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CARTA - CASO CLÍNICO

Novo método diagnóstico na
hanseníase neural pura: raspagem da
bainha de mielina夽,夽夽
Prezado Editor,
A hanseníase neural pura (HNP) é uma forma de hanseníase caracterizada por envolvimento neural sem lesões
cutâneas.1 A HNP afeta cerca de 3% a 10% dos pacientes com
hanseníase e pode ocorrer em qualquer espectro, embora
seja mais frequente no tipo tuberculoide.2 Apresentamos
um caso de paciente acometido por HNP diagnosticado por
raspagem das bainhas de mielina do nervo ulnar, coloração
pelo método de Ziehl-Neelsen (ZN) e reação em cadeia da
polimerase (PCR).
Paciente do sexo masculino, 78 anos de idade, missionário profissional nas Filipinas e em Papua-Nova Guiné,
apresentava perda sensorial (táctil, dolorosa e térmica) no
pé esquerdo e dor na mão esquerda desde os 4 anos de
idade. O exame físico revelou déficit da flexão dorsal do
pé esquerdo, parestesia superficial e disestesia dos dedos
dos pés associada a comprometimento da sensibilidade profunda. Além disso, o paciente apresentava parestesia e
disestesia nos quarto e quinto dedos da mão esquerda. O
nervo ulnar esquerdo era palpável e mostrava-se aumentado no cotovelo; nenhuma lesão cutânea foi encontrada.
A pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) no
swab nasal e na baciloscopia do esfregaço de lóbulos das
orelhas e cotovelo esquerdo foi negativa. Os potenciais
de ações motores e sensoriais do nervo ulnar esquerdo,
nervo fibular esquerdo, nervos tibiais anterior e posterior
esquerdos foram sugestivos de mononeurite múltipla. A ressonância magnética do cotovelo esquerdo mostrou o nervo
ulnar aumentado, parcialmente comprometido por encarceramento no túnel fibro-ósseo. A neurocirurgia possibilitou o
desbridamento do nervo ulnar e, ao mesmo tempo, a raspagem do tecido perineural. A coloração ZN e a PCR do raspado
foram positivas para M. leprae, e foi estabelecido o diagnós-
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tico de hanseníase tuberculoide neural pura. Os anticorpos
contra o antígeno glicolipídio fenólico-1 (anticorpo anti-PGL-1) foram negativos. O tratamento foi iniciado com base
em uma combinação de três medicamentos (rifampicina
600 mg uma vez por mês, dapsona 100 mg/dia e clofazimina
300 mg uma vez por mês e 50 mg/dia) associada a prednisona 25 mg e gabapentina 300 mg (2 cps/dia), com melhora
dos sintomas.
Que seja de nosso conhecimento, este é o primeiro
caso de HNP diagnosticado por raspagem da bainha neural,
coloração ZN e teste de PCR. A raspagem é uma técnica que
propicia a obtenção de um espécime clínico por meio do
esfregaço de uma parte do corpo --- em nosso caso, a bainha de mielina de um nervo. A superfície é raspada com
uma lâmina Bard-Parker 15, mantida em ângulo reto com
a incisão. Após a raspagem, o tecido perineural obtido é
examinado com a coloração ZN e o teste de PCR. Tradicionalmente, os critérios diagnósticos para HNP consistem
em amostras de tecido nervoso obtidas em uma biópsia de
nervo, análise de PCR e medida dos níveis de anticorpos
anti-PGL-1.3 Entretanto, o procedimento invasivo de biópsia de nervo foi criticado por Abhishek De et al., por sua
alta taxa de complicações.4 Esses autores propuseram uma
técnica simples de aspirado com agulha associada a PCR em
um estudo piloto4 e confirmaram sua eficácia em um estudo
de quatro anos.5 Em nosso caso, não utilizamos essa técnica porque foi necessário um procedimento cirúrgico para
resolver a compressão do nervo ulnar no túnel cubital. No
entanto, a raspagem da bainha de mielina é um método
simples de amostragem de tecido durante o procedimento
invasivo, com menor risco de lesão neural.
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Pápulas axilares: localização
incomum do líquen nítido夽,夽夽
Prezado Editor,
O líquen nítido é doença cutânea papuloescamosa crônica,
relativamente rara, caracterizada por múltiplas pápulas em
cúpula, medindo de 1 a 2 mm, da cor da pele, brilhantes e
frequentemente chamadas de pápulas semelhantes à cabeça
de um alfinete1 . O aparecimento das lesões geralmente é
assintomático; além disso, às vezes pode estar associado
a prurido.1 Essa condição incomum foi descrita pela primeira vez por Pinkus, em 1901.2 A pele é o principal local de
ocorrência, mas as membranas mucosas e as unhas também
podem ser afetadas.3
Nenhuma predileção por raça ou sexo foi relatada,
embora a maioria dos casos pareça surgir em crianças e adultos jovens.1,4 Existem formas localizadas e generalizadas
de líquen nítido, às vezes descritas em variantes clínicas:
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familiar, actínica, confluente, vesicular, hemorrágica, palmoplantar, mucosa, espinulosa e folicular, queratodérmica,
perfurante ou linear.2,5 As lesões localizam-se preferencialmente na superfície flexora dos braços e punhos e no abdome
e genitália, embora possam se tornar disseminadas.5 Este
relato de caso adiciona à literatura indexada o segundo caso
de líquen nítido localizado exclusivamente em ambas as axilas.
O paciente é um homem caucasiano de 26 anos de idade,
que foi examinado para avaliação de lesões assintomáticas em ambas as axilas; as lesões estavam presentes havia
mais de quatro anos e mostravam aparecimento insidioso.
O paciente negou tratamento prévio das lesões ou qualquer
ingestão de medicamentos precedendo o aparecimento das
mesmas. Ao exame dermatológico, foram observadas, em
ambas as axilas, pápulas discretas e agrupadas da cor da
pele, brilhantes, firmes, monomórficas e arredondadas em
cúpula, com diâmetro de 1 a 3 mm (fig. 1).
Uma biópsia de pele foi realizada nessas lesões, que
mostrou um infiltrado linfo-histiocitário em uma papila dérmica aumentada, com crescimento descendente dos cones
epidérmicos (cristas interpapilares) ao redor do infiltrado
inflamatório dérmico em forma de ‘‘garra segurando uma
bola’’ (figs. 2 e 3). Observou-se que a epiderme sobrejacente era normal e não havia evidência de espongiose ou
exocitose.
O paciente foi tratado com a combinação de dexclorfeniramina 2 mg e betametasona 0,25 mg t.i.d. por via oral
por 10 dias; depois do tratamento, o paciente mostrou estar
virtualmente livre de lesões.
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