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Abordagem dos Nervos 

Periféricos 

Hanseníase na Atenção Básica 



• A hanseníase se caracteriza pelo 

espessamento neural assimétrico 

que pode vir acompanhado ou não 

de dor, sendo uma importante 

propedêutica para o diagnóstico e 

acompanhamento.  

 

• Os nervos mais envolvidos na 

hanseníase são: 

Espessamentos e Dor à Palpação Neural Distúrbios Objetivos 

 

Fonte: Hanseníase: capacitação para profissionais da APS. 

Ministério da Saúde, 2011. 



Nervo  Local / Técnica Função Consequências 

Trigêmeo  
Fio dental/tocar sobre quadrante inferior 
lateral da íris e nariz 

Sensibilidade corneana e nariz 
 

Irritabilidade, Triquiíase, Ulceração 
corneana, diminuição  da acuidade visual 

Facial 
Mímica, elevação de sobrancelhas e 
abertura/fechamento dos olhos; inspeção 
nasal 

Expressão facial, proteção ocular, função 
autonômica das glândulas lacrimais, salivares e 
nasais 

Paresia ocular – Lagoftalmo, irritação, 
ressecamentos ocular e nasal (ulcerações), 
diminuição da acuidade visual 

Auricular 
Lateralização da cabeça, hiperextensão do  
esternocleiomastóide 

Desconhecida Espessamento e dor no nervo 
 

Radial 

Postero-inferior à região de inserção do 
músculo deltóide 

Sensibilidade dorso lateral da mão até metade 
lateral do 4º dedo, exceto falanges distais, região 
anterior do braço; motor: extensão dos dedos, 
flexão punho 

Hipoestesia/Anestesia, mão caída 

Ulnar 

Braço em flexão, palpação na goteira 
epitroclear seguindo o trajeto do nervo 
superiormente 

Sensibilidade e autonômica em toda face medial 
do antebraço, 5º e metade medial do 4º dedos; 
adução e abdução dos dedos, adução do polegar 

Hipoestesia/anestesia, amiotrofia, garra 
ulnar, diminuição da força da função de 
pinça, atrofia hipotenar 
 

Mediano 

Região do punho sob tendões flexores, 
percussão para avaliar dor.  

Sensibilidade e autonômica na face lateral do 
antebraço, região palmar, polegar, 2º, 3º e 
metade lateral do 4º dedos. Oponência e 
abdução do polegar, trofismo dos interrósseos 

Hipoestesia/anestesia, amiotrofia de 
interrósseos, garra mediana, atrofia tenar 
 

Fibular 
Comum 

Joelho em flexão, palpação 2 cm abaixo da 
cabeça da fíbula 

Sensibilidade e função da parte lateral da perna 
e dorso do pé. Motor: inervação de parte da 
musculatura da perna 

Hipoestesia/anestesia acima do primeiro 
espaço metatarsiano e alteração dos 
movimentos de extensão do hálux, dedos 
e dorsiflexão do pé. Lesão do fibular 
superficial  altera eversão do pé 

Tibial 
Posterior 

Pés sob o chão, palpação na metade ao 
terço anterior da linha imaginária entre 
inserção do tendão calcanear e o maléolo 
medial   

Sensibilidade e autonômica da região plantar. 
Motor – inervação dos músculos intrínsecos do 
pé 

Hipoestesia/Anestesia, alteração na 
abdução e adução do hálux e artelhos, 
flexão dos metatarsianos (garra de 
artelhos) 



Nervo Auricular 

Nervo Facial 

Solicita-se o fechamento leve dos olhos e observa-
se assimetria do fechamento e a presença de 
fenda, indicando o lagoftalmo. Pede-se ainda para 
que o paciente eleve as sobrancelhas, buscando 
assimetrias. Segurando as pálpebras superiores 
com dedos mínimos, pede-se que o paciente feche 
os olhos avaliando a resistência. Em seguida, 
solte-as avaliando simetricamente o retorno das 
pálpebras pelas rugas e de fenda. 

Aplicação do fio dental sobre o 
quadrante inferior externo da íris 
observando-se reflexo imediato de 
piscar, o que ocorre de maneira 
lenta ou ausente quando 
acometido na hanseníase. 

Nervo Trigêmeo 

Avaliação dos Nervos Periféricos      Face 

Avaliação do Nariz: ressecamento, crostas indicam disfunção do nervo facial na hanseníase 



Avaliação dos Nervos Periféricos      Membros Superiores 

Deve-se buscar: Espessamento  –  Choque  –  Dor –  Assimetria  

Nervo Radial Nervo Ulnar Nervo Mediano 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/hanseniase_atencao.pdf 



Avaliação dos Nervos Periféricos      Membros Inferiores 

Nervo Fibular Comum Nervo Tibial Posterior 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/hanseniase_atencao.pdf 

Deve-se buscar: 

– Espessamento  

– Choque 

– Dor 

– Assimetria  



Manifestações decorrentes da paralisia do nervo, gerando amiotrofia, diminuição ou 

perda de força muscular. 

Amiotrofias  

Alterações Motoras 

 
Membros Superiores 



Manifestações decorrentes da paralisia do nervo, gerando amiotrofia, diminuição ou 

perda de força muscular. 

Alterações Motoras 

 
Membros Inferiores 



Manifestação clínica da hanseníase caracterizada pela PRESENÇA de um déficit 

neurológico e espessamento neural (com ou sem sensibilidade) na AUSÊNCIA de  

lesão cutânea.                                       

 

Hanseníase Neural Primária 

Uplekar,1986 - Índia 



As lesões cutâneas podem surgir com o iniciar do tratamento 

 

Hanseníase Neural Primária 

Mal perfurante plantar 
calcanear direito 
exsudativo há 50 anos; 

Lesão cutânea 
ictiósica na região 
maleolar medial 
direita durante a 
3ª PQT MB; 

Mal perfurante plantar 
cicatrizado no 6º mês de 
tratamento e sem 
exsudação desde a 2ª PQT 
MB; 

Avaliação sensitiva 
assimétrica com 
multiplicidade de 
cores à estesiometria 
no pé afetado 

A B C D 



SINAIS 

Alopecia Ictiose 

Outros Sinais de Alterações Neurológicas 

 



Na Hanseníase,  

quanto mais precoce o diagnóstico e 

tratamento, maior possibilidade de cura 

e regeneração neural. 



As fotos e vídeos clínicos utilizados são pertencentes ao 

arquivo da Divisão de Dermatologia do Departamento de 

Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo.  

 

As exceções encontram-se definidas individualmente, 

conforme autoria subscrita. 
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