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Introducao: Apesar dos monofilamentos de Semmes-Weinstein serem usados para avaliar a neuropatia hansênica, eleé um instrumento
de baixa sensibilidade com respostas subjetivas. Por este motivo, na década de 1980, um procedimento foi proposto para a avaliação
sensibilidade ao toque por meio da estimulação elétrica senoidal.

Objetivos: Avaliar se pacientes recém diagnosticados com Hanseníase com grau de incapacidade 0 podem ter alguma perda sensitiva
tátil detectável através do teste de Limiar de Percepção a Corrente, utilizando corrente elétrica senoidal.

Método: A amostra de pacientes (n = 25) foi composta por homens e mulheres com média de 39 anos (± 14) com diagnóstico de
hanseníase, durante o tratamento da Poliquimioterapia (PQT) e com grau 0 de incapacidade (GIF0). A amostra de indivíduos saudáveis
(n = 50) foi composta por homens e mulheres com uma média de 40 anos (± 20), sem neuropatia prévia diagnosticada. Todos os sujeitos
tiveram os nervos ulnar, mediano e radial avaliados com um estimulador elétrico de onda senoidal (NEUROSTIM) para quantificar o
Limiar de Percepção de Corrente (LPC), para as frequências de 1Hz, 250Hz e 3000Hz.

Resultados: As medianas do LPC dos 25 pacientes e 50 indivíduos saudáveis foram testadas para os nervos ulnar, mediano e radial para
as frequências 3000Hz, 250Hz e 1Hz. As medianas do LPC foram estatisticamente maiores nos pacientes quando comparadas com
indivíduos saudáveis, principalmente nos nervos ulnar e mediano, alertando para a função nervosa comprometida.

Conclusão: O protocolo de avaliação do LPC através do NEUROSTIM parece ser efetivo, objetivo e capaz de ser replicado na avaliação
sensorial tátil. Sua capacidade de avaliar fibras finas contribui muito para a avaliação neurológica, uma vez que comumente são as
primeiras a sofrer danos em neuropatias periféricas como a hanseníase."
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