
Dor crônica que afeta o nervo trigêmeo do rosto.

Rara
Menos de 150 mil casos por ano (Brasil)

Requer um diagnóstico médico
Raramente requer exames laboratoriais ou de imagem
Crônico: pode durar anos ou a vida inteira

O nervo trigêmeo transmite as sensações do rosto para o cérebro. Esse
problema é mais comum em mulheres com mais de 50 anos.
Os sintomas variam de dor facial leve a intensa, muitas vezes
desencadeada por mastigação, fala ou escovação dos dentes.
O tratamento inclui medicamentos, injeções e cirurgia.

Idades afetadas
0-2
3-5
6-13
14-18
19-40
41-60
60+

As pessoas podem ter:
Dores locais: boca e face, maxilar, nos olhos, nos ouvidos ou testa
Sensorial: excesso de sensibilidade, formigamento, formigamento e
queimação desconfortável ou sensibilidade à dor
Também é comum: dor de dente, dormência no rosto, espasmos
musculares ou lesões nos nervos

Procedimento médico

Neuralgia do trigêmeo
Também chamada de: Tique doloroso

Sintomas
Requer um diagnóstico médico
Os sintomas variam de dor facial leve a intensa, muitas vezes
desencadeada por mastigação, fala ou escovação dos dentes.

Tratamentos
O tratamento é feito por meio do uso de anticonvulsivos e de
medicamentos para dor em nervos
O tratamento inclui medicamentos, injeções e cirurgia.
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Bloqueio de nervos: Medicamentos anestésicos injetados perto de um nervo
para aliviar a dor.

Cirurgia
Microcirurgia: Cirurgia realizada em vasos sanguíneos e nervos muito pequenos
usando um microscópio.

Medicamentos
Tratamento para dor neuropática: Bloqueia a dor causada por nervos
danificados.
Relaxante muscular: Reduz a tensão muscular e ajuda a aliviar a dor e o
desconforto muscular.
Sedativo: Provoca sonolência, calma e sentidos entorpecidos. Alguns tipos
podem viciar.
Anticonvulsivo: Previne ou controla convulsões, alivia a dor e trata os sintomas
de certos transtornos mentais.

Especialistas
Tratamento de dor: Diminui o sofrimento e melhora a qualidade de vida de
pessoas com dor.
Neurologista: Trata doenças do sistema nervoso.
Neurocirurgião: Especialista em distúrbios do sistema nervoso.

Consulte um médico para receber orientação

Observação: as informações exibidas descrevem o que geralmente acontece com uma
condição clínica, mas não se aplicam a todas as pessoas. Essas informações não são uma
consulta médica. Portanto, entre em contato com um profissional da área de saúde se você
apresentar um problema médico. Se você acredita ter uma emergência médica, ligue para
seu médico ou para um número de emergência imediatamente.
Fontes: Hospital Israelita A. Einstein e outros. Saiba mais
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https://www.einstein.br/noticias/noticia/neuralgia-do-trigemeo-pior-dor-mundo
http://support.google.com/websearch?p=medical_conditions

