10.1089/jpm.2011.9685.
27. Portella AVT, Gomes JMA, Marques HG, Aguiar LR. Neuralgia
pós-herpética em área anatômica pouco usual: relato de
caso. Rev. Dor. 2012;13(2):187-190. doi: 10.1590/S180600132012000200017.
28. Portella AVT, Souza LCB, Gomes JMA. Herpes-zoster and postherpetic neuralgia. Rev Dor. 2013;14(3):210-5. doi: 10.1590/
S1806-00132013000300012.
29. Quintal ML. Biblioteca da Dor: Dor Neuropática. 1ªed. Lisboa:
Permanyer Portugal. 2004.
30. Roxas M. Herpes zoster and postherpetic neuralgia: diagnosis
and therapeutic considerations. Altern Med Rev. 2006;11(2):10213.
31. Sakata RK, Issy AM, Vlainich R. Dor Neuropática. In:
Cavalcanti IL, Maddalena ML. Dor. Rio de Janeiro: Sociedade
de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro, 2003. p. 167203.
32. Sakata RK, Issy AM. Bloqueios para Tratamento da Dor. In:
Dor. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar, 1a Ed, São
Paulo: Manole. 2004. p. 124.
33. Schmader KE. Epidemiology and impact on quality of life of
postherpetic neuralgia and painful diabetic neuropathy. Clin J
Pain. 2002;18(6):350-4.
34. Serrano D. Neuralgia pós-herpética: dois casos clínicos. Rev
Bras Med Fam Comunidade. Rio de Janeiro, 2014; 9(32):286291.
35. Shanthanna H. Utility of stellate ganglion block in atypical
facial pain: a case report and consideration of its possible
mechanisms. Case Reports in Medicine. 2013;293826:1-3.
10.1155/2013/293826.
36. Teixeira, MJ, Hamani C, Teixeira WGJ. Tratamento cirúrgico
funcional da dor. Rev. Med. (São Paulo), 2001;80(pt.2):276-89.

20. Malec-Milewska M, Horosz B, Sękowska A, Kolęda I, Kucia
H, Kosson D. 5% lidocaine medicated plasters vs. sympathetic
nerve blocks as a part of multimodal treatment strategy for
the management of postherpetic neuralgia: A retrospective,
consecutive, case-series study. Neurol Neurochir Pol.
2015;49(1):24-8. doi: 10.1016/j.pjnns.2015.01.001.

37. Teixeira MJ, Teixeira WGJ., Fonoff, ET. Tratamento cirúrgico
funcional da dor. Rev Med (São Paulo). 2004;83(3-4):114-40.
doi: 10.11606/issn.1679-9836.v83i3-4p114-140

21. Malmqvist EL, Bengtsson M, Sörensen J. Efficacy of stellate

39. Tontodonati M, Ursini T, Polilli E, Vadini F, Di Masi F,

Pacheco CC, Camporeze B, Estevão IA, Mariano PM, Ribeiro FM, Muniz UP, Cury Filho EJ, de Oliveira CTP - Uso
de Bloqueio de Gânglio Estrelado na Terapêutica da Neuralgia Pós-Herpética do Primeiro Ramo do Nervo Trigêmio.
Série de casos

38. Thyregod HG, Rowbotham MC, Peters M, Possehn J, Berro M,
Petersen KL. Natural history of pain following herpes zoster.
Pain. 2007;128(1-2):148-56. doi: 10.1016/j.pain.2006.09.021.

J Bras Neurocirurg 28 (3): 173 - 179, 2017

179
Original

Volpone D, Parruti G. Post-herpetic neuralgia. Int J Gen Med.
2012;5:861–871. doi: 10.2147/IJGM.S10371.
40. Ultsch B, Köster I, Reinhold T, Siedler A, Krause G, Icks A,
Schubert I, Wichmann O. Epidemiology and cost of herpes
zoster and postherpetic neuralgia in Germany. Eur J Health
Econ. 2013;14(6):1015-26. doi: 10.1007/s10198-012-0452-1.
41. Winnie AP, Hartwell PW. Relationship between time of
treatment of acute herpes zoster with sympathetic blockade
and prevention of post-herpetic neuralgia: clinical support for
a new theory of the mechanism by which sympathetic blockade
provides therapeutic benefit. Reg Anesth. 1993;18(5):277-82.

Corresponding Author
Bruno Camporeze, BM
Curso de medicina da Universidade São Francisco
Rua Boa Esperança, 267 apartamento 184 torre Vitel,
Chácara Santo Antonio (zona leste), São Paulo, SP, Brasil
E-mail: bruno4971202@hotmail.com
Estudo desenvolvido no Hospital Universitário São
Francisco de Assis, Bragança Paulista, SP, Brasil e Santa
Casa da Misericórdia, Bragança Paulista, SP, Brasil
Conflito de interesses: Não há conflito de interesses
a se declarar
Agência Financiadora: Não há agência financiadora
a se declarar

Pacheco CC, Camporeze B, Estevão IA, Mariano PM, Ribeiro FM, Muniz UP, Cury Filho EJ, de Oliveira CTP - Uso
de Bloqueio de Gânglio Estrelado na Terapêutica da Neuralgia Pós-Herpética do Primeiro Ramo do Nervo Trigêmio.
Série de casos

J Bras Neurocirurg 28 (3): 173 - 179, 2017

