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54-SOG - Perfil do paciente com neuralgia trigeminal. Estudo clínico 

retrospectivo

Maria Cecília Querido OLIVEIRA, Rafael Akira MURAYAMA, Norberto Perri MORAES

A neuralgia trigeminal (NT) é uma condição dolorosa que afeta a região orofacial, geralmente 
unilateral, envolvendo uma ou mais divisões do nervo trigêmeo caracterizando-se por dor abrupta, 
intensa e de curta duração. É mais comum em mulheres acima dos 40 anos podendo ser idiopática 
ou estar associada a doenças de base. O tratamento pode ser medicamentoso e/ou cirúrgico. O 
objetivo deste trabalho foi realizar um estudo revisivo de NT, num período de 11 anos, visando 
melhor conhecer o perfil clínico desses pacientes através de dados demográficos, sinais e sintomas, 
qualidade da dor, localização, áreas de ponto de gatilho de dor e resposta ao tratamento. Foram 
avaliados 27 pacientes com NT. Os resultados mais significativos foram: maior ocorrência em 
mulheres (59%), raça branca (62%), idade média 61 anos, dor tipo paroxística (100%), cronicidade 
média de 6 anos e intensidade média de dor 9 na Escala Visual Analógica (EVA). O ramo mandibular 
foi o mais acometido (65%) com ponto de gatilho próximo ao forame mentoniano. O tratamento 
inicial mais utilizado foi medicamentoso (anticonvulsivantes), sendo eficaz em 11 (40,7%) 
dos pacientes. Pode-se concluir que o perfil clínico dos pacientes deste estudo revelou maior 
acometimento de mulheres a partir da sétima década de vida, com dor paroxística de intensidade 
média 9 na EVA e no ramo mandibular. É responsabilidade do Cirurgião-Dentista é diagnosticar 
e orientar o paciente no tratamento da NT junto a equipe multidisciplinar.


