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RESUMO 

 
VOLTAN, G. ULTRASSOM POINT-OF-CARE DOS NERVOS PERIFÉRICOS PARA 
O DIAGNÓSTICO DA HANSENÍASE E AVALIAÇÃO DE CONTATOS. 2022. Tese 

(Doutorado em Clínica Médica) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa primariamente neural e é a causa mais 

comum de neuropatia periférica tratável no mundo. E, apesar da implementação da 

poliquimioterapia permanece como problema de saúde pública, principalmente nos 

países subdesenvolvidos. Utilizando o ultrassom de alta resolução (HRUS) à beira do 

leito (point-of-care) para avaliação dos nervos periféricos com protocolo para 

hanseníase (medianos, ulnares, fibulares comuns e tibiais) buscou-se estabelecer 

critérios para o diagnóstico precoce da hanseníase. Alcançamos durante as 

campanhas de busca ativa por hanseníase a maior casuística do mundo em pontos 

neurais avaliados pelo HRUS, tanto em pacientes com hanseníase (HD) quanto em 

contatos domiciliares de pacientes com hanseníase (HHC). Foram desenvolvidos os 

seguintes artigos com seus respectivos destaques, a saber: “Ultrasonography 

reference values for peripheral nerve cross-sectional areas and indexes in Brazilian 

sample” buscou-se estabelecer os parâmetros de referência em relação as áreas de 

secção transversa (AST) dos nervos periféricos em indivíduos saudáveis (HVs) da 

população brasileira e com ele obtivemos através da análise de 132 nervos periféricos 

as seguintes médias ± desvio padrão e medianas de normalidade dos valores 

absolutos das AST dos nervos periféricos: mediano túnel carpal (6,3 ± 1,9 mm2; 6,0 

mm2), ulnar túnel cubital (6,2 ± 169 mm2; 6,1 mm2), ulnar pré-túnel cubital (5,6 ± 1,7 

mm2; 5,4 mm2), fibular comum na cabeça da fíbula (10,0 ± 3,7 mm2; 9,9 mm2) e para 

os índices (∆CSA – área de secção transversa e ∆TpT – túnel/pré-túnel) das AST após 

análise estatística chegamos ao denominador de até 2,5 mm2 para normalidade, ou 

seja quando a diferença entre os nervos direito e esquerdo ou a diferença entre o 

mesmo nervo (túnel e pré-túnel) for maior que o 2,5 mm2 deve-se pensar em 

assimetria e focalidade; “Point-of-care ultrasound of peripheral nerves in the diagnosis 

of Hansen’s disease neuropathy”, demonstrou o espessamento assimétrico e focal 

dos nervos periféricos dos pacientes com hanseníase diagnosticados nas campanhas 



 

 

de busca ativa pela análise das AST comparando com as dos HVs com os seguintes 

valores absolutos das AST (Med TC = 10.2 mm2; UT = 9.8 mm2; UPT = 9.3 mm2; FCCF 

= 18.3 mm2; T = 9.6 mm2) e além do padrão de espessamento há assimetria (∆CSA > 

2,5 mm2 - VR + 2 x DP com RR de 13) e focalidade (∆TpT > 2,5 mm2 - VR + 2 x DP 

com RR de 6,6) nos pacientes com hanseníase, com alta sensibilidade e especifidade 

pelo método; e por fim, “Silent peripheral neuropathy among contacts of Hansen’s 

disease patients by high-resolution ultrasound” no qual demonstrou-se que os HHC já 

apresentam espessamentos, assimetria e focalidade nos nervos periféricos quando 

comparados aos HVs e em algumas análises os achados foram semelhantes aos 

pacientes com hanseníase, além disso demonstrou-se que os HHD tem uma 

mononeuropatia múltipla assimétrica em menos 20 % dos nervos avaliados e alto risco 

para desenvolver Hanseníase. Ainda como resultados foram escritos dois capítulos 

para livros nacional e internacional. Criamos e publicamos como material suplementar 

em “Point-of-care ultrasound of peripheral nerves in the diagnosis of Hansen’s disease 

neuropathy” uma prancha esquemática com os principais padrões morfológicos 

visibilizados nos cortes ultrassonográficos congelados para obtenção das AST dos 

nervos periféricos e destacamos os principais achados na neuropatia da hanseníase. 

Desenvolvemos um modelo de laudo ultrassonográfico com as respectivas 

orientações descritivas. Por fim, conclui-se que o ultrassom “point-of-care” é uma 

ferramenta essencial para avaliação da neuropatia na hanseníase, o qual oferece 

dados objetivos sobre a patologia e auxilia nos casos de dúvida diagnóstica entre os 

HHC, constituindo-se HRUS uma ferramenta para diagnóstico precoce e/ou subclínico 

da hanseníase.  

Palavras-chave: Hanseníase. Neuropatia periférica. Ultrassom. Diagnóstico por 

imagem. Contatos intradomiciliares. 

 

  



 

 

ABSTRACT. 
 
VOLTAN, G. POINT-OF-CARE ULTRASOUND OF PERIPHERAL NERVES FOR 
DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH HANSEN DISEASE AND CONTACT 

ASSESSMENT. 2022. Tese (Doutorado em Clínica Médica) – Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

Hansen disease (HD), a primarily neural infectious disease, is the most common cause 

of treatable peripheral neuropathy in the world. And, despite the implementation of 

multidrug therapy it remains a public health problem, especially in underdeveloped 

countries. Using point-of-care high-resolution ultrasound (HRUS) to evaluate 

peripheral nerves with HD protocol (median, ulnar, common peroneal, and tibial 

nerves), we sought to establish criteria for the early diagnosis of HD. During the HD 

active search campaigns, we achieved the largest casuistry in the world in neural 

points evaluated by the HRUS, both in HD patients and in household contacts of 

leprosy patients (HHC). The following articles were developed with their respective 

highlights, namely: "Ultrasonography reference values for peripheral nerve cross-

sectional areas and indexes in Brazilian sample" sought to establish the reference 

parameters in relation to the cross-sectional areas (CSA) of peripheral nerves in 

healthy individuals (HVs) of the Brazilian population, being the first work carried out in 

Brazil, and with it we obtained through the analysis of 132 peripheral nerves the 

following means ± standard deviation and medians of normality of the absolute values 

of the TSA of peripheral nerves: MT (6.3 ± 1.9 mm2; 6.0 mm2), UT (6.2 ± 169 mm2; 6.1 

mm2), UPT (5.6 ± 1.7 mm2; 5.4 mm2), FCCF (10.0 ± 3.7 mm2; 9.9 mm2) and for the 

indices (∆CSA and ∆TpT) of AST after statistical analysis we arrived at the 

denominator of up to 2.5 mm2 for normality, i.e. when the difference between the right 

and left nerves or the difference between the same nerve (tunnel and pre-tunnel) is 

greater than 2.5 mm2 one should think of asymmetry and focality; "Point-of-care 

ultrasound of peripheral nerves in the diagnosis of Hansen's disease neuropathy", 

demonstrated the asymmetric and focal thickening of the peripheral nerves of HD 

patients diagnosed in active search campaigns by the analysis of ASTs comparing with 

those of HVs with the following absolute values of ASTs (Med TC = 10. 2 mm2; UT = 

9.8 mm2; UPT = 9.3 mm2; FCCF = 18.3 mm2; T = 9. 6 mm2) and besides the thickening 

pattern there is asymmetry (∆CSA > 2.5 mm2 - VR + 2 x SD with RR of 13) and focality 



 

 

(∆TpT > 2.5 mm2- VR + 2 x SD with RR of 6.6) in leprosy patients, with high sensitivity 

and specificity by the method; and finally, "Silent peripheral neuropathy among 

contacts of Hansen's disease patients by high-resolution ultrasound" in which it was 

demonstrated that the HHC already present thickening, asymmetry and focality in the 

peripheral nerves when compared to the VHs and in some analyses the findings were 

similar to those of patients with leprosy, besides it was shown that the HHD have an 

asymmetrical multiple mononeuropathy in less than 20% of the nerves evaluated and 

a high risk for developing leprosy. Also, as results two chapters have been written for 

national and international books. We have created and published as supplementary 

material in "Point-of-care ultrasound of peripheral nerves in the diagnosis of Hansen's 

disease neuropathy" a schematic board with the main morphological patterns 

visualized in frozen ultrasound sections for obtaining TSA of peripheral nerves and 

highlight the main findings in leprosy neuropathy. A model of a sonographic report with 

the respective descriptive guidelines is developed. Finally, we conclude that point-of-

care ultrasound is an essential tool for the evaluation of leprosy neuropathy, which 

provides objective data on the pathology and helps in cases of diagnostic doubt among 

HHC, constituting HRUS a tool for early and/or subclinical diagnosis of Hansen 

Disease. 

 

Keywords: Leprosy. Hansen Disease, Peripheral neuropathy. Ultrasound. Diagnostic 

imaging. household contacts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRUTURAÇÃO DA TESE 

 A presente Tese encontra-se estruturada em oito capítulos a saber: 

Introdução, Revisão bibliográfica, Objetivos, Considerações Éticas e Burocráticas, 

Resultados, Conclusão, Referências bibliográficas, Apêndices. 

 Os objetivos da tese se resumem nos objetivos de cada artigo publicado 

e a publicar.  

 Não há item relacionado a Métodos devido ao fato de cada artigo trazer 

especificamente os métodos envolvidos para sua execução e descrição. 

 A formatação do capítulo de Resultados foi desenvolvida pelo elencar de 

um manuscrito publicado em jornal de circulação nacional, um manuscrito publicado 

em jornal de circulação internacional, o terceiro a submeter. Há ainda outros dois 

manuscritos em desenvolvimento. Além desses, há um capítulo de livro publicado via 

on-line (ISBN 978-65-00-07087-3; https://br.infohansen.org/produções/livros/livro-

hnpc/ultrassonografia-de-nervos-periféricos-na-hansen%C3%ADase), um capítulo 

publicado em um livro nacional (SBUD) Ultrassonografia Aplicada à Dermatologia e à 

Cosmiatria (ISBN 978-65-990971-7-1) capítulo 8 - Ultrassonografia nas infecções 

dermatológicas, e outro capítulo publicado no livro Hanseníase na prática clínica da 

professora Patrícia Deps (ISBN 978-65-86098-65-5 – formato digital e 978-65-86098-

73-0 – formato físico). Somamos ao capítulo de Resultados: 

i. dois desenhos esquemáticos: um envolvendo padrões morfológicos 

capturados das áreas de secção transversa dos nervos periféricos e o segundo 

demonstrando a visibilização de um abcesso neural consequente a neuropatia 

da hanseníase;  

ii. um modelo de laudo padronizado com frases sugeridas para relatório descritivo 

e possíveis conclusões;  

iii. as equações desenvolvidas no excel para o cálculo das diferenças entre os 

nervos e o somatório de alterações neurais por indivíduo. 

 A conclusão da tese se fez pelos pontos de destaque de cada artigo 

publicado e/ou a publicar. 

 Em relação às referências bibliográficas citadas no capítulo 7, trata-se 

das referências utilizadas para confecção da Introdução e Revisão bibliográfica, tendo 

em vista que cada artigo descrito no capítulo Resultados traz respectivamente a 

relação de referências utilizadas.  

https://br.infohansen.org/produ%C3%A7%C3%B5es/livros/livro-hnpc/ultrassonografia-de-nervos-perif%C3%A9ricos-na-hansen%C3%ADase
https://br.infohansen.org/produ%C3%A7%C3%B5es/livros/livro-hnpc/ultrassonografia-de-nervos-perif%C3%A9ricos-na-hansen%C3%ADase
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1. INTRODUÇÃO. 
 

A Hanseníase (HD) é a causa mais comum de neuropatia periférica 

tratável no mundo, tornando-se uma das mais antigas e devastadoras doenças 

infecciosas crônicas a afetar os humanos, cujo agente etiológico é o Mycobacterium 

leprae (M. leprae), um patógeno intracelular obrigatório com tropismo por macrófagos 

e células de Schwann, infecta primariamente os nervos periféricos e envolve a pele 

além de outros tecidos menos frequente  (GOULART; GOULART, 2008; SCOLLARD 

et al., 2006; THE LANCET NEUROLOGY, 2009). A hanseníase é uma doença atual e 

desafiadora, pois ainda representa um problema de saúde pública em países em 

desenvolvimento como o Brasil, que ocupa o segundo lugar mundial em número de 

novos casos ao ano e com mais de dez mil casos novos ao ano ((WHO), 2021; 

SALGADO et al., 2016). Hanseníase não possui prevenção primária, o que significa 

que não existe vacina específica contra o M. leprae, e os testes diagnósticos e 

prognósticos não são viáveis ou não estão bem estabelecidos na rotina clínica 

(SCOLLARD et al., 2006). Apresenta um período variável de incubação que varia de 

6 meses a mais de 20 anos, com um período médio de 2 a 4 anos, devido ao seu 

crescimento muito lento (GOULART et al., 2008; GOULART; GOULART, 2008).  

A eliminação da hanseníase foi definida como redução na prevalência 

de doentes com hanseníase que recebem terapia antimicrobiana para menos de 

1/10.000 habitantes. No final de 2000, 108 dos 122 países originalmente listados como 

endêmicos para hanseníase pela OMS alcançaram a meta de eliminação em nível 

nacional e no final de 2005, 116 dos 122 alcançaram a mesma meta (NSAGHA et al., 

2011). No Brasil em 2000 houve a integração da hanseníase à atenção primária à 

saúde e em Aracaju-Sergipe no período pós-integração aumentaram as taxas de 

detecção geral e em menores de 15 anos além reduziu o número de abandonos 

indicando melhora na adesão ao tratamento  (RAPOSO; NEMES, 2012). No entanto 

o Brasil persistiu sem a eliminação da hanseníase e segundo alguns autores  deve-se 

isso a uma queda na divulgação da doença e ao apagão no ensino da hanseníase 

nas faculdades de medicina (ALVES et al., 2014, 2016; GIRI; PHALKE; AARIF, 2011). 

A experiência clínica das equipes de atenção primária à saúde em relação à 
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hanseníase diminuiu e (FILHO et al., 2017) evidenciou uma endemia oculta no país, 

mesmo em áreas não endêmicas. 

A poliquimioterapia é altamente eficaz na cura da hanseníase, mas o 

tratamento da neuropatia é muito mais difícil (NSAGHA et al., 2011). Não há pacientes 

com hanseníase sem danos nos nervos periféricos, porém o mecanismo exato ainda 

é desconhecido (SCOLLARD, 2000). Scollard sugeriu que a neuropatia pode ocorrer 

parcialmente pela invasão das células de Schwann de fora para dentro, primeiro 

agregando-se nos vasos linfáticos epineurais e vasos sanguíneos, e em seguida, 

entrando no compartimento endoneural através do seu suprimento sanguíneo, como 

sugerido experimentalmente em tatus infectados (figura 1) (SCOLLARD, 2000). 
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Figura 1: Desenho esquemático de um nervo cutâneo com três fascículos foi 

representado aqui para ilustrar os passos propostos na patogênese da infecção do 

nervo periférico pelo M. leprae (SCOLLARD, 2000b) 

Legenda: (A) M. leprae dentro dos macrófagos, nos vasos sanguíneos do epineuro; 

(B) M. leprae quebra a barreira do epineuro; prossegue para o perineuro para colonizar 

o interior do nervo; (C) Bacilos infectam as células de Schwann e podem se proliferar. 

Leva a inflamação e edema do nervo; (D) Inflamação e resposta imune causam 

desmielinização e lesão axonal, levando a perda da função. 
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A predominância de casos multibacilares (MB) com deficiência neural 

indica diagnóstico tardio além de reforçar o controle epidemiológico ineficaz em muitos 

países (CARNEIRO; POSSUELO; VALIM, 2011). Além disso, novos casos não 

apenas com alto comprometimento funcional, mas também em crianças, refletem 

falha na detecção precoce da hanseníase e indicam transmissão contínua (DE 

OLIVEIRA; DINIZ, 2016). Pessoas com hanseníase não tratada são geralmente 

consideradas a principal fonte de transmissão, no entanto, devido às complexas 

relações entre fatores genéticos, imunológicos e ambientais, a maioria dos contatos 

infectados não desenvolverá hanseníase, embora estudos recentes tenham relatado 

que eles podem ser portadores saudáveis e transmitir M. leprae  a indivíduos 

suscetíveis (GOULART; GOULART, 2009), (MOET et al., 2004), (ARAUJO et al., 

2016)),(ALTER et al., 2011), (PATROCÍNIO et al., 2005). Alguns autores 

demonstraram a presença de cepas viáveis de M. leprae  em amostras de esfregaço 

de pele de pacientes, bem como nas amostras ambientais obtidas no entorno de suas 

casas, assim a ocorrência de novos casos entre pessoas sem contato anterior com 

aqueles com hanseníase não tratada tem indicado que há outras fontes de infecção 

não reveladas como água, solo, animais (DA SILVA et al., 2018; DEPS, 2001; 

MOHANTY et al., 2016; SHARMA et al., 2015).  

O M. leprae provoca uma doença primariamente neural envolvendo o 

sistema imunológico (sendo induzido ou mantido por uma resposta imune ao bacilo) 

e os danos neurais resultam em incapacidade e manutenção de estigmas. Como 

proposto pela Organização Mundial de Saúde, o espessamento nervoso é um dos 

sinais cardinais para a definição de um caso de hanseníase (WHO, 2018). Quando os 

primeiros sinais de dano nervoso podem ser notados, pelo menos 30% das fibras 

nervosas podem estar afetadas (ALEMU BELACHEW; NAAFS, 2019; CHACHA et al., 

2009). A hanseníase é uma doença neural que pode ou não envolver manifestações 

cutâneas (FILHO et al., 2017; FRADE, 2013; GARBINO et al., 2013; LUGÃO et al., 

2015, 2016; SCOLLARD, 2008; SCOLLARD et al., 2006; THE LANCET 

NEUROLOGY, 2009). Casos de neuropatia periférica acompanhados de 

espessamento dos nervos devem levar os médicos a suspeitar de um diagnóstico de 

hanseníase (EL GENCY et al., 2017).  O exame físico baseado na avaliação 

neurológica simplificada, incluindo a palpação dos nervos periféricos, ajuda o 

diagnóstico de espessamento nervoso e neurite; contudo, este é um procedimento 



 

 

24 

subjetivo que pode não detectar a doença em casos muito precoces, mesmo por 

profissionais bem treinados (VAN BRAKEL et al., 2007). 

(DEFARIA; SILVA, 1990) avaliando a neuropatia na hanseníase concluiu 

que é uma polineuropatia periférica primária mista envolvendo fibras motoras e 

sensitivas cujo a lesão neural mais precoce parece ser bloqueio funcional seguido da 

neuropatia axonal assimétrica e então, no estágio mais tardio, ocorre a 

desmielinização difusa afetando mais os nervos ulnares no túnel cubital e os nervos 

medianos no túnel carpal. Além disso a neuropatia envolve todas as formas clínicas, 

incluindo alguns contatos. 

Os nervos periféricos têm sido tradicionalmente avaliados por uma 

combinação de anamnese, exame físico, e estudo eletrofisiológico, métodos com 

informação limitada sobre a morfologia neural. A eletroneuromiografia é um exame 

invasivo e doloroso, que fornece dados sobre a função neural. O ultrassom de alta 

resolução (HRUS) fornece informação complementar à eletroneuromiografia sobre 

dados morfológicos de nervos periféricos, incluindo padrão fascicular e vascularização 

(TAGLIAFICO; PADUA; MARTINOLI, 2016). Além disso, o HRUS avalia 

objetivamente as dimensões neurais e localiza possíveis zonas de compressão dentro 

de túneis fibrosos, tumores e patologias traumáticas, um exame não invasivo e de 

baixo custo, facilmente acessível e de rápida execução (BEEKMAN; VISSER, 2004; 

PEER, S; GRUBER, 2013; QRIMLI et al., 2016), uma técnica confiável com elevada 

reprodutibilidade inter e intra-observador (CARTWRIGHT et al., 2009; LUGÃO et al., 

2016; QRIMLI et al., 2016; TAGLIAFICO; MARTINOLI, 2013). 

Nas neuropatias unilaterais, o lado contralateral à queixa pode ser 

utilizado como um controlo interno (TAGLIAFICO et al., 2012). O aumento dos nervos 

tem sido bem documentado através do HRUS nas polineuropatias (GRIMM et al., 

2016), principalmente no que diz respeito aos diâmetros látero-lateral e 

anteroposterior das secções transversais, o diâmetro anteroposterior das vistas 

longitudinais, e alterações na área da secção transversal (CSA) (BOEHM et al., 2014; 

CARTWRIGHT et al., 2009; ZAIDMAN; AL-LOZI; PESTRONK, 2009). Existem 

também algumas relações entre os CSA de diferentes segmentos do mesmo nervo 

(focalidade, ∆ túnel/pre-túnel (∆TPT), relação intranerve) e entre lados opostos do 

mesmo nervo (assimetria direita e esquerda e ∆ direita/esquerda (∆CSA), com as 
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características particulares que podem contribuir para o diagnóstico diferencial entre 

mononeuropatias múltiplas, polineuropatias inflamatórias e neuropatias 

desmielinizantes crónicas (KERASNOUDIS et al., 2013; PADUA et al., 2012). Estudos 

mundiais têm relatado valores de referência de CSA para as raízes do plexo cervical 

e para os nervos ulnar, mediano, radial, fibular comum, tibial e sural com boa 

concordância entre as medições, embora pouco se saiba sobre os valores de 

referência para a população brasileira (CARTWRIGHT et al., 2008, 2013; FRADE, 

2013; HEINEMEYER; REIMERS, 1999; KERASNOUDIS et al., 2013; LUGÃO et al., 

2015; SCHMINKE, 2012; WON et al., 2013).  

O ultrassom de alta resolução (HRUS) pode avaliar a maioria dos nervos 

periféricos, superficiais e profundos e é uma técnica validada e com boa 

reprodutibilidade permitindo o exame detalhado e preciso (MARTINOLI et al., 2000; 

MARTINOLI; BIANCHI; DERCHI, 2000; WORTSMAN; JEMEC, 2013). 

Ultrassonografia (US) musculoesquelética (MSK) na avaliação dos nervos periféricos 

possui alta taxa de detecção para lesões, precisão, baixo custo, ampla disponibilidade 

e facilidade de uso além de permitir um exame focado muito mais rápido e eficiente 

do que a ressonância magnética (RNM) (MARTINOLI, CARLO; BIANCHI, STEFANO; 

DERCHI, 2000; MARTINOLI et al., 2000; MARTINOLI; BIANCHI; DERCHI, 2000). A 

hanseníase tem sido caracterizada pelo maior espessamento do nervo periférico 

definido pelo aumento da sua área transversal (CSA) geralmente assimétrico (FRADE, 

2013; LUGÃO, 2015), e seguido por outras alterações morfológicas em relação a 

ecogenicidade, ao padrão fascicular, ao espessamento do perineuro e do epineuro e 

a vascularização do nervo periférico detectado por sinais Doppler intraneural e/ou 

perineural (SUK; WALKER; CARTWRIGHT, 2013)(MARTINOLI, CARLO; BIANCHI, 

STEFANO; DERCHI, 2000). Para além dos parâmetros relativos aos valores 

absolutos das medições de CSA, Frade et al (2013), entre outros, sugeriram a 

medição do índice de assimetria [∆CSA = (> CSA direita ou esquerda) - (< CSA direita 

ou esquerda)] na avaliação da neuropatia da hanseníase e demonstraram que este 

índice é altamente sensível e específico para a diferenciação entre os nervos dos 

indivíduos,(FRADE, 2013; LUGÃO et al., 2015). Contudo, (FRADE, 2013) salientaram 

que a diferença entre a medição do nervo ulnar espessado na região distal do braço 

e a sua medição na região do cotovelo, ou vice-versa, tinha mais de 90% de 

especificidade para a hanseníase. Esta descoberta característica pode ser útil 
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especialmente no diagnóstico da hanseníase neural primária ou pura (HNP), na qual 

as lesões cutâneas estão ausentes, e na diferenciação saudáveis e os nervos dos 

doentes de hanseníase. Independentemente da classificação como multibacilar ou 

paucibacilar, o espessamento fusiforme do nervo ulnar começa no sulco ulnar e atinge 

um máximo de 4 cm acima do epicôndilo medial podendo então diferenciar a 

hanseníase e outras neuropatias nas quais pode ocorrer um aumento difuso do nervo 

(BATHALA et al., 2017; FRADE, 2013; LUGÃO et al., 2015, 2017).  

No caso da HNP, a realização de exames seriados poderia ser valiosa 

no monitoramento do tratamento e das reações, particularmente quando é impossível 

determinar se o paciente está em remissão. E, seria fundamental na escolha dos 

nervos mais afetados, para os quais seria indicado a descompressão cirúrgica ou 

mesmo a neurólise. Além disso, os autores sugerem o US como ferramenta 

provavelmente útil no diagnóstico da HNP (LUGÃO et al., 2015, 2016; MARTINOLI; 

BIANCHI; DERCHI, 2000). (BERNARDES-FILHO et al., 2021) demonstrou que todos 

os sete pacientes diagnosticados com hanseníase no serviço de urgência de um 

hospital de referência apresentaram mononeuropatia focal e assimétrica visto com uso 

do ultrassom de alta resolução dos nervos periféricos destacando-se 4/7 deles com 

neurite ao Doppler.   
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Hanseníase. 
 

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente 

etiológico é o Mycobacterium leprae, sendo o único patógeno bacteriano conhecido 

que infecta os nervos periféricos (SCOLLARD et al., 2006).  Os primeiros relatos da 

ocorrência de hanseníase nos seres humanos datam do século 6 a.C., na Índia, e 

historicamente inspirou discriminação e exclusão, permanecendo por longa data tidos 

como impuros pela igreja. Somente em 1873, quando Armaeur Hansen identificou o 

bacilo causador da doença, afastando a hereditariedade e a punição divina como 

causa, o preconceito e o estigma tenderam a reduzir. No entanto, mesmo atualmente, 

permanece o preconceito e o estigma, além de ser um problema de saúde pública, 

envolvendo todo o campo biopsicossocial do indivíduo, principalmente devido as 

incapacidades neurológicas que a doença pode causar (LUGÃO et al., 2016), (LUGÃO 

et al., 2015) (RAO; SUNEETHA, 2016).  

O mecanismo preciso de transmissão não é conhecido, acredita-se, 

porém, que a principal via de contágio é a respiratória, através do contato íntimo e 

prolongado entre o indivíduo saudável com o doente. Além disso, acredita-se que 

apenas 5% da população seja susceptível a infecção, e os espectros de apresentação 

da doença dependem de fatores individuais como sexo, idade e predisposição 

genética, ou coletivos como condições socioeconômicas e geográficas (Ben Naffs, 

ITLC – 2019, China) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 
A infecção dos nervos periféricos é uma condição sine qua non da 

hanseníase sendo, portanto, uma doença primariamente neurológica, associada a 

uma série de eventos imunológicos, cuja história natural pode se estender além da 

cura do processo infeccioso, determinando uma gama de desfechos incapacitantes 

tais como sequelas e deformidades físicas, sociais e psicológicas severamente 

debilitantes. (SCOLLARD et al., 2006).   

Hanseníase continua sendo, em termos globais, uma das principais 

causas de neuropatia, sendo a causa mais comum de neuropatia tratável no mundo 

com períodos de neurite aguda deixando deformidades estigmatizantes e danos 

funcionais (JAIN; VISSER; SUNEETHA, 2016) 
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2.2 Epidemiologia 
 

Embora se observe uma diminuição dos casos de hanseníase ao longo dos anos, a 

redução mais acentuada nos últimos dois anos pode estar relacionada à menor 

detecção de casos ocasionada pela pandemia de covid-19. No final do ano 2020, 

primeiro ano da pandemia por Covid-19, globalmente 127.396 novos casos foram 

relatados perfazendo uma taxa de detecção de casos de 16,4 por milhão de 

habitantes, ambos os números foram muito inferiores aos dos anos anteriores, com 

redução de 27,7% na prevalência registrada e redução de 37,1% nos casos novos em 

relação a 2019 ((WHO), 2021).  

 No Brasil, em 2020 foram diagnosticados 17979 casos novos e até 08 

de dezembro de 2021 haviam sido diagnosticados 15155 casos novos. A taxa de 

detecção de casos novos por 100 mil habitantes reduziu de 13,23 para 8,49. No 

entanto a proporção de casos novos diagnosticados com grau 2 de incapacidade física 

vem aumentando desde 2014 e subiu de 10,0 em 2020 para 11,3 em 2021.  Dados 

semelhantes foram encontrados nos menores de 15 anos, com uma redução do 

número de casos novos diagnosticados de 878 (2020) para 625 (08/12/2021). Em 

relação à taxa de detecção de casos novos nessa população (menor de 15 anos), o 

país apresentou uma redução de 61,9%, passando de 5,22 em 2011 para 1,99 em 

2020, com mudança do parâmetro muito alto para médio. Considerando o ano de 

2019, quando ainda não havia interferência da pandemia, a taxa detecção geral dos 

casos novos por 100 mil habitantes (em torno de 15,0) e a taxa de detecção de casos 

novos em menores de 15 anos (em torno de 4,0) esses parâmetros classificam o país 

como de alta carga para doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL; 

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE, 2022). 

 

2.3 Diagnóstico de hanseníase 
 

A hanseníase é uma doença complexa e sistêmica que ainda tem seu 

diagnóstico baseado apenas em sinais clínicos. Define-se com hanseníase o indivíduo 

que apresentar um ou mais dos seguintes sinais cardinais: a) lesão(ões) e/ou área(s) 

da pele com alteração da sensibilidade térmica e/ ou dolorosa e/ou tátil; e/ou b) 



 

 

29 

espessamento de nervo periférico, associado a alterações sensitivas e/ou motoras 

e/ou autonômicas no miótomo ou dermátomo do mesmo; e/ou c) presença de bacilos 

M. leprae, confirmada na baciloscopia de esfregaço intradérmico ou na biópsia de 

pele. Se houver história epidemiológica da doença, deve-se valorizar sintomas 

inespecíficos, tais como congestão nasal, artrite, edema dos membros, acrocianose, 

olhos secos, bolhas e úlceras, livedo reticular, pele seca,  e sintomas neurológicos 

como dor, parestesias, alodinia, hiperpatia, intolerância ao calor com sudorese 

localizada nas áreas pilosas (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2016). Para o diagnóstico correto, é necessário o 

entendimento do conceito espectral da hanseníase. A partir deste conhecimento, são 

aplicadas classificações, que auxiliam a compreensão e norteiam a terapêutica 

(BERNARDES FILHO, 2021). 

 

2.4 Contatos domiciliares de pacientes com hanseníase não tratada. 
 

Contatos de pacientes MB diagnosticados com hanseníase apresentam 

risco de ocorrência de hanseníase 5 a 10 vezes maior do que a população em geral 

(DOUGLAS et al., 2004; FINE et al., 1997; GOULART; GOULART, 2008). O contato 

de um paciente com hanseníase é o principal determinante na incidência da 

hanseníase e o tipo de contato não se limita às relações familiares, mas também inclui 

as relações sociais e de vizinhança, sendo igual o risco de hanseníase dentro da casa 

de um paciente paucibacilar quanto na vizinhança de um multibacilar (DOUGLAS et 

al., 2004). Diversos outros autores sugerem então o risco de adoecer atribuído ao fator 

contato de paciente com hanseníase não tratada (ARAÚJO et al., 2012; BAZAN-

FURINI et al., 2011; FEENSTRA et al., 2013; FINE et al., 1997; FRADE et al., 2017; 

GAMA et al., 2018; LOBATO et al., 2011; MOET et al., 2004; PATROCÍNIO et al., 

2005; SANTOS et al., 2018; VIJAYAKUMARAN et al., 1998; WILDER-SMITH et al., 

1996; WILDER-SMITH; WILDER-SMITH; EGGER, 1997). 

 

2.5 Neuropatia na Hanseníase 
 

Segundo (SCOLLARD; TRUMAN; EBENEZER, 2015) a lesão neural 

apresenta quatro aspectos principais: localização de M. leprae  nos nervos periféricos, 



 

 

30 

infecção das células de Schwann, resposta imunológica e inflamação. Seus estudos 

realizados experimentalmente em tatus, indicam que a infecção pelo M. leprae  ocorre 

de fora para dentro dos nervos periféricos, primeiro agregando-se nos vasos linfáticos 

epineurais, e em seguida, migrando para o compartimento endoneural, através do 

suprimento sanguíneo (SCOLLARD, 2000) (figura 1). Tanto células de Schwann 

mielinizadas quanto não mielinizadas são infectadas e, portanto, a prevenção da 

incapacidade através da atenção ativa e persistente ao comprometimento da função 

nervosa é a maior fronteira na avaliação clínica da hanseníase.  (SCOLLARD et al., 

2006). 

Os nervos são sítios de proteção imune e o perineuro forma uma barreira 

efetiva entre os fascículos e os vasos sanguíneos. Assim, o M. leprae inicialmente 

infectam as células de Schwann e seus antígenos geram a resposta imunológica, 

reconhecimento e resposta, promovendo a quebra da barreira e a infecção no interior 

dos nervos. Os nervos mais envolvidos são o ulnar no membro superior, depois o 

fibular comum seguido do tibial e do sural nos membros inferiores. No entanto, alguns 

outros troncos cutâneos podem ser envolvidos, tais como o supra-orbital, auricular, 

cutâneo dorsal do radial, fibular superficial. (RAO; SUNEETHA, 2016) 

Os pacientes paucibacilares (BT e TT) procuram mais cedo o 

atendimento médico com a abertura de neuropatias sensitivo-motoras mais intensas, 

provavelmente devido a uma resposta inflamatória granulomatosa ao M. leprae 

adjacente aos nervos. Já os pacientes com hanseníase Virchowiana, frequentemente 

abrem o quadro de neuropatia periférica mais lentamente, mesmo que suas células 

de Schwann e seus nervos estejam fortemente infectados com M. leprae. Entretanto, 

para todos os tipos de pacientes, após um período longo de infecção não tratada, há 

o risco de inflamação crônica e fibrose, findando com a lesão neural definitiva, 

exemplificando a anestesia e a paralisia dos músculos extensores e intrínsecos das 

mãos e pés, além da anestesia da córnea seguida de abrasão e posterior cegueira, 

esses associados aos graus de incapacidade e sequelas irreversíveis tais como mão 

em garra, pé caído e cegueira (BRASIL, 2017). 

 (EL GENCY et al., 2017) Concluíram que as neuropatias periféricas com 

perdas sensitivas são geralmente classificadas em um padrão de luva ou bota, e 

explicadas por “dying back phenomenon”, e geralmente são comprimento 

dependentes, envolvendo primeiramente os dedos e ascendendo para envolver 

nervos cada vez mais próximos conforme a progressão da patologia. Já, a neuropatia 
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verdadeira da hanseníase tem características próprias que por sua vez são opostas 

as outras neuropatias. Hanseníase afeta áreas mais frias do corpo, e, portanto, não é 

verdadeiramente distal; por exemplo, a primeira área afetada é sobre a tíbia ou a parte 

dorsal do pé e não sobre os dedos, e similarmente, no membro superior afeta 

primeiramente alguma área dorsal do antebraço, poupando as mãos. Portanto, uma 

neuropatia periférica acompanhada de espessamento neural com ou sem 

manifestações cutâneas, deve levar o clínico a pensar em hanseníase. 

No caso da hanseníase o envolvimento dos nervos afeta as funções 

sensitivas, motoras e autonômicas dos nervos periféricos. 

Em relação ao padrão de envolvimento dos nervos periféricos da 

hanseníase há alguma variabilidade entre os  diversos autores: (SWEETY TRIVEDI, 

ALAK PANDIT, GOUTAM GANGULY, 2017), (GARBINO et al., 2004), (KOLLERI et 

al., 2019) relataram que o padrão de envolvimento mais comum na neuropatia pela 

hanseníase é a mononeuropatia múltipla, embora também possa se apresentar como 

polineuropatias e neuropatias craniais (nervo grande auricular teve predileção de 10 

em 12 pacientes, demonstrando que sua avaliação é muito importante para proceder 

no diagnóstico correto); já apresentação mais comum da hanseníase neural pura 

(HNP) é a mononeuropatia (envolvimento de um único nervo), com cerca de 60 % dos 

casos. Quando mais que um nervo é envolvido com uma distribuição assimétrica fica 

conhecida como mononeuropatia múltipla. E nos casos de envolvimento simétrico é 

chamada de polineuropatia ou polineuropatia simétrica. A sensibilidade para dor e 

temperatura foram as primeiras a serem afetadas, no entanto pode haver queixas de 

comprometimento sensorial e motor, dormência, parestesia e dor neural (KUMAR, 

2016). (GARBINO et al., 2004) avaliaram entre 1994 e2004, 33 pacientes com 

suspeita de hanseníase, e de acordo com estudo eletrofisiológico, 42,8% 

apresentaram mononeuropatia múltipla 31,2% apresentaram polineuropatia, e 25,9% 

mononeuropatia; corroborando com os achados da literatura. 

 Segundo (TALWAR S, JHA PK, 1992) na neuropatia da hanseníase, 

mesmo na presença de lesões cutâneas, pode haver incompatibilidade na gravidade 

e classificação da doença, ou seja, a doença pode ser paucibacilar na pele e 

multibacilar nos nervos e vice-versa. Talwar et al. seguiram 62 pacientes com HNP e 

13 % desenvolveram lesões cutâneas dentro de 6 meses após início da 

multidrogaterapia (MDT). 
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 (SUNEETHA et al., 2005) verificaram em um follow-up de 182 pacientes 

com HNP que 16 % desenvolveram lesões cutâneas. 

 

2.6 Métodos de avaliação da neuropatia na Hanseníase 
 

Diagnóstico precoce e pronta instituição do tratamento é a melhor saída 

para recuperar a função e prevenir as perdas funcionais causadas pela neuropatia. O 

desenvolvimento de lesões cutâneas, nos casos de hanseníase neural pura, indica a 

história natural da doença, corroborando à hipótese da hanseníase como 

primariamente neural na origem e que todas as formas emergem desse ponto 

(KUMAR, 2016) (figura 2).   

Os resultados apresentados em (THE LANCET NEUROLOGY, 2009; 

VAN BRAKEL et al., 2007, 2008; WILDER-SMITH; VAN BRAKEL, 2008) dão suporte 

à ideia da hanseníase como uma doença neurológica e reforçam a importância de um 

exame neurológico detalhado de todos os pacientes, independentemente de suas 

classificações clinicas e da presença ou não de episódios reacionais. 

Figura 2: Prancha com fotos clínicas (fonte: o próprio autor) representando testes 

neurológicos em máculas hipocrômicas avaliando as funções neurais através de 

testes de sensibilidade: tátil (a,c); autonômicas (b, e), e dolorosa (d). 
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2.6.1 Avaliação das alterações de sensibilidade 

 

Segundo (FRADE et al., 2021) a realização do teste de sensibilidade deve 

seguir alguns princípios para todas as avaliações de sensibilidade (térmica, tátil e 

dolorosa) conforme as orientações do Centro de Referência Nacional em 

Dermatologia Sanitária e Hanseníase do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto:  

1. O paciente deverá estar num ambiente calmo e silencioso;  

2. Disponibilize um tempo específico para os testes objetivando garantir 

que ambos (paciente e médico) estejam concentrados na avaliação;  

3. Garanta que o instrumento utilizado seja menor que a área ou lesão a 

ser testada; 

4. Garanta, em áreas de sensibilidade normal, que o paciente entenda o 

teste, o tipo e a intensidade da sensibilidade a ser testada com olhos 

abertos e fechados;  

5. Avaliação, preferencialmente de olhos vendados, sempre comparativa 

entre lesão e periferia da lesão, de maneira alternada e, às vezes, 

simulada (sem tocar), estando atento às respostas e condicionamento 

do paciente.  

6. Marque previamente com caneta pequenos sinais de “-” para garantir 

precisamente os pontos a serem testados, tornando-os “+” se 

NORMOESTESIA, “0” se ANESTESIA, ou mantendo-o “-” quando 

HIPOESTESIA. A hiperestesia é rara.  

7. Teste é diagnóstico quando maioria dos pontos de HIPOESTESIA ou 

ANESTESIA encontram-se dentro da(s) área(s) suspeitas, diferente da 

periferia de NORMOESTESIAS;  

8. Ao final, torne o exame consciente visualmente ao paciente. 

 

2.6.2 Sensibilidade térmica 

 

Os tubos de ensaios de vidro com tampa de borracha com água 

aquecida (até 45o) e fria são mais precisos, mas caso não seja possível pode-se 

utilizar: a) algodão embebido em álcool ou éter para simular o frio e seco para simular 

o quente; b) instrumento metálico gelado e aquecido; c) haste flexível com algodão 

nas pontas, tendo em uma das extremidades algodão seco e na outra embebido em 



 

 

34 

álcool ou éter. Esses instrumentos devem ser encostados alternadamente de modo 

leve e com certa rapidez, na área de pele sã primeiramente, a fim de se julgar o estado 

mental do paciente e seu desejo de cooperar no exame, e em seguida na zona 

suspeita, devendo o paciente acusar as sensações que cada toque lhe despertar. As 

áreas com percepção normal (normoestésicas) podem ser marcadas com sinal de (+), 

as áreas hipoestésicas com sinal de (-) e as áreas anestésicas com o sinal de Ø 

(BRASIL, 2017). 

 

2.6.3 Sensibilidade dolorosa 

 

Orienta-se o uso da agulha de insulina por ser estéril e facilmente 

disponível nas unidades de saúde. Segundo o guia prática sobre hanseníase 

(BRASIL, 2017) deve-se: 

a) encostar a ponta nas lesões com uma leve pressão, tendo cuidado 

de não perfurar o paciente, nem provocar sangramento; 

b) alternar área interna e externa à lesão, observando expressão facial 

e queixa de respostas à picada; 

c) certificar que a sensibilidade é de dor através da manifestação de “ai” 

ou retirada imediata da região que é estimulada pela agulha; 

d) pode-se ainda alternar a ponta da agulha e o cabo da agulha (parte 

plástica ou canhão).  

2.6.4 Sensibilidade tátil. 

 

Embora a sensibilidade tátil seja no geral a última a ser perdida, deve-se 

buscar as diferenças de sensibilidade entra a área examinada e a pele normal 

adjacente ou na sua periferia e pode se utilizar algodão, fio dental ou o monofilamento 

verde (0,05 gramas) do kit estesiométrico (BRASIL, 2017). Para avaliação da 

sensibilidade tátil, inicialmente a caneta esferográfica pode ser usada para discriminar 

grosseiramente áreas suspeitas, devendo fazer deslizá-la leve, lenta, contínua e 

linearmente, passando de uma área proximal com sensibilidade normal, pela área 

suspeita e, finalizando, na área distal com sensibilidade normal (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2016). O 

paciente deve ser orientado a perceber alterações mínimas e relatá-las de imediato. 
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Deve-se atentar a demora de resposta ao estímulo (sensibilidade diminuída = 

hipoestesia) o que caracteriza agressão irregular da bainha de mielina. Por vezes, 

essas alterações podem acompanhar todo território do nervo, sendo 

preferencialmente de distal para proximal (BERNARDES FILHO, 2021). Nem sempre 

a perda de sensibilidade é devido a hanseníase, dentre outras possibilidades há a 

notalgia parestésica e a esclerodermia que também se manifestam com lesões 

cutâneas e que podem ter perda de sensibilidade (BRASIL, 2017). 

 

2.6.5 Sensibilidade Tátil: Estesiometria das mãos e pés. 

 

A estesiometria por monofilamentos de Semmes-Weinstein (SW), é 

muito utilizado na prática clínica para medidas de sensibilidade das fibras de 

adaptação lenta, devido à simplicidade, rapidez e baixo custo (CARVALHO et al, 

2009). Atualmente o teste de SW modificado proposto e fabricado no Brasil pela 

SORRIBauru, é considerado padrão-ouro para a avaliação da sensibilidade cutânea, 

com ampla aplicação clínica e confiabilidade (LEITE et al, 2010). Os monofilamentos 

são confeccionados com fios do mesmo tamanho e de diferentes diâmetros, com uma 

variação de força de 0,05g a 300g. O Kit original de SW é composto por 20 

monofilamentos, mas atualmente padronizou-se o kit de 6 monofilamentos para os 

registros de sensibilidade, sendo diferenciados conforme a cor: verde (0,05 grama-

força), azul (0,2 grama-força), violeta (2 grama-força), vermelho (4 grama-força), 

laranja (10 grama-força) e rosa (300 grama-força) (BERNARDES FILHO, 2021). 

Entre os métodos descritos para estudo da lesão neural na hanseníase 

estão a avaliação clínica com monofilamentos calibrados de Semmes-Weinstein, os 

quais evidenciaram que o comprometimento precoce da função nervosa ocorre mais 

cedo nos pacientes virchowianos que nos tuberculóides (SCOLLARD et al., 2006). Por 

meio dos monofilamentos SW, podemos definir objetivamente a perda de 

sensibilidade assimétrica e focal, dados importantes para o diagnóstico da hanseníase 

e para o monitoramento do paciente, pois evidencia a recuperação da função sensitiva 

com o tratamento anti-hansênico específico, atingindo a real cura funcional dos 

pacientes (figuras 3 e 4 - (FRADE et al., 2022)). 

 

Figura 3: Dermatomos dos nervos radial, ulnar e mediano e os pontos avaliados na 

mão com o teste dos monofilamentos de Semmes-Weinstein. 
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Figura 4: Dermatomos dos ramos dos nervos fibular e tibial e os pontos avaliados no 

pé através do teste dos monofilamentos de Semmes-Weinstein. 
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2.6.6 Prova da histamina 

 

A histamina é sintetizada e liberada por diferentes células humanas, 

especialmente basófilos, mastócitos, plaquetas, neurônios histaminérgicos, linfócitos 

e células enterocromafínicas, sendo estocada em vesículas ou grânulos liberados sob 

estimulação. Ela é amina biogênica vasodilatadora envolvida em processos 

bioquímicos de respostas imunológicas, tais como extravasamento de plasma que 

acarreta o aparecimento de edemas, vermelhidão, coceira dentre outros. A reação 

cutânea à histamina permite apreciar a reatividade dos capilares cutâneos e é 

baseada nesse fato que tem seu emprego na hanseníase (BERNARDES FILHO, 

2021; CRIADO et al., 2010). O teste da histamina exógena é o processo mais simples 

para realizar a prova da histamina e consiste em picar com uma agulha de injeção fina 

através de uma gota de fosfato ou cloridrato de histamina 1 por 1000 colocada 

previamente sobre a área suspeita e numa região normal mais distante (COOPER, 

1950). Na sequência, observamos uma série de alterações cutâneas conhecidas 

como tríplice reação de Lewis (LEWIS, 1924), são elas: 

1º) No local da picada, 20 a 40 segundos após, aparece um eritema 

circunscrito resultante da vasodilatação das vênulas cutâneas; 

2°) Depois de 1 a 3 minutos, observa-se um eritema reflexo secundário, 

de 3 a 5 cm de diâmetro, cujos limites periféricos são irregulares. Essa reação, 

característica da pele normal, estará ausente na pele que apresente alterações no 

sistema nervoso periférico, como a hanseníase; 

3°) Finalmente, após 2 a 4 minutos, no local da punctura, aparece uma 

pápula arredondada e anêmica que perdura de 5 a 6 minutos, sobre existindo ao lado 

eritematoso, que desaparece dentro desse prazo. Essa é a maneira da pele normal 

reagir à histamina, guardadas as pequenas variantes dependentes de condições 

particulares da região, na qual se pratica a prova e de variações individuais da reação. 

Para interpretação do teste, considera-se reação completa o 

aparecimento da tríplice reação de Lewis. Quando não há o aparecimento do eritema 

reflexo ou este está em menor intensidade na mácula ou área suspeita, o este estará 

incompleto e deve-se descrever como arreflexia ou hiporreflexia à histamina 

(BERNARDES FILHO, 2021; LEWIS, 1924) 
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Apesar de simples e prático, a realização do teste da histamina exógena 

esbarra na dificuldade de acesso à solução de fosfato ou cloridrato de histamina.  

Uma outra forma simples de se avaliar o reflexo vasomotor em resposta 

à histamina foi descrita por Campos e Bechelli (1946) (BECHELLI, 1950) no trabalho 

premiado no Concurso de Monografias do Serviço Nacional de Lepra em 1944, 

intitulado: “Sintomatologia Nervosa da Lepra”, como “prova da picada”. Esta prova no 

diagnóstico das máculas e áreas anestésicas fundamenta-se no mesmo princípio da 

prova da histamina, e o seu modo de realização é idêntico àquela. Apenas a 

intensidade do eritema é menos acentuada que a obtida pela prova da histamina 

(BERNARDES FILHO, 2021).  

Uma outra forma simples e prática de se avaliar a capacidade reativa 

dos vasos dérmicos à histamina endógena, sem o inconveniente do desconforto por 

múltiplas puncturas por agulha é pela aplicação de uma pressão como na indução do 

dermografismo, na mácula suspeita e na área que a circunda. Traça-se uma reta com 

um objeto rombo, com pressão contínua, passando da área proximal supostamente 

normal à área suspeita e, por fim, sobre área distal também supostamente normal. 

Observam-se após alguns segundos as mesmas reações propostas por Lewis à 

histamina, porém de menor intensidade (BERNARDES FILHO, 2021) 

 

2.6.7 Teste termorregulador do suor 

 

O teste termorregulador do suor é usado para avaliar a integridade das 

vias sudomotoras simpáticas centrais e periféricas do sistema nervoso central para as 

glândulas sudoríparas cutâneas. A temperatura corporal central é aumentada 

aumentando a temperatura ambiente, que por sua vez eleva a temperatura do sangue 

e da pele grau e a extensão da produção de suor são então visualizados com um 

corante indicador. Os padrões de transpiração geralmente são simétricos, então os 

padrões assimétricos de suor e áreas anidróticas (focal, segmentar, regional) devem 

ser anotados, destacando-se o comprometimento na neuropatia diabética (em “bota” 

e em “luva”) que nas fases iniciais há redução do suor (ILLIGENS; GIBBONS, 2009). 

 

2.6.8 Teste iodo-amido (reação de Lugol). 
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Aplica-se homogeneamente solução de iodo, a qual pode ser substituída 

por solução de povidine, com algodão, cobrindo a(s) lesão(ões) suspeitas e a área 

periférica supostamente normal; peneira-se amido de milho sobre a área e solicita-se 

que o paciente faça algum exercício sem tocar nas regiões examinada e controle 

normal, em ambiente quente e úmido, por aproximadamente 10 a 20 minutos. O 

resultado se firma pela ausência e/ou diminuição de coloração azulada/vinhosa na 

área suspeita, como se apresenta na periferia com sudorese normal. Pode-se 

observar ilhas ou ilhotas de anidrose e/ou hipoidrose após exercícios (BERNARDES 

FILHO, 2021). 

 

2.6.9 Teste da Alizarina. 

 

Para a realização deste teste, utiliza-se o composto de alizarina 

(vermelho de alizarina, amido de milho e carbonato de sódio, na seguinte proporção 

1:2:1). O composto de alizarina pode ser manipulado em forma de pó compacto 

tornando-se seu uso mais simples que a solução de iodo-amido. Aplica-se o composto 

cobrindo a(s) lesão(ões) suspeitas e a área periférica supostamente normal e solicita-

se que o paciente faça algum exercício sem tocar nas regiões examinada e controle 

normal, por aproximadamente 10 a 20 minutos. Com a perspiração do paciente, de 

forma semelhante ao teste do iodo-amido, o resultado se firma pela ausência e/ou 

diminuição de coloração azulada/vinhosa na área suspeita, como se apresenta na 

periferia com sudorese normal. Pode-se observar ilhas ou ilhotas de anidrose e/ou 

hipoidrose após exercícios (BERNARDES FILHO, 2021). 

 

2.6.10 Palpação dos nervos periféricos 

 

Os locais de palpação dos nervos são: ulnar no punho e no cotovelo 

(túnel cubital); mediano: no punho; radial: no punho (ramo sensitivo cutâneo dorsal) e 

no braço no terço médio-posterior (goteira espiral ou sulco de Groove); tibial: 

internamente no tornozelo (túnel tarsal); fibular: no colo da fíbula e fossa poplítea; 

sural: lateralmente no tornozelo atrás do maléolo lateral. Os demais nervos cutâneos 

se espessados podem ser visibilizados e palpados (GARBINO, 1997; GARBINO; 

JUNIOR, 2014). 
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Foss, N. T., Frade, M.A.C. e outros autores nacionais defendem que 

esses mesmos pontos devem ser sempre avaliados através da palpação e percussão 

no exame neurológico dirigido (figura 5). 

Figura 5: Prancha com fotos clínicas (fonte: o próprio autor) representando: nervos 

periféricos espessados (a, b, d) e neuropatia de ulnar com incapacidade física sendo 

aqui visibilizado atrofia muscular na mão esquerda. 

 
 

Segundo (DONAGHY, 2003) a hanseníase é a única condição na qual a 

palpação da hipertrofia dos nervos periféricos é frequentemente central para o 

diagnóstico (figura 6). Em relação a técnica de palpação estabelecida por R G 

Cochrane em 1964 cita “não apertar firmemente o nervo e sempre examinar o 

contralateral; e no caso de dúvida, ele não está espessado”. Nos casos de neuropatia 

hereditária motora e sensitiva do tipo 1, o espessamento neural ocorre em até 30 % 

dos pacientes. Em outras neuropatias infiltrativas, tais como amiloidose e sarcoidose 

podem manifestar-se com espessamento neural, mas com frequência mais baixa. 
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Figura 6: Sítios de potencial palpação do espessamento dos nervos periféricos na 

hanseníase.  [Fig. 14.5 from Leprosy 2nd Edn. (1994), Hastings RC, Opromolla DVA 

(Eds.)] (DONAGHY, 2003b). 

 
2.6.11 Baciloscopia 

 

A baciloscopia do esfregaço cutâneo é o exame laboratorial exclusivo 

associado à avaliação dermatoneurológica para o diagnóstico da hanseníase (DH); 

no entanto, é negativo na maioria das formas PB ou neurais primárias(LIMA et al., 

2022). 

 No “Guia de procedimentos técnicos: baciloscopia em hanseníase” 

(2010) está descrito a técnica de coleta do material para baciloscopia de raspado 

intradérmico (BRASIL.MINISTÉRIO DA SAÚDE., 2010).  
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2.6.12 Histopatologia 

 

O exame histopatológico é realizado em fragmentos de lesões cutâneas 

ou nervos. Na maioria das vezes define o polo e/ ou o subgrupo e pode dar 

informações sobre os índices baciloscópico e morfológico, estadio evolutivo e 

presença de alterações reacionais. Na histopatologia das lesões cutâneas, pode-se 

encontrar características clássicas em todas as formas da doença. No polo 

indeterminado observa-se um infiltrado inflamatório, com predominância de linfócitos 

nas localizações perianexal e perineural, com bacilos raros ou ausentes. No polo 

tuberculoide existe a formação de granulomas constituídos por macrófagos com 

diferenciação epitélióide e células gigantes multinucleadas de Langhans, estendendo-

se da derme profunda à camada basal, e pode acompanhar fibras nervosas destruídos 

por granulomas com pesquisa de BAAR ausentes ou raros, o que demonstra uma boa 

resposta imunitária celular do hospedeiro. Por fim, no polo virchowiano, visibiliza-se 

os granulomas por células histiocíticas com diferentes níveis de alteração lipídicas 

formando macrófagos espumosos (células de Virchow), repletos de bacilos, as 

globias. Linfócitos são raros e há uma faixa de tecido conjuntivo separando a epiderme 

do processo inflamatório dérmico (faixa de Unna – derme papilar retificada). Os 

demais subgrupos: dimorfo-tuberculóide, dimorfo-virchowiano, assim como o eritema 

nodoso hansênico também apresentam algumas características peculiares 

(LASTÓRIA; DE ABREU, 2014). 

 

2.6.13 Sorologia Anti-PGL-1  

 

O PGL-I é um glicofosfolipídeo celular constituinte da parede celular do 

bacilo e que tem afinidade por receptores da célula de Schwann facilitando a 

penetração intracelular e induz a formação de anticorpos da classe IgM (DE MOURA 

et al., 2008). A técnica usada é a ELISA e trata-se da busca de anticorpos do tipo IgM, 

sendo positivo dentre os multibacilares (90%) e 40-50 dentre os paucibacilares e em 

5 a 10% em indivíduos saudáveis de áreas endêmicas. A positividade de 

aproximadamente 60% do ELISA anti-PGL-I demonstrou que o teste é uma 

ferramenta potencial para identificar invidíduos suspeitos. Estudos demonstram a 

importância do anti-PGL-I quanto: decisão e monitoramento do tratamento, auxiliar na 
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busca entre comunicantes e está diretamente relacionado à carga bacilar (FRADE et 

al., 2017).  

 

2.6.14 Eletroneuromiografia (ENMG). 

 

Na hanseníase multibacilar, um nervo infectado pode funcionar 

normalmente por muitos anos apesar do seu espessamento (JR, MARQUES; 

BARREIRA, 1997). (MARQUES et al., 2003) sugeriu que a técnica de registro do 

potencial próximo do nervo permite a detecção precoce da neuropatia hansênica 

embora a evidência de perda axonal possa ser a primeira manifestação 

neurofisiológica da neuropatia sensorial da hanseníase a ausência de um componente 

tardio normal é uma evidência do comprometimento das fibras de 4 a 6 m de diâmetro.  

A ENMG é composta por uma série de testes neurofisiológicos que 

visam o estudo funcional do sistema nervoso periférico e  pode  diferenciar a 

degeneração axonal da desmielinização, o que é de extrema importância para o 

diagnóstico diferencial e tratamento das neuropatias periféricas, possibilitando não 

somente a estratificação da gravidade e padrão de comprometimento neural 

periférico, mas também a detecção de formas iniciais, contribuindo com o diagnóstico 

precoce (SANTOS, 2017). Segundo (JARDIM et al., 2003) a mononeuropatia múltipla 

foi o padrão mais comum encontrado pacientes investigados para hanseníase neural 

pura. Apesar de não haver padrão eletroneuromiográfico patognomônico da doença, 

na maioria das vezes observa-se uma mononeuropatia múltipla assimétrica, sensitivo-

motora, com focos de desmielinização. Outros padrões encontrados em menor 

frequência são o de mononeuropatia isolada em 33 pacientes tuberculóides e 

polineuropatia distal em pacientes virchowianos (GARBINO; HEISE; MARQUES, 

2016) . 

 

2.7 Ultrassom De Alta Resolução Na Avaliação Dos Nervos Periféricos 
 

A ultrassonografia de nervos periféricos teve seu início com Bornage em 

1947, melhorou sua acurácia a partir de 2010 com o advento de transdutores lineares 

de alta resolução, sendo possível avaliar tanto a área de secção transversa quanto a 

morfologia através dos padrões fasciculares (PEER, S; GRUBER, 2013). Os primeiros 
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relatos do exame de ultrassom point-of-care foram com os ginecologistas e obstetras 

que levaram o aparelho de ultrassonografia para o consultório médico, décadas após 

os ortopedistas, anestesistas, emergencistas e reumatologistas também o têm feito. 

Nessa década com os avanços tecnológicos e aparelhos cada vez mais portáteis há 

uma tendência a ter o ultrassom dentro dos consultórios dos neurologistas e dos 

dermatologistas, uma vez que conseguimos avaliar com alta definição e qualidade de 

imagem a pele, as partes moles, os músculos e os nervos periféricos (BATHALA et 

al., 2017; ELIAS et al., 2009a; GOEDEE et al., 2013; JAIN; RAJU; VISSER, 2013; 

SLIM; FABER; MAAS, 2009; SUK, JUNG IM, WALKER, FRANCIS O, CARTWRIGHT, 

2013).  

Com HRUS os nervos periféricos aparecem numa visão longitudinal 

(padrão de cordão) como múltiplas estruturas tubulares hipoecoicas (feixes cinzentos 

escuros) misturadas com linhas hiperecoicas (perineurium - branco), sendo o seu 

conjunto coberto com uma linha hiperecoica (epineurium). Numa vista transversal 

(padrão mel-de-lombada), estas estruturas são hipoecoicas e redondas (fascículos) 

rodeadas por bandas hiperecoicas (perineurium) e todos estes fascículos são 

rodeados por uma linha exterior mais densa (epineurium) (PEER, S; GRUBER, 2013) 

(figura 7). 

 

Figura 7: Desenho esquemático de um nervo periférico: tridimensional e no corte 

longitudinal (à esquerda) e no corte transversal (b). 
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Segundo (WORTSMAN; JEMEC, 2013) (PEER, S; GRUBER, 2013) os 

nervos periféricos são constituídos por axônios mantidos juntos por um fino endoneuro 

(camada interna), agrupados em fascículos cobertos pelo perineuro e reunidos no 

nervo que é circundado pelo epineuro (camada externa). A ultrassonografia mostra os 

nervos como estruturas hipoecoicas com padrão fascicular fino; os nervos no eixo 

transversal podem assemelhar-se à aparência ultrassonográfica do ovário em forma 

e ecogenicidade, pois contêm numerosos pontos hipoecoicos correspondentes à 

disposição fasciculares. Os nervos geralmente correm perto das estruturas vasculares 

e são suscetíveis a sofrer síndromes de aprisionamento em locais anatômicos 

selecionados que geralmente envolvem túneis osteofibrosos, como o túnel carpal ou 

cubital no punho e cotovelo, respectivamente. 

Ultrassonografia de alta resolução dos nervos periféricos indica o exato 

local de espessamento neural, e aspectos morfológicos qualitativos incluindo 

ecotextura, padrão fascicular e vascularização podem ser avaliados (JAIN et al., 

2009). 

Desde 2009, diversos autores tem defendido que a US e a ENMG 

possuem papéis complementares na investigação de neuropatias periféricas (ELIAS 

et al., 2009b);(GOEDEE et al., 2013);(JAIN et al., 2009);(ZAIDMAN; AL-LOZI; 

PESTRONK, 2009)  

 

2.8 Ultrassom De Alta Resolução Dos Nervos Periféricos Na Hanseníase 
 

De acordo com a estratégia global para Hanseníase 2016-2020, o 

principal objetivo é reduzir a carga da doença e a estratégia tem como base três 

pilares: fortalecimento do controle governamental, combate da hanseníase e das suas 

complicações e o enfrentamento da discriminação; os quais abrangem a detecção 

precoce de casos. A partir de então, há recomendações prioritárias para o uso de 

ferramentas auxiliares no diagnóstico precoce da hanseníase, incluindo o ultrassom 

de nervos periféricos (WHO, 2018).  

Dentre os três critérios propostos pela OMS para definição de caso de 

hanseníase a presença do espessamento de nervos periféricos é um deles (WHO, 

2018); e a ecografia de alta resolução é capaz de identificar um maior número de 

nervos alterados e maior extensão de alterações quando comparado ao exame 

clínico, e cerca de 18 em vinte pacientes com diagnóstico de hanseníase 
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apresentaram pelo menos um nervo espessado, com CSA maior que pelo menos 2 

desvios-padrão da normalidade (JAIN et al., 2009).  

Alguns estudos que avaliaram o uso do ultrassom no diagnóstico e ou 

na avaliação dos nervos periféricos na hanseníase concluíram que independente do 

grupo e da classificação paucibacilar ou multibacilar há alterações neuropáticas como 

espessamento, assimetria e as alterações anatômicas do nervo avaliadas pela 

ultrassonografia podem piorar após o tratamento da hanseníase, independente da 

classificação do paciente e da presença de reações (LUGÃO et al., 2016) 

A US, por ser uma técnica com relativo baixo-custo, não invasiva e com 

alta disponibilidade nos países endêmicos para hanseníase, deve ser considerada 

como uma ferramenta adicional importante para o diagnóstico da doença. Devido às 

particularidades da hanseníase, que acomete preferencialmente trechos superficiais 

dos nervos periféricos, trata-se de uma técnica de excelente aplicação para auxiliar 

no diagnóstico e no seguimento, principalmente na detecção precoce de sinais 

inflamatórios indicativos de reações associadas a neurite. Os aparelhos mais 

modernos de US fornecem informações detalhadas da anatomia dos nervos, como 

ecogenicidade, padrão fascicular e sinal Doppler, além de fornecer medidas precisas 

de suas áreas, possibilitando comparações com valores de referência e entre os 

diferentes grupos de classificação da doença. Visto que as consequências mais 

temidas e estigmatizantes da hanseníase são secundarias ao acometimento de 

nervos periféricos, foi considerado essencial o melhor entendimento das 

particularidades da neuropatia hansênica no momento do diagnóstico e dos fatores 

associados à sua melhora ou piora ao longo e após o tratamento. Os exames 

eletrofisiológicos fornecem informações funcionais essenciais para a compreensão da 

neuropatia hansênica; adicionalmente, ressaltamos que a US fornece informações 

anatômicas e estruturais que contribuem para o conhecimento do acometimento de 

troncos nervosos periféricos na hanseníase (LUGÃO, 2015).  

A ecografia dos nervos periféricos  pode visibilizar um longo segmento, 

mesmo em áreas inacessíveis à palpação, portanto, pode auxiliar trazendo novos 

parâmetros para o diagnóstico da hanseníase e o reconhecimento precoce das 

neurites, especialmente nas fases de reação da doença (ELIAS et al., 2009b), 

(GUPTA et al., 2016). 

 (KOLLERI et al., 2019) no seu estudo, avaliaram hanseníase neural pura 

e mostraram clara predileção masculina, alto potencial incapacitante se não 
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diagnosticada precocemente visto a principal apresentação ter sido a mononeuropatia 

múltipla assimétrica, e o encaminhamento precoce nos casos suspeitos pode ser 

confirmado com a realização de ultrassom de alta resolução.  

Atualmente o ultrassom de alta resolução (HRUS) e o Doppler-colorido 

(CD) estão sendo utilizados para avaliar espessamento e vascularização dos nervos 

na neuropatia da hanseníase, sendo ferramentas importantes na avaliação e 

diagnóstico precoce da hanseníase neural e das reações hansênica com Doppler 

presente no epineuro ou perineuro além de orientar o melhor nervo a ser biopsiado, 

principalmente nas áreas endêmicas e que não detém especialistas. (JAIN et al., 

2009), (JAIN; VISSER; SUNEETHA, 2016), (KUMAR, 2016), (LUGÃO et al., 2016).  

 (FRADE, 2013) comparando os achados ultrassonográficos de 77 

pacientes com hanseníase com 49 voluntários saudáveis, demonstraram que as 

medidas de assimetria de nervos periféricos (∆CSA e ∆UTpT) têm altas sensibilidade 

e especificidade na diferenciação entre nervos de indivíduos saudáveis e nervos de 

pacientes com hanseníase; concluindo que a assimetria do espessamento de nervos 

periféricos é uma característica dos pacientes com hanseníase, independentemente 

de sua classificação (figura 8). 

Figura 8: Desenho esquemático demonstrando os critérios de assimetria (∆CSA) à 

esquerda e focalidade (∆TpT) à direita, com os respectivos valores de referência para 

normalidade (fonte o próprio autor e Frade, MAC). 
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Também foi relatado em outros trabalhos que na hanseníase há maior 

espessamento dos troncos neurais e maior frequência de alterações de 

ecogenicidade, padrão fascicular e Doppler endoneural, tanto na ressonância quanto 

na ecografia dos nervos periféricos (MARTINOLI; BIANCHI; DERCHI, 2000). Esses 

achados chegam a 54,8% entre os pacientes sem reações, apesar de serem mais 

observados, ou pelo menos mais intensos, nos pacientes com quadro de reações 

prévias; por isso, quanto mais crônico o envolvimento, mais inflamação e fibrose há, 

e piores são os danos neurais, com posterior assimetrias. 

 (BATHALA et al., 2012) encontraram a média da CSA do nervo ulnar 

acima do epicôndilo medial de 18,0 ± 15 mm2 nos pacientes com hanseníase, e nos 

controles de 4,8 ± 1,1 mm2 (p = 0,0001). Somado ao espessamento neural, em 55 % 

dos doentes o nervo era hipoecoico e em 7,1% o padrão era oligofascicular quando 

comparado ao padrão normal tipo “honey-comb”. Sendo que a presença de fluxo 

sanguíneo ao Doppler colorido foi observada em todos os nervos com perda do padrão 

fascicular e em 40 % dos nervos hipoecoicos. Nos pacientes com hanseníase também 

houve uma correlação positiva entre fraqueza motora dos músculos inervados pelo 

nervo ulnar, espessamento neural ao ultrassom de alta resolução e lentificação da 

velocidade de condução na eletrofisiologia.  

 (VISSER et al., 2012) observaram, a partir dos estudos histopatológicos 

dos nervos periféricos na hanseníase,  que o perineuro torna-se espessado, 

comparando  25 indivíduos saudáveis com 26 doentes com hanseníase, e mediram, 

no corte transversal, o epineuro do nervo ulnar acima do cotovelo; concluíram que o 

epineuro pode ser medido com uso do ultrassom e alta resolução e que muitas vezes 

é surpreendentemente espessado nos pacientes om hanseníase, estipulando uma 

média de 0,77 mm nos doentes sintomáticos, 0,58 mm nos doentes assintomáticos e 

0,49 mm nos indivíduos saudáveis. Além disso, houve uma forte correlação entre 

dados de espessamento neural (aumento da CSA) e do perineuro, demonstrando um 

aspecto de casca de cebola, com fascículos geralmente fundidos com o epineuro em 

uma massa fibrótica espessa, provavelmente nos estágios mais avançados da 

doença. 

A maior disponibilidade e acessibilidade ao HRUS em geral e a 

promessa de dispositivos portáteis de ultrassonografia HRUS em um futuro próximo 
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podem permitir que a imagem dos nervos na hanseníase se torne uma técnica de 

diagnóstico “point-of-care” (SUNEETHA SUJAI K, 2021). 
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OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral 
 

Comprovar o papel do HRUS como método de diagnóstico por imagem 

complementar na avaliação dos nervos periféricos nos pacientes diagnosticados com 

hanseníase e nos seus contatos domiciliares. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

Estabelecer os valores de normalidade das medidas dos valores absolutos das 

áreas de secção transversa (CSA) dos nervos periféricos (NP) e dos seus índices 

(∆CSA e ∆TpT) para obtidas através do uso do ultrassom de alta resolução nos 

indivíduos saudáveis (HVs) da população brasileira e comparar com dados da 

literatura. 

Avaliar por critérios objetivos o espessamento dos nervos periféricos no 

diagnóstico da hanseníase pelas medidas dos valores absolutos das CSAs e dos seus 

índices (∆CSA/∆TpT) obtidas pelo HRUS. 

Estabelecer o uso do ultrassom de alta resolução dos nervos periféricos com 

protocolo na definição da mononeuropatia múltipla e/ou polineuropatia periféricas na 

hanseníase comparando sua sensibilidade e especificidade dos pacientes sem 

tratamento, seus contatos domiciliares e com os indivíduos saudáveis. 

Propor um desenho esquemático com os principais padrões morfológicos dos 

planos transversais dos pontos com maior espessamento dos nervos periféricos e 

respectivas tomadas das CSAs na hanseníase obtidos pelo HRUS.  

Desenvolver um modelo de relatório para os laudos de ultrassonografia dos 

nervos periféricos para definição da neuropatia hansênica denominado “Ultrassom de 

nervos periféricos com protocolo para hanseníase”. 

Entregar a técnica adequada para a avaliação de neurite através do estudo 

Doppler colorido ou de amplitude. 
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4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E BUROCRÁTICAS 
 

4.1 Projeto Hanseníase-Brasil: 
 

` Parte do projeto que inclui os indivíduos saudáveis constitui-se de parte 

do projeto intitulado: “Hanseníase no Brasil: diagnóstico de novos casos, identificação 

de áreas críticas e treinamento de pessoal em municípios brasileiros para manutenção 

das estratégias de controle da doença (HANSENÍASE BRASIL)” com aprovação no 

Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, número CAAE 

38696914.4.0000.5440, conforme parecer consubstanciado de sua emenda última 

com parecer de nº. 2.165.032 de 14/02/2017 (ANEXO 1) 

 

4.2 Projeto Atual: 
 

A avaliação dos pacientes diagnosticados com hanseníase e de seus 

contatos domiciliares faz parte do projeto intitulado: “CORRELAÇÃO DA 

EPIDEMIOLOGIA DA HANSENÍASE E ACHADOS ECOGRÁFICOS DOS NERVOS 

PERIFÉRICOS” com aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres 

humanos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, 

número CAAE 92228318.1.0000.5440, conforme parecer consubstanciado de sua 

emenda última com parecer de no 2.790.397 de 30/07/2018 (Anexo 2). 

 

a) Termo de consentimento livre e esclarecido para maiores de idade (anexo 3) 

b) Termo de consentimento livre e esclarecido para menores de idade (anexo 4) 

c) Isenção do termo de consentimento livre e esclarecido para maiores de idade 

(anexo 5). 
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5 RESULTADOS 
 

Avaliamos indivíduos de três regiões do Brasil: norte, nordeste e 

sudeste, durante campanhas de busca ativa. Foram avaliados: 66 indivíduos 

saudáveis com média e desvio-padrão [mediana] (M ± DP [Med]) da faixa etária entre 

27,3 ± 13,5 [25], sendo 28 homens e 38 mulheres; 82 contatos domiciliares de 

pacientes com hanseníase com M ± DP [Med] da faixa etária entre 29,4± 13,4 [30], 

sendo 34 homens e 48 mulheres; e 234 pacientes diagnosticados com hanseníase 

com M ± DP [Med] da faixa etária de 34,8 ± 18,1 [34] sendo 103 homens e 121 

mulheres. 

Os resultados dessa Tese de Doutorado serão apresentados em formato 

de manuscritos, sendo que um já foi publicado em jornal de circulação nacional, outro 

em jornal de circulação internacional, outro submetido e está em revisão. De maneira 

complementar, outros resultados obtidos, porém ainda não publicados, serão 

apresentados dentro do capítulo em subitens separados de acordo com a estrutura 

da tese e suas referências elencadas no final de cada respectivo subitem do capítulo 

resultados. 

 
5.1 Artigos Publicados. 
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5.1.1 Ultrasonography reference values for peripheral nerve cross-sectional 
areas and indexes in brazilian sample. 

 
Destaque: O nosso estudo realizado sobre a população brasileira foi inédito no país e 

demonstrou valores de CSA do nervo periférico inferiores aos da maioria dos dados 

da literatura com os seguintes valores de referência normais de pontos nervosos: 

Mediana 6,3±1,9 mm2; UT 6,2±1,6 mm2; UPT 5,6±1,7 mm2; e FH 10±3,7 mm2. O 

HRUS demonstrou ser um importante instrumento de diagnóstico para a avaliação dos 

nervos periféricos, com ênfase na avaliação quantitativa dos CSAs e respectivos 

índices. Os índices superiores a 2,5 mm2 podem indicar a necessidade de uma 

investigação cuidadosa relativamente à presença de neuropatia periférica (assimétrica 

e/ou focal). Assim, a associação do aumento dos nervos por CSA e os índices 

superiores ao limite podem ajudar na classificação e distribuição das neuropatias 

(hipertróficas, assimétricas e/ou focais) e no seu diagnóstico diferencial. 
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5.1.2 Point-Of-Care Ultrasound of Peripheral Nerves in The Diagnosis Of 
Hansen’s Disease Neuropathy 

 
 

Destaque: A hanseníase avaliado por HRUS é estabelecido como uma doença 

essencialmente neural que leva a uma mononeuropatia hipertrófica múltipla 

caracterizada por valores de CSA que excedem os limites normais: Med CT = 10,2 

mm2; UT = 9,8 mm2; UPT = 9,3 mm2; CFFH = 18,3 mm2; T = 9,6 mm2. 

Um indivíduo com pelo menos dois nervos espessados avaliados na campanha de 

pesquisa ativa tem 23,1 maiores probabilidades de ter hanseníase do que um 

indivíduo saudável. A neuropatia HANSENÍASE é caracterizada não só por um 

aumento da CSA, mas também pelo padrão de assimetria (∆CSA>2,5 mm2 com RR 

13) e focalização (∆TPT>2,5 mm2 com RR 6,4) deste espessamento, com elevada 

sensibilidade e especificidade para o seu diagnóstico precoce. A ecografia do nervo 

periférico baseada no protocolo para a avaliação da neuropatia da hanseníase (nervos 

Med CT, UT, UPT, CFFH e T) pode ser utilizada como ferramenta “point-of-care” para 

o diagnóstico precoce da neuropatia hanseníase. 

O ultrasssom do nervo periférico com um protocolo para HANSENÍASE (nervos 

medianos, ulnares, fibulares comuns e tibiais) prova a HANSENÍASE como uma 

mononeuropatia múltipla periférica assimétrica e/ou focal. 
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5.2 Artigo A Ser Submetido. 
 

5.2.1 Silent Peripheral Neuropathy Among Contacts of Hansen’s Disease 
Patients By High-Resolution Ultrasound. 
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Silent peripheral neuropathy among contacts of Hansen’s disease patients by 
high-resolution ultrasound. 

 

Abstract: Introduction: Hansen disease (HD) primarily infects peripheral nerves and 

there are no HD-patients without peripheral nerve damage. Household contacts of HD-

patients (HHC) are at 5 to 10 times higher risk of HD than the general population. 
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Neural thickening is one among the three cardinal signs for defining a case of HD 

according to WHO guidelines, only considering exclusively palpation examination 

which is subjective and in the earliest cases may not be detected even for well-trained 

professionals. High resolution ultrasound (HRUS) can evaluate most peripheral 

nerves, a validated technique with good reproducibility allowing detailed and accurate 

examination. Objective: Peripheral nerves HRUS test using HD-protocol as a 

diagnostic method for neuropathy comparing HHC with healthy individuals-HVs and 

HD-patients. Material and methods: In municipalities from different regions of Brazil we 

selected at random 83 HHC to be submitted to peripheral nerve ultrasound to compare 

to 49 HVs and 176 HD-patients. Results: HHC assessed by HRUS showed higher 

medians and means of the absolute values of the CSAs of the peripheral nerves and 

greater asymmetries (∆CSA) as compared to HVs at same points. Our results showed 

higher median and mean absolute values of peripheral nerve CSAs in HD-patients as 

compared to HCCs at almost all points and the ∆CSA in all points were equal. 

Considering the focality (∆TpT) between HHC and HD-patients respectively, the 

means±SD were 2.7±2.2 / 2.6 ± 2.2 for median nerve and 2.9±2.7 / 3.3± 2.9 for 

common fibular (p>0.05) while 1.3±1.3 / 2.2±3.9 for the ulnar nerve (p<0.0001). HHCs 

have asymmetric multiple mononeuropathy in at least 20% of the nerves evaluated 

and have a higher risk to develop HD-neuropathy. so, assessing more nerve points in 

HHCs, they become more seemed with HD-patients according to the nerve thickening 

by HRUS which should be a cutting-edge tool for early leprosy case diagnostic. 

 

Keywords: Hansen disease household contacts, leprosy, neuropathy, high resolution 

ultrasound, cross sectional area, multiple mononeuropathy.  

 

Introduction: 
 

Hansen disease (HD), one of the oldest and most devastating chronic 

infectious diseases to affect humans, whose etiologic agent is Mycobacterium leprae 

(M. leprae), an obligate intracellular pathogen with tropism for macrophages and 

Schwann cells, primarily infects peripheral nerves and involves the skin and other 

tissues1-3. HD is a current and challenging disease, as it still represents a public health 

problem in developing countries such as Brazil, which ranks second in the world in 

number of new cases per year, with more than twenty thousand new cases per year4,5. 
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HD has no primary prevention, which means that there is no specific vaccine against 

M. leprae, and diagnostic and prognostic tests are not feasible or well established in 

clinical routine3. It has a variable incubation period ranging from 6 months to more than 

20 years, with an average period of 2 to 4 years, due to its very slow growth6. 

 

The predominance of multibacillary (MB) cases with nerve impairment 

indicates late diagnosis and reinforces the ineffective epidemiological control in many 

countries7. Moreover, new cases not only with high functional impairment but also in 

children reflect failure of early HD detection and indicate continued transmission8. 

People with untreated HD are generally considered the main source of transmission, 

but because of the complex relationships between genetic, immunological, and 

environmental factors, most infected contacts will not develop HD, although recent 

studies have reported that they may be healthy carriers and transmit M. leprae to 

susceptible individuals9-13. Some authors have demonstrated the presence of viable 

strains of M. leprae in skin smear samples from patients as well as in environmental 

samples obtained from around their homes, so the occurrence of new cases among 

people without previous contact with those with untreated HD has indicated that there 

are other undisclosed sources of infection such as water, soil, animals14-17. 

Contacts of MB patients diagnosed with HD are at 5 to 10 times higher 

risk of HD than the general population1,18,19. The contact of HD patient is the main 

determinant in the incidence of HD and the type of contact is not limited to family 

relationships but also includes social and neighborhood relationships, and the risk of 

HD within the home of a paucibacillary is equal to that in the neighborhood of a 

multibacillary18. Several other authors then suggest the risk of getting sick attributed 

to the contact factor with a untreated HD patient10,13,19-29. 

There are no HD patients without peripheral nerve damage, but the exact 

mechanism is still unknown30. Scollard 200030 suggested that neuropathy may occur 

partly by the invasion of Schwann cells from the outside in, first aggregating in the 

epineural lymphatic vessels and blood vessels, and then entering the endoneural 

compartment through their blood supply, as suggested experimentally in infected 

armadillos (figure 1). 
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Legend: (A) M. leprae within macrophages in the blood vessels of the epineurium; (B) 

M. leprae breaks the epineurium barrier; proceeds to the perineurium to colonize the 

interior of the nerve; (C) Bacilli infect Schwann cells and may proliferate. Leads to 

inflammation and swelling of the nerve; (D) Inflammation and immune response cause 

demyelination and axonal injury, leading to loss of function. 

 

Defaria 199031 assessing the neuropathy in HD concluded that it is a 

mixed primary peripheral polyneuropathy involving motor and sensory fibers whose 

earliest neural lesion appears to be functional block followed by asymmetric axonal 

neuropathy and then in the later stage diffuse demyelination affecting more the ulnar 

nerves in the cubital tunnel and the median nerves in the carpal tunnel. In addition, the 

neuropathy involves all clinical forms including some contacts. 

The diagnosis is essentially clinical through a thorough 

dermatoneurological examination, and in the case of hypochromic macules the use of 

Semmes-Weinstein monofilaments improves its accuracy32. The use of current 

diagnostic tools such as ELISA, PCR, and electroneuromyography (ENMG) have 

proven to be effective methods in the early diagnosis of HD and useful in evaluating 

the efficacy of therapy, but they have a very limited approach for HD which has been 

considered a marginalized disease. And often these diagnostic methods are only 

available in referral centers and in teaching and research services6,31. On the other 

hand pure neural HD, accounting for 5-10% of index cases that present with 
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asymmetric neuropathy in the absence of bacilli in skin smears, remains a diagnostic 

challenge being often necessary to perform nerve biopsy, rarely available in the 

"clusters" and in the areas of higher endemicity and some authors suggest the 

inclusion of nerve biopsy to guide therapy in patients with PNH (primary neural 

HD)33,34. Santos et al, 201822 evidenced that among contacts of HD patients eligible 

for biopsy through change in ENMG 27.8% showed anatomopathological change 

suggestive of HD.  

Neural thickening is one among the three cardinal signs for defining a 

case of HD proposed by the World Health Organization guidelines35, however only 

considering exclusively the clinical findings by palpation technique. When the first signs 

of neural damage can be noticed, at least 30% of the nerve fibers may have 

damage36,37. HD is a neural disease which may or may not have cutaneous 

manifestations2,3,38-43. On the other hand, cases of peripheral neuropathy 

accompanied by neural thickening, with or without cutaneous manifestations, should 

lead the clinician to suspect the diagnosis of HD44. Physical examination based on 

simplified neurological assessment, including palpation of the peripheral nerves, aids 

in the diagnosis of neural thickening and neuritis, however it is subjective and in the 

earliest cases may not be detected even for well-trained professionals45,46. 

High resolution ultrasound (HRUS) can evaluate most peripheral, 

superficial, and deep nerves and is a validated technique with good reproducibility 

allowing detailed and accurate examination47-50. Musculoskeletal (MSK) 

ultrasonography (US) in the evaluation of peripheral nerves has a high detection rate 

for lesions, accuracy, low cost, wide availability, and ease of use besides allowing a 

much faster and more efficient focused examination than magnetic resonance imaging 

(MRI)50,51.  

In the case of PNH, serial scans could be valuable in monitoring 

treatment and reactions, particularly when it is impossible to determine whether the 

patient is in remission. And, it would be fundamental in choosing the most affected 

nerves, for which surgical decompression or even neurolysis would be indicated. In 

addition, the authors suggest US as a likely useful tool in the diagnosis of 

PNH41,48,52.  

Bernardes-Filho F et al., 202153 demonstrated that all seven patients 

diagnosed with HD in the emergency department of a reference hospital had focal and 
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asymmetric mononeuropathy seen using high-resolution ultrasound of the peripheral 

nerves highlighting 4/7 of them with neuritis at Doppler.   

This study proposes to assess the high-resolution ultrasound (HRUS) of 

peripheral nerves with HD protocol as a diagnostic method for multiple 

mononeuropathy asymmetric and fusiform (focal) comparing household contacts of 

patients with untreated HD with healthy individuals and with those diagnosed with 

untreated HD. 

 

Material and Methods. 
 

Ethical statement 
   

This study was approved by the Research Ethics Committee of Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (protocol number 2.165.032, MH-Brazil and 92228318.1.0000.5440). Written 

informed consent was obtained from all participants, including parents and guardians 

of each participant under 18 years of age. All procedures involving human subjects are 

in accordance with the ethical standards of the Declaration of Helsinki (1975/2008). 

 

Sample 
 

Between 2016 and 2020, municipalities from different regions of Brazil 

(north, northeast, and southeast) that received the trainings of their health 

professionals by the National Reference Center in Health Dermatology with emphasis 

on HD of HCFMRP-USP were selected. In these regions, from the patients diagnosed 

with HD by the teams, we randomly selected 176 patients (HD) and 83 household 

contacts of these patients (HHC), all Brazilian, volunteers, to be submitted to peripheral 

nerve ultrasound. As a comparative sample of individuals, Brazilian, volunteers, 

healthy, we used the casuistic of our service with 49 healthy individuals (HVs) and as 

a comparative sample of patients diagnosed with HD (HD), using the casuistry of our 

service as published by Voltan et al (2022, 2022a). 

 

Clinical evaluation 
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The clinical evaluation was performed by dermatologists and Hansen 

Disease specialists trained by the Ministry of Health program. The teams were not 

involved in the execution and analysis of the high-resolution ultrasound images. 

 

Echography of the peripheral nerves. 
 

Between 2016 and 2020, a specialist physician in ultrasound and imaging 

diagnostic with more than 3 years of experience in neuromuscular ultrasound used 

three general ultrasound devices, portable, namely: Mindray M5, Samsung HM70 and 

Vinno6 with high frequency linear transducers ranging from 4 to 17 MHz. Each 

peripheral nerve was scanned in transversal and longitudinal sections, and the cross-

sectional area (CSA) was obtained in the transversal sections with adjustment of the 

angle perpendicular to the insonated nerve surface and without pressing the 

structures. The neural points that were evaluated were defined due to their proximity 

to bone anatomical references, facilitating the method's reproducibility, because they 

are known sites for neural compression or more common electrophysiological 

evaluation sites, besides being already well established in the literature, points at which 

the CSA was measured with a continuous trace, internally the hyperechoic borders of 

the epineurium (Figure 2 a and b). For comparison with the literature, all patients 

underwent echographic evaluation of 10 established neural points, namely: the median 

nerves in the carpal tunnel (between the scaphoid and pisiform bones); the ulnar 

nerves in the cubital tunnel (between the medial epicondyle and the olecranon) and in 

the distal third of the arm (cubital pre-tunnel - 3 to 5 cm above the medial epicondyle); 

the common fibular nerves in the topography of the fibular head, and the tibial nerves 

in the tarsal tunnel, all bilaterally. Exceptionally, in addition to these, four more new 

points were established for routine focality assessment, such as: common fibular 

nerves proximal of fibular head (3-8 cm proximal to the head of the fibula) and median 

nerves in the distal third forearm (2-5 cm proximal to the carpal tunnel). The upper limb 

nerves were evaluated with the patient seated and the elbows flexed between 60-90º. 

The nerves of the lower limbs were evaluated with the patient seated or in lateral 

decubitus with legs slightly flexed between 90-130º. 
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Legend: Schematic representations of one normal peripheral nerve and its 

morphological structures (A) 3D-view and (B) with a honeycomb pattern by the HRUS 

cross-sectional view. 

 

Statistical analysis 
 

We used the Excel® programs to transpose the TSS values (mm2) 

obtained from the photographs of the ultrasound exams. And the Prism 8 for macOS 

program for further data analysis. For each of the 14 points of the nerves evaluated (7 

on the right side and 7 on the left side) we calculated the means, standard deviations, 

and medians of the absolute values of ASTs. Paired t-test was applied to analyze 

asymmetries. We calculated the indices (∆) of the differences of the absolute values of 

ASTs between the right and left sides (∆ASTs - asymmetry) and of the differences of 

the absolute values of ASTs between segments the same nerve (∆TpT - focality). 

Neural points were considered as altered (thickened) when their absolute AST values 

were greater than the reference values for normal individuals added to 2 times the 

standard deviation values (RV + 2 SD).  Each neural point was considered asymmetric 

when the ∆AST was greater than its RV + 2 SD, and each neural point was considered 

to have fusiform or focal thickening when the ∆TpT was greater than RV + 2 SD. We 

also sought to calculate the total number of neural points with increased AST per 

individual using the "cont.se" function of the Excel program as well as the total number 



 

 

64 

of points altered with respect to asymmetry (∆AST) and focality (∆TPT) for each 

individual. The comparison between the HVs, HHC and HD groups were done using 

the Prism program where we applied the T - unpaired and non-parametric tests (Mann-

Whitney test). Seeking to evaluate the discriminatory capacity for the diagnosis of HD 

neuropathy by ultrasound, the ROC curve was applied to the numbers of altered points 

according to AST, ∆AST and ∆TPT comparing them to the respective ones obtained 

among healthy individuals. 

 

Results 
 

The distribution of the population sample evaluated with their clinical-

demographic characteristics, place of birth, and the respective anti-PGL1 serology 

results are described in Table 1.    

For comparison between the values found among patients, we 

considered the normality standards (healthy individuals) for CSAs in the Brazilian 

population the values established by Voltan et al (2022). 

 

Table 1: Distribution of the population sample of  HHCs (contacts of HD-patients) by 

sex, age group, naturality and anti-PGL-I data. 

Variables N % 

Sex 
masculino 34 41,46 
feminino 49 58,54 

Age (years) 
04 a 15 14 17,07 
15 a 60 69 82,93 

Region of origin.  
Norte 48 58,54 
Nordeste 11 13,41 
Sudeste 23 28,05 

Anti-PGL 1 
Negativo (0,47 ± 0,32) 20 24,39 
Positivo (2,85 ± 3,96) 8 9,76 
Não Avaliado 54 65,85 

 

Absolute values of CSAs (mm2) of the peripheral nerves and their indices. 
 

The 83 HHC were evaluated by HRUS of the peripheral nerves: median 

at the carpal tunnel (Med CT), ulnar at the tunnel (UT) and cubital pre-tunnel (UPT), 

common fibular at the fibular head (FCCF) and tibial at the medial malleolus (T), 
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bilaterally. Based on initial observations during fieldwork, additional evaluation of new 

analysis points of the median nerve in the forearm (Med Ab) and common fibular nerve 

proximal to the fibular head (FCpCF) were established as routine in the examinations 

and, therefore, there was a variation of the (n) sample, and measurements of 24 (29.2 

%) HHCs were obtained for Med Ab and 38 (46.3 %) HHCs for the FCpCF. In 21 HHCs 

14 neural points (Med Ct, Med Ab, UT, UpT, FCCF, FCpCF, T) were evaluated.  

Details of the absolute values of CSA (cross-sectional area) in mm2 and 

the values of the differences between the right and left sides (∆CSAs/ ∆Asymmetry) 

and between two points of the same nerve (∆ TpT/ ∆focality) showed the respective 

means, standard deviations and medians categorized in Table 2, separated by age 

group. 
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Table 2: Distribution of ultrasound measurements (CSA, ∆CSA, ∆TPT) according to age range and upper limit of normal in HVs. Data 

are reported as mean ± standard deviation and mean (mm2). 

Variables 

Age Range (years) 04-15. 15-30 31-45 46-60 
 Upper Limit 

(HVs) 

(15-60 anos) (mean+ 
2DP) 

(n) Men 7 14 10 3 27 -- 
(n) Women 7 15 19 8 42 -- 

(n)total (right+left) 28 58 58 22 138 -- 

Mean ± SP [median] 10,3 ± 2,9 
[11] 23,2 ±4,7 [22] 36,3 ± 4.0 [37] 52,3 ± 4,4 

[52] 
29,2 ± 13,5 
[29] -- 

  Site Média ± DP [mediana] 

Peripheral 
Nerve    
CSA (mm2) 

Med CT 7,2 ± 2,0 
[7,1] 

10,3 ± 10,3 
[9,0] 

10,7 ± 3,0 
[10.0] 

12,9 ± 4,0 
[11,7] 

10,9 ± 3.3 
[10.0] 10,2 

UT 5,2 ± 1.4 [5] 7,0 ± 1,8 [7] 8,0 ± 1,9 [7,9] 9,1 ± 4,5 [8] 7,7 ± 2,3 [7,5] 9,8 

UPT 5,3 ± 1,5 
[5,2] 6,5 ± 1,5 [6,6] 7,2 ± 1,7 [7] 8,2 ± 3,2 [7,0] 7,0 ± 2,0 [7] 9,3 

CFFH 9,4 ± 2,7 
[10] 

15,3 ± 4,2 
[14,6] 

17,5 ± 5,1 
[16,5] 

15,4 ± 4,1 
[14,4] 

16,2 ± 4,6 
[15,3] 18,3 

T 6,4 ± 1,8 
[6,9] 8,1 ± 2,4 [8] 9,8 ± 2,8 [9,8] 9,3 ± 3,4 [8,0] 9,0 ± 2,8 [8,7] -- 

∆CSA (mm2) 

Med CT 1,3 ±1,3 
[1,0] 2,0 ± 1,2 [2,0] 1.4 ± 1,1 [1] 2,8 ± 3,5 [1,5] 1,8 ± 1,8 [1,2] 2,2 

UT 0,7 ± 0,6 
[0,9] 1,3 ± 1,5 [1] 1,3 ± 1,1 [1,0] 1,8 ± 1,2 [2,0] 1.4 ± 1,2 [1,0] 3,1 

UPT 0,7 ± 0,9 
[0,5] 1,3 ± 1,2 [1] 1,5 ± 1,3 [1,0] 1,9 ± 1,8 [1] 1,5 ± 1,4 [1,0] 1,4 

CFFH 1,7 ± 1,7 [1] 2,9± 3,2 [1,7] 3,2 ± 3,1 [2] 1,9 ± 1,4 [2] 2,8 ± 2,9 [2] 2,3 
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T 1,0 ± 1,0 [1] 1,7 ± 1,8 [1,4] 1,8 ± 2,0 [1,0] 1,4 ± 1,5 [1,0] 1,7 ± 1,8 [1,0] -- 

∆TPT (mm²) Ulnar (UT and UPT) 0,7 ± 0,6 
[0,9] 1,1 ± 0,9 [1] 1,3± 1,4 [1] 2,1 ± 1,9 [1,5] 1,3 ± 1,3 [1] 2,6 

                
ANALYSIS OF NEW NEURAL SITES 

  Total n = 48 6 10 26 6 42 -- 
Peripheral 
Nerve 
CSA (mm2) 

Med FA 4,9 ± 0,87 
[4,6] 7,9 ± 2,3 [7,2] 8,4 ± 2,0 [8,2] 11,6 ± 3,6 

[10,3] 8,7 ± 2,6 [8,3] -- 

∆CSA (mm2) MFA  0,7 ± 0,7 
[0,4] 1,5 ± 1,1 [0,9] 1,3 ± 1,7 [0,7] 2,8 ± 3,3 [1,7] 1,5 ± 1,8 [0,9] -- 

∆TPT (mm²) - 
FOC Mediano (CT e FA) 0,9 ± 0,9 

[0,8] 1,6 ± 1,0 [1,4] 2,8 ± 2,2 [2,8] 4,0 ± 2,9 [3,8] 2,7 ± 2,2 [2,3] -- 

  Total n = 76 10 28 32 6 66 -- 
Peripheral 
Nerve 
CSA (mm2) 

CFpFH 7,4 ± 2,2 
[7,0] 

13,9 ± 3,4 
[14,8] 

17,0 ± 4,4 
[15,8] 

19,7 ± 5,7 
[18,3] 

15,9 ± 4,4 
[15,5] -- 

∆CSA (mm2) CFpFH 1,1 ± 0,9 
[1,0] 2,4 ± 2,2 [1,3] 2,8 ± 2,3 [2,5] 6,3 ± 3,6 [6,3] 2,9 ± 2,6 [2,0] -- 

∆TPT (mm²) Fibular (FH e pFH) 0,6± 0.7 
[0,3] 2,9 ± 2,8 [2] 2,8 ± 2,8 [2,0] 3,9 ± 2,6 [4,3] 2,9 ± 2,8 [2,0] -- 

 

Legend: (n) = number, Med = median, CT = carpal tunnel, UT = ulnar tunnel, UPT = ulnar pretunnel, CFFH = common fibular in the 

fibula head, T = tibial, FA = forearm, CFpFH = common fibular proximal to fibular head, ∆CSA = difference between the right and left 

nerves at the same site of assessment, ∆TPT = difference between the same nerve at different site
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Comparative analysis between healthy individuals (HVs), household contacts of 
patients diagnosed with HD (HHCs) and patients with HD (HD).  

 

We compared 49 healthy individuals (98 neural points) with 69 household 

contacts (HHCs) of patients diagnosed with HD (138 neural points) and with 176 

patients diagnosed with HD (352 neural points) in the age range 15 to 60 years. 

The samples are unpaired, and do not have parametric distribution, so to 

compare both the absolute values of the peripheral nerve CSAs and the values of the 

differences between the CSAs we used Mann-Whitney tests. 

Our results showed higher medians and means of the absolute values of 

the CSAs of the peripheral nerves and greater asymmetries (∆CSA) in the HHCs as 

compared with the healthy voluntaries at all points amenable to comparison, except 

the ∆CSA of the tibial which was equal. There was no difference for focus (∆TpT) of 

the ulnar between these groups although the mean ± standard deviation obtained 

higher values (HHC = 1.3 ± 1.3 x HVs = 1.0 ± 0.8). When comparing HCCs to HD 

patients our results showed higher median and mean absolute values of peripheral 

nerve CSAs in HDs as compared to HCCs at almost all points except for the Med Ct 

and UT neural points which were equal. About the asymmetry (∆CSA) all points were 

equal. Considering the focality (∆TpT) between HHC and HD-patients respectively, the 

means ± SD were 2.7 ± 2.2 / 2.6 ± 2.2 for median nerve and 2.9 ± 2.7 / 3.3 ± 2.9 for 

common fibular (p>0.05) while 1.3 ± 1.3 / 2.2 ± 3.9 for the ulnar nerve (p<0.0001) as 

demonstrated in Figure 3. 

In 30 HHC and 78 HD patients we were able to discriminate the ∆TpT 

(focality) of the median nerve between thickening in the carpal tunnel or proximal to 

the carpal tunnel and we obtained greater nerve thickening proximal to the carpal pre-

tunnel in 10 HHC and in 57 HD. The chi-square statistic was 0.0476 with p > 0,05 
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Figure 3: Absolut values of CSA (mm2) of peripheral nerves sites among HVs and 

HHC (a – up on the left; Absolut values of CSA of peripheral nerves sites among HHC 

and HD (b – up on the right; ∆CSA (mm2) of right and left sides on the same site 

assessment among HVs and HHC (c – middle on the left); ∆CSA (mm2) of right and 

left sides on the same site assessment among HHC and HD (d - middle on the right); 

∆TpT (mm2) of the different sites of the same nerve among HVs, HHC and HD (e – 

below). 
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Absolute number and percentage of thickened nerves per individual. 

 

The nerves were considered enlarged when their CSA was greater than 

the mean ± 2 SD of the normality values established as published in Voltan, G et al 

(2022). 

To check if there is any relationship between the categorical variables: 

thickened nerves, neural points with asymmetry between right and left sides (∆CSA) 

and nerves with difference between segments of the same nerve (focality/ ∆TpT) we 

compared by chi-square test and ROC curve: household contacts of untreated patients 

diagnosed with HD, healthy individuals and diagnosed HD-patients.  

When we compared mean, standard deviation and median [Md±DP (M)] 

of the index of the number of nerves with increased CSA per individual there was a 

difference between all groups with p < 0.05: healthy [0.04±0.09 (0)]; HHC [0.27±0.26 

(0.2)]; HD [0.41±0.29 (0.4)]. Regarding ∆CSA altered beyond normality there was a 

difference between: HVs [0.02±0.08 (0)] x HHCs [0.3±0.23 (0.2)] and HVs x HD 

[0.32±0.24 (0.4)]. And there were also more neural foci beyond normality (∆TpT) in the 

HD group [0.24±0.32 (0)] when compared with HHCs [0.13±0.27 (0)] and in the HHC 

group when compared with HVs [0.03±0.12 (0)]. 

  

HHCs vs. HVs 
  

When comparing healthy individuals with contacts of patients diagnosed 

with HD aged 15 to 60 years, we observed that the percentage of nerves thickened 
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per nerves evaluated per individual was higher in contacts of HD-patients than in 

healthy ones (p<0.0001). Considering analysis by the ROC curve, we observed that 

the AUC was 83.0 (CI 95%: 75.4 -90.5%, p<0.0001) and when the values of the 

percentage of altered nerves among those evaluated were greater than 16.5%, the 

sensitivity reached 61.7% (CI: 49.9 to 72.4) and the specificity 87.8% (75.8 to 94.3) 

with a relative risk of 5.0 (Figure 4-a).  

 

Figure 4: Analysis by the ROC curve of the percentage indices of altered nerves among 

the nerves evaluated per individual comparing the groups of healthy individuals and 

contacts of HD patients aged 15 to 60 years (a – on the right); ROC curve analysis of 

the percentage indices of the number of asymmetries (∆CSA) of the evaluated neural 

points given as altered per individual comparing the groups of healthy persons and 

contacts of HD patients (b – on the left).   

 
 

In the analysis regarding the number of asymmetries between neural 

points (∆CSA) defined as altered (greater than the reference mean + 2DP) per 

individual by the ROC curve, comparing healthy individuals with contacts of patients 

diagnosed with leprosy aged 15 to 60 years, the area under the curve was 84.9 (95% 

CI: 0.77-0.92, p<0.0001) and when the percentage index of neural points defined as 

asymmetric was greater than 10% of the points evaluated, the sensitivity was 82.3% 

(71.6-89.6) and the specificity was 87.8% (75.76-94.27), with a relative risk of 6.72, as 

shown in Figure 4-b.  

In the analysis regarding the number of focalities among the points of the 

same nerve (∆TpT) defined as altered (greater than the reference mean ± 2DP) per 
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individual by the ROC curve, comparing healthy individuals with contacts of patients 

diagnosed with HD aged 15 to 60 years, the area under the curve was 58.2 (95% CI: 

0.50 - 0.65, p<0.05) and when the percentage index of neural points defined as with 

focality was greater than 25% of the points evaluated, the sensitivity was 39.7% (32.8 

-47.1) and the specificity was 76.4% (65.1-84.9), with a relative risk of 1.69, as shown 

in Figure 5. 

 

Figure 5: ROC curve analysis of the percentage indices of the number of focality 

(∆TpT) of the evaluated neural points given as altered per individual comparing the 

groups of healthy persons and contacts of HD patients aged 15 to 60 years.

 
 

HHCs x HDs 
 

When we compared contacts of patients diagnosed with HD with patients 

aged 15 to 60 years, we observed that the percentage of thickened nerves per nerves 

evaluated per individual was higher among the HD patients than among the contacts 

(p = 0.0003). Considering analysis by the ROC curve, we observed that the AUC was 

64.8 (CI 95%: 0.57 -0.72, p=0.0003) and when the values of the percentage of altered 

nerves among those evaluated were higher than 55%, the sensitivity reached 30.6% 

(CI: 24.3 to 37.8) and the specificity 85.3% (75 to 91.8) with a relative risk of 2.0 (Figure 

7). Considering the percentage index of specificity found (82.3%), for a binomial 

analysis, we separated our samples into individuals who had up to 6 nerves altered 

(<6) and individuals with more than 6 nerves altered (≥6). The chi-square value with 
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Yates' correction was 6.5 (p<0.05) and we found that individuals with six or more 

nerves thickened have a relative risk of 0.48 and odds ratio of 0.39 (figure 6). 

 

Figure 6: Analysis by the ROC curve comparing HHC, and HD patients aged 15 to 60 

years: the percentage indices of altered nerves among the nerves evaluated per 

individual (a – up on the right); the percentage indices of the number of asymmetries 

(∆CSA) (b – up on the left); the percentage indices of the number of focality (∆TpT) (c 

– below).

 
Discussion 

 

We found in the literature only one paper54 that evaluated a peripheral 

nerve of contacts from the patient diagnosed with HD by ultrasound (pubmed; 

keywords: leprosy + contacts + ultrasound + nerves), and other three authors suggests 

that ultrasound can be used in the evaluation of HD contacts55-57. Our sample of the 

number of nerves evaluated using high-resolution ultrasound of the peripheral nerves 

in HHCs and patients is the largest in the world. 



 

 

74 

When we analyze healthy individuals, contacts of patients diagnosed with 

HD, and HD-patients, we note neural involvement even before the individuals to 

develop the disease. There is thickening with increased cross-sectional area in all 

nerves evaluated as compared to healthy individuals with HD contacts and this 

thickening is less in the contacts than in the patients. Our results strengthen the 

findings of other papers objectively demonstrating that the contact factor increases the 

risk for developing HD 6,11,13,19,22-24; furthermore, peripheral nerve ultrasound with 

a HD protocol demonstrates the neuropathy secondary to HD as a multiple peripheral 

mononeuropathy, reaffirming other authors22,39,42,43,53,58-63.  

Moreover, given the natural history of the disease, these data show with 

objective diagnostic imaging criteria the primary neural involvement of HD, and we 

question whether this early peripheral nerve involvement would be a subclinical phase 

of the disease or a host immune response. In any case, if there is nerve involvement, 

it is to be expected that there was interaction between pathogen and host, but not all 

individuals are able to develop the disease 9-13,16.  

Regarding the morphological aspects about the behavior of the disease 

in relation to the involvement of peripheral nerves, when we analyze the asymmetry 

criteria, we can observe that the contacts of HD patients already have more 

asymmetrical nerves (median, ulnar and fibular), with differences between the right 

and left sides above the normality value, when compared to non-patients, like what 

was observed by Frade et al. 201339 and Lugão et al. 201542  as comparing to healthy 

individuals with patients. However, since asymmetry (∆CSA) was already installed in 

household contacts this criterion was equal between HHC and patients. And for 

focality, difference between the same nerve, there was no difference between healthy 

and contacts, however there was a difference between contacts and patients in the 

ulnar nerve demonstrating this event as late in the natural history of the disease, like 

what was observed by Bathala et al. (2012, 2017)58,64 and Frade et al, (2013)39 when 

comparing healthy individuals with those diagnosed with HD. Nagappa et al (2021)65 

concluded that median nerve enlargement 2- cm proximal to the distal wrist crease 

distinguishes leprosy from CTS and in our study we showed that patients with HHC 

and HD had equal values to ∆TpT in the median nerve and the proportion of HHC with 

median nerve thickening in the carpal pre-tunnel did not differ from HD patients. Then, 

we could characterize focality as a more specific marker for disease, given the 

difference between healthy and sick. And we would reserve the asymmetry criteria, as 
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more sensitive, and probably earlier for characterization of peripheral nerve 

involvement, in the evolutive phases of HD. This finding also makes the serial 

evaluation of leprosy contacts unique for assistance programs in public administration, 

which can help in early diagnosis and thus contribute to its elimination66. 

A meta-analysis on the accuracy of diagnostic tests for HD67 that 

included 78 studies concluded that although test accuracy appears reasonable, the 

studies suffered from heterogeneity and poor methodological quality, most of them 

evaluating the detection of IgM antibodies against phenolic glycolipid-I by ELISA with 

a sensitivity of 63.8% (95% CI 55.0 and 71.8) specificity 91.0% (95% CI 86.9-93.9) in 

39 of the studies while the sensitivity of qPCR was (five studies) 78.5% (95% CI 61.9-

89.2) and specificity 89.3% (95% CI 61.4-97.8). The sensitivity of conventional PCR 

was (17 studies) 75.3% (95% CI 67.9-81.5) and specificity 94.5% (95% CI 91.4-96.5). 

As for peripheral nerve ultrasonography in the evaluation of HD neuropathy, several 

studies have considered it as a method with good efficacy, reproducibility, and 

diagnostic accuracy, besides its accessible cost and availability, even for point-of-

care39,42,46,48,59,68-74,76. 

Healthy individuals have nerves without thickening as compared to 

contacts who have up to 20 % of nerves with thickening and to patients who have up 

to 40 % of nerves with increased CSA. The same occurs for the number of 

asymmetries per individual that was higher in HD than in contacts and then higher than 

in healthy individuals. 

We also observed that in 21 contacts and 78 patients we evaluated 4 new 

neural points, totaling 14 instead of 10. The AUC of the sum of the thickened nerves 

increased, increasing the sensitivity and the specificity of the peripheral nerve 

ultrasound with a protocol for HD evaluation. However, increasing the number of neural 

points in the evaluation no longer observed differences between asymmetry and 

focality between the groups of HHC and HD patients, demonstrating equality between 

them. 

About the limitations of our study, perhaps a prospective study, with 

evaluation of the peripheral nerves of the contacts, which present the neural thickening 

documented by the peripheral nerve ultrasound examination, may bring more 

information regarding the development of the pathology. Another limitation of our study 

was that we did not have data on ∆TpT (∆focality) of the median and common fibular 

nerves in the HVs.  
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Conclusion. 
 

Peripheral nerve ultrasound with a protocol for HD (median, ulnar, 

common fibular and tibial nerves) proves HD as an asymmetric and/or focal peripheral 

multiple mononeuropathy. 

Contacts of HD-patients have asymmetric multiple mononeuropathy in at 

least 20% of the nerves evaluated and have a higher risk to develop HD-neuropathy. 

And when we assessed more peripheral nerve points in the contacts of HD-patients, 

this group become more seemed with HD-patients group according to the nerve 

thickening by HRUS. 

Neural hypertrophy detected by HRUS in all peripheral nerve points seem 

to differentiate contacts from healthy volunteers, but as compared to HD-patients three 

of seven neural points the enlargements were similar (median CT, ulnar-tunnel and 

commun fbular in pre-head fibula. About asymmetry of peripheral nerves, our findings 

in the HHC group were higher in all neural points as compared to healthy volunteers 

except in tibial point, while was similar as compared to HD-patients in all points 

evaluated, both findings constitute important alerts for early and/or subclinical HD-

disease, mainly asymmetry with 82.3% and 87.7% of sensitivity and specificity 

respectively.   

Finally, the peripheral nerve focalities in median and common fibular 

were similar among HHC as compared to HD-patients and only in ulnar nerve the HD-

patients presented higher values than HHC, data which suggests also important 

findings for early and/or subclinical HD-disease for median and common fibular nerves, 

points assessed properly only by HRUS, while the ulnar nerve focality seems to be a 

late event in the natural course of the HD-disease. 

 

Supplementary Material: 
 

Annex 1: Schematic drawing demonstrating the asymmetry criteria 

(∆CSA) on the left and focality (∆TpT) on the right, with the respective reference values 

for normality (source the author himself and Frade, MAC). 
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5.3 Artigos Em Desenvolvimento. 
 

5.3.1  Neuropatia Da Hanseníase Avaliada Pelo Ultrassom De Alta Resolução: 
O Que Há Além Da Área De Secção Transversa? 

 

Introdução: 

 

Voltan e cols, 2022 descreveram o ultrassom de nervos periféricos com 

protocolo para HANSENÍASE sendo estabelecido a avaliação bilateral dos nervos 

medianos nos túneis carpais (MCT), medianos proximal aos túneis carpais (MAB), 

ulnares nos túneis cubitais (UT), ulnares nos pré-túneis cubitais (UpT), fibulares 

comuns nas cabeças das fíbulas (FCCF), fibulares comuns proximal as cabeças das 

fíbulas (FCpCF) e tibiais nos túneis tarsais (T). 

 

Amostra e casuística: 

 

Entre os anos de 2016 e 2020, em três estados brasileiros, durante 

campanhas de busca ativa por hanseníase, em 234 pacientes foram avaliados pelo 

menos 10 pontos neurais (MCT, UT, UpT, FCCF, T), sendo que desses 89 foram 

avaliados com o protocolo estendido de 14 pontos neurais (MCT, MAB, UT, UpT, 

FCCF, FCpCF, T). Os dados demográficos estão descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1: Dados demográficos dos 234 pacientes diagnosticados com hanseníase. 

Variáveis 

Faixa etária 
(anos) 4-14 15-60 61-81 Total (n) Total 

(%)  
(n) Homem 14 85 14 113 48%  

(n) Mulher 24 91 6 121 52%  
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(n) total  38 176 20 234  
 

Média ± DP 
[mediana] 

10,3 ± 2,8 
[11] 

36 ±12 
[36] 

69 ± 5.0 
[69] 

34,8 ± 18 
[34]  

 

Estado 
(naturalidade) 

Norte 26 44 2 72 30,77%  

Nordeste 6 51 10 67 28,63%  

Sudeste 6 81 8 95 40,60%  

Classificação 
operacional 

MB 34 171 20 225 96,15%  

PB 4 5 0 9 3,85%  

Classificação 

HDD 24 120 13 157 67,09%  

HDT 8 27 1 36 15,38%  

HDV 2 13 5 20 8,55%  

HI 2 3 0 5 2,14%  

HNP 0 5 0 5 2,14%  

HT 2 2 0 4 1,71%  

HV 0 6 1 7 2,99%  

Anti-PGL 1 

Negativo (0,47 ± 
0,32) 14 64 8 86 36,75% 

 

Positivo (2,85 ± 
3,96) 10 48 6 58 24,79% 

 

Não Avaliado 14 64 6 84 35,90%  

 
Materiais e métodos. 

 

Estabelecemos sete padrões principais:  

i. padrão A (normal – “honey-comb” ou favos de mel),  

ii. padrão B (área seccional transversa maior que o VR ± 2DP);  

iii. padrão C (hipoecoico – mais hipoecoico que a musculatura adjacente);  

iv. padrão D (distensão e hipoecogenicidade focal dos fascículos neurais ou 

Voltan & Frade);  

v. padrão E (distensão com hipoecogenicidade difusa dos fascículos neurais);  

vi. padrão F (heterogêneo oligofascicular ou perda do padrão fascicular);  

vii. padrão G (Doppler endoneural ou epineural). 

 

Então cada padrão foi balizado com um número, a saber: padrão A = 1, 

padrão B = 2; padrão C = 3; padrão D = 4; padrão E = 5; padrão F = 6; padrão G = 7. 

Alguns pontos neurais apresentavam mais de um padrão morfológico então balizamos 

os seguintes padrões: padrão B + padrão C (espessado e hipoecoico) = 8; padrão B 

+ padrão D (espessado com distensão focal de fascículo = 9; padrão B + padrão F 

(espessado e heterogêneo) = 10; padrão B + padrão D + padrão F (espessado, 

heterogêneo com distensão focal de fascículo) = 11. Todos os padrões morfológicos 
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estão demonstrados na figura 9; e figura 10-:26 fotos de ultrassom junto aos 

esquemas dos seus respectivos padrões morfológicos conforme prancha da figura 9. 

 

Figura 9: Prancha com principais alterações encontradas nas neuropatias periféricas, 

destacam-se além do espessamento os padrões de Scollard modificado por Voltan, G 

e Frade, MAC (d); oligofascicular ou heterogêneo (f) como principais na neuropatia da 

hanseníase (aceito como material suplementar dentro do artigo Point-of-care 

ultrasound of peripheral nerves in the diagnosis of Hansen’s disease neuropathy. 
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Figura 10: Prancha demonstrando desenho esquemático e imagens de ultrassom 

com Padrão A ou normal. 

 
Legenda: Desenho da área de secção transversa (AST) de um nervo periférico com 

padrão A ou normal (A); ultrassom de alta resolução do nervo fibular comum na 

cabeça da fíbula (NFCCF) (B) e ultrassom de alta resolução do nervo fibular comum 

proximal a cabeça da fíbula (NFCpCF), ambos com AST preservada, padrão fascicular 

e ecogenicidade habitual. 
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Figura 11: Prancha demonstrando dois nervos periféricos no corte longitudinal com 

Padrão A. 

 
Figura 12: Prancha demonstrando desenho esquemático e imagem de ultrassom 

com Padrão B ou espessado. 

 
Legenda: Nervo fibular comum na cabeça da fíbula esquerda, visão transversal para 

obtenção da área de secção transversa. 
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Figura 13: Prancha demonstrando desenho esquemático e imagem de ultrassom 

com Padrão C ou hipoecoico. 

 

Legenda: Nervo fibular comum na cabeça da fíbula direita, visão transversal para obtenção da área de secção 

transversa. 

Figura 14: Prancha demonstrando desenho esquemático e imagem de ultrassom 

com Padrão B + C ou espessado + hipoecoico. 

 
Legenda: Nervo fibular comum na cabeça da fíbula direita, visão transversal para 

obtenção da área de secção transversa. 
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Figura 15: Prancha demonstrando desenho esquemático e imagem de ultrassom 

com Padrão D ou distensão focal de fascículos. 

 
Legenda: Nervo fibular comum proximal a cabeça da fíbula direita, visão transversal 

para obtenção da área de secção transversa. 

 

Figura 16: Prancha demonstrando desenho esquemático e imagem de ultrassom 

adquirida com ZOOM do Padrão D ou distensão focal de fascículos. 
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Figura 17: Prancha demonstrando desenho esquemático e imagem de ultrassom do 

Padrão D ou distensão focal de fascículos. 

 
Legenda: Superior nervo ulnar direito visão longitudinal. Inferior mesmo nervo ulnar 

visto no corte transverso em dois sítios de avaliação distintas: proximal ao túnel 

cubital (canto inferior esquerdo) e no túnel cubital (canto inferior direito) 
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Figura 18: Prancha demonstrando desenho esquemático e imagem de ultrassom 

com Padrão E ou distensão difusa de fascículos. 

 
Figura 19: Prancha demonstrando desenho esquemático e imagens de ultrassom 

com Padrão F ou heterogêneo. 

 
Legenda: Nervo ulnar esquerdo do mesmo paciente nos sítios proximal ao túnel 

cubital (à esquerda) sem aumento da área de secção transversa (AST) e no túnel 

cubital (à direita) com aumento da AST visão transversal para obtenção da AST. 
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Figura 20: Prancha demonstrando desenho esquemático e imagens de ultrassom 

com Padrão F ou heterogêneo. 

 
Legenda: Nervos ulnares nos túneis cubitais visão transversal (canto superior 

esquerdo); nervo ulnar visão longitudinal (conto superior direito); Nervo fibular comum 

esquerdo proximal à cabeça da fíbula visão transversal (canto inferior esquerdo); 

nervo fibular comum proximal à cabeça da fíbula visão longitudinal (canto inferior 

direito). 
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Figura 21: Prancha demonstrando desenho esquemático e imagens de ultrassom com 

Padrão B (espessado) + D (distensão focal de fascículos). 

 
Legenda: Nervo fibular comum proximal à cabeça da fíbula na visão transversal e 

longitudinal. 

Figura 22: Prancha 21 com destaque tipo transparência na cor laranjada 

demonstrando um conjunto de fascículos distendido focando o padrão D. 
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Figura 23: Prancha demonstrando desenho esquemático e imagens de ultrassom com 

Padrão B (espessado) + F (heterogêneo). 

 

Figura 24: Prancha 23 com destaque tipo transparência na cor amarela demonstrando 

o padrão F. 
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Figura 25: Prancha demonstrando desenho esquemático e imagens de ultrassom com 

Padrão B (espessado) + F (heterogêneo). 

 
Figura 26: Prancha demonstrando desenho esquemático e imagens de ultrassom 

com Padrão B (espessado) + D (distensão focal de fascículos) + F (heterogêneo). 
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A determinação dos padrões foi baseada nas descrições ecográficas de 

padrões morfológicos descritas na literatura e nas descrições fisiopatológicas do 

envolvimento neural conforme Scolard 2006; então transcrevemos os padrões em 

esquema com descrição individual para facilitar e padronizar o relatório pelo médico 

especialista em diagnóstico por imagem, além de proporcionar melhor compreensão 

pelo médico assistente (tabela 2). 

 

Tabela 2: Síntese das alterações neurais da neuropatia da hanseníase encontradas 

em artigos científicos (tabela desenvolvida pelo próprio autor). 

Alterações dos Nervos periféricos na neuropatia por hanseníase 

-        18 em 20 – 90 % dos indivíduos diagnosticados com 
HANSENÍASE possuem pelo menos um nervo espessado com CSA 
maior que pelo menos 2 DP da normalidade 

(JAIN et al., 2009).  

-        Espessamento do nervo ulnar mais severo acima do epicôndilo 
medial; 

(GUPTA et al., 2016), 
(BATHALA et al., 2012) -        Média da CSA do nervo ulnar acima do epicôndilo medial de 18,0 

mm ± 15,0 mm2 nos doentes quando comparados a média nos 
controles 4,8 ± 1,1 mm2  

-        Alterações dos padrões morfológicos: áreas hiperecoicas (49 % 
dos pacientes avaliados); Áreas hipoecoicas dentro do nervo e/ou 
perda do padrão fascicular (61,5 % dos doentes avaliados); Doppler 
endoneural (16 em 96 – 17 % dos avaliados); Doppler perineural (30 
em 96 – 31,2 % dos avaliados).  

GUPTA et al., 2016) 

-        Aumento da CSA – espessamento associado as alterações nos 
padrões morfológicos dos nervos periféricos na hanseníase. 

(GUPTA et al., 2016), (JAIN 
et al., 2009), (TAGLIAFICO; 
PADUA; MARTINOLI, 
2016), (BATHALA et al., 
2012) 

-        Média do espessamento do perineuro no corte transversal acima 
do cotovelo entre 0,58 e 0,77 mm nos doentes comparados a média 
de 0,49 mm de espessura do perineuro nos saudáveis. (VISSER et al., 2012) 

-        Correlação entre espessamento do perineuro com o 
espessamento neural (aumento da CSA) 

-        Espessamento neural + nervo hipoecoico = 55 % dos doentes; 

(BATHALA et al., 2012) -        Espessamento neural + padrão oligofascicular; 7,1 % dos doentes; 

-        Nervos com perda do padrão fascicular com Doppler presente = 
100 %; 

-        Nervos hipoecoicos com Doppler presente = 40 %. 
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-        Assimetria entre as CSA dos nervos periféricos direito e esquerdo 
(índice de Assimetria = > CSA direita ou esquerda - < CSA direita ou 
esquerda). 

(FRADE, 2013) 

-        Piora do espessamento pós-tratamento em pacientes PB e sem 
reações. 

Lugão et, al. 2015, 2016 -        MB com desfechos ruins de CSA e alterações de ecogenicidade 
(fibrose? Atrofia?) 

-        As alterações US podem não regredir completamente. 

-        Hipertrofia neural em diferentes segmentos do próprio nervo – 
Focalidade 

(POTTECHER et al., 2016), 
Foss, N. T., Frade, M.A.C.  

 

Resultados: 

Avaliamos 234 pacientes diagnosticados com HANSENÍASE. 

Analisamos então 2919 pontos neurais (Med TC, Med AB, UT, UPT, FCCF, FCCX, T; 

direito e esquerdo). OS dados demográficos estão categorizados na tabela 1. 

Nos pacientes da faixa etária entre 4-14 anos o nervo ulnar no túnel 

cubital foi o mais acometido, sendo que de 76 nervos avaliados (direito e esquerdo) 

38 % apresentaram ao menos uma alteração incluindo espessamento neural, e 34 % 

apresentaram alteração excluindo o padrão B (espessamento neural). Já os pacientes 

com idade entre 15-60 anos os nervos ulnar no túnel cubital NUT (n= 352) e o nervo 

fibular comum na cabeça da fíbula NFCCF (n=352) apresentaram 59 % de alterações 

no padrão morfológico, seguido pelos nervos tibiais NT (54 %), fibular comum na coxa 

FCCX (53 %), mediano o túnel carpal MCT (53 %), ulnar no pré-túnel cubital NUPT 

(52 %); e quando excluímos o espessamento neural (padrão B) o NUT liderou o 

número de alterações com 47 % seguido pelo NUPT com 36 %. E, na faixa etária 

maior que 60 anos os NFC nos pontos CF e pCF apresentaram mais alterações com 

83 e 84 % seguido dos nervos ulnares nos pontos UT e UPT com 80 %, e quando 

excluímos o padrão B nas alterações os NFCCX e NUT apresentaram 75 % de pontos 

neurais alterados. A distribuição dos dados obtidos pela análise subjetiva dos padrões 

morfológicos (figura 9) estão detalhados na tabela 3. 

 

Tabela 3: Padrões morfológicos por nervo e por faixa etária e total dos 234 pacientes 

diagnosticados com hanseníase.                                                            
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Considerando todos os pontos neurais (n=2919) obtivemos 49 % (n= 

1444) com padrão A ou normal e 51 % (n= 1475) com padrão alterado sendo que 21 

% (n =599) foram padrão B ou espessado e 30 % (n= 876) foram alterados (padrões 

C, D, F, B+C, B+D, B+D+F) ou seja alterado excluindo os que só eram padrão B 

(espessados) (tabela 4). 

 
Tabela 4: Padrões morfológicos por faixa etária e total dos 234 pacientes 
diagnosticados com hanseníase. 

 

Dentre todos os pacientes, 80 % apresentaram ∆CSA alterado 

(assimetria entre lados direito e esquerdo) apesar de não terem espessamento neural. 

E, 37 % apresentaram ∆TpT (focalidade ou diferença entre o mesmo nervo) alterado 
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(figura 8). Em apenas 25 pacientes todos os pontos neurais avaliados foram padrão 

A (tabela 5), e desses 14 (56%) também não apresentaram assimetria e 23 (92%) não 

apresentaram focalidade, portanto sem apresentar neuropatia hipertrófica, nem 

assimetria nem focalidade nem alteração morfológica dos pontos neurais. Os dados 

estão compilados por faixa etária (tabela 6), destacando-se que nenhum paciente 

acima dos 60 aos apresentaram todos os pontos neurais normais. 

 

Figura 8: Desenho esquemático demonstrando os critérios de assimetria (∆CSA) à 
esquerda e focalidade (∆TpT) à direita, com os respectivos valores de referência para 
normalidade (fonte o próprio autor e Frade, MAC). 

 
Tabela 5: Pacientes diagnosticados com HANSENÍASE com todos os pontos neurais 
tipo Padrão A (normal). 

Faixa etária 4-14 15-60 >60 Total (n) Total (%) 
(n) 15 10 0 25 11% 

Homem 5 3 0 8 3% 
mulher 10 7 0 17 7% 

Classificação      

MB/ HDD 10 6 -- 16 64% 
MB/ HDV 2 -- -- 2 8% 
MB/HDT 2 3 -- 5 20% 
PB/ HI 1 1 -- 2 8% 
PGL + 5 4 -- 9 36% 
PGL - 5 4 -- 9 36% 

PGL não avaliado 5 2 -- 7 28% 
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Tabela 6: Dados dos padrões morfológicos avaliados junto aos critérios de assimetria 
e focalidade compilados por faixa etária. 

 

 
Discussão: 

 

A neuropatia hipertrófica, ou seja, o espessamento dos pontos neurais 

(padrão B) aumenta conforme aumenta a idade assim como a assimetria e a 

focalidade. Destacando-se que 0-14 anos (13 % têm espessamento neural – padrão 

B; 63 % têm ao menos um ponto neural com assimetria e 18 % têm ao menos um 

nervo com focalidade); 15-60 anos (30 % têm espessamento neural – padrão B; 81 % 

têm ao menos um ponto neural com assimetria e 40 % têm ao menos um nervo com 

focalidade); 61-81anos (57 % têm espessamento neural – padrão B; 100 % têm ao 

menos um ponto neural com assimetria e 45 % têm ao menos um nervo com 

focalidade) 

Tendo em vista esses resultados concluímos que dentre os pacientes 

com hanseníase a neuropatia também evolui temporalmente evidenciando mais 

pontos neurais alterados nos indivíduos mais velhos (> 60 anos) que nos 15-60 anos 

que nos 4-14 anos demonstrando que a desmielinização e a lesão axonal depende da 

cronicidade da neuropatia sendo menos evidente nas fases mais precoces do 

contágio. 

 O exame neurológico dos nervos periféricos através da avaliação de 

espessamento neural e da alteração do padrão morfológico dos pontos neurais 

somente foi negativo em 11 % dos pacientes (n= 25/ 236), sendo que 64 % desses 

eram do polo dimorfo-dimorfo e 20 % do polo dimorfo-tuberculóide. No entanto desses 

25 pacientes sem espessamento neural ou alteração do padrão morfológico 64 % 
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(n=11) apresentaram assimetria vista pelo HRUS e 8 % (n = 2) apresentaram 

focalidade entre pontos neurais do mesmo nervo (esses também tinham assimetria). 

 

Conclusão: 

 

Referências: 

 

5.3.2 Abcessos Neurais Em Pacientes Com Diagnóstico Tardio De Hanseníase. 
 

No ano de 2021 e 2022 dois pacientes masculinos, contatos de paciente 

em tratamento para hanseníase foram encaminhados pelo serviço de referência de 

duas cidades no interior do Mato Grosso para realizar ultrassom de nervos periféricos. 

Então documentou-se todo o exame de imagem e relatório e posteriormente 

desenvolveremos um artigo de casos clínicos com objetivo de descrever as alterações 

mais exuberantes avaliadas pelo próprio autor desde 2016. Segue as figuras 27 e 28 

com os achados ultrassonográficos e desenho esquemático das alterações na maior 

focalidade do nervo ulnar que corroborava com o ponto álgico no exame físico. 

 

Figura 27: Imagem de um abcesso neural obtida com ultrassom de alta resolução. 
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Figura 28: Desenho tipo esquema da vista longitudinal do nervo periférico com 

abcesso neural avaliado por ultrassom. 

 
 

5.4 Modelo De Laudo Ecográfico Elaborado Com Modelo De Frases Para 
Descrição E Conclusão. 

 

Para avaliação dos nervos periféricos sugere-se o uso de transdutores 

lineares com frequência entre 3,0 e 14,0 HANSENÍASE em pacientes sobrepesos ou 

obesos e entre 5,0 e 18,0 HANSENÍASE para população com peso adequado e 

crianças. Segundo (GARBINO, 1997) as populações bacilares são maiores nas 

regiões de menor temperatura, ao longo do trajeto superficial, próximo à pele e 

profundamente marginados por ossos ou tendões e ligamentos, nos canais 

osteoligamentares, quando o nervo atravessa a regido de uma articulação onde estes 

segmentos neurais tem uma temperatura em torno de 2 graus menores que nos 

segmentos que o nervo está em contato com os músculos mais profundamente. 

Portanto os pontos neurais a serem avaliados foram definidos devido à proximidade 

aos marcos anatômicas ósseos facilitando a reprodutibilidade do método (figura 6), 

por serem sítios conhecidos de compressão neural ou sítios de avaliação 

eletrofisiológica mais comuns, além de já se encontrarem bem estabelecidos na 

literatura, pontos nos quais a CSA foi aferida com traço contínuo, internamente as 

bordas hiperecoicas do epineuro (Figura 12 e 13). 
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Figura 29: Desenho de um corte transversal de um nervo periférico. 

 
Figura 30: Ecografia de alta resolução do nervo ulnar no pré-túnel cubital direito 

(PTDIR) e esquerdo (PTESQ) com a área seccional transversa, ecogenicidade e 

padrão fascicular preservados. 

 

Legenda: Epineurium = epineuro; Perineurium/ Endoneurium = perineuro/ endoneuro; 

Fascicles = fascículos.  
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A técnica estabelecida para realizar o exame dos nervos periféricos 

conforme os itens materiais e métodos descritas nos artigos desenvolvidos e pode ser 

resumida nos seguintes passos:  

a) Realizar anamnese dirigida à queixa clínica e a solicitação médica 

b) Palpar os nervos periféricos nos sítios osteoligamentares: nervo mediano 

nos túneis carpais e proximal aos mesmos, nervos ulnares nos túneis 

cubitais e proximal a eles, nervo radial no sulco de Groove no terço médio 

do braço, nervos fibulares comuns nas cabeças das fíbulas e proximal às 

mesmas e nervos tibiais nos túneis tarsais. 

c) Realizar o exame dos nervos periféricos direito e esquerdo nos membros 

superiores e inferiores e em diferentes sítios a fim de poder entregar 

resultados como assimetria e focalidade para o médico solicitante. 

d) Colocar o transdutor linear do ultrassom transversalmente aos sítios de 

avaliação e fazer a varredura dele transversalmente (cranial e 

caudalmente) e longitudinalmente (latero-lateral). 

e) Usar um longo caminho de gel acoplamento para facilitar a varredura rápida 

do nervo (figura 14). 

f) Após localizar o nervo periférico nos pontos neurais a serem avaliados 

freezar a imagem no corte transversal com ângulo de insonação de 90 

graus entre a pele e o nervo, sem pressão sobre as estruturas. 

g) Utilizar o caliper (“trace line” ou “traço”) com a opção de mediar área 

seccional e então com “mão livre” (orienta-se não utilizar a área com elipse) 

faz a medida da AST internamente ao epineuro. 

h) Realizar três aferições das AST dos nervos periféricos consecutivas e 

considerar a obtida com melhor qualidade técnica. 

i) Salvar as fotos com as medidas das AST nos cortes transversal e 

longitudinal. Quando disponível o software da imagem panorâmica ou 

“panoramic view” pode-se utilizar dele para fazer uma imagem estendida 

do nervo. 

j) Realizar o Doppler conforme técnica descrita no item 5.7. 

k) Quando visibilizar sinais de neurite com Doppler endoneural ou epineural, 

apertar o botão “freez ou congelar” e salvar as fotos nos cortes transversal, 

longitudinal ou nos dois. 
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l) Finalizado o exame prosseguir para confecção do laudo, o modelo padrão 

está disponível a seguir (figura 15). 

 

Figura 31:  O uso de um longo caminho de gel para facilitar a varredura rápida do 

nervo por Strakowski MD, Jeffrey A. Ultrasound Evaluation of Focal Neuropathies (p. 

71). Springer Publishing Company. 
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Figura 32: Modelo de relatório para o ultrassom de nervos periféricos com protocolo 

para hanseníase. 

 
 

 

 



 

 

108 

5.5 Técnica Desenvolvida Durante A Coleta Dos Dados Para Realização 
Adequada Do Doppler Nos Nervos Periféricos Para Investigar Sinais De 
Neurite Ou Reação Hansênica. 

 

Normalmente, não se vê fluxo sanguíneo interno com Doppler colorido 

em nervos normais, pelo que os sinais de fluxo detectáveis devem geralmente ser 

considerados como representando uma alteração hipervascular anormal (BIANCHI, 

2008). 

Com intuito de identificar fluxo sanguíneo no perineuro e/ou 

intrafasciculares, mesmo em vasos com velocidade muito baixa, fizemos o rastreio 

com os seguintes parâmetros iniciais: PRF (frequência de repetição de pulso) o 

mínimo permitido pelo aparelho, geralmente entre 0,3 e 0,6 KHz, ganho Doppler 

colorido ou de amplitude o máximo para que não haja artefatos, filtro de parede 

ajustado em zero. Conforme a identificação de sinais de fluxo sanguíneo ocorre, 

ajustamos e otimizamos os parâmetros do PRF e do ganho de cor do Doppler. 
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6 BANCO DE IMAGENS. 
 

O banco de imagens desenvolvido pelo autor e pelo seu orientador foi 

criado com fotos originais obtidas durante a etapa de coleta de dados realizadas entre 

2016-2021, e estão disponíveis como arquivo zip de materiais complementares. 
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7 CONCLUSÃO 
 

O nosso estudo realizado sobre a população brasileira demonstrou 

valores de CSA do nervo periférico inferiores aos da maioria dos dados da literatura 

com os seguintes valores de referência normais de pontos nervosos: Mediana 6,3±1,9 

mm2; UT 6,2±1,6 mm2; UPT 5,6±1,7 mm2; e FH 10±3,7 mm2. O HRUS demonstrou 

ser um importante instrumento de diagnóstico para a avaliação dos nervos periféricos, 

com ênfase na avaliação quantitativa dos CSAs e respectivos índices. Os índices 

superiores a 2,5 mm2 podem indicar a necessidade de uma investigação cuidadosa 

relativamente à presença de neuropatia periférica (assimétrica e/ou focal). Assim, a 

associação do aumento dos nervos por CSA e os índices superiores ao limite podem 

ajudar na classificação e distribuição das neuropatias (hipertróficas, assimétricas e/ou 

focais) e no seu diagnóstico diferencial. 

A hanseníase avaliada por HRUS é uma doença essencialmente neural 

que se apresenta como uma mononeuropatia hipertrófica múltipla caracterizada por 

valores de CSA que excedem os limites normais: Med CT = 10,2 mm2; UT = 9,8 mm2; 

UPT = 9,3 mm2; CFFH = 18,3 mm2; T = 9,6 mm2. 

Um indivíduo com pelo menos dois nervos espessados avaliados na 

campanha de pesquisa ativa tem 23,1 maiores probabilidades de ter hanseníase do 

que um indivíduo saudável. 

A neuropatia HANSENÍASE é caracterizada não só por um aumento da 

CSA, mas também pelo padrão de assimetria (∆CSA>2,5 mm2 com RR 13) e 

focalização (∆TPT>2,5 mm2 com RR 6,4) deste espessamento, com elevada 

sensibilidade e especificidade para o seu diagnóstico precoce.  

A ecografia do nervo periférico baseada no protocolo para a avaliação 

da neuropatia da hanseníase (nervos Med CT, UT, UPT, CFFH e T) pode ser utilizada 

como ferramenta “point-of-care” para o diagnóstico precoce da neuropatia 

hanseníase. 

O ultrassom dos nervos periféricos com um protocolo para 

HANSENÍASE (nervos medianos, ulnares, fibulares comuns e tibiais) demonstra a 

HANSENÍASE como uma mononeuropatia múltipla periférica assimétrica e/ou focal. 

Considerando os achados de HRUS, nos HHCs se você encontrar sinais 

de mononeuropatia múltipla assimétrica (espessamento ou assimetria) em pelo 
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menos 20% dos nervos avaliados, eles já apresentam evidências de neuropatia por 

hanseníase. Então, se avaliarmos mais pontos nervosos em HHCs (14 em vez de 10), 

eles se tornam mais parecidos com pacientes de HD de acordo com o espessamento 

do nervo por HRUS, que deve ser uma ferramenta de ponta para o diagnóstico 

precoce de casos de hanseníase. 

A hipertrofia neural detectada pela HRUS em todos os pontos dos nervos 

periféricos parece diferenciar os HHC dos voluntários saudáveis, mas quando 

comparados com os pacientes com HANSENÍASE três de sete pontos neurais de 

espessamento foram semelhantes (mediano no túnel carpal, ulnar no túnel cubital e 

fibular comum proximal à cabeça da fíbula. Quanto à assimetria dos nervos periféricos, 

os nossos resultados no grupo HHC foram maiores em todos os pontos neurais em 

comparação com os voluntários saudáveis exceto no ponto do nervo tibial, enquanto 

foi semelhante em comparação com os doentes com HANSENÍASE em todos os 

pontos avaliados, ambos os resultados constituem alertas importantes para a 

HANSENÍASE precoce e/ou subclínica, principalmente assimetria com 82,3% e 87,7% 

de sensibilidade e especificidade, respectivamente.   

Finalmente, o espessamento fusiforme ou a focalidade do 

espessamento do nervo periférico no mediano e no fibular comum foram semelhantes 

quando comparamos doentes com HHC e somente no nervo ulnar os doentes tiveram 

valores maiores que os HHC. Esses dados sugerem também descobertas importantes 

para o diagnóstico precoce e/ou infecção subclínica na hanseníase através da 

avaliação dos nervos fibulares medianos e comuns, pontos avaliados adequadamente 

apenas por HRUS, enquanto a focalização do nervo ulnar parece ser um evento tardio 

no curso natural da doença hanseníase. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – PROJETO DE PESQUISA: Correlação da Epidemiologia da 
Hanseníase e Achados Ecográficos dos Nervos Periféricos. 
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Anexo 2 – PROJETO HANSENÍASE – Brasil (Projeto de Pesquisa Hanseníase no 
Brasil: diagnóstico de novos casos, identificação de áreas críticas, e 
treinamento de pessoal em municípios brasileiros para manutenção das 
estratégias de controle da doença). 
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Anexo 3 – Termo De Consentimento Livre E Esclarecido Para Maior De 18 Anos. 
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Anexo 4 – Termo De Consentimento Livre E Esclarecido Para Menor De 18 Anos. 
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Anexo 5 – Liberação Do Termo De Consentimento Livre E Esclarecido Para 
Maior De Idade. 
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Anexo 6: Equações Para Calcular As Relações Entre As Áreas De Secções 
Transversas Dos Nervos Periféricos.  
 

Variável Equação para o Excel 
Assimetria (∆CSA ou diferença entre os 

nervos periféricos direito e esquerdo) 

∆CSA = (>CSA direito/ esquerdo)) - 
(<CSA direito/ esquerdo)) 

Focalidade (∆TpT ou diferença entre 

segmentos do mesmo nervo periférico) 

∆∆TpT = (>CSA túnel/ pré-túnel)) - 
(>CSA túnel/ pré-túnel)) 

Legenda: ∆ = variação; CSA = cross-sectional área ou área de secção transversa 

do nervo periférico; TpT = túnel/ pré-túnel ou diferença entre segmentos do mesmo 

nervo; ∆CSA = diferença entre as CSA entre os nervos periféricos de lados 

diferente. 
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Anexo 7: Equações Para Calcular O Somatório Dos Valores Absolutos E Dos 
Índices Das Csa Dos Nervos Periféricos Alteradas Por Paciente. 
 

Descrição da função Equação para trabalhar no Excel 
Somatório das CSA 

dos valores absolutos 

nos pontos dos nervos 

alterados (Contar-se) 

Σ número de nervos por indivíduo com CSA > VR + 2DP = 
CONT.SE (MT;">=10,2") + CONT.SE (UT;">=9,8") + 
CONT.SE (UpT;">=9,3") + CONT.SE (FH;">=18,1") + 
CONT.SE (Ti;">=9,4"). 

Index Contar-se Σ número de nervos por indivíduo com CSA > VR +2DP / 
Σ número de nervos 

Contar-se Assimetria 

(∆CSA) alterado 

Σ número de assimetrias (direito x esquerdo) por indivíduo 
com ∆CSA > VR + 2DP = CONT.SE (∆MT;">=2,2") + 
CONT.SE (∆UT;">=3,1") + CONT.SE (∆FH;">=2,3") + 
CONT.SE (∆Ti;">=2,2") + CONT.SE (∆UpT;">=1,4") 

Index Contar-se 

Assimetria (∆CSA) 
Σ número de assimetrias (direito x esquerdo) por 

indivíduo com ∆CSA > VR +2DP/ / Σ número ∆CSA 

Contar-se Focalidade 

(∆TpT) alterada 

Σ número de focalidades (túnel x pré-túnel) por indivíduo 
com ∆TpT > VR +2DP = CONT.SE(∆UTpT;">=2,6") 

Index Contar-se 

Focalidade 

Σ número de focalidades (túnel x pré-túnel) por indivíduo 
com ∆TpT > VR +2DP/ Σ número ∆TpT 

Legenda: CSA = área de secção transversa interna do nervo; Σ = somatório; CSA 

= Cross sectional area; VR = valor de referência; DP = desvio padrão; MT = 

mediano túnel; UT ulnar túnel; UpT ulnar pré-túnel; FH = cabeça da fíbula; Ti = 

tibial; ∆CSA (> CSA direito ou esquerdo - <∆CSA direito ou esquerdo); ∆TpT (> 

CSA túnel ou pré-túnel - < CSA túnel ou pré-túnel) 
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