
 

 

Eficácia da cetamina no alívio da dor neuropática: uma revisão sistemática e 

meta-análise de estudos em animais 

 

Efficacy of ketamine in relieving neuropathic pain: a systematic review and meta-

analysis of animal studies 

 

Cetamina, é um fármaco versátil que atua como antagonista não competitivo do receptor 

N-metil-D-aspartato (NMDA). Ela é utilizada como agente anestésico desde os anos 70, 

mas é indicada também para o tratamento da dor e de algumas doenças psiquiátricas. 

Contudo, quando se fala da cetamina no tratamento da dor neuropática, faltam estudos 

que comprovem a sua eficácia. 

 

O estudo publicado na edição de setembro do periódico Pain (Fator de Impacto: 5.483) 

traz análises sobre a eficácia da cetamina em estudos experimentais. É importante 

entender esse funcionamentom uma vez que, segundo a própria publicação, muitos 

pacientes são tratados com cetamina quando não têm a eficácia esperada com 

tratamentos convencionais, inclusive opioides.  

 

O abstract adaptado para o português está disponível a seguir:  
 

Resumo 

 

Faltam provas sobre a eficácia a longo prazo do tratamento com cetamina na 

dor neuropática em humanos. Para melhorar nossa compreensão em relação ao 

comportamento da cetamina sob várias condições de administração, realizamos 

uma revisão sistemática e meta-análise de estudos sobre a eficácia da cetamina 

para o alívio da alodínia em camundongos e ratos, utilizando um modelo 

experimental de lesão nervosa. Pesquisas no PubMed e EMBASE identificaram 

31 estudos exclusivos e quatro meta-análises. A primeira análise incluiu 19 

comparações com uma única dose de cetamina e mensuração do efeito dentro 

de 3 horas da dosagem, resultando em um efeito apreciável (diferença média 

padronizada 1,6, intervalo de confiança de 95% 1,1-2,1). As análises de 

subgrupos não mostraram diferenças no efeito entre as espécies, via de 

administração ou dose. Uma administração única foi insuficiente para sustentar 

o alívio da alodínia em 24 ou 72 horas após esta dose única, segundo observado 

em nossa segunda análise. Foram sete comparações com efeitos semelhantes 

em animais tratados com cetamina e controle. A administração crônica de 

cetamina (9 comparações) causou profundo alívio da alodinia quando testada 

durante esta exposição crônica.  (tamanho do efeito 5.1, 3.7-6.5). A análise final 

(6 comparações) mostrou que a administração crônica causou uma perda lenta 

do alívio da alodínia, com perda de 70% do efeito 24 dias após o final do 

tratamento. Nenhuma análise de subgrupos foi possível nas últimas três 

metanálises devido ao tamanho amostral pequeno dos grupos. Esses resultados 

indicam efeitos antialodínicos da cetamina em longo prazo após exposição 

crônica (> 3 dias) mas, não após uma única administração. Dadas várias 

limitações, a extrapolação dos dados do animal para a condição humana é tênue. 
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