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Figura 1 – Numerosas placas anulares ou policíclicas eritematosas, de bordos edematosos, bem definidos internamente e mal definidos externamente e com clareamento central, com distribuição
assimétrica, com aspeto em ‘queijo suíço’

Figura 2 – Infiltrado predominantemente histiocitário na derme superificial e profunda, com padrão mais difuso em superfície, aspeto
granulomatoso em profundidade e marcado tropismo perineural,
periécrino e perifolicular. Fina zona de Grenz separando epiderme
do infiltrado. (Hematoxilina-Eosina; x40).

Doente do sexo masculino, de 42 anos, apresentava
à observação placas eritematoedematosas policíclicas
com hipostesia central, distribuídas assimetricamente pelo
tronco e membros, desde há cinco anos (Fig. 1). Apresentava perda da sensibilidade álgica, táctil e térmica em
‘meia-luva’, na ausência de nervos periféricos palpáveis. A
biópsia cutânea revelou infiltrado dérmico com histiócitos
espumosos com tropismo perineural (Fig. 2). A coloração
Ziehl-Nielsen evidenciou numerosos bacilos ácido-álcool
resistentes intracelulares. Estabeleceu-se o diagnóstico de
lepra (doença de Hansen) multibacilar e iniciou-se terapêutica tripla – rifampicina, clofazimina, dapsona – durante 12
meses, com melhoria progressiva do quadro cutâneo e estabilização das queixas neurológicas. A lepra é uma infeção
crónica da pele e nervos periféricos, por Mycobacterium
leprae, que pode afetar olhos, mucosas, ossos e testículos.1,2 A clínica reflete o estado imune do hospedeiro – lepra
lepromatosa, com múltiplas lesões cutâneas e resposta humoral (células Th2); lepra tuberculóide, com envolvimento

neurológico predominante, cutâneo paucilesional e resposta predominantemente celular (Th1); e lepra borderline, se
sobreposição de caraterísticas anteriores, como no presente caso.3
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