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Introdução: Notalgia parestésica (NP) é motivo
frequente de consulta ao dermatologista. Devido a
correlação de NP com alterações degenerativas da
coluna torácica, a avaliação neurofisiológica tem
sido solicitada, mas ainda se trata de uma
neuropatia pouco usual para o neurofisiologista. A
NP Por longo período foi considerada como uma
das variedades clínicas da amiloidose cutânea
primária, chegando a receber a denominação de
“líquen amiloidótico dorsal”. A NP é considerada
como uma neuropatia sensitiva crônica¹ afetando
em especial a região interescapular entre T2-T6,
unilateral ou bilateral, podendo apresentar
distribuição mais ampla.

Objetivo: Apresentar o caso clínico, descrever e
discutir a avaliação neurofisiológica de um paciente
com notalgia parestésica.

Considerações finais: Apesar de ser considerada
uma neuropatia sensitiva¹,2, no caso descrito de NP a
pesquisa de sensibilidade tátil, térmica e dolorosa no
território envolvido, associada a fibras Aβ, Aδ e C, foi
normal, bem como a resposta sudomotora,
associado a fibras C. No entanto, a avaliação motora,
mostrou envolvimento radicular na área sintomática.
Conforme a literatura, o prurido seria mediado por
fibras C, similar à dor neuropática, mas decorrente
da hiperexcitabilidade mantida dessas fibras devido
a coçadura e em menor grau pela neuroplasticidade
pós-traumática. Os achados relativos as fibras
motoras refletiriam um quadro de
hiperexcitabilidade intraneural global dos axônios
envolvendo inclusive as fibras C nociceptivas
polimodais relacionadas ao prurido.

Figura 5: pseudomiotonia ao repouso 
em T8 no lado esquerdo   

Caso Clínico: Paciente feminina, 47 anos,
referindo manchas escuras na região dorsal alta
bilateral e na região dorsal baixa direita,
acompanhadas de prurido local intenso, com
evolução de 5 anos. Antecedentes: dorsalgia e
lombalgia crônicas há 16 anos.
Exame físico: Pele com máculas hipercrômicas no
terço dorsal superior bilateralmente e no terço
dorsal inferior no lado direito, Figura 1. Palpação
de nervos sem alterações; Reflexos profundos
presentes e simétricos. Pesquisa de sensibilidade
multimodal sem alterações nas áreas afetadas,
Figura 2. Exame de imagem: Raio X mostra
escoliose dorsal leve, sem cifose significativa,
Figura 3.

Figura 1: máculas hipercrômicas dorsais

Figura 3: Raio X evidenciando escoliose 

Avaliação Neurofisiológica: A EMG mostrou
traçados neurogênicos crônicos leves em músculos
paravertebrais dorsais de T3/T4 a T8/T10
bilateralmente e em T8 e T9 no lado direito. Em T5
à direita foi demonstrado jitter aumentado pela
EMG de fibra única, Figura 4. Em T8 à esquerda
foram encontradas pseudomiotonias ao repouso,
característica de hiperexcitabilidade axonal motora,
Figura 5. As respostas simpático cutâneo reflexas
registradas nas áreas de pele sintomáticas foram
normais, Figura 6.
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Figura 6: Resposta sudomotora da área afetada    

Figura 2: teste sensitivo

Figura 4: jitter aumentado em T5 à direita 
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