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Introdução: A dor neuropática (DN) é definida como dor iniciada por lesão ou 
disfunção do sistema nervoso, sendo mais bem compreendida como resultado 
da ativação anormal da via da dor ou nociceptiva. Uma das situações clínicas 
onde a DN é mais presente é o Herpes Zóster (HZ), uma erupção vesicular 
associada à dor aguda, geralmente decorrente da reativação do vírus varicela 
zoster (VZV) que permanece em latência, reativando na idade adulta ou em 
pacientes imunocomprometidos, portadores de doenças crônicas, câncer e 
outras. A neuralgia herpética aguda é o sintoma mais importante da doença e é 
muito difícil de tratar. Segundo o Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), nos Estados Unidos, a estimativa é de que a cada três pessoas, uma 
terá a doença em algum momento da vida. Existe, no entanto, um 
conhecimento escasso sobre a epidemiologia da HZ em pacientes com câncer. 
Relato de caso: O uso de morfina gel em lesões de herpes zoster, após 
eclosão das vesículas de base eritematosa, em um portador de câncer, 
mostrou-se eficaz no controle da dor aguda. Discussão: Opióides de 
formulação tópica têm sido estudados para o tratamento da dor relacionada às 
úlceras de pressão, uma vez que alterações na perfusão local impedem que 
opióides sistêmicos atinjam níveis satisfatórios no sítio de ação pretendido. 
Estudos demonstraram boa analgesia, aparentemente por ação em receptores 
periféricos, sendo relatada melhora nos escores de dor, avaliados por meio de 
escalas visuais numéricas. Na instituição de saúde na qual o uso da morfina 
gel vem sendo difundido, há experiências exitosas relacionadas ao controle da 
dor em pacientes com radiodermites e feridas tumorais extensas. A 
manipulação do fámaco é realizada segundo o estudo de Neves (2010), não 
havendo, até então, relatos de reação adversa ou má experiência relacionadas 
ao uso do gel. A sua utilização em lesões do HZ é inédita na Instituição, 
requerendo mais estudos para avaliação dos seus efeitos a médio e longo 
prazo.  
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