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Hanseníase neural pura



Hanseníase sem lesão de pele existe?

Cerca de 4 a 8% dos indivíduos podem apresentar lesões neurais sem envolvimento 
cutâneo, condição de difícil diagnóstico.



Quando suspeitar?

Todo e qualquer individuo que se apresente com uma neuropatia periférica, principalmente 
na forma de uma mononeuropatia única ou múltipla, ou polineuropatia (mononeuropatia
confluente) sem uma causa conhecida.

Fonte: Leprosy/Hanse Disease: Management of reac6ons and preven6on of disabili6es. 
Technical guidance (WHO, 2020). 

Fonte: acervo pessoal



Diagnóstico diferencial                              Como investigar ?

• Hemograma, glicemia jejum, função tireoideana, 
GH e IGF-1, pesquisa de autoanticorpos para 
vasculite sistêmica, HIV;

• Avaliação dermatológica minuciosa;

• Avaliação neurológica;

• Baciloscopia;

• Eletroneuromiografia dos 4 membros;

• Sorologia para hanseníase;

• Ultrassonografia de nervo;

• Biopsia de pele;

• Biopsia de nervo - por profissional treinado.

• Traumas diretos;

• Compressão extrínseca;

• Tumores da bainha do nervo, lipomas;

• Neuropatia hereditária com susceptibilidade a 
pressão;

• Neuropatia por aprisionamento; 

• Diabetes;

• HIV;

• Vasculite sistêmica;

• Idiopática.



O papel da biopsia de pele

• Alterações compatíveis com hanseníase pode ser encontrada em até 58% dos pacientes.

• Local para biopsia – áreas sem lesões de pele, porém com sensibilidade reduzida (lobos 
da orelha, região posterior de cotovelos, glabela,  anterior dos joelhos bilateral.

• Áreas próximas ao nervo acometido.



Quando encaminhar o paciente para o neurologista?

Anamnese + exame dermatológico 
minuncioso

Baciloscopia 
positiva?

Biopsia de 
pele 

positiva?

não

Tratar

sim
sim

Centro de 
Referência / 
neurologista

não
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