
ASSOCIAÇÃO DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA E 

HANSENÍASE- RELATO DE UM CASO.

OBJETIVO

Mostrar a dificuldade diagnóstica diante

da ocorrência simultânea de hanseníase

e LT.

A hanseníase e a leishmaniose tegumentar

(LT) são doenças endêmicas no estado do

Piauí e possuem características clínicas

semelhantes, podendo se apresentar como

manchas, nódulos, úlceras em pele e

mucosas de forma isolada ou disseminada.

INTRODUÇÃO

A LT e a hanseníase são afecções que apresentam

características comuns. Ambas afetam o tecido

submucoso, provocam resposta granulomatosa crônica e

podem acometer populações socioeconomicamente

vulneráveis. Apesar da coinfecção ser rara, o diagnóstico

precoce é necessário para a terapêutico evitando as

sequelas incapacitantes.

CONCLUSÃO

RELATO DE CASO

J.J.A.R., 33 anos, masculino, trabalhador

rural, procedente de Luzilândia-PI. Em

2015, iniciou quadro de secreção nasal

de aspecto purulento com sangue, odor

fétido e ausência de sintomas sistêmicos.

Em agosto de 2017, foi submetido à

biópsia de mucosa nasal que revelou

processo inflamatório crônico

linfoplasmohistiocitário com hiperplasia

irregular do epitélio plano estratificado e

parasitas intracitoplasmáticos nos

macrófagos, sugestivos de Leishmaniose

Tegumentar Americana. Fez tratamento

com Glucantime por 30 dias com

regressão das lesões. Apresentou

recidivas de lesões em novembro de

2017 e fevereiro de 2018, sendo tratado

respectivamente com Pentamidina e

Anfotericina B lipossomal, com boa

resposta ao tratamento na época. Em

março de 2018, evolui com nódulos

eritematosos, dolorosos e não

pruriginosos em região palpebral,

pescoço, tórax e em membros superiores

acompanhados de febre diária, mialgia,

astenia e anorexia.
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INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS NATAN PORTELLA. TERESINA-PI

Foi submetido à biópsia de lesão em panturrilha direita

que revelou dermatite linfohistiocitária discreta

(perivascular, perianexal e perineural) superficial e

profunda. Os achados eram compatíveis com

micobacteriose hansênica. Iniciou tratamento

poliquimioterápico e o exame dos contactantes revelou

que o filho e o irmão também eram portadores de

hanseníase.
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