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RESUMO 

 

Um tratamento simplificado em um único e mais curto esquema com rifampicina, 

dapsona e clofazimina durante seis meses - UMDT, para hanseníase está sendo 

desenvolvido no Brasil para avaliar sua efetividade.  Mesmo que se venha observar 

um percentual de recidiva aceitável no ponto de vista da saúde pública, com uma 

boa aceitabilidade ao tratamento, a frequência dos episódios reacionais é também 

um avaliador da eficiência do esquema instituído. Este trabalho tem como objetivo 

caracterizar o padrão de ocorrência e fatores determinantes de episódios reacionais 

hansênicos em pacientes com hanseníase tratados com UMDT versus aqueles 

tratados com RMDT, o tratamento regular instituído pela OMS/MS-BR, em dois 

centros de referência em hanseníase no Brasil, no período de até cinco anos pós 

alta. Trata-se de um estudo de intervenção usado para comparar os episódios 

reacionais entre os dois grupos de tratamento. Foram avaliados 858 pacientes, 

recrutados entre março de 2007 e abril de 2012, dos quais 417 (48,6%) 

apresentaram reação no período de observação. Os pacientes foram estudados em 

separados por sua classificação clínica operacional, Paucibacilar (PB) ou 

Multibacilar (MB). A frequência de reação em tempo foi analisada usando a função 

de sobrevivência de Kaplan-Meier comparando os dois grupos de estudo. O teste 

estatístico utilizado foi o teste logrank.  A modelagem multivariada levou em 

consideração as variáveis coletadas que poderiam influenciar na ocorrência da 

reação. Não se observou diferença entre os grupos de tratamento UMDT e RMDT 

no que se refere à ocorrência de reações tanto para os PB, em todo o período de 

observação, quanto para os MB, a partir de um ano após os seis meses do 

tratamento. Para os MB, os pacientes em UMDT apresentam um maior risco de ter 

reação após a interrupção do tratamento aos seis meses. Este risco tende a diminuir 

quando os pacientes em RMDT terminam seu tratamento, aos 12 meses, e 

desaparece depois de um ano e meio do início do tratamento dos dois grupos. Se os 

pacientes MB já apresentavam neurite no ato da inclusão, os que utilizavam o 

esquema UMDT tinham risco maior em apresentar nova reação no período 

observado que os que utilizavam o RMDT. Além desta diferença, o presente estudo 

revelou uma clara relação da forma clínica de R&J com a frequência dos episódios 

reacionais. A forma BL é que mais se relaciona com maior frequência das reações. 

Pacientes com formas mais perto do polo virchowiano, maiores IB, apresentaram 



mais reação.  Os resultados baseados na ocorrência de reações permitem a 

recomendação da redução do esquema terapêutico, propondo-se um único 

esquema com duração de 6 meses para todo paciente diagnosticado com 

hanseníase, porém com a recomendação de uma atenção especial naqueles 

pacientes que já iniciam o tratamento apresentando sinais de neurite. 

 

Palavras-chave: Tratamento em hanseníase. Reações hansênicas, Esquema 

uniforme para hanseníase. 

  



ABSTRACT 

 

A simplified treatment in a single schema and shorter, rifampicin, dapsone and 

clofazimine for six months - UMDT for leprosy is being developed in Brazil to evaluate its 

effectiveness. Even if you will observe a recurrence percentage acceptable in terms of 

public health, with a good acceptance of treatment, the frequency of reactions is also an 

evaluator of the effectiveness of the scheme introduced. This study aims to characterize 

the pattern of occurrence and determinants of leprosy reactional episodes in patients 

treated with UMDT versus those treated with RMDT, regular treatment established by 

WHO / MS-BR in two reference centers for leprosy in Brazil in the period up to five years 

after discharge. This is an intervention study used to compare the reaction episodes 

between the two treatment groups. We evaluated 858 patients recruited between March 

2007 and April 2012, of which 417 (48.6%) had reactions during the observation period. 

Patients were studied in separate clinical classification for its operating, paucibacillary 

(PB) or multibacillary (MB). The frequency of reaction time was analyzed using the 

survival function of the Kaplan-Meier method comparing the two study groups. The 

statistical test used was the log rank test. The multivariate modeling took into account 

the collected variables that could influence the occurrence of the reaction. There was no 

difference between treatment groups with regard to the occurrence of reactions for both 

PB, during the entire period of observation, and for the MB, from one year after six 

months of treatment. For MB, the UMDT patients have a higher risk of having reaction 

after stopping treatment. This risk tends to decrease when the RMDT patient end 

treatment at 12 months, and disappears after a year and a half of the beginning of the 

treatment  of the two groups. If MB patients have had neuritis at enrollment, those who 

used the scheme UMDT had higher risk to present new reaction in the observed period 

than those who used the RMDT. Besides this difference, the present study showed a 

clear relationship between the R&J clinical form with the frequency of reactive episodes. 

Patients near the pole lepromatous, largest IB, showed more reaction. The BL forms are 

that more related to higher frequency of reactions.  The results based on the occurrence 

of reactions allow recommendation of reducing regimen, proposing a single scheme with 

duration of 6 months for all patients diagnosed with leprosy, but with the 

recommendation of a special attention in those patients who begin treatment already 

presenting neuritis signals. 

Keywords: Treatment for leprosy. Leprosy reactions. Uniform scheme for leprosy. 
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1 INTRODUÇÃO 

Hanseníase, doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium 

leprae, compromete pele e nervos podendo levar à lesão neural e deformidade 

física, incapacitando pessoas jovens para o trabalho.  Segue sendo uma das mais 

importantes doenças que afetam a humanidade.  No mundo, cerca de 250.000 

casos são detectados a cada ano. Um terço desses novos diagnósticos sofre dano 

nervoso propenso a desenvolver incapacidade permanente.    

A origem da hanseníase tem sido disputada entre as regiões do leste 

africano e do oriente médio e Índia.   Estudos filogenéticos verificaram que o bacilo 

europeu, procedente do leste africano ou oriente médio ou Índia, exportou a doença 

para o oeste africano.  Exploradores europeus e população africana teriam 

transmitido o bacilo para as Américas. 

O alto potencial incapacitante da hanseníase está diretamente 

relacionado à capacidade de penetração do M. leprae na célula nervosa e seu poder 

imunogênico (Brasil, 2008). 

O diagnóstico da hanseníase é dado clinicamente por uma lesão que 

apresente alteração da sensibilidade e/ou se encontre um espessamento de um 

nervo ao exame.  A doença manifesta-se de diversas formas e intensidade 

dependendo do atributo genético do infectado.   

A doença necessita de uma classificação clínica para decidir-se quanto ao 

tratamento a ser utilizado.  Essa classificação não goza de uma simplicidade que 

seja acessível aos diversos níveis de atenção à saúde na polarizada população 

global.  Assim, a OMS adota a classificação baseada no número de lesões (menor 

ou igual ou maior de 5, respectivamente, paucibacilares (PB) e multibacilares (MB), 

reconhecidamente não conveniente diante da complexidade da doença.  O Brasil, já 

se utiliza da leitura da baciloscopia do raspado intradérmico para não se 

subestimarem os pacientes baciloscopia positivos.  Já os serviços mais privilegiados 

podem utilizar-se da classificação de Ridley e Jopling (R&J) que acrescenta aos 

dados clínicos o recurso histopatológico e imunológico. 

Em 1981, diante do inconveniente uso crônico da dapsona, inicialmente 

utilizada, que levava comumente ao abandono do tratamento e resistência da 

bactéria,  a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou a multidroga terapia, 
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um esquema de três drogas para os multibacilares.  O tempo de tratamento hoje 

administrado valida-se em 12 meses. 

Apesar da introdução de quimioterapia eficaz, a transmissão continua e a 

hanseníase permanece como um problema de saúde pública (Rodrigues, 2011). 

As drogas utilizadas para o tratamento não são inócuas.  Podem levar a 

efeitos adversos importantes e até fatais. 

As maiores complicações da hanseníase estão relacionadas com a 

ocorrência de estados reacionais que são a principal causa de lesões dos nervos e 

de incapacidades provocadas pela hanseníase.  Há as reações tipo 1 e tipo 2, 

respectivamente representadas pela reação reversa e eritema nodoso.  Neurites 

podem estar associadas a esses quadros ou se apresentar isoladamente, e são a 

via de maior importância do dano nervoso. 

A OMS/MS-Brasil está explorando possibilidades para introduzir um 

tratamento uniforme curto para todos os tipos de pacientes de hanseníase, chamado 

Multidroga Terapia Uniforme (U-MDT), que utiliza a mesma medicação em uso para 

multibacilares, num período de seis meses. 

Desconhece-se o perfil de ocorrência das reações nesse esquema 

reduzido assim como duração dos estados reacionais.   Então, é importante 

registrar-se a frequência e a intensidade das reações nos pacientes em uso do U-

MDT.  Também o conhecimento do tempo de uso ou da dose da medicação de 

controle dessas reações, tão reconhecidamente causadoras de efeitos adversos, 

importa na avaliação do referido esquema. 
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2 HISTÓRICO 

 

Os primeiros registros com descrição acurada da hanseníase vêm da 

Índia e podem ter sido escritos 600 anos a.C. As evidências antigas mais 

conclusivas conhecidas foram vistas em esqueletos egípcios do segundo século a.C. 

Acreditava-se que os soldados de Alexandre o Grande trouxeram a hanseníase para 

os países do mediterrâneo quando retornaram da Índia (327-326 a.C.).  Lentamente 

se espalhou da Grécia para a Itália e daí para toda a Europa. Atingiu seu pico na 

Noruega, no século 19 quando Danielssen e Boeck (1848) escreveram as primeiras 

descrições modernas da doença e Armauer Hansen desenvolveu as primeiras 

pesquisas bacteriológicas e epidemiológicas que levaram à descoberta do bacilo 

(Browne, 1985; Hastings, 1985; Bryceson e Pfaltzgraff, 1990). 

Estudos de DNA do M. leprae (Monot, Honoré et al., 2005) sugerem uma 

via alternativa da disseminação da bactéria hansênica através dos continentes.  Sua 

origem seria do leste africano ou Ásia central com migração mais para o leste como 

também para a região europeia. Dessas regiões se espalhou para as Américas 

(Rodrigues, 2011). 

A figura 1, retirada do trabalho de Monot (2005), ilustra a disseminação da 

hanseníase no mundo. Os círculos indicam o país de origem das amostras 

examinadas e de suas distribuições nos quatro tipos de SNP (Single-Nucleotide 

Polimorphism), que são coloridos de acordo com o SNP.  Estes variam de 1 a 4: 

Amarelo = SNP tipo 1 (CGA), Laranja = SNP tipo 2 (CTA), Lilás = SNP tipo 3 (CTC) 

e Verde = SNP tipo 4 (TTC). As setas coloridas indicam as direções das migrações 

humanas preditas ou inferidas pela análise dos SNP; as setas cinzas correspondem 

às rotas de migração de humanos de acordo com estudos genéticos, arqueológicos 

e antropológicos e com o tempo das migrações estimado em anos.  A hanseníase foi 

provavelmente introduzida na África Ocidental por exploradores infectados, 

comerciantes ou colonizadores de descendência europeia ou norte africanos ao 

invés de migrantes do Leste da África, porque SNP tipo 4 está muito mais próximo 

do tipo 3 do que do tipo 1. 
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Figura 1- Disseminação da hanseníase no mundo. 

                       

 

Fonte:  Monot, Honoré et al.: On the Origin of Leprosy, 2005.       

  

Não se conhecem registros que suponham a evidência de hanseníase 

nas Américas pré-colombianas.  A introdução da doença no novo mundo pode ser 

explicada pela chegada dos conquistadores portugueses e espanhóis e depois pelo 

comércio dos escravos.  A imigração de europeus certamente também contribuíram 

em uma pequena proporção da infecção em algumas regiões da América (Hastings, 

1985). 

Até 1941 não havia um tratamento eficaz contra a hanseníase, embora o 

óleo de Chalmougra (Hydnocarpus oil) tivesse sido usado durante muitos anos na 

China e na Índia com algum resultado, contudo as respostas eram inconsistentes 

principalmente entre os virchowianos e recidivas eram comuns (Hastings, 1985).  Em 

1941 Cowdry e colaboradores inauguraram a era da quimioterapia da hanseníase ao 

revelarem que a glicosulfona era eficaz na lepra do rato, levando outros cientistas a 

experimentarem a droga no homem (Tavares, 2002). Ainda hoje a sulfona é uma 

das principais drogas utilizadas nos esquemas de poliquimioterapia - PQT (ou 

Multidroga terapia - MDT) para o tratamento da hanseníase.   

A dapsona passou, então, a ser utilizada como monoterapia efetivamente, 

porém exigia um tempo prolongado de administração e nos anos 60 passou a se 

observar resistência.  Ainda, foi observado pela OMS (Who, 1982), em um grupo de 
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estudo com 362 pacientes com hanseníase dimorfo-virchowiana ou virchowiana na 

Malásia, que estes apresentavam um taxa de recidiva de 1% ao ano depois de 

interromper o tratamento, sugerindo a existência de bacilos resistentes, mesmo após 

vinte anos de medicação. 

Baseado na experiência da tuberculose, drogas bactericidas permitiram o 

encurtamento do tratamento da doença e o uso de drogas combinadas reduzira a 

chance de desenvolvimento de cepas resistentes a qualquer uma das drogas 

utilizadas.  Isto poderia ser também aplicado à terapia da hanseníase (Hastings, 

1985).  Assim, o controle da hanseníase poderia ser mais efetivo e os custos iriam 

reduzir melhorando o programa de assistência com consequente repercussão em 

menos desabilidades e deformidades.  

Em 1981 a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou a 

multidroga terapia, o uso do esquema associado, duplo para paucibacilares e tríplice 

para multibacilares (Eidt, 2004). O grupo de estudo da OMS de 1981 (publicado em 

1982) recomendou o seguinte:  

- Paucibacilares seriam tratados com 100 mg de dapsona diariamente + 

600 mg de rifampicina uma vez por mês (dose mensal supervisionada), por seis 

meses.    

- Multibacilares receberiam 100 mg de dapsona + 50 mg de clofazimina, 

diariamente, mais uma dose mensal supervisionada com 600 mg de rifampicina + 

300 mg de clofazimina por pelo menos dois anos ou até a negativação da 

baciloscopia. 

- Os casos que se negassem a tomar a Clofazimina, devido à coloração 

que provoca, ou que fossem intolerantes a ela, deveriam receber Etionamida, na 

dose de 250mg/dia. 

A rifampicina, bactericida, é uma excelente droga anti-hanseniana e seu 

uso intermitente se mostrou efetivo.  Esse esquema resultou em um baixo índice de 

recidiva (Lockwood e Suneetha, 2005).          

A vantagem da MDT é que, oferecendo aos pacientes uma data para a 

suspensão do tratamento, aumenta a sua cooperação para com o mesmo.  

Tratamentos muito prolongados e sem perspectivas de serem suspensos 

definitivamente, como ocorria com a sulfona usada como monoterapia, fazia com 

que os pacientes cedo os abandonassem ou o fizessem regularmente.  Um 
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tratamento preconizado e em um menor tempo poderia aumentar a confiança do 

paciente e a sua adesão ao tratamento (Opromolla, 1997). 

O esquema alternativo empregando a etionamida não é mais 

recomendado pela OMS, porque essa droga é muito tóxica e aumenta a sua 

toxicidade hepática, quando associada à Rifampicina (Opromolla, 1997).  Hoje, a 

ofloxacina e minociclina são disponíveis como drogas alternativas (Brasil, 2002). 

Em 1990 o Ministério da Saúde (MS) adotou o esquema MDT com 24 

doses para multibacilares da Organização Mundial de Saúde e, a partir de 1998, 

entrou em vigência o tratamento com 12 doses, critério amparado pela OMS e em 

dados clínicos, laboratoriais e operacionais (Brasil, 2001; Lastória, Putinatti et al., 

2006).   
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3 EPIDEMIOLOGIA 

 

A hanseníase compromete o homem em todas as faixas etárias com 

predomínio da faixa entre 15 e 59 anos (Pinto, Maia et al., 2010) e é uma doença de 

longa duração.  O tempo de incubação é longo assim como é lenta a sua evolução 

devido ao padrão de multiplicação do bacilo. Caracteriza-se por apresentar alta 

infectividade e baixa patogenicidade. 

Entre o contato com a pessoa doente e o aparecimento dos primeiros 

sinais pode levar em média 2 a 5 anos. A principal via de eliminação do bacilo pelo 

doente são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe), e a transmissão 

da doença se faz através de contato íntimo e prolongado muito frequente na 

convivência domiciliar. Outras fontes são possíveis como lesões ulceradas de 

pacientes de forma virchowiana (Bryceson e Pfaltzgraff, 1990; Araújo, 2003). 

Pacientes portadores da forma multibacilar são considerados a principal fonte de 

infecção, embora se tenha demonstrada a participação de paucibacilares.  

Na prática reconhece-se que o homem seja considerado como a única 

fonte de infecção da hanseníase (Brasil, 2008). Todavia diversos autores têm 

aventado argumentos que sugeriam possíveis fontes não humanas do agente.  O M. 

leprae pode ser abrigado no solo, na água, em plantas ou animais, incluindo 

espécies como ameba, insetos, primatas, peixes e tatus (Truman e Fine, 2010). 

A Assembleia Mundial de Saúde em 1991 divulgou a resolução de 

“eliminar a hanseníase como um problema de saúde pública até 2000”.  A 

eliminação se definiu como um alcance de uma prevalência de < 1 caso por 10.000 

habitantes.  A prevalência da doença se calcula através do registro de todos os 

pacientes em tratamento em uma data definida em razão com a população total. 

Apesar de um êxito no programa de atenção e uso do esquema multidroga terapia, a 

doença não foi eliminada. Embora o coeficiente de prevalência tenha caído ao 

número desejado em muitos países, discute-se o conceito de eliminação por ser, a 

hanseníase, uma doença crônica e de controle em longo prazo.  Além disso, a 

prevalência sofre influência de aspectos operacionais como a duração do 

tratamento, como é o caso do novo esquema de tratamento utilizado.  Quando se 

usa o coeficiente de detecção, que usa como numerador o número de casos novos 
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detectados da doença, e não é afetado pela mudança da definição de um caso nem 

da duração do tratamento, verificou-se que o coeficiente de detecção continuava 

estável em países com alta endemicidade como o Brasil (Lockwood e Suneetha, 

2005).  

A hanseníase ainda é comum hoje na Índia, África, Ásia, Américas 

Central e do Sul, ocupando o Brasil, o segundo lugar em número de casos da 

doença, segundo o Boletim Epidemiológico da Organização Mundial de Saúde 

(Who, 2012).  Na figura 2, vemos o mapa divulgado pela Organização Mundial de 

Saúde segundo o coeficiente de detecção para Hanseníase em 2010 no mundo. 

 

 

Figura 2 - Hanseníase, coeficientes de detecção de casos novos 

em 2010, conhecidos no mundo até janeiro de 2011. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

No Brasil, adota-se a seguinte classificação dos coeficientes de detecção 

de casos por 100.000 habitantes: 

- Hiperendêmica: > 40,00/100.000 hab. 

- Muito alta: 20,00 a 39,99/100.000 hab. 

- Alta: 10,00 a 19,99/100.000 hab. 

- Média: 2,00 a 9,99 /100.000 hab. 

- Baixa: < 2,00/100.000 hab. 

O Ministério da Saúde registrou 34.894 casos novos de hanseníase no 

Brasil em 2010 e um coeficiente de detecção de 18,22 casos por 100.000 habitantes 

[http://portal.saude.gov.br].  O mesmo boletim também revela que os estados do  

Ceará e Amazonas apresentaram 2.141 e 686 novos casos respectivamente e se 

encontram no décimo terceiro e décimo quinto lugar quanto ao coeficiente de 

detecção, em relação às outras unidades federativas (figura 3).   

 

Figura 3 - Coeficiente de detecção geral de casos novos de hanseníase 

Brasil e estados, 2010 
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4 DESCRIÇÃO DA DOENÇA 

 

4.1 O Bacilo 

 

O gênero Mycobacterium consiste em bacilos aeróbicos não formadores 

de esporos e imóveis.  Descrito em 1873 pelo norueguês Amauer Hansen, os 

bacilos possuem uma parede celular rica em lipídios, inclusive uma fração 

considerável de glicolipídeos com composição única de carboidratos, responsável 

por muitas das propriedades características das bactérias: resistência à 

descoloração com soluções ácidas – bacilos álcool-ácido resistentes, resistência a 

antibióticos antibacterianos comuns e antigenicidade. A forma mais comum para 

poder identificar este tipo de bactérias é através da técnica de coloração de Ziehl-

Neelsen, onde a bactéria fica tingida em vermelho (Bryceson e Pfaltzgraff, 1990; 

Bührer-Sékula, 2008).  

O Mycobacterium leprae  é um parasita intracelular, que infecta a pele. É 

a única espécie de micobactéria que infecta nervos periféricos, com predileção pelas 

células de Schwann.  Apesar de ter sido a primeira bactéria descoberta relacionada 

com a doença que produz, demorou mais de trinta anos para que se admitisse que 

aquela bactéria era o agente da hanseníase.  Isto se deu porque não se conseguia 

sucesso nas tentativas de cultivo do bacilo em meio artificial, não se conseguia a 

reprodução da doença nas inumeráveis inoculações experimentais, nos mais 

diferentes animais e mesmo no ser humano (Carvalho, 2004).   Este bacilo não 

cresce em meios de cultura artificiais (Brasil, 2002; Araújo, 2003).  No estudo de 

tecidos infectados os bacilos podem ser vistos isolados ou em aglomerados em 

forma de globias, que representam uma peculariedade.  Brennan em 1981 (Hunter e 

Brennan, 1981) descreveu um glicolipídeo fenólico-1, PGL1, componente da parede 

celular que se mostrou específico do M. leprae.  Até então, antígenos identificados 

apresentavam reações cruzadas com outras micobactérias. 

O alto potencial incapacitante da hanseníase está diretamente 

relacionado à capacidade de penetração do M. leprae na célula nervosa e seu poder 

imunogênico (Brasil, 2008).  

Devido à complexidade da parede celular e a perdas de genes em sua 

evolução que desencadeou uma severa restrição metabólica, o M. leprae tem o 
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maior tempo de duplicação que qualquer outra bactéria patogênica para o homem e 

é provável que esta taxa de crescimento lento, em certa medida explica a lenta 

progressão da infecção. O tempo de duplicação é estimado entre 10 e 20 dias 

(Bjune, Closs et al., 1983; Cole, Eiglmeier et al., 2001; Eiglmeier, Parkhill et al., 

2001). 

 

4.2 Imunologia 

 

Além de uma doença infectocontagiosa, a hanseníase é uma entidade 

imunológica.  Mesmo possuindo alta infectividade, o bacilo não levará à doença em 

mais de 95% dos indivíduos infectados, por estes serem naturalmente imunes.  Na 

doença manifestada, o padrão de uma resposta imunológica irá direcionar para as 

diversas formas clínicas, tuberculoide (polo de resistência) ou virchowiano (polo de 

susceptibilidade).  Há formas intermediárias de acordo com a resposta celular.  A 

imunidade também é responsável pela mais importante característica da doença, as 

chamadas reações hansênicas que levam à destruição de nervos mediadas por um 

complexo processo inflamatório destrutivo celular com o envolvimento de citocinas. 

(Mendonça, Costa et al., 2008; Rodrigues, 2011). 

Células apresentadoras de antígenos (APC), como as células dendríticas 

e os macrófagos participam da resposta imune adquirida e têm como importante 

função processar e apresentar o antígeno aos receptores específicos em linfócitos T 

– receptores de células T (TCR).  As APC possuem em sua superfície dois tipos de 

moléculas denominadas moléculas de classe I e classe II do complexo principal de 

histocompatibilidade – MHC (Abbas e Lichtman, 2007). 

O bacilo hansênico ao penetrar no organismo é captado por células 

dendríticas, macrófagos e outras que são responsáveis por produção de citocinas 

locais e por um processo que resulta numa resposta imunológica específica no 

hospedeiro (Scollard, Adams et al., 2006).  No interior dessas células os antígenos 

são processados e apresentados em sua superfície para as células T específicas 

através das moléculas MHC II.  É conhecido que outras moléculas, além do MHC, 

também contribuam para os mecanismos genéticos de suscetibilidade, como 

NRAMP1 (gene da proteína 1 do macrófago associado à resistência natural) e VDR 

(gene receptor da vitamina D) (Goulart, Penna et al., 2002).  Há, por conseguinte, a 

interação entre a APC e os linfócitos T, capazes de reconhecer o antígeno através 
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de receptores de superfície, desencadeando a resposta imune celular (Foss, 1997).  

Nesse processo, diversos fatores, como as citocinas, são envolvidos e responsáveis 

pelo direcionamento da resposta imunológica, ativação e inibição de células e 

mediação de efeitos destrutivos característicos da hanseníase. 

A imunidade natural também está envolvida em determinar o resultado da 

infecção através dos macrófagos infectados que vão produzir interferon gama (INF-

y) e interleucina 12 (IL-12), que também sofrem influência genética (Goulart, Penna 

et al., 2002) promovendo ativação de células NK (Natural Killer) que produzem mais 

INF-y seguindo um ciclo que se articula com a resposta adquirida. Aqui se destaca a 

importância dos chamados receptores Toll-like (TLRs), moléculas que têm 

destacada função no reconhecimento do patógeno e na liberação de vários 

mediadores imunológicos e ainda promovendo influência na resposta imune 

específica. 

A molécula MHC II em interação com o linfócito T helper (auxiliares, 

CD4+), dependendo da subpopulação de células T em atividade, levará ao 

predomínio de mecanismos de defesa ou disseminação da doença, o que conduz ao 

polo de resistência, tuberculoide ou de susceptibilidade, virchowiano, 

proporcionando as respostas Th1– celular ou Th2 – humoral, respectivamente. 

A resposta Th1 se caracteriza pela produção de IL-2 e IFN-y, entre outras 

citocinas.  A IL-2 irá estimular os próprios linfócitos CD4+ a produzirem mais 

linfocinas, as células NK a produzirem INF-y que, por sua vez, é ativadora de 

macrófagos responsáveis pela produção de TNF-α (Fator de Necrose Tumoral-alfa).  

Este também é retroestimulante do macrófago.  A resposta imunológica celular é 

capaz de fagocitar os bacilos e destruí-los mediado pelo TNFα, IFN-y e mediadores 

de oxidação.  

A resposta Th2 já se caracteriza pela produção de IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10, 

entre outras citocinas.  A IL-4 induz os linfócitos B a produzirem imunoglobulinas e 

outros mediadores que irão induzir mastócitos a produzirem mais IL-4.  A IL-4 como 

a IL-10 são inibidores dos macrófagos, de receptores IL-2, bloqueia a geração de 

NO (óxido nítrico). Esta resposta de células Th2 induz imunodepressão e aumento 

de resposta humoral, com estimulação de células T supressoras (CD8+).  Dessa 

forma, as células Th1 e Th2 podem apresentar função regulatória para si próprias 

como uma sobre a atividade da outra. 
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Encontra-se TNF-α em altas concentrações em doentes tuberculoides e 

baixas concentrações nos virchowianos enquanto que a IL-4 está aumentada em 

lesões lepromatosas.  Pacientes com reação tipo 2 também apresentam níveis 

elevados de TNF-α (Goulart, Penna et al., 2002). 

 

Verifica-se o predomínio de CD4+ em granulomas de formas 

tuberculoides cuja relação CD4/CD8 = 1,9:1  e de CD8+ nas lesões virchowianas 

que exibem uma relação 0,6:1 (Mendonça, Costa et al., 2008). 

Esse processo é representado em diagrama – por mim, desenhado, e 

apresentado na figura 4. 

Fonte: do autor. 

PGL1 = Proteína Glicolipídeo Fenólico-1     APC= Células Apresentadoras de Antígeno  

MHC = Complexo Principal de Histocompatibilidade     CTh = Células T helper      IL = Interleucinas   

IFN = Interferon       TNF = Fator de necorse tumoral     NK Célula Natural Killer   Linf B = Linfócito B   

Ig = Imunoglobulina     CTc = Células T citotóxicas. 

 

 

 

Figura 4 – Imunologia na Hanseníase  
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4.3 Aspectos clínicos 

A hanseníase manifesta-se, comumente, por lesões de pele que variam 

desde uma simples mancha ou placa até um grande número delas distribídas pelo 

corpo.  Também variam em tamanho e forma.  Mas o paciente ainda pode se 

apresentar somente com queixas anestésicas, fraqueza muscular, dores neurais, 

queixas oculares, congestão ou sangramento nasal ou até sintomas sistêmicos 

quando em estado reacional.  Costuma iniciar como uma forma indeterminada que 

pode curar espontaneamente ou determinar um espectro clínico com clara definição 

com hipopigmentação, anestesia ou hiperestesia e elevação de bordas que pode se 

disseminar em várias lesões em placa e, se não tratado, vão se tornando mais 

infiltradas e ocasionando maiores danos neurais dependendo dos fatores 

imunológicos, caracterizando, assim, a evolução para o polo tuberculoide ou 

virchowiano (Hastings, 1985; Bryceson e Pfaltzgraff, 1990). 

É importante distinguir o aspecto classificatório da hanseníase.  Uma 

compreensão no conceito do seu espectro traz uma base para as ações de cuidados 

diagnósticos e prognósticos, de tratamento e prevenção.  Diante deste 

conhecimento tomam-se decisões no reconhecimento de reações hansênicas e 

atitudes terapêuticas importantes relativas à função neuromuscular periférica. As 

classificações mais usadas no Brasil são das de Madri (Congresso Internacional, 

1953) e de Ridley-Jopling (R&J) (1966).  

A classificação de Madri foi preparada pelo comitê técnico na ocasião do 

Congresso Internacional de Hanseniase, em Madri, 1953, quando se reconheceram 

quatro grupos de apresentação:  Indeterminada (Indeterminate Group), Tuberculoide 

(Tuberculoid Type), Dimorfa (Borderline Group)  e Virchowiana (Lepromatous Type).  

Essa classificação foi baseada em modelos anteriores levando em conta seus 

aspectos clínicos e histológicos.  Posteriormente em 1966 Ridley e Jopling 

apresentaram uma nova classificação baseada no aspecto imunológico em que 

definiu dois polos:  Tuberculoide (TT) e Virchowiano (VV ou LL).  O grupo dimorfo 

representa um vasto espectro entre os dois tipos polares, sugerindo uma subdivisão 

do grupo dependendo da característica imunológica mais próxima do tipo 

tuberculoide – DT (BT) ou do tipo virchowiano – DV (BL) e um no centro – DD (BB) 

(Hastings, 1985).  A chamada forma indeterminada é uma fase não definida ainda. 
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No Brasil, o Ministério da Saúde assume a classificação operacional 

visando definir o esquema de tratamento com multidroga terapia baseada no número 

de lesões cutâneas, como apresentado na Portaria número 3.125 de 7 de outubro de 

2010: 

- PAUCIBACILAR (PB): casos até 5 lesões de pele; 

- MULTIBACILAR (MB): casos com mais de 5 lesões de pele. 

- A baciloscopia positiva classifica o caso como MB. 

 

4.4 Diagnóstico 

 

O diagnóstico da hanseníase é simples e baseado no exame clínico.  A 

presença de lesões com alterações de sensibilidade e/ou comprometimento de um 

nervo periférico expresso geralmente por espessamento ou a presença de bacilos 

álcool-ácidos resistentes (BAAR) em esfregaços de pele dá o diagnóstico (Bryceson 

e Pfaltzgraff, 1990). 

Às vezes deve-se lançar mão de provas complementares.  Realiza-se o 

exame histopatológico da pele no caso de dúvidas diagnósticas ou de classificação.  

O antígeno glicolípide fenólico-1 (PGL-1) é específico do M.leprae e leva à formação 

de anticorpos das classes IgG e IgM.  Níveis aumentados de anti-PGL-1 têm sido 

descritos na Hanseníase Virchowiana e tendem a decrescer no tratamento 

específico (Araújo, 2003). 

Outros testes podem ser utilizados como o teste de Mitsuda, que acusa 

uma infecção prévia, mas sem valor diagnóstico, utilizado apenas para prognóstico 

da doença.  Os testes da Histamina e Pilocarpina são raramente utilizados em caso 

de lesões duvidosas quando as provas de rotina não são disponíveis ou suficientes.  

Ainda, utilizado mais para estudos epidemiológicos, é possível a identificação do 

DNA do M.leprae utilizando técnicas moleculares (como a reação em cadeia da 

polimerase - PCR).  A inoculação de tecido obtido por biópsia a partir de lesões de 

pacientes em pata de camundongo tem sido empregada para controle de resistência 

aos medicamentos (Rees, 1985). O método utilizado agora para a verificação da 

resistência é através da reação em cadeia da polimerase (PCR) com o fim de  

detectar mutações nas regiões de resistência (drug resistance detecting regions 

(DRDR)):  genes folP (dapsona), rpboB (rifampicina) e gyrA (quinolona) (Who, 2011). 
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4.5 Tratamento 

O tratamento atual instituído pelo Ministério da Saúde é o esquema 

Multidroga Terapia – MDT, padronizado pela Organização Mundial de Saúde que se 

constitui em duas drogas, rifampicina e dapsona, para o paucibacilar, por um 

período de seis meses e em três drogas, rifampicina, dapsona e clofazimina, por 

doze meses, para o multibacilar.  Esses regimes irão efetivamene erradicar o M. 

leprae na maioria dos pacientes (Who, 2009).   Os esquemas são apresentados a 

seguir: 

4.5.1 Esquema Paucibacilar (PB)  

    Neste caso é utilizada uma combinação da rifampicina e dapsona   por      

seis meses, acondicionados numa cartela, na seguinte forma: 

Medicação: 

- Rifampicina:  uma dose mensal de 600 mg (2 cápsulas de 300 mg) 

com administração supervisionada; 

- Dapsona: uma dose mensal de 100mg supervisionada e uma dose      

diária autoadministrada. 

Critério de alta: 6 doses supervisionadas em até 9 meses. 

4.5.2 Esquema Multibacilar (MB) 

Aqui é utilizada uma combinação da rifampicina, dapsona e de 

clofazimina por doze meses, acondicionados numa cartela, na seguinte forma: 

 Medicação: 

- Rifampicina: uma dose mensal de 600 mg (2 cápsulas de 300 mg com 

administração supervisionada; 

- Clofazimina: uma dose mensal de 300 mg (3 cápsulas de 100 mg)  com 

administração supervisionada e uma dose diária de 50mg 

autoadministrada;  

- Dapsona: uma dose mensal de 100mg supervisionada e uma dose   

diária autoadministrada. 

Critério de alta: 12 doses supervisionadas em até 18 meses. 
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4.5.3 Esquemas de tratamento para crianças  

Para crianças com hanseníase, no caso, acima de 5 anos de idade, as 

doses de medicamentos dos esquemas Paucibacilar e Multibacilar, são ajustadas, 

de acordo com os seguinte quadro: 

Esquema/ 
IDADE EM 

ANOS 

DAPSONA (DDS) 
DIÁRIA 

AUTOADMINISTRADA 

DAPSONA 
(DDS) 

SUPERVISIONADA 

RIFAMPICINA 
(RFM) MENSAL 

SUPERVISIONADA 

CLOFAZIMINA (CFZ) 

AUTOADMINISTRADA SUPERVISIONADA 

MENSAL 

PB:  6 –14 a 50 - 100 mg 50 - 100 mg 300 - 450 mg - - 

MB: 6 –14 a 50 - 100 mg 50 - 100 mg 300 - 450 mg 150mg/semana 150 - 200mg 

 

 

A dapsona – 4,4’ Diaminodifenilsulfona, DDS – exerce função 

bacteriostática sobre o M. leprae agindo em competição com o ácido 

paraminobenzoico na formação do ácido fólico e é bem absorvido via oral. 

Uma série de efeitos adversos são observados com as sulfonas incluindo 

cefaléia, náuseas, vômitos que tendem a regredir, em doses normais, com a 

continuidade do tratamento.  Manifestações mais sérias podem raramente ocorrer 

como hepatites, agranulocitoses e a chamada síndrome da dapsona, uma grave 

dermatite esfoliativa que geralmente se desenvolve dentro de cinco semanas do 

início do tratamento associada a febre, linfadenopatias, e hepatite.  Anemia 

hemolítica é regularmente observado e pacientes com deficiência de glicose-6-

fosfato-desidrogenase pode desenvolver uma severa anemia hemolítica (Hastings, 

1985; Tavares, 2002). 

A rifampicina tem atividade antimicrobiana, bactericida, principalmente 

nas bactérias em multiplicação.  Inibe a síntese proteica em todos os seus estágios 

que resulta em ligação à subunidade beta da ARN-polimerase, formando complexos 

firmes e irreversíveis com a enzima e impedindo sua atividade.  A síntese do ARN de 

mitocôndrias das células de mamíferos não é inibida pelas concentrações habituais 

utilizadas da rifampicina.  Alterações hepáticas são os principais efeitos adversos da 

droga e as transaminases hepáticas vão se elevar comumente, porém elevações até 

2 ou 3 vezes do limite normal costumam ser transitórios e retornar ao normal com a 

continuidade do tratamento.  A síndrome pseudo-gripal (flu-like) pode ser vista com o 

uso intermitente da rifampicina.  Consiste em manifestações de febre com calafrios, 

cefaleia, mialgias e dores ósseas.  Costuma aparecer após as 12 semanas da 

administração do tratamento e acredita-se que esteja relacionada com a presença 

de anticorpos circulantes contra a rifampicina.  Pode ser motivo de suspensão da 
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droga dependendo da gravidade do caso (Hastings, 1985; Brasil, 2002; Tavares, 

2002). 

A clofazimina age contra a M. leprae como bacteriostático por ligar-se ao 

DNA da célula.  Tem também efeito anti-inflamatório que será útil na ocasião da 

ocorrência do eritema nodoso.  Possui poucos efeitos colaterais, sendo comum a 

pigmentação da pele que, usualmente, pode perdurar até um, ou até quatro, anos 

pós tratamento.  Além desses efeitos, é causa freqüente de xerodermia e 

fotossensibilidade.  A mais séria toxicidade da clofazimina está no trato 

gastrointestinal por deposição de cristais da substância na mucosa intestinal 

ocorrendo náuseas, vômitos e dor abdominal que pode simular um quadro de 

abdome agudo (Hastings, 1985; Tavares, 2002). 
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5 REAÇÕES HANSÊNICAS 

 

Reações hansênicas são fenômenos imunológicos que ocorrem antes, 

durante ou após o tratamento.  Apresentam-se através de episódios inflamatórios 

agudos e subagudos. Podem acometer tanto os casos paucibacilares como os 

multibacilares. Os estados reacionais são a principal causa de lesões dos nervos e 

de incapacidades provocadas pela hanseníase e o reconhecimento seguido do 

tratamento imediato ajuda a prevenir danos neurais e incapacidades permanentes. 

O tratamento específico não evita o aparecimento de reações hansênicas (Brasil, 

2002; Kahawita, Walker et al., 2008). 

As reações podem ser desencadeadas por fatores intercorrentes como 

coinfecções, em especial, entre os portadores do HIV, vacinação, gravidez e 

puerpério, medicamentos iodados, estresse físico e emocional.  Vários estudos 

relacionaram a ocorrência de reações com a forma clínica – borderline, para reações 

reversas (RR) e a lepromatosa para as reações tipo 2 (RT2) (Saunderson, Gebre et 

al., 2000c; a; b; Araújo, 2003; Ranque, Van Thuc et al., 2007; Souza, 2010) assim 

como a forma multibacilar (Saunderson, Gebre et al., 2000c; a; b; Penna, Pinheiro et 

al., 2008).  A maior carga bacilar também se encontra como fator de risco para a 

ocorrência de reações (Rodrigues, Almeida et al., 2000; Brito, Ximenes et al., 2008).  

Além desses fortes fatores, esses e outros autores ainda citaram como condições 

associadas à ocorrência de reações: o fato de iniciar o tratamento e o fato de, no 

diagnóstico, o paciente já se apresentar com reação ou com algum grau de 

incapacidade.  Além disso, um paciente que apresenta reação no início tem uma 

tendência a apresentar outros episódios mais tardiamente. Balagon (2010) observou 

uma maior frequência, assim como maior severidade e um tempo mais prolongado, 

de reações entre pacientes que utilizaram esquema MDT 12 doses em relação ao 

tratamento de 24 doses (Balagon, Gelber et al., 2010).   

Não se tem visto associação concordante entre diversos estudos de 

episódios reacionais no que se refere a faixa etária e sexo dos acometidos com 

hanseníase. 

A ideia de que a genética pode influenciar a resposta imune na pessoa 

doente já fora proposta nos anos setenta e suportada por investigações 

subsequentes.  É evidente hoje que a influência genética em resposta ao M.leprae 

ocorre tanto em nível da resposta inata ao organismo invasor como, se no caso 
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dessa resposta ser inadequada, na determinação do grau de imunidade celular 

específica decorrente da infecção. Estima-se que mais que 95% das pessoas são 

resistentes à hanseníase (Scollard, Adams et al., 2006; Vries, Mehra et al., 2008). 

O fato é que diferentes tipos de reações parecem ter diversos 

mecanismos imunológicos.   Durante a reação tipo 1, por exemplo, um aumento na 

expressão de genes para diversas citocinas proinflamatórias são bem 

documentados enquanto que, na reação tipo 2, há uma tendência para uma 

inabilidade em desenvolver essa imunidade mediada por células mas uma 

canalização para uma atividade imune humoral. (Scollard, Adams et al., 2006).  Um 

tratamento efetivo leva à intensa destruição dos bacilos com abundante produção de 

material antigênico para o sistema imune. 

As maiores complicações da hanseníase são os estados reacionais Tipo 

1 e Tipo 2 e ocorrem em torno de 30% dos pacientes (Rodrigues, 2011) e até 60%, 

principalmente entre os multibacilares e durante o tratamento (Blatt, 2001; Kumar, 

Dogra et al., 2004; Scollard, Adams et al., 2006; Teixeira, Silveira et al., 2010).  É 

importante reconhecer que ambas as condições podem resultar em perda 

permanente da função neural (Kahawita, Walker et al., 2008).  

Neurite é definida como uma inflamação de um tronco nervoso periférico 

que pode ou não levar ao dano funcional (qualquer redução sensitiva ou motora) 

(Kahawita, Walker et al., 2008).  Os nervos mais acometidos são os ulnares e 

medianos nos membros superiores, fibular comum e tibial posterior nos membros 

inferiores e facial e grande auricular no segmento cefálico (Araújo, 2003).  A reação 

caracteriza a neurite silenciosa quando se instala sem apresentar o quadro clínico 

de dor e espessamento do nervo.  O médico precisa estar atento para detectar o 

quadro em exame cuidadoso dos troncos nervosos periféricos. No Nepal, 13% dos 

pacientes desenvolveram neuropatia silenciosa.  Na maioria dos casos nesse 

estudo, essa neuropatia já se apresentava no momento do diagnóstico ou 

desenvolvia durante o primeiro ano de MDT (Van Brakel e Khawas, 1994; Lockwood 

e Kumar, 2004).  Em estudo realizado em Fortaleza, em 2007, 5,6% apresentavam 

neuropatia silenciosa (Leite, De Oliveira Lima et al., 2011). 

Sem tratamento adequado, frequentemente, a neurite torna-se crônica e 

evolui, passando a evidenciar o comprometimento dos nervos periféricos: a perda da 

capacidade de suar (anidrose), a perda de pelos (alopecia), a perda das 
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sensibilidades térmica, dolorosa e tátil, e a paralisia muscular, dando origem às 

incapacidades e deformidades (Brasil, 2002). 

Assim sendo, a avaliação neurológica deve ser realizada no momento do 

diagnóstico, semestralmente e na alta do tratamento, na ocorrência de neurites e 

reações ou quando houver suspeita das mesmas, durante ou após o tratamento 

MDT e sempre que houver queixas.  Deve-se realizar o teste da sensibilidade dos 

olhos, mãos e pés.  Utiliza-se o conjunto de monofilamentos de Semmes-Weinstein, 

seis monofilamentos: 0,05g, 0,2g, 2g, 4g, 10g e 300g.  Devem-se testar pontos de 

sensibilidade em mãos e pés com esses monofilamentos e para os olhos utiliza-se o 

fio dental. Considera-se alteração da sensibilidade, ausência de resposta ao 

filamento mais pesado que o de 2g (Brasil, 2002).    

Listam-se a seguir os graus de incapacidade (Brasil, 2002): 

- Grau 0: Nenhum problema com os olhos, mãos e pés devido à 

   Hanseníase; 

- Grau 1:  Diminuição ou perda da sensibilidade nos olhos, diminuição ou 

    perda da sensibilidade nas mãos e ou pés; 

- Grau 2:  Lagoftalmo e/ou ectrópio; triquíase; opacidade corneana 

  central; acuidade visual menor que 0,1 ou não conta dedos a 6 m de 

  distância;  Mãos: lesões tróficas e/ou lesões traumáticas; garras; 

  reabsorção; mão caída; Pés: lesões tróficas e/ou lesões traumáticas;  

  garras; reabsorção; pé caído; contratura do tornozelo. 

 

5.1 RT1 – Reação reversa 

 

Reação Tipo 1 (RT1) ou Reação Reversa (RR) é caracterizada pelo 

desenvolvimento de processo inflamatório agudo de lesões de pele, nervos ou 

ambos.  Lesões novas ou preexistentes tornam-se infiltradas e podem ulcerar.  

Mãos, pés e rosto também podem tornar-se edematosas, mas raramente se 

caracterizam por sintomas sistêmicos (Kahawita, Walker et al., 2008).  É 

considerada reação mediada pela imunidade celular e representa melhora (up-

grading) ou piora (down-grading) clinicamente indistinguíveis.   

RT1 são frequentemente encontradas em indivíduos após iniciar MDT 

(Lockwood e Sinha, 1999). Tendem a surgir mais precocemente no tratamento, entre 

o segundo e o sexto meses e na forma dimorfa (Araújo, 2003).  Esta forma clínica foi 
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considerada um forte fator de risco para a ocorrência da RT1, mas formas polares 

também podem experimentar essa reação (Lienhardt e Fine, 1994).   Ainda é citado 

como fatores de risco, a doença difusa, a positividade em esfregaços intradérmicos, 

a idade mais avançada e o puerpério, principalmente nos seis primeiros meses pós-

parto. Os pacientes com graus de incapacidade 1 e 2 no início do tratamento tendem 

a ter mais reações (Schreuder, 1998; Lockwood e Sinha, 1999; Kumar, Dogra et al., 

2004; Leite, De Oliveira Lima et al., 2011)  .   Existem relatos de que o risco para 

neuropatia aumenta de forma significativa em idosos, nos casos de diagnóstico 

tardio e segundo o número de nervos espessados no momento do diagnóstico ou, 

ainda, durante a evolução da RR (Saunderson, Gebre et al., 2000c; Ranque, Van 

Thuc et al., 2007).  Episódios de reação reversa também têm sido associados a 

fatores de risco como lesões faciais e vacinação BCG (Amb/Cfm - Foss Nt e M, 

2003).  Nos pacientes com neurite pré-tratamento, o risco permanece por todo o 

tempo.  O que limita essa evidência é que essa restrição de pacientes com neurite 

pré-tratamento, reduz bastante o número de casos em avaliação. 

A prevalência de RT1 varia na literatura.  Como citado em estudos no Rio 

de Janeiro, 26% dos bacilíferos positivos apresentaram RT1 num curso de dois anos 

(Nery, Vieira et al., 1998).  No Nepal, em pacientes dimorfos, 30% desenvolveram 

RT1(Van Brakel, Khawas et al., 1994). Na Índia, 19,8% apresentavam RT1 à 

primeira apresentação (Van Brakel, Nicholls et al., 2005).  E no Vietnã se verificou a 

prevalência de 29,1% de RT1 (Ranque, Van Thuc et al., 2007).   No Zaire (Lienhardt 

e Fine, 1994) reações tipo 1 foram observados em 48% dos pacientes MB. Embora 

RR geralmente ocorra no início do tratamento, tem-se reportado a ocorrência dessa 

reação no momento do diagnóstico em 3% a 6% em maioria das vezes ou em até 

28% (Lienhardt e Fine, 1994; Balagon, Gelber et al., 2010). 

O tratamento das reações Tipo 1 é feito com doses imunosupressoras de 

corticoide em tempo prolongado.  Não existe um consenso na dosagem e tempo de 

uso do corticoide, mas um estudo na Índia mostrou benefício de um tempo mais 

prolongado de corticoide para RT1 e muitos pacientes necessitavam de tratamento 

adicional do corticoide por persistência da reação (Brasil, 2002; Rao, Sugamaran et 

al., 2006; Who, 2006). 
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5.2 RT2 – Eritema nodoso 

A reação tipo 2 (RT2), comumente chamada de eritema nodoso, 

apresenta-se como nódulos ou pápulas eritematosas que podem se difundir, ulcerar, 

necrotizar.   Costuma tornar-se uma doença sistêmica com febre, dores musculares, 

articulares, prostração.  Neurite também pode fazer parte desse processo e é 

importante reconhecer o envolvimento neural para prevenir o dano permanente 

(Kahawita, Walker et al., 2008).  

RT2 ainda pode evoluir entre outros quadros, com orquite, irite e dano 

hepático. Trata-se de uma síndrome desencadeada por imunocomplexos e há 

aumento de citocinas séricas, como o fator de necrose tumoral alfa e o interferon 

gama (Araújo, 2003). 

Na era da monoterapia com dapsona registrava-se a ocorrência de ENH 

em 50% dos LL e 25% dos BL (Lockwood, 1996).  Esses valores foram  reduzidos 

com a introdução da MDT, provavelmente pela introdução da clofazimina no 

esquema (Lockwood e Sinha, 1999). 

No Brasil 37% de novos casos de BL e LL apresentaram eritema nodoso 

hanseniano (ENH) (Nery, Vieira et al., 1998). Observa-se RT2 nas formas 

virchowianas e dimorfas (Araújo, 2003); confirmado por Pocaterra (2006) que 

também cita: RT2 ocorre em 50% dos casos de hanseníase lepromatosa e podem 

recidivar e persistir por vários anos; também descrito por Kumar (2004): mais de 

64% dos pacientes com RT2 apresentaram mais de um episódio de RT2 num estudo 

da Índia; e Talhari (1997):  RT2 repetem-se e evoluem indefinidamente em surtos 

subentrantes. Contudo, dados da Índia e Mali sugerem que as taxas de recidiva são 

mais altas dentre os IB elevados mesmo que receberam 24 doses de multidroga 

terapia (Lockwood e Suneetha, 2005).   

As reações ocorrem mais frequentemente durante o primeiro ano da MDT 

e um terço já chega com o quadro reacional (Bleumink, 1998; Araújo, 2003).   LL e 

IB elevado (>4) foram demonstrados como fator de risco para RT2 (Pocaterra, Jain 

et al., 2006).  Gravidez, puberdade, doenças intercorrentes, vacinação e estresse 

foram implicados com o desenvolvimento de ENH (Amb/Cfm - Foss Nt e M, 2003). 

Casos moderados e graves de RT2 devem ser tratados e a talidomida é 

medicação muito eficaz reduzindo os sintomas rapidamente.  Problemas com seu 
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efeito teratogênico limita o uso da talidomida em mulheres de idade fértil e o uso do 

corticoide torna-se necessário.  Tem-se reportado que pacientes recebendo 

esteroides para ENH desenvolvem mais efeitos adversos que comparados aos 

pacientes com RT1, provavelmente devido a uma maior duração de tratamento no 

grupo RT2 (Sugumaran, 1998). 
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6 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Apesar de todos os dados favoráveis, do ponto de vista da aplicação 

prática, o esquema terapêutico atualmente em uso ainda apresenta algumas 

limitações, incluindo a prolongada duração do tratamento, que se tornou um dos 

principais obstáculos à implementação da MDT, particularmente onde a 

infraestrutura de saúde é fraca e de difícil acesso.  Com a descentralização dos 

serviços de saúde, os centros de atenção primária e saúde da família assumem as 

condutas de diagnóstico e tratamento da hanseníase que deverá continuar como um 

problema de saúde pública ainda por longo tempo (Scollard, Adams et al., 2006). 

 Proporções de recidiva após tratamento com 24 doses do esquema da 

OMS são extremamente baixas para PB e MB tendo-se apresentadas em torno de 

1% em média de cinco anos de observação pós alta (Becx-Bleumink, 1992).  

Baseado nas baixas taxas de recidivas houve espaço para encurtar o tratamento 

para 12 doses embora alguns trabalhos tenham sugerido que as taxas de recidiva 

após MDT possam ser significativamente mais altas em pacientes MB com um IB 

inicial ≥ 4 (Lockwood e Kumar, 2004). 

A apresentação sobre a necessidade e justificativa para considerar um 

regime de MDT uniforme para tratar todos tipos de hanseníase, independentemente 

da classificação clínica foi realizada pelo Dr. MD Gupte. O encurtamento e 

simplificação do regime da droga pelo MDT com a introdução de um regime uniforme 

tornará mais fácil promover apoio logístico, simplificará o sistema de informação e 

facilitará o treinamento. Então, em 2002, o grupo assessor técnico da OMS propôs 

que um estudo deveria ser feito comparando estes dois esquemas para avaliar a 

possibilidade de ser administrado um tratamento único independentemente da forma 

clínica dos pacientes (Who, 2002).   

Atualmente a OMS/MS-Brasil está explorando possibilidades para 

introduzir um tratamento uniforme curto para todos os tipos de pacientes de 

hanseníase, chamado Multidroga Terapia Uniforme (U-MDT) como substituto da 

atual multidroga terapia regular (R-MDT).  Chamamos de R-MDT o esquema 

terapêutico atualmente em uso pelo MS: 12 meses de tratamento com MDT, 

composta por três drogas, rifampicina, dapsona e clofazimina, para MB e 6 meses 

com MDT composta por rifampicina e dapsona, para PB;  é conhecido como U-MDT 

a opção terapeutica utilizando as três drogas do esquema MB – rifampicina, 
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dapsona e clofazimina - do esquema regular, porém, durante seis meses, 

independente da classificação clínica, PB ou MB. 

 O Centro de Dermatologia Dona Libânia – CDERM, centro de referência 

nacional em dermatologia sanitária, em Fortaleza (CE), junto ao Centro de 

Referência Alfredo da Matta em Manaus (AM) são os serviços onde se executa esse 

estudo.   

O projeto original tem como objetivo estudar as recidivas em pacientes 

multibacilares e a aceitabilidade dos paucibacilares ao novo esquema único 

proposto. 

Embora que se venha observar um percentual de recidiva aceitável no 

ponto de vista da saúde pública, com uma boa aceitabilidade do tratamento, com as 

vantagens de não ser necessária uma classificação da doença para a introdução do 

esquema, facilitando a distribuição dos blísteres e o trabalho dos profissionais de 

saúde no campo, foi proposto, como braço dessa pesquisa, implementá-la com o 

estudo do padrão dos episódios reacionais nos pacientes que receberem o U-MDT. 

São reconhecidos os efeitos danosos desses episódios reacionais como 

os efeitos adversos das principais drogas, corticoide e talidomida, utilizadas para 

controle dessas reações. Estudos com  a redução do tempo no esquema de 

tratamento, de 24 para 12 doses (Balagon, Gelber et al., 2010) acusaram em um 

aumento na frequência, duração e gravidade nos pacientes que utilizaram o 

esquema mais curto. E não se conhece como os pacientes se comportam, 

especificamente no que se refere aos episódios reacionais, ao uso do novo 

esquema com 6 doses.  Pergunta-se: 

a) Qual o perfil dos pacientes hansenianos com episódios reacionais tratados 

com U-MDT? 

b) Será necessária a utilização de doses maiores da medicação de controle 

das reações ou necessário o seu uso em tempo mais prolongado em 

pacientes com hanseníase tratados com U-MDT, por apresentar maior 

intensidade ou uma maior frequência de reações? 
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7 OBJETIVOS 

7.1 Objetivo Geral 

Caracterizar o padrão de ocorrência e fatores determinantes de episódios 

reacionais hansênicos em pacientes com hanseníase tratados com U-MDT versus 

aqueles tratados com R-MDT, em dois centros de referência em hanseníase no 

período de até cinco anos pós alta. 

 

7.2 Objetivos específicos 

 

1 - Identificar a magnitude e frequência dos episódios reacionais 

hansênicos em dois centros de referência em hansenísase no Brasil. 

2 - Mensurar os episódios reacionais hansênicos nos dois grupos de 

pacientes com distintos tratamentos em dois centros de referência em hanseníase 

no Brasil. 

3 - Identificar os fatores demográficos, clínicos e epidemiológicos 

associados aos episódios reacionais nos diferentes grupos de tratamento em dois 

centros de referência em hanseníase no Brasil. 
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8 METODOLOGIA 

 

8.1 Tipo de estudo e local 

 

O presente trabalho é um componente do estudo intitulado U-MDT 

Leprosy Clinical Trial – Brazil (U-MDT/CT-Br) para determinar a efetividade do 

esquema uniforme de MDT de seis doses (U-MDT) em pacientes de hanseníase, 

planejado e coordenado pelo Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de 

Brasília, com a participação do instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da 

Universidade de Goiás e com o financiamento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, executado em dois centros de 

referência nacional do Ministério da Saúde: Dona Libânia – CDERM, de Fortaleza 

(CE) e Alfredo da Mata em Manaus (AM).  

Foi, então, proposto, estudar o padrão de ocorrências dos episódios 

reacionais nos pacientes em uso do U-MDT. Trata-se, portanto, de um estudo de 

intervenção usado para comparar os episódios reacionais em dois grupos de 

tratamento: U-MDT (tratamento uniforme com seis doses em qualquer forma clínica 

da hanseníase) versus R-MDT (tratamento regular com seis doses para PB e  doze 

doses para MB). 

 

8.2 População em estudo 

 

Foram incluídos no estudo todos os pacientes com o diagnóstico de 

hanseníase que procuraram os centros de referência em hanseníase, CDERM, 

Dona Libânia, em Fortaleza, estado do Ceará e Alfredo da Matta, em Manaus, 

estado do Amazonas que aceitaram participar do projeto e cumpriram com os 

critérios de inclusão/exclusão pré-determinados (abaixo descritos), no período de 

março de 2007 a fevereiro de 2012. 

No intercurso de recrutamento, por motivo de aprimorar o 

acompanhamento dos pacientes e por se dar ênfase aos multibacilares que são o 

alvo principal do estudo, os casos com lesão única passaram a não ser mais 

recrutados e, em seguida, resolveu-se recrutar somente os casos multibacilares, isto 

é, com mais de cinco lesões. 
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Uma equipe multidisciplinar composta de doze médicos, entre 

hansenólogos, dermatologistas, infectologistas, neurologistas e patologistas, nove 

enfermeiras, cinco fisioterapeutas e cinco bioquímicos junto a uma equipe técnica de 

apoio, foi responsável pelo recrutamento e monitorização dos pacientes. 

Todos os pacientes examinados como suspeita de hanseníase nos 

centros referidos entre março de 2007 e fevereiro de 2012 foram registrados no 

screening log, como referido na figura 5 (Penna, Pontes et al., 2012). Foram 

examinadas 8.755 pessoas dos quais apenas 6.933 eram procedentes das zonas 

metropolitanas de Manaus ou Fortaleza. Destes, 3.217 foram diagnosticados como 

hanseníase.   

Finalmente, foram recrutados para o estudo 858 pacientes dentre os 

diagnosticados como hanseníase que atendiam aos seguintes critérios:   

1)  Pacientes novos de hanseníase entre 5 e 65 anos de idade, sem tratamento 

anterior recente, isto é, que tenham submetido a tratamento há mais de cinco anos;   

2)   Pacientes que retornaram ao tratamento por faltas ou recidivas desde que a 

última dose tivesse sido há mais de cinco anos antes da data de reinício do 

tratamento;  3)  Pacientes que aceitaram participar do estudo assinando o termo de 

consentimento livre e esclarecido.  No caso de abaixo de 18 anos, consentimento 

escrito pelos pais ou responsáveis. 

Foram excluídos do estudo os pacientes que recebiam tratamento para 

tuberculose ou faziam uso de esteroides para outras doenças que não hanseníase; 

com diagnóstico ou sinais claros de AIDS; e com diagnóstico de hanseníase neural 

pura (figura 5). 

 



30 

 

 

Figura 5: Screening Log para o recrutamento de pacientes entre março de 2007 e fevereiro de 2012, 
em Manaus e Fortaleza, Brasil.     

 

Fonte: Penna (2012), modificado. 

 

654 (76,2%) pacientes foram acompanhados regularmente até a data do 

encerramento do estudo ou a ocorrência do primeiro episódio reacional.  Os demais 

foram acompanhados em média por 531 (mediana de 370) dias e foram afastados 

pelos seguintes motivos:  1) efeitos adversos: 23 pacientes; 2) Doenças 

intercorrentes: 3 pacientes;       3) óbito: 7 pacientes; 4) paciente desejou ser 

retirado: 5 pacientes;  5) perdido no seguimento, por outros motivos: 158 pacientes.  

A tabela 1 mostra os motivos em cada grupo. 

 

Tab. 1 – Pacientes que não concluíram o tempo de observação e causas. 

 U-MDT/PB R-MDT/PB U-MDT/MB U-MDT/MB 

Efeitos adversos   6 1 7 9 

Doença intercorrente   1 0 0 2 

Transferência   2 0 4 2 

Paciente desejou ser retirado   1 2 1 1 

Óbito   0 0 6 1 

Perdidos no seguimento por  

outras causas 

 24   42 44 48 
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Como desfecho, foi considerado o primeiro episódio reacional.  Em 

pacientes que já apresentavam sinais de reação no início do estudo, considerou-se 

o segundo. Para os PB, registrou-se a reação a partir do início da observação.  Para 

os MB, considerou-se a primeira ocorrência após o sexto mês de tratamento.  Os 

pacientes com reação ficaram distribuídos conforme visto na figura 6. 

 

Figura 6 – ocorrência de reações. 

 

Fonte: do autor 

Após classificação como paucibacilar (PB) ou multibacilar (MB), de acordo 

com a classificação operacional (Brasil, 2002) da OMS por contagem de lesões -  

<= 5, PAUCIBACILAR; > 5, MULTIBACILAR - os pacientes, PB e MB, foram 

estratificados em dois grupos, de acordo com o tratamento instituído, com base no 

sorteio executado para esquema regular ou uniforme, o que garantiu a realização de 

uma comparação válida entre os esquemas de tratamento R-MDT (controle) e        

U-MDT (experimental) em cada subgrupo (Anexo 1).  Os pacientes também foram 

classificados clinicamente segundo Ridley e Jopling que a propuseram em 1966 

(publicado no International journal of leprosy and other mycobacterial diseases).  A 

classificação de Ridley & Jopling adota subgrupos dentro do espectro, que se baseia 

em critérios clínicos e bacteriológicos, e enfatiza os aspectos imunológicos e 

histopatológicos que são as formas tuberculoide (TT), virchowiano (VV ou LL) e as 

formas intermediárias dependendo da aproximação do polo predominante: BT 
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(borderline-tuberculoide), BL (borderline-lepromatosa ou BV, borderline-virchowiana) 

ou BB (borderlline-borderline) forma mais intermediária.  Quando não definido ainda, 

chamou-se de forma indeterminada (HI). 

O sorteio dos pacientes foi feito através de uma planilha previamente 

preparada (anexo 2) contento uma numeração coberta (tipo raspadinha) que 

indicava o tipo de tratamento a realizar: para os números pares, os pacientes foram 

submetidos ao esquema regular e para os  ímpares, o esquema uniforme.  Essa 

informação era conhecida em momentos diferentes de acordo com a classificação 

operacional do caso.   Para os pacientes PB o número foi no início do 

tratamento, pois era necessário conhecer-se qual esquema iria ser utilizado logo no 

início, duas drogas (R-MDT/PB, chamado de grupo 2) ou três drogas  (U-MDT/PB, 

chamado de grupo 1); nos MB, o sorteio foi realizado no sétimo mês de tratamento, 

quando se decidiu pela continuação do tratamento até doze doses ou suspensão 

naquele momento, de acordo com o número revelado, par (pela continuação, 

chamado grupo 4) ou ímpar (pela suspensão, chamado grupo 3), pois, independente 

do esquema a ser utilizado, eram utilizadas três drogas por seis meses.  O que 

diferencia nesse grupo é o tempo de tratamento, 6 meses (U_MDT) ou 12 meses 

 (R-MDT). 

Ao final do sorteio os grupos foram definidos da seguinte forma (fig.7): 

GRUPO 1 – pacientes PB experimentais para os quais foi administrado o 

tratamento U-MDT, 3 drogas durante 6 meses. 

GRUPO 2 – grupo controle formado de pacientes PB aos quais foi 

administrado o tratamento R-MDT, 2 drogas durante 6 meses. 

GRUPO 3 – pacientes MB experimentais para os quais foi administrado o 

tratamento U-MDT, 3 drogas durante 6 meses. 

GRUPO 4 – grupo controle de pacientes MB aos quais foi administrado o   

tratamento R-MDT, 3 drogas durante 12 meses. 
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Figura 7 – Distribuição dos pacientes recrutados 

 

Fonte: do autor 

 

8.3 Coleta de dados 

 

Os pacientes foram caracterizados quanto aos aspectos socioeconômicos 

e parâmetros clínicos.  Foram colhidas amostras de esfregaços dérmicos para 

pesquisa de BAAR e de sangue para estudo hematológico e bioquímico e teste do 

ML-FLOW para detecção de anticorpos anti-Mycobacterium leprae phenolic 

glycolipid-I (PGL-I).  Também foram colhidas amostras histológicas para estudo 

histopatológico em todos os pacientes. 

O grupo de estudo é composto pelos grupos 1 e 3 que receberam o 

esquema U-MDT, de três  drogas durante seis meses.  O grupo controle é composto  

pelos grupos 2 (PB/R-MDT, duas drogas por seis meses) e 4 (MB/R-MDT, três 

drogas durante 12 meses). 

As variáveis estudadas foram: Grupo de tratamento: 1-UMDT_PB, 2-

RMDT_PB, 3-UMDT_MB e 4-UMDT_MB.  Sexo.  Idade, estudada em seus números 

absolutos e divididos em grupos de 6 a 15, 16 a 29, 30 a 49 e 50 anos e mais.  

Vacinação BCG: 0, 1 ou 2 cicatrizes.  Cor do paciente: branca, negra, amarela ou 

parda.  Tipo de lesão:  mácula, placa, pápula, infiltração difusa, nódulo e área 
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anestésica.  Cor da lesão: hipocrômica, eritematosa, hipercrômica e normocrômica.  

Sensibilidade da lesão:  alterada, duvidosa ou normal.  Número de lesões:  em seus 

valores absolutos ou em grupos de zero, 1 lesão, 2 a 5 lesões e 6 e mais.  Número 

de nervos acometidos no ato da inclusão no estudo: em seus valores absolutos e em 

grupos: zero, 1, 2 a 5 e 6 nervos ou mais.  Baciloscopia do raspado intradérmico: 

positivo ou negativo e seu valores quantitativos (IB), de 0 a 6.  Pesquisa do MLFlow: 

positivo ou negativo e seus valores quantitativos (intensidade): 1 a 4.  Classificação 

operacional: PB ou MB.  Classificação clínica(R&J): HI, TT, LL, BT, BB, BL. 

A variável dependente estudada é a ocorrência de reação, seja Reação 

Tipo 1, Reação Tipo 2 ou Neurite Pura. É, portanto, o evento, a reação em sua 

primeira ocorrência após a inclusão no estudo, independente de ter apresentado ou 

não a reação antes ou no ato da inclusão.  Foi estudada a ocorrência de reações 

especialmente nos multibacilares, tendo sido, nesta situação, considerado o primeiro 

episódio reacional após 183 dias (após seis meses de tratamento) uma vez que, nos 

multibacilares, nesse período, o tratamento, independentemente do grupo regular ou 

uniforme, é o mesmo, e só iriam se diferenciar no sétimo mês, quando,  no primeiro, 

se continuou o esquema até completar doze doses e no segundo, o esquema foi 

suspenso. 

Foi considerado RR todo processo de exacerbação de lesões com edema 

ou eritema, novas ou antigas, acompanhadas ou não de neurite.   

RT2 incluía o eritema nodoso hanseniano (ENH), eritema polimorfo, 

linfadenites, irite/iridociclite, artrite,  orquite associados ou isolados, acompanhados 

ou não de neurite. 

A neurite foi reconhecida como nervos espessados e/ou dolorosos, não 

inclusos nas reações RR/ENH.  Neurite poderia se manifestar silenciosamente tendo 

sido reconhecida somente pela perda de função neuromuscular como diminuição 

progressiva da sensibilidade ou da força de algum grupo muscular. 

Pacientes com característica de RR e ENH, foram classificados como 

reação mista, associados ou não de neurite. 

Outras classificações para neurites foram avaliadas, como pacientes que 

já iniciaram com reação, em conjunto ou com RR, ENH ou neurite, desta vez, 
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podendo haver associações entre si;  ou como reações puras ou associadas com 

neurite. 

As doses foram ajustadas de acordo com o peso, da seguinte forma: 

Pacientes até 50 Kg de peso corporal tomam doses infantis e pacientes acima de 50 

Kg de peso corporal tomam doses de adultos (ver anexo 3). 

Todos esses dados foram anotados nos formulários de registros clínicos 

(CRF) e digitados no computador através do EPIDATA para análise. 

8.4 Acompamhamento 

Todos os pacientes foram solicitados a retornarem, uma vez por mês, ao 

ambulatório para avaliação médica e foram monitorados quanto a sinais de reações 

hansênicas e danos neurais ou efeitos adversos bem como para receber seu 

tratamento mensal, conforme a prática atual.  Além disso, foi-lhes orientado quanto 

aos sinais de ocorrência de uma reação hansênica ou lesão neural, bem como a 

efeitos adversos dos medicamentos em uso e para que procurassem a 

clínica/ambulatório imediatamente caso isso ocorresse.  Essas intercorrências foram 

registradas no CRF. 

Exames laboratoriais, hemograma completo e transaminases para 

alterações hepáticas foram avaliados mensalmente com o intuito de conhecer os 

efeitos adversos e toxicidades. 

Caso um paciente tenha desenvolvido um episódio reacional ou lesão 

neural funcional, foi recomendado proceder ao tratamento apropriado para a reação 

e permaneceu no estudo.  Todos os episódios reacionais e de lesão neural funcional 

foram registrados.  Na dificuldade do reconhecimento de uma reação ou recidiva, um 

especialista experiente e independente foi consultado. 

Após o tratamento e durante o acompanhamento anual foi realizada 

baciloscopia de esfregaços de pele nos pacientes MB com baciloscopia inicial 

positiva. 

Todos os pacientes do grupo 3 (MB/U-MDT) foram examinados 

mensalmente após o término do tratamento (sexto mês),  para verificar episódios 

reacionais e lesões neurais funcionais, até completar 12 meses, por se tratar de um 
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paciente MB, pois seu grupo controle, em tratamento regular, foi também 

acompanhado mensalmente por 12 meses. 

Todos os pacientes foram alvo de acompanhamento ativo anual, para 

verificar episódios reacionais, lesões neurais funcionais e recidivas, por até cinco 

anos depois de encerrado o tratamento. 

8.5 Análise de dados 

A fim de comparar as características de linha de base dos grupos, foi 

utilizado o teste de qui quadrado de Pearson. A frequência de reação em tempo foi 

analisada usando a função de sobrevivência de Kaplan-Meier comparando os dois 

grupos de estudo. O teste estatístico utilizado foi o teste logrank. Para a análise do 

tempo de sobrevivência, o zero foi o tempo em que o tratamento começou, logo no 

início para PB e após seis meses para MB. Dados estatisticamente significantes 

foram aqueles com uma probabilidade (valor p) inferior a 0,05. 

A modelagem multivariada levou em consideração as variáveis coletadas 

que poderiam influenciar na ocorrência da reação de acordo com a literatura ou 

aquelas que, no modelo inicial, se mostraram estatisticamente associadas com o 

primeiro episódio reacional para um p <0,20.  Foram mantidas no modelo final como 

variáveis explicativas da reação somente aquelas variáveis que mostraram 

associados à ocorrência da reação com um nível de significância 5%.  

Toda a análise foi feita utilizando-se o programa estatístico Stata 10.0. 

8.6 Considerações de ética 

Este estudo foi realizado dentro dos regulamentos de pesquisa 

internacionais (Helsínquia) e brasileiros.  Foi aprovado por três comitês de ética 

regionais de todos os estados envolvidos e pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde (CNS) / Ministério da Saúde 

(MS), em 17 de fevereiro, 2006, sob protocolo de número 001/06.  Consentimento 

escrito e assinado foi exigido de todos os pacientes antes de sua inclusão no estudo. 

Para os pacientes com idade entre 6 e 17 anos, o consentimento escrito dos pais 

era obrigatório (anexo 4). Confidencialidade dos dados foi rigorosamente garantida. 

Os pacientes estavam livres para deixar o estudo, se assim o desejassem, e optar 

pelo regime R-MDT fora do estudo. [ClinicalTrials.gov identificador - NCT00669643]. 
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9 RESULTADOS 
 

Dos 858 pacientes estudados, 675 (78,7 %) foram classificados como 

multibacilares e 183 (21,3%) como paucibacilares e não houve diferença estatística 

entre a classificação operacional e a distribuição dos grupos de acordo com os 

esquemas uniforme e regular (p = 0,530).  Os pacientes encontram-se distribuídos 

segundo a classificação de Ridley e Jopling (R&J) conforme vistos na tabela 2, 

reservando os maiores percentuais às formas BT (37,9%) e BL (31,6%). 

Tabela 2 - Pacientes com Hanseníase:  

Classificação clínica (R&J) e operacional . 

Clínica PB       % MB       % Total        % 

HI 18 9,8 1 0,2 19 2.2 

TT 55 30,1 0 0,0 55 6.4 

LL 0 0,0 142 21,0 142 16.5 

BT 107 58,5 218 32,3 325 37.9 

BB 3 1,6 43 6,4 46 5.4 

BL 0 0,0 271 40,2 271 31.6 

Total 183 100,0 675 100,0 858 100.00 

 

Observou-se que 454 pacientes (52,9% do total) apresentaram reação em 

algum momento do período observado. Em proporção ao total dos casos, 39,43 % 

dos pacientes apresentaram RR, 15,64%, ENH, 2,86%, reação mista e 42,07%, 

neurite. Os pacientes que apresentaram reação no período de observação do 

estudo, o fizeram em 52% até os 6 meses, 74% até 1 ano da inclusão e 90% dos 

episódios reacionais se manifestaram até os dois anos da inclusão no estudo.  

Esses valores são semelhantes tanto para PB como MB. 

Dos 454 pacientes que apresentaram reação, 82 (18%) já se 

apresentavam com reação no momento da inclusão no estudo e 417 pacientes 

foram fazer reação após a inclusão.  A tabela 3 mostra a distribuição dos episódios 

reacionais para os PB: 31 e, para os MB: 289. Nos MB só foram registrados o 

episódios reacionais após o sexto mês de tratamento quando o esquema passou a 

ser diferente para os dois grupos, uniforme e regular.   
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Tabela 3 - Pacientes com Hanseníase:  

Ocorrência de Episódios Reacionais nos grupos de tratamento. 

                  PB                  MB 

Tipo  RMDT (%) UMDT (%)   Total RMDT (%) UMDT (%)    Total 

RR 6  (40,0) 9  (60,0) 15 58  (50,0) 58  (50,0) 116 

ENH - - - 33  (54,1) 28  (45,9) 61 

R. Mista - - - 5  (50,0) 5  (50,0) 10 

Neurite 6  (37,5) 10  (62,5) 16 40  (39,2) 62  (60,8) 102 

Total 12  (38,7) 19  (61,3) 31 136  (47,1) 153  (52,9) 289 

Nota: 1 - PB, episódios reacionais após a inclusão.  

          2 - MB, episódios reacionais após o 6º mês de tratamento.  
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A tabela 4 mostra as principais variáveis com as classificações 

operacionais, PB e MB nos dois grupos de tratamento, regular e uniforme, com os 

valores de p confirmando a equidade da distribuição dos casos.   

Tabela  4 – Distribuição dos pacientes com hanseníase: variáveis estudadas      
segundo a classificação operacional e esquema de tratamento.                                           

 PB MB 

 Regular Uniforme 

p 

Regular Uniforme 

p  n = 91 n = 92 n = 318 n = 357 

Sexo     

Masculino 32(52%)   30(48%) 

0,715 

206(46%)  242(54%) 

0,409 Feminino 59(49%)  62(51%) 112(49%)  115(51%) 

Idade (anos)     

06 – 15   14(64%)   8(36%) 

0,115 

  23(61%)   15(39%) 

0,138 

16 – 29   24(57%) 18(43%)   67(42%)   92(58%) 

30 – 49   38(49%)  39(51%) 135(50%) 136(50%) 

50 – 65  15(36%)  27(64%)  93(45%)  114(55%) 

Cicatr. BCG     

Ausência 42(45%)  52(55%) 

0,181 

166(49%)  172(51%) 

0,376 Presença 47(55%)  39(45%) 148(46%)  176(54%) 

Cor da pele     

Branca 17(49%)  18(51%) 

0,69* 

  72(46%)    85(54%) 

0,452 

Negra  7(64%)   4(36%)   18(58%)    13(42%) 

Parda 67(49%)  70(51%) 228(47%)  257(53%) 

Num. lesões     

1 lesão 45(48%)  48(52%) 

0,713 

-                 - 

0,337 

2 a 5 lesões 46(51%)  44(49%) -                 - 

6 e mais -               - 267(48%)  290(52%) 

Infiltr. difusa -               -   50(43%)    67(57%) 
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Continuação da tabela 4 - Distribuição dos pacientes com hanseníase: variáveis 
estudadas segundo a classificação operacional e esquema de tratamento.                                            

 PB MB 

 Regular Uniforme 

p 

Regular Uniforme 

p  n = 91 n = 92 n = 318 n = 357 

Num. Nervos  

compromet. 

 

 

 

 

Zero 83(51%)  80(49%) 

0,63* 

172(45%)  213(55%) 

0,168 

1 nervo    3(38%)   5(62%) 43(43%)   56(57%) 

2 – 5 nervos    5(42%)   7(58%)   91(54%)   77(46%) 

6 e mais -            -  12(53%)   11(48%) 

Baciloscopia     

Negativa 88(51%)  85(49%) 

0,33* 

  89(46%)  103(54%) 

0,804 Positiva    3(30%)    7(70%) 229(47%)  254(53%) 

ML Flow     

Negativo  73(48%)  79(52%) 

0,308 

  85(49%)    88(51%) 

0,822 Positivo  18(58%)  13(42%) 232(46%)  268(54%) 

Clas. R&J     

HI 10(56%)    8(44%) 

0,37* 

...              ... 

0,56 

TT 32(58%)   23(42%) -                - 

LL -                -  60(42%)  82(58%) 

BT  48(45%)  59(55%) 105(48%)113(52%) 

BB    1(33%)   2(67%)  19(44%)     24(56%) 

BL -                - 134(49%)  357(51%) 

Nota: * teste exato de Fisher para amostras pequenas. 
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Para o total de pacientes, incluindo PB e MB, a curva de Kaplan-Meier 

demonstra que não há diferença na ocorrência de reações entre pacientes que 

utilizaram o esquema uniforme ou regular ao longo do tempo (Graf. 1; p=0,28). 

Gráfico 1 – Ocorrência de reações hansênicas no total de pacientes de acordo com 
o esquema utilizado.  
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Ao se observar o comportamento de sobrevida de reações em 

comparação com os grupos de tratamento, vê-se que os grupos paucibacilares 

fazem menos reações que os grupos multibacilares, independente do esquema de 

tratamento utilizado (p<0,001).  Comportamento semelhante se observa quando se 

comparam os pacientes conforme a classificação de R&J mostrando que as formas 

mais relacionadas com a classificação paucibacilar  (HI, TT, BT) fazem menos 

reações que as relacionadas com o multibacilar (Graf. 2; p<0,001). 

Gráfico 2 - Ocorrência de reações hansênicas no total de pacientes de acordo com o 
a classificação R&J. 
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Para os pacientes PB, a curva de Kaplan-Meier também demonstra que 

não há diferença na ocorrência de reações entre pacientes que utilizaram o 

esquema uniforme ou regular ao longo do tempo (Gráf. 3; p=0,20) assim como entre 

as formas clínicas (Graf. 4; p=0,89).  

Gráfico 3: Ocorrência de reações hansênicas nos  pacientes PB de acordo com o 

esquema de tratamento. 
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Gráfico 4 - Ocorrência de reações hansênicas nos  pacientes PB de acordo com o a 
classificação R&J. 
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Nota: 3 casos BB exclusos da análise. 
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Na análise de regressão simples ajustada pelo modelo de Cox, nos PB, 

mostra-se somente a baciloscopia como fator correlacionado a ocorrência de 

reações.  Faixa etária diferente da apresentada na tabela (menores de 20, 20 a 40 e 

50 anos e mais) foi analisada, com resultados semelhantes.  Ao utilizar-se o modelo 

de regressão múltipla com as variáveis com p < 0,20 e as citadas na literatura como 

possível fator de risco, novamente, somente a baciloscopia se mostra significativa 

(tabelas 5 e 6).   

Tabela 5 –  Ocorrência de reações hansênicas na análise de regressão simples 
ajustada pelo modelo de Cox em pacientes PB.  

 Reação Ausência de 
Reação 

Haz ratio p-valor  N % N % 

Sexo       

Feminino 19 15,70 102 84,30 

1,34 0,431 Masculino 12 19,35 50 80,65 

Idade       

06 - 15 a 6 27,27 16 72,73 

0,89 0,546 

16 – 29 a 5 11,90 37 88,10 

30 - 49 a    12 15,58 65 84,42 

50 + 8 19,05 34 80,95 

Cicatr.BCG       

Zero 18 19,15 76 80,85 

0,75 0,445 1 ou 2 13 15,12 73 84,88 

Cor         

Branca 6 17,14 29 82,86 

0,97 0,901 

Negra 1 9,09 10 90,91 

Parda 24 17,52 113 82,48 

Tipo lesão       

Mácula 12 19,05 51 80,95 

0,79 0,526 Placa 19 15,97 100 84,03 
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Continuação da tabela 5 - Ocorrência de reações hansênicas na análise de 
regressão simples ajustada pelo modelo de Cox em pacientes PB. 

 Reação Ausência de 
Reação 

Haz ratio p-valor  N % N % 

 Cor lesão           

Hipocrom. 15 17,44 71 82,56 

0,90 0,676 

Eritematosa 12 18,18 54 81,82 

Hipercrom. 4 13,79 25 86,21 

Normocrom. 0 0,00 2 100,00 

Sensibil.les       

Alterada 30 17,75 139 82,25 

0,69 0,496 

Duvidosa 0 0,00 5 100,00 

Normal 1 11,11 8 88,89 

No  lesões       

1 lesão 13 13,98 80 86,02 

1,47 0,292 2 - 5 lesões 18 20,00 72 80,00 

Nerv.compr.       

Zero 25 15,34 138 84,66 

1,46 0,160 

1 3 37,50 5 62,50 

2 – 5 3 25,00 9 75,00 

Baciloscop.       

Negativa 26 15,03 147 84,97 

4,19 0,003 Positiva 5 50,00 5 50,00 

ML Flow       

Negativo 24 15,79 128 84,21 

1,53 0,320 Positivo 7 22,58 24 77,42 
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Continuação da tabela 5 - Ocorrência de reações hansênicas na análise de 
regressão simples ajustada pelo modelo de Cox em pacientes PB. 

 Reação Ausência de 
Reação 

Haz ratio p-valor  N % N % 

Int. MLFlow       

0 24 16,00 126 84,00 

1,30 0,235 

1 4 17,39 19 82,61 

2 1 20,00 4 80,00 

3 2 40,00 3 60,00 

Clas. R&J       

HI 3 16.67 15 83.33 

1,13 0,472 

TT 8 14.55 47 85.45 

BT 17 15.89 90 84.11 

BB 3 100.00 0 0.00 

 

 

Tabela 6: Ocorrência de reações hansênicas em PB na análise 
de regressão múltipla ajustada pelo modelo Cox.  

 Haz. Ratio P>|z| [95% Conf. Interval] 

Sexo 1,40 0,412      0,62  3,12  

Idade 0,99 0,969      0,66   1,48  

No Nervos compr. 1,49 0,163      0,85  2,60   

Baciloscopia 5,09 0,002      1,82   14,22   
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Entre os multibacilares, 289 pacientes fizeram reação a partir do 6º mês 

de tratamento.  E, ao se trabalhar com reações a partir do 6º mês de tratamento em 

pacientes MB, não se verifica diferença em suas ocorrências quanto ao esquema de 

tratamento utilizado, regular ou uniforme no período observado (Graf. 5; p=0,869).  

As curvas se separam no sexto mês para se encontrarem novamente no 

décimo-oitavo mês.  No período em que as curvas se mostram separadas, há 

diferença na ocorrência de reações para maior frequência entre os UMDT (p=0,000). 

Pacientes classificados como BT se diferenciam na ocorrência de reações 

em relação ao resto dos grupos mais relacionados com a classificação MB: BB, BL e 

LL (Graf. 6; p=0,000).   À regressão de Cox, observa-se diferença no período de 360 

dias para as formas BL e LL ( p= 0,000 e p=0,001, respectivamente) e não 

significativo para BT em nenhum momento. 

Entre as formas clínicas classificadas por R&J para os MB, as diferenças 

nas ocorrências das reações mostram-se significativas na análise ajustada pelo 

modelo de Cox na regressão simples e multivariada (Tabelas 8 e 9).  Verificou-se 

ainda que, retirando-se os BT da análise, a diferença permanece para os BL (Graf. 

7; p=0,025), inclusive em relação com os LL (Graf. 8; p=0,024).   Há, de fato, uma 

interação dos BL com a bacilosopia (Tab. 7). 

Pacientes que já referiam neurite no ato da inclusão apresentaram reação 

com mais frequência entre os que utilizaram o esquema uniforme (Graf.9; p=0,033). 
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Gráfico 5 - Ocorrência de reações hansênicas a partir do 6º mês de tratamento em 
pacientes MB de acordo com o esquema utilizado. 
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Gráfico 6: Ocorrência de reações hansênicas a partir do 6º mês de tratamento em 
pacientes MB de acordo com a classificação R&J. 
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Nota: 1 caso HI excluso da análise. 
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Gráfico 7 - Ocorrência de reações hansênicas a partir do 6º mês de tratamento em 
pacientes MB, entre as formas BB, BL e LL de acordo com o esquema utilizado 
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Gráfico 8 - Ocorrência de reações hansênicas a partir do 6º mês de tratamento em 
pacientes MB, entre as formas BL e LL de acordo com o esquema utilizado 
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Tabela 7: Ocorrência de reações hansênicas em MB na análise de regressão 
múltipla de Cox com interação entre classificação clínica e baciloscopia. 

 Haz. Ratio p [95% Conf. Interval] 

Classif. clínica 2,44  0,002           1,37      4,34 

Baciloscopia      58,14  0,001           4,84 697,61  

Clas.clin.*Baciloscopia 0,47 0,012            0,26      0,85  

     

 

Gráfico 9: Ocorrência de reações hansênicas em pacientes MB que já apresentavam 
neurite no início de acordo com o esquema utilizado.  
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Ainda em relação aos pacientes MB com reação a partir do 6º mês da 

inclusão, observa-se que as variáveis sexo, tipo e cor da lesão, pacientes com 

infiltração difusa, a baciloscopia (e os índices baciloscópicos), e o MLFlow e sua 

intensidade além da classificação R&J são estatisticamente diferentes (Tab. 8).  Na 

análise das faixas etárias, além da citada na tabela, também se analisaram as faixas 

menores de 20, 20 a 40 e 50 e mais, que se mostraram estatisticamente 

insignificantes. 
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Tabela 8: Ocorrência de reações hansênicas na análise de regressão simples 
ajustada pelo modelo de Cox em pacientes MB. 

 REAÇÂO AUS. REAÇÂO 

Haz. Ratio p  N % N % 

Sexo       

Feminino  85 37,44 142 62,56 

1,33 0,029 Masculino  204 45,54 244 54,46 

Idade       

06 - 15 a 16 42,11 22 57,89 

0,91 0,132 

16 – 29 a 76 47,80 83 52,20 

30 - 49 a 115 42,44 156 57,56 

50 + 82 39,61    125 60,39 

Cicatr.BCG       

Zero 146 43,20 192 56,80 

1,001 0,991 1 ou 2 137 42,48 187 57,72 

Cor         

Branca 66 42,04 91 57,96 

1,02 0,767 

Negra   13 41,94 18 58,06 

Parda 210 43,30 275 56,70 

Tipo lesão       

Mácula 34 35,79 61 64,21 

1,21 0,000 

Placa 164 38,23   265 61,77 

Pápula 10 62,50 6 37,50 

Infiltr. difusa 62 58,49 44 41,51 

Nódulo 19 65,52     10 34,48 
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Continuação da tabela 8 - Ocorrência de reações hansênicas na análise de 
regressão simples ajustada pelo modelo de Cox em pacientes MB. 

 REAÇÃO AUS. REAÇÃO 

Haz. Ratio P  N % N % 

 Cor lesão           

Hipocrom. 51 33,77 100 66,23 

1,20 0,013 

Eritematosa 162 43,43 211 56,57 

Hipercrom. 53 46,49 61 53,51 

Normocrom. 23 62,16 14 37,84 

Sensibil.les       

Alterada 255 42,29 348 57,71 

1,20 0,075 

Duvidosa  9 39,13 14 60,87 

Normal 25 51,02 24 48,98 

Lesões       

Não inf. dif.  208 38,52 332 61,48 

1,62 0,000 Infiltr.difusa 81 60,00 54 40,00 

Nerv.compr.       

Zero 158 41,04 227 58,96 

1,08  0,20  

1 40 40,40 59 59,60 

2 - 5 77 45,83 91 54,17 

6 e mais 14 60,87       9 39,13 

Baciloscop.       

Negativa 42 21,88 150 78,13 

2,93 0,000 Positiva 247 51,14 236 48,86 

IB       

 Zero 42 21,88 150 78,13 

1,75 0,000 

1 – 2,9 64 40,25      95 59,75 

3 e mais 183 56,48 141 43,52 
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Continuação da tabela 8 - Ocorrência de reações hansênicas na análise de 
regressão simples ajustada pelo modelo de Cox em pacientes MB. 

 REAÇÃO AUS. REAÇÃO 

Haz. Ratio p  N % N % 

ML Flow       

Negativo 48 27,75 125 72,25 

2,04 0,000 Positivo 240 48,00 260 36,20 

Int. MLFlow       

0 49 28,00 126 72,00 

1,20 0,000 

1 39 39,39 60 60,61 

2 43 44,79 53 55,21 

3 67 50,00 67 50,00 

4  91 53,22 80 46,78 

Clas. R&J       

HI   1 100,00  0 0,00 

   

1,30 0,000  

LL 71 50,00 71 50,00 

BT 44 20,18   174 79,72 

BB 20 46,51 23 53,49 

BL 153 56,46   118 43,54 
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Continuando o estudo entre os MB, utilizando-se a regressão múltipla 

ajustada pelo modelo de Cox para com as variáveis estudadas, temos os seguintes 

resultados: 

Tabela 9: Ocorrência de reações hansênicas na análise de regressão múltipla 
ajustada pelo modelo de Cox em pacientes MB. 

 Haz. Ratio P>|z| [95% Conf. Interval] 

Sexo 1,12  0,380  0,87    1,45  

Tipo de lesão 1,11  0,074  0,99    1,25  

Cor da lesão 1,08   0,320  0,92     1,27  

Baciloscopia 2,00  0,000  1,37     2,93 

MLFlow 1,32  0,082  0,96     1,81  

Classificação R&J 1,19  0,001  1,08     1,31  

 

Os gêneros apresentam diferença estatística significativa para o tempo de 

reação no pacientes MB, tendo o sexo masculino um tempo para reação, inferior ao 

feminino.  Porém, interagindo com a baciloscopia, esse efeito torna-se não 

significativo (Tab. 10). 

 

Tabela 10: Ocorrência de reações hansênicas em MB na análise de regressão 
múltipla de Cox com interação entre sexo e baciloscopia. 

 Haz. Ratio p [95% Conf. Interval] 

Sexo 0,79  0,458           0,43      1,46 

Baciloscopia 2,20  0,001           1,36     3,58  

Sexo*baciloscopia 1,59 0,177            0,81      3,10  
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10 DISCUSSÃO 

Neste estudo não se observou diferença entre os grupos de tratamento 

UMDT e RMDT no que se refere à ocorrência de reações tanto para os PB, em todo 

o período de observação, quanto para os MB, a partir de um ano após os seis 

meses do tratamento (que é o período em que se diferenciavam os grupos regular e 

uniforme).  Entretanto, para os MB, os pacientes em UMDT apresentam um maior 

risco de ter reação após a interrupção do tratamento aos seis meses. Este risco 

tende a diminuir quando os paciente em RMDT terminam seu tratamento, aos 12 

meses, e desaparece depois de um ano e meio do início do tratamento dos dois 

grupos. 

É, portanto, no período em que um só grupo não toma a medicação que 

se ampliam as diferenças da ocorrência do primeiro episódio reacional, dado que o 

uso da medicação MDT é capaz de reduzir a frequência e a duração dos episódios 

de reação (Balagon, Gelber et al., 2010).  Este fato é reforçado pela tendência do 

grupo RMDT aumentar suas reações após a retirada da medicação aos 12 meses 

do seu início, mesmo não se observando diferença estatística. 

A maior frequência de reações em pacientes submetidos ao UMDT já era 

registrada em estudo realizado na China (Shen, Bathyala et al., 2012). Mas a 

diferença entre pacientes MB tratados em diferentes regimes ainda é controversa. 

Um estudo comparando o UMDT e RMDT não encontrou diferença entre a 

frequência de reação entre os dois grupos, mas para os MB refere não encontrar 

melhora em vários parâmetros clínico-laboratoriais. Vale salientar que este resultado 

pode ser devido ao pequeno tamanho amostral empregado (Rao, Suneetha et al., 

2009). Outro estudo que observou a ocorrência de reações em diferentes esquemas, 

mas apenas em relação ao tempo de tratamento, comparando 12 com 24 doses, 

também não encontrou associação entre reação para os dois grupos (Sales Am, 

2004). 

No estudo que se apresenta, se os pacientes MB já apresentavam neurite 

no ato da inclusão, os que utilizavam o esquema UMDT tinham risco maior em 

apresentar nova reação no período observado que os que utilizavam o RMDT. 

Utilizou-se o conceito de neurite associado ou não a RR.  RR já fora associada a 
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ocorrência de neuropatia (Saunderson, Gebre et al., 2000b) e pacientes com graus 

de incapacidade 2 e 3 no início do tratamento também evoluíam para o 

desenvolvimento de reações (Schreuder, 1998).  O que diferencia aqui é que 

aqueles em uso reduzido do esquema, com neurite já no início do estudo, é que 

mais desenvolveram reação durante o período observado.  Já foi identificado maior 

frequência de reações num espaço de tempo, como citado acima, mas o risco se 

iguala mais tardiamente.   

É sempre um problema a definição de reações em diversos estudos que 

incluem ou excluem neurites isoladas como RT1 além do uso de diferentes métodos 

de reconhecimento do estado reacional, e isto já era citado como dificuldade nos 

estudos de Saunderson (2000) e Ranque (2007).   

Além desta diferença, o presente estudo revelou uma clara relação da 

forma clínica de R&J com a frequência dos episódios reacionais.  Pacientes com 

formas mais perto do polo virchowiano, maiores IB, apresentaram mais reação.  

Formas BT tiveram menor frequência que as formas BB, BL e LL entre os MB.  99% 

dos BT são IB<3 e 78% dos BL e LL são IB>=3, e esses dois grupos participam com 

99% das baciloscopias positivas, que também se mostrou com uma forte relação 

com a ocorrência de episódios reacionais.  No entanto, é a forma BL que mais se 

relaciona com maior frequência de reações, mesmo em comparação com os LL que 

possuem IB elevado. Este estudo analisou as reações ao longo do tempo de 

observação, sem especificar o tipo da reação.  Se observado de um modo 

transversal, pode-se verificar que a forma LL está mais relacionado com a ocorrência 

reacional tipo 2 e a forma BL com a reação reversa.    Saunderson (2000) encontrou 

associação da positividade da baciloscopia com RR e ENH e relatou a influência da 

MDT na ocorrência de reações através da forte ação bactericida da rifampicina e do 

efeito da clofazimina no controle do ENH.  Estudo preliminar dos casos MB do 

estudo atual, já apontava uma diferença na frequência de reações entre os dois 

grupos de tratamento e que esta diferença era significativa para os índices de 

baciloscópicos mais elevados (Penna Ml, 2012).  

Quase metade do total de pacientes examinados (48,6 %), incluindo PB e 

MB, apresentou reação no período observado. Dois estudos recentes com o 

esquema reduzido UMDT registraram um número menor de reações (Rao, Suneetha 



58 

 

et al., 2009; Shen, Bathyala et al., 2012). Mas a frequência encontrada no estudo 

presente não se mostra mais elevada que citados em outros estudos no Rio de 

Janeiro (57%) e Pernambuco (59,6%), no Brasil (Nery, Vieira et al., 1998; Brito, 

Ximenes et al., 2008). Maior frequência de reações se apresentou entre os MB.  A 

frequência de reações pode diferir entre os estudos dependendo dos critérios de 

exclusão e identificação.  O presente estudo se beneficiou com a experiência de 

técnicos de dois centros de referência que pode aprimorar o diagnóstico em 

comparação com pesquisas em serviços periféricos e, além disso, no intercurso do 

seguimento tomou-se a decisão de não se recrutar PB com o propósito de maior 

apoio aos MB. 

Estudos de Saunderson (2000) e Ranque (2007) apontam que idade 

avançada, demora no diagnóstico e RR são fatores de risco para ocorrência de 

neurite;  pacientes MB, a forma borderline e número de lesões, para RR e a forma 

clínica LL e baciloscopia elevada, para ENH.   Outros estudos revelam diversos 

outros fatores em condições direrentes (Amb/Cfm - Foss Nt e M, 2003).  Foram 

avaliados entre os pacientes estudados todos os fatores disponíveis, mas somente a 

baciloscopia se mostrou significativa entre os pacientes PB e MB e a forma clínica, 

além do IB, entre MB. A variável sexo, com maior frequência para o masculino, em 

análise simples entre MB, se mostrava associada com maior frequência de reações, 

mas perdeu esse efeito quando interagiu com a baciloscopia.  Foi verificado que o 

sexo masculino estava associado com positividade da baciloscopia neste estudo.  

Brito (2008), com relação sexo, encontrou que houve associação com a condição de 

reação após alta para o sexo masculino, porém esse resultado não se manteve na 

analise multivariada.   Sexo feminino, não relacionado com gravidez, foi citado como 

fator de risco para RR  tardia por Saunderson. 

Em 2002, o grupo assessor técnico da OMS propôs que um estudo 

deveria ser feito comparando estes dois esquemas para avaliar a possibilidade de 

ser administrado um tratamento único independentemente da forma clínica dos 

pacientes (Who, 2002).  Esta estratégia permitiria a implementação em larga escala 

de um tratamento simplificado, uma vez que a hanseníase é uma doença com baixa 

taxa de recaída, e com isto melhorar a sustentabilidade dos programas nos países 

atingidos. O presente estudo é o primeiro estudo controlado feito em uma escala 

maior de pacientes. Apesar disto, o poder do estudo (32%) pode significar que não 
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foi possível se alcançar uma amostra grande o suficiente para mostrar possíveis 

diferenças entre os dois grupos. Este tipo de estudo é complexo, longo, de custo 

elevado e difícil logística. A descentralização da assistência aos pacientes com 

hanseníase ocorrida no Brasil dificulta ainda mais o acesso a um elevado número de 

pacientes, limitando sua execução.  Os centros, onde foram executados este estudo, 

por serem referência no tratamento da hanseníase, concentram um dos maiores 

números de pacientes no país, e mesmo assim, encontrou dificuldades em recrutar 

um número maior de pacientes.  

Conclui-se que os pacientes sob tratamento RMDT e UMDT, tanto para 

PB como para os MB, não apresentaram diferença significativa entre a ocorrência de 

reações ao final do período estudado. Desta forma, os resultados baseados na 

ocorrência de reações permitem a recomendação da redução do esquema 

terapêutico, propondo-se um único esquema com duração de 6 meses para todo 

paciente diagnosticado com hanseníase, porém com a recomendação de uma 

atenção especial naqueles pacientes que já iniciam o tratamento apresentando 

sinais de neurite. 

A U-MDT Leprosy clinical trial – Brazil foi financiado pelo Departamento 

de Ciências e Tecnologia (DECIT) do Ministério da Saúde do Brasil e Conselho 

Nacional de Pesquisas(CNPq, processo No 40.3293/2005-7). 
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ANEXO 1 

 

                        FLUXOGRAMA DO ESTUDO 

 

    5 a 65 anos 

   Sem doenças associadas 

 

 

 

                                                        Rotina 

    

 

                                                                         Exames Laboratoriais/IB/MLFlow/Biópsia 

                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO NOVO 

CA 

CASO NOVO 

Consentimento assinado 

Sim 

 

 

Não 

Estudo 
Classificação: 

No de lesões de pele 

PB 

Randomização 

rrr 

 

 

Grupo 1 

U-MDT PB 

Grupo 2 

R-MDT PB 

 

Grupo 3 

U-MDT MB 

 

Grupo 4 

R-MDT MB 

 

Acompanhamento mensal por 6 meses (PB) 

Acompanhamento mensal por 12 meses (MB) 

Acompanhamento anual por 6 anos (PB e MB) 

MB 

Randomização 

rrr 
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ANEXO 2 

PLANILHA DE RANDOMIZAÇAO DE PACIENTES 

Nº. CRF 
Nº. Pront. na 

unidade 
Data de 
inclusão  

Classificação 

Operacional 

Código da 
randomização 

Grupo de 
alocação 

Data da 
alocação 
no grupo  

       

xxxx 

 

 R-MDT     U-MDT 

   

       

xxxx 

 

 R-MDT     U-MDT 

   

       

xxxx 

 

 R-MDT     U-MDT 

   

       

xxxx 

 

 R-MDT     U-MDT 

   

       

xxxx 

 

 R-MDT     U-MDT 

   

       

xxxx 

 

 R-MDT     U-MDT 

   

       

xxxx 

 

 R-MDT     U-MDT 

   

       

xxxx 

 

 R-MDT     U-MDT 

   

       

xxxx 

 

 R-MDT     U-MDT 

   

       

xxxx 

 

 R-MDT     U-MDT 

   

       

xxxx 
 R-MDT     U-MDT 

   

       

xxxx 
 R-MDT     U-MDT 

   

       

xxxx 
 R-MDT     U-MDT 

   

       

xxxx 
 R-MDT     U-MDT 
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ANEXO 3 

Esquema Paucibacilar (PB) 
 

Neste caso é utilizada uma combinação da rifampicina e dapsona, 
acondicionados numa cartela, no seguinte esquema: 

 
medicação: 
 
- rifampicina: uma dose mensal de 600 mg (2 cápsulas de 300 mg) com 

administração supervisionada; 
  

- dapsona: uma dose mensal de 100mg supervisionada e uma dose diária  
Autoadministrada. 

 
Esquema Multibacilar (MB) 

 
Aqui é utilizada uma combinação da rifampicina, dapsona e de 

clofazimina, acondicionados numa cartela, no seguinte esquema: 
 
medicação: 
 
- rifampicina: uma dose mensal de 600 mg (2 cápsulas de 300 mg) com 
administração supervisionada; 
 
- clofazimina: uma dose mensal de 300 mg (3 cápsulas de 100 mg) com 
administração supervisionada e uma dose diária de 50mg auto-
administrada;  
 
- dapsona: uma dose mensal de 100mg supervisionada e uma dose diária 
 Autoadministrada. 

 
Esquemas de tratamento para crianças 

 
Para crianças com hanseníase, no caso, acima de 5 anos de idade, as 

doses de medicamentos dos esquemas Paucibacilar e Multibacilar, são ajustadas, 
de acordo com os seguinte quadro: 

 

Esquema/ 
IDADE EM 

ANOS 

DAPSONA (DDS) 
DIÁRIA 

AUTOADMINISTRA
DA 

DAPSONA 
(DDS) 

SUPERVISIONADA 

RIFAMPICINA 
(RFM) MENSAL 

SUPERVISIONADA 

CLOFAZIMINA (CFZ) 
AUTOADMINISTRADA SUPERVISIONADA 

MENSAL 

PB: 6 – 14 a 50 - 100 mg 50 - 100 mg 300 - 450 mg - - 
MB: 6 – 14 a 50 - 100 mg 50 - 100 mg 300 - 450 mg 150mg/semana 150 - 200mg 
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ANEXO 4 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

ADULTO 
 

Eu, (nome do voluntário), em pleno gozo de minhas faculdades mentais, 

com 18 anos ou mais, faço-me voluntário para participar no estudo denominado 

“Estudo Independente para a avaliação da eficácia de esquema único de 

multidrogaterapia (U-MDT) para tratar pacientes com hanseníase”. 

As implicações de minha participação voluntária, incluindo a natureza, 

duração e objetivo do estudo, os métodos e meios através dos quais deve ser 

conduzido e as inconveniências e riscos que podem ser naturalmente esperados 

foram explicados a mim.  Tive a oportunidade de esclarecer outras dúvidas que eu 

tinha a respeito do estudo e obtive resposta para estas dúvidas.  Eu concordo 

voluntariamente em participar deste estudo.  Entendo também que em qualquer 

momento posso retirar meu consentimento do estudo sem sofrer nenhuma punição 

ou perda de  direitos.  Minha recusa em participar não resultará em punições ou 

perdas dos  benefícios a que tenho direito.  Eu receberei uma cópia da declaração e 

do documento de consentimento. 

Eu autorizo a utilização da amostra de sangue ou pele que forem colhidas 

nesse estudo, para utilização em estudos futuros. 

 

(Data e assinatura) 


