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A prevalência da hanseníase tem decaído progressivamente
em todo o mundo, desde a década de 1980, em decorrência da multidrogaterapia.1,2 No Brasil, ainda é endêmica em
muitas regiões e o retardo do diagnóstico, especialmente
nas formas multibacilares, é um dos fatores de manutenção
das fontes de contágio.
Caracteristicamente, hanseníase evolui de forma crônica, indolente, com lesões polimorfas e de forma
oligossintomática. Formas virchowianas cursam de forma
ainda mais indolente e a infiltração difusa pode dificultar
o diagnóstico. Hansenomas, apesar de assintomáticos, são,
muitas vezes, a razão para a procura da assistência médica
e podem gerar confusão diagnóstica com outras dermatoses
papulonodulares, como granuloma anular, dermatofibroma
e sarcoidose, entre outros.
Como virchowianos são os mais bacilíferos, todas as
estratégias para identificação e tratamentos precoces são
valiosas. Neste manuscrito, são descritos os achados dermatoscópicos dos hansenomas.
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Figura 1 Presença de múltiplos nódulos normocrômicos associados à infiltração cutânea difusa do dorso.

Sexo masculino, 54 anos, pardo, com múltiplas lesões
nodulares assintomáticas por todo o tegumento, havia
um ano. Ao exame, foram encontradas múltiplas pápulas
normocrômicas de consistência fibromatosa, associadas
à infiltração difusa da pele e perda difusa de pelos pelo
corpo (fig. 1). Tais nódulos, à dermatoscopia, apresentavam
coloração amarelada difusa, com discreto halo acastanhado e, no centro da lesão, múltiplas telangiectasias
heteromorfas mais concentradas na periferia e aspecto
nacarado cicatricial no centro da lesão (fig. 2 a 4). Paciente relatou casos familiares e ter tratado hanseníase
havia cerca de 20 anos, porém desconhecia esquema ou
tempo de tratamento usado na época. (fig. 3) Ao exame
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Figura 2 Dermatoscopia do hansenoma: de aspecto amarelado, com centro nacarado cicatricial e telangiectasias de
caráter centrífugo. (Técnica de contato/imersão com álcool).

Figura 5 Bacilocopias do lóbulo de orelha e do hansenoma:
índice baciloscópico de 6+ com inúmeros bacilos íntegros.

Figura 3 Dermatoscopia do hansenoma: presença de halo
castanho claro na lesão, de aspecto amarelado, com centro
nacarado cicatricial e telangiectasias de caráter centrífugo.
(Técnica de contato/imersão com álcool).

Figura 4 Dermatoscopia do hansenoma: área nacarada cicatricial no centro da lesão.

anatomopatológico, foi observada retificação epidérmica
associada a infiltrado difuso de macrófagos xantomatosos
na derme superficial e profunda. A coloração de Fite-Faraco
evidenciou múltiplas globias de bacilos viáveis no interior
desses macrófagos,(fig. 4) e as bacilocopias do lóbulo de
orelha e do hansenoma resultaram um índice baciloscópico
de 6+ com inúmeros bacilos íntegros (fig. 5).

Indivíduos que evoluem para o polo virchowiano, como
o caso relatado, apresentam resposta imune humoral, com
alta produção de anticorpos contra o antígeno PGL-1,
porém ineficazes na eliminação do M. leprae, com consequente multiplicação e disseminação bacilar pela via
hematogênica.2,3 Em pacientes virchowianos, as lesões cutâneas tendem a ser múltiplas e simétricas, localizadas, mal
delimitadas, associadas ou não a infiltração cutânea generalizada, que podem evoluir para pápulas, placas e nódulos
infiltrados, denominados hansenomas, que podem estar
dispostos por todo o tegumento, em pouco ou grande número
de lesões.1
A dermatoscopia, além de ser de suma importância
no diagnóstico de tumores cutâneos, atualmente é usada
na detecção e no diagnóstico de outras doenças cutâneas
não tumorais, como dermatoses inflamatórias e infecciosas, com o intuito de reforçar a suspeita clínica e fazer
diagnósticos diferenciais.4 Atualmente, há, na literatura,
descrições dermatoscópicas de inúmeras dermatoses, tais
como psoríase, líquen plano, sarcoidose, granuloma anular,
dermatofibroma, entre outras.
A descrição dermatoscópica das lesões de algumas formas
clínicas de hanseníase pode ser encontrada na literatura,
tais como as formas histoide e tuberculoide.5,6 Até o
momento, não há descrições das características dermatoscópicas de hansenomas. Seu aspecto dermatoscópico é
semelhante aos nódulos descritos da forma histoide de hanseníase, com telangiectasias finas associadas a um halo
de pigmentação acastanhada, apesar das diferenças anatomopatológicas entre as duas lesões, já que uma lesão
de hanseníase na forma histoide apresenta múltiplos histiócitos fusiformes agrupados em faixa, diferentemente
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dos macrófagos xantomatosos comumente encontrados nos
hansenomas.7
Sua coloração mais amarelada no exame dermatoscópico
deve-se à intensa xantomização dos hansenomas (células
de Virchow), o que é menos evidente em outras lesões
como granuloma anular, sarcoidose e xantogranuloma,8,9
que apresentam coloração alaranjada devido ao aspecto
fusiforme dos macrófagos que as formam. Já a pigmentação
acastanhada periférica da lesão na dermatoscopia pode ser
mais dificilmente observada em pacientes de fototipo mais
alto.
No exame anatomopatológico do hansenoma, há
retificação da epiderme, provavelmente pelo acúmulo de
macrófagos agrupados na derme superficial e profunda, de
citoplasma claro e aspecto vacuolizado. Esses vacúolos, na
coloração de fite-Faraco, contêm uma grande quantidade
de bacilos, formam globias.7 Também podem ser observadas ectasias vasculares na derme superficial. Diante das
observações dermatoscópicas, a correlação das estruturas
observadas com as alterações no exame pode ser feita,
de forma que a presença de inúmeros macrófagos com
globias confere o aspecto nodular da lesão e as ectasias
vasculares são representadas pelas telangiectasias finas
vistas ao exame. Tais características dermatoscópicas fazem
diagnóstico diferencial com dermatoses como sarcoidose e
lúpus vulgar, entre outras.5---8 É importante salientar que, no
caso descrito, foi feita apenas dermatoscopia com contato;
a dermatoscopia com luz polarizada sem contato poderia
trazer detalhes dicionais na descrição da lesão.
O diagnóstico da hanseníase, entretanto, é clínico, de
forma que aspectos dermatoscópicos, bem como exames
laboratoriais, anatomopatológico e coloração específica,
auxiliam nos casos de maior dificuldade clínica. O tratamento, com o diagnóstico instaurado, deve ser feito
prontamente, bem como a investigação de comunicantes,
com o objetivo de reduzir a transmissão do bacilo e conseguir controlar a incidência de novos casos da doença no
país.10
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