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RESUMO 
 
Introdução: Um estudo clinico aberto randomizado para avaliar a viabilidade de um 
esquema uniforme de 6 meses para tratar todos os pacientes de hanseníase (U-
MDT/CT-BR) está sendo desenvolvido desde 2007 em dois centros de referência do 
Ministério da Saúde. A introdução da clofazimina na terapêutica dos pacientes 
paucibacilares causa questionamento quanto a possível aumento dos efeitos 
adversos à MDT. Objetivos: descrever os efeitos adversos secundários à MDT em 
pacientes que participam do Estudo Clinico Randomizado para Tratamento Uniforme 
de Multidrogaterapia para Hanseníase no Brasil (U-MDT/CT-BR), comparando sua 
incidência e gravidade entre os que receberam o esquema uniforme (U-MDT) e os 
que receberam o tratamento atual recomendado pela OMS (R-MDT). Pacientes e 
métodos: os pacientes foram recrutados de março de 2007 a fevereiro de 2012 e, 
após classificação operacional, alocados por randomização aleatória em um dos 
grupos do estudo. Durante o tratamento, retornaram mensalmente para avaliação 
clínica e laboratorial, visando o monitoramento de possíveis efeitos adversos. 
Resultados: foram incluídos 864 pacientes. Pigmentação cutânea (21,7%) e xerose  
(16,9%) foram as queixas mais frequentes. Os exames laboratoriais mostraram 
concentração de hemoglobina menor que 10g/dL em 23,3% dos pacientes, e TGO/ 
TGP acima de 40Ui/L em 27,3% e 27,7% dos pacientes, respectivamente. Vinte e 
quatro pacientes (2,8%) tiveram a dapsona suspensa por efeitos adversos, dos quais 
16 (66,7%) por anemia. Houve um caso de síndrome da sulfona. Não houve 
diferenças significativas dos efeitos adversos nos quatro braços do estudo. 
Conclusão: A similaridade dos efeitos adversos à MDT nos quatro braços do estudo 
apontam para a viabilidade de um esquema uniforme de 6 meses para todos os 
pacientes de hanseníase. 
Palavras chave: Hanseníase. Quimioterapia Combinada. Efeitos Colaterais e 
Reações Adversas Relacionados a Medicamentos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
CLINICAL STUDY OF UNIFORM MULTIDRUG THERAPY FOR LEPROSY 
TREATMENT IN BRAZIL (U- MDT / CT -BR ) : A COMPARATIVE STUDY OF 
ADVERSE EFFECTS. 
Background: An open label randomized clinical trial to evaluate the effectiveness of 
an uniform six-months regimen to treat all leprosy patients (U-MDT/CT-BR) is being 
conducted in two national referral centers of the National Leprosy Control Program. 
Adding clofazimine to the current treatment for paucibacillary patients causes inquiry 
into possible increasing adverse effects to MDT. Objective: to describe the adverse 
effects due to MDT in patients who participated in the Randomized Clinical Trial for 
Uniform Multidrug Therapy for Leprosy Patients in Brazil (U-MDT/CT-BR), comparing 
the incidence and severity between those who received uniform regimen (U-MDT) 
and those who received current WHO regimen (R-MDT). Patients and methods: 
patients were enrolled in the study from March 2007 to February 2012, and, after the 
operational classification, were randomly allocated in one group of the study. During 
treatment, they returned monthly for clinical and laboratorial evaluation, in order to 
monitor possible adverse effects. Results: 864 patients were included in the study. 
Skin pigmentation (21.7%) and xerosis (16.9%) were the most frequent complaints. 
Laboratory exams showed hemoglobin concentration lower than 10g/dL in 23.3%, 
and STGO/STGP above 40Ui/L in 27.3% e 27.7% of patients, respectively. Twenty 
four patients(2,8%) had dapsone interrupted due to adverse effects, from whom 
16.6% for anemia. One case of sulfone syndrome was reported. No differences 
statically significant were found in adverse effects between the four arms of the study. 
Conclusions: The similarities in the adverse effects of MDT in all the arms of the 
study point to the viability of a six-month uniform regimen of treatment for all leprosy 
patients.   
Keywords: Leprosy. Combination Drug Therapy. Drug-Related Side Effects and 
Adverse Reactions. 
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APRESENTAÇÃO 
 

...a preparação de uma doutora... 
 

 
  Em 1999, por incentivo do Dr. Heitor Gonçalves, adentrei ao mundo da 

dermatologia, como médica-residente do Centro de Dermatologia Dona Libânia - 

CDERM. Nessa ocasião tive meu primeiro contato com a Hanseníase, doença que 

inspira o cuidado clínico individual com pacientes fragilizados diante das 

consequências físicas e emocionais impostas pela enfermidade, ao mesmo tempo 

em que se apresenta como campo fértil para pesquisas, pelas questões não 

respondidas sobre múltiplos aspectos de sua fisiopatologia, clinica e tratamento. 

           Entre 2003 e 2005, acompanhei a elaboração do complexo Clinical 

Report File (CRF) dos pacientes de um estudo para avaliar um esquema uniforme 

para tratamento para todos os pacientes de hanseníase independentemente de 

qualquer classificação clínica. Complexo sim, pois tratava-se de um CRF que teria 

que acompanhar os pacientes desde o recrutamento até cumprir todo o folow up 

exigido que seria de seis anos no mínimo. Esse CRF foi testado em uma coorte 

aberta envolvendo 40 pacientes no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais.     

          Então, desde o término do programa de residência médica, permaneci 

como médica assistente e assumi o cargo de Direção Técnica do CDERM. Nessa 

ocasião, o Dr. Gerson Penna fazia trabalho de consultoria no CDERM, sendo o 

grande incentivador e responsável pela criação do Núcleo de Pesquisas do CDERM, 

cuja coordenação ficou sob minha responsabilidade.  

         Foi também por incentivo do Dr. Gerson Penna que me matriculei, em 

2005, no programa de Mestrado Profissional em Farmacologia, da Universidade 

Federal do Ceará, com o projeto “Prescrição e uso da Talidomida em área urbana no 

Nordeste do Brasil”, sob a orientação do Prof. Dr. Ronaldo de Albuquerque Ribeiro, 

tendo defendido a dissertação em outubro de 2007. 

          Em 2006, após os primeiros ajustes do CRF, o Dr. Gerson Penna 

apresentou ao Centro de Dermatologia Dona Libânia a proposta para participação 

no projeto de pesquisa “Estudo independente para determinar efetividade do 

esquema Uniforme de MDT de seis doses em pacientes de hanseníase (U-MDT/CT-

BR)”, no qual assumi a função de Coordenação Local.  
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        Para assumir essa coordenação, me foi exigido realizar treinamento em 

Good Clinical Practices (GCP) no Núcleo de Doenças Infecciosas da Universidade 

Federal do Espírito Santo, credenciado pelo National Institute of Health (NIH) para 

treinar pessoal em pesquisa clínica. Participei ativamente da elaboração e revisão de 

cada um dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP), da revisão final dos 

formulários do CRF, e das atividades de submissão e aprovação do projeto pelos 

CEP das três instituições (Fortaleza, Manaus e UnB) e pela CONEP. Fui também 

responsável pelo treinamento da equipe multi-disciplinar envolvida com o 

recrutamento e acompanhamento dos pacientes da pesquisa no CDERM.  

   O recrutamento dos pacientes teve início em março de 2007, estando 

atualmente na fase final de seguimento dos pacientes, com previsão de término em 

2016.  Ao longo de todo esse período, venho participando da gestão de todos os 

procedimentos do estudo, tais como recrutamento e acompanhamento clínico e 

laboratorial dos pacientes, interligação com os diversos setores do CDERM 

envolvidos (médicos, enfermagem, laboratório, prevenção de incapacidades, 

farmácia, etc), monitoramento da digitação e qualidade do banco de dados, 

participação em todas as reuniões de avaliação e monitoramento do estudo. 

  Encerrado o recrutamento de novos pacientes, em 2012, o grupo de 

pesquisa decidiu que havia chegado o momento de comunicar à comunidade 

acadêmica o que vinha sendo realizado e os primeiros resultados do estudo.  

  Seguindo esse princípio, decidimos elaborar um primeiro manuscrito, 

que tornasse público o desenho do estudo e a caracterização da amostra. O artigo 

foi aceito e publicado em 2012, em suplemento especial da revista Memórias da 

Fundação Oswaldo Cruz, dedicado à Hanseníase, com o titulo “Clinical Trial of 

Uniform Multidrug Therapy for Leprosy Patients in Brazil (U-MDT/CT-BR): Rationale 

and Design” (PENNA GO et al, 2012). Este artigo é referência para todos os 

manuscritos seguintes. 

   Ainda neste suplemento foi também publicado o artigo  “Brazilian 

Clinical Trial of Uniform Multidrug Therapy for Leprosy patients – an investigation of 

correlation between clinical types of disease and the occurrence of adverse effects", 

objeto da tese de Doutorado em Farmacologia do Dr. Heitor de Sá Gonçalves, sob a 

orientação da Prof. Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes (GONÇALVES HS et al, 

2012). 
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  À essa época, em 2012, já com tempo suficiente de seguimento dos 

pacientes para responder a um dos dois principais outcomes do estudo, relativo ao 

encurtamento no tempo de tratamento dos pacientes multibacilares, publicamos o 

artigo “Primary results of Clinical Trial of Uniform Multidrug Therapy for Leprosy 

Patients in Brazil (U-MDT/CT-BR): reactions frequency in multibacillary patients”, na 

revista Leprosy Review, principal periódico voltado exclusivamente à hanseníase 

(PENNA ML et al, 2012). 

  Em 2014, com um tempo maior de seguimento pós-tratamento, 

analisou-se um aspecto que tem relação direta com o risco de recidiva, qual seja, a 

evolução do índice baciloscópico, nos dois grupos multibacilares do estudo. Esses 

dados foram publicados no manuscrito “Results from the Clinical Trial of Uniform 

Multidrug Therapy for Leprosy Patients in Brazil (U-MDT/CT-BR): Decrease in 

Bacteriological Index, na revista Leprosy Review” (PENNA ML et al, 2014). 

  Outra questão que se levanta quando se refere a um esquema 

uniforme de tratamento para a hanseníase é a aceitação da introdução da 

clofazimina para os pacientes paucibacilares. Para responder a esta questão, foi 

publicado o artigo “Patient profile and treatment satisfaction of Brazilian leprosy 

patients in a clinical trial of uniform six-month multidrug therapy (U-MDT/CT-BR)” 

(FERREIRA IP et al, 2014).  

  Em todos os manuscritos participei desde a concepção da idéia, até à 

análise e discussão dos dados, juntamente com os demais membros da equipe do 

projeto, em uma construção coletiva. 

  Visando completar minha formação acadêmica, em 2010 matriculei-me 

no programa de Doutorado em Farmacologia da Universidade Federal do Ceará, 

com o projeto “Estudo dos efeitos adversos da multidrogaterapia para hanseníase” 

utilizando o banco de dados do estudo U-MDT/CT-BR e sob a orientação da Prof.ª  

Dr.ª. Maria Elisabete Amaral de Moraes.  

  Com esse histórico, relato todo o processo de minha formação, que 

passou pela aprovação no exame de especialista pela Sociedade Brasileira de 

Dermatologia e Associação Médica Brasileira, posteriormente trilhar os caminhos 

para obtenção do Título de Mestre na Universidade Federal do Ceará e, daí em 

diante conduzir minha formação no processo de doutoramento, orientada pela Prof.ª  

Dr.ª Maria Elisabete Amaral de Moraes, que ora submeto à Banca de Defesa do 

Departamento de Fisiologia e Farmacologia da  Faculdade de Medicina da 
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Universidade Federal do Ceará, para obter o Título de Doutora em Farmacologia 

Clinica.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar dos avanços nos últimos anos no controle das doenças 

transmissíveis, a hanseníase permanece como um desafio para a saúde pública, 

afetando negativamente significativa parcela da população mundial, pelas 

consequências advindas do diagnóstico e tratamento tardios, que tem como 

desfecho as sequelas físicas permanentes. Em 2013 foram detectados 215.656 

novos casos da doença no mundo. Os dados de 103 países demonstram que, entre 

os novos casos, 13.289 apresentavam grau 2 de incapacidade, o que reflete a baixa 

capacidade dos sistemas de saúde para detectar a doença precocemente, e 9,2% 

dos novos casos foram em crianças, o que também indica a transmissão contínua da 

doença (figura 1) (WHO, 2014).  

Figura 1. Taxas de detecção de novos casos de hanseníase, janeiro/2013  

 
Fonte: (WHO, 2014) 

A hanseníase permanece endêmica nas Américas e casos autóctones 

têm sido diagnosticados em todos os países, com exceção do Canadá, Chile e de 

algumas ilhas do Caribe. São também considerados endêmicos todos os países da 

África, sudeste da Ásia e países localizados na região do Mediterrâneo. Na região 

do Pacífico, a hanseníase também é considerada endêmica em muitos países, à 
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exceção da Nova Zelândia. Conforme os dados oficiais, três países contribuem com 

aproximadamente, 80% dos casos novos detectados: Índia com 58%, Brasil com 

14% e Indonésia com 8% da detecção mundial  (figura 2) (WHO, 2014). 

Figura 2 . Casos novos de hanseníase, 2013 

                  Fonte: (WHO, 2014) 

 

A Organização Mundial de Saúde - OMS define como um caso de 

hanseníase, uma pessoa que resida em um país/área endêmica, e que apresente 

um ou mais dos sinais cardinais a seguir: lesão de pele com alteração de 

sensibilidade com ou sem espessamento de nervo periférico; baciloscopia positiva 

para M. leprae. O diagnóstico é clínico, baseado na definição de caso. Pode ter 

apoio da epidemiologia e de laboratório - esse último em locais com pessoal 

habilitado para os procedimentos requeridos para cada exame laboratorial (ex.: 

baciloscopia, histopatologia). A baciloscopia negativa não afasta o diagnóstico de 

hanseníase (WHO, 2014) 

A doença possui um largo espectro de apresentações clínicas, 

determinadas por diferentes níveis de resposta imune celular do hospedeiro ao 

Mycobacterium leprae. Quanto melhor for a imunidade celular (Th1) do paciente, 

mais circunscrita será a doença, com tendência à distribuição corporal assimétrica, 

menor número de lesões cutâneas, menor número de nervos acometidos e menor 

número de bacilos. Inversamente, se a predominância imunológica for do tipo 
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humoral (Th2), mais difusa e simétrica será a enfermidade, com maior número de 

lesões cutâneas e carga bacilar mais elevada (STEFANI et al., 2003). As 

características imunológicas das formas espectrais da hanseníase incluem pacientes 

tuberculóides paucibacilares (PB) que apresentam baixos títulos de anticorpos para 

o M leprae e forte resposta imune celular específica (RIC) do tipo Th1 caracterizada 

por produção de interferon gama (IFN-γ). As formas lepromatosas multibacilares 

(MB) apresentam altos títulos de anticorpos e RIC específica baixa ou ausente 

(figura 3) (GOULART; PENNA; CUNHA, 2002).  

Figura 3. Padrão de Resposta Imune na Hanseníase 

 

Fonte: (GOULART, 2002) 

 

 

A classificação de Ridley e Jopling baseia-se em achados da 

histopatologia e baciloscopia, e no nível de imunidade celular do paciente, 

estabelecendo cinco grupos, dois polares (tuberculoide e virchowiano) e três 

intermediários: borderline tuberculóide, borderline borderline e borderline 

virchowiano (figura 4). Segundo esta classificação, a forma indeterminada incluía os 
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casos que não se enquadrassem em nenhum dos cinco grupos (RIDLEY; JOPLING, 

1966). Uma característica exclusiva do  M. leprae  é o seu tropismo para células de 

Schwann, que representa a base de graves neuropatias que podem levar a perda 

senso-motora, responsável pela maioria das deformidades e incapacidades físicas 

associadas à hanseníase. O quadro neurológico acomete os nervos periféricos, 

atingindo desde as terminações na derme aos troncos nervosos, sendo clinicamente 

uma neuropatia mista, que compromete fibras nervosas sensitivas, motoras e 

autonômicas. A sensibilidade é alterada em suas modalidades térmica, dolorosa e 

tátil. A perda sensitiva é um dos grandes diferenciais da hanseníase em relação e 

outras neuropatias (SCOLLARD et al., 2006). 

Figura 4 – Espectro de apresentações clinicas da hanseníase 

 

 

Desde 1995, com a descentralização das ações de controle da doença,  

objetivando eliminar a necessidade dos exames de baciloscopia e histopatologia, a 

Organização Mundial de Saúde estabeleceu, para fins de tratamento no campo, uma 
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Classificação Operacional baseada no número de lesões cutâneas, na qual os 

pacientes são divididos em paucibacilares (PB), que apresentam de 1-5 lesões de 

pele e nos quais a baciloscopia é negativa, e em multibacilares (MB), com mais de 

cinco lesões de pele (WHO, 1997). 

A hanseníase pode ainda, durante seu curso ou até mesmo após a cura, 

apresentar fenômenos agudos denominados reações. Há dois tipos de reações: as 

do tipo 1, denominadas Reação Reversa, que ocorrem em pacientes com algum 

grau de imunidade celular, como os dimorfos (resposta do tipo Th1), e as reações do 

tipo 2, mediadas por anticorpos, que ocorrem nos virchowianos e também em alguns 

dimorfos (resposta do tipo Th2). (GOULART et al., 2002). A manifestação clínica 

mais frequente da reação tipo 2 é o eritema nodoso hansênico – ENH (GUERRA et 

al., 2002). Em média, de 30 a 35% dos pacientes desenvolvem reação hansênica 

durante a evolução da doença (KUMAR et al., 2004). 

A reação tipo 1 caracteriza-se por manifestações cutâneas, com 

surgimento de novas lesões e edema e eritema das lesões pré-existentes. Pode 

haver edema das mãos, pés e face.  O comprometimento neural agudo pode ocorrer 

em todas as formas clínicas. Qualquer nervo cutâneo ou tronco nervoso periférico 

pode ser envolvido durante os quadros reacionais. As lesões neurais podem ser 

muito graves e levar ao aparecimento súbito de mão em garra, pé caído, pé em 

garra, mal perfurante plantar, lagoftalmo e outros agravos.  

Na reação tipo 2, a manifestação clínica mais comum é o eritema nodoso 

hansênico (ENH). Na pele aparentemente normal surgem pápulas e nódulos, 

dolorosos e tensos ao toque, com coloração eritematosa ou eritêmato-violácea. As 

lesões pré-existentes, ao contrário do que se observa na reação tipo 1, permanecem 

inalteradas. Pode ocorrer envolvimento extracutâneo, com febre, mal-estar, insônia, 

depressão, mialgia, hepatite, esplenite, enfartamento ganglionar generalizado, 

edema acrofacial ou generalizado, iridociclite, uveite, neurite, orquiepidimites, 

artralgia, artrite, dores ósseas, sinovite, dactilite, lesão renal por amiloidose ou 

deposição de imunocomplexos, tromboembolia pulmonar, trombose venosa profunda 

(edema), laringite, rinite, epistaxe, faringite e coagulação intravascular disseminada, 

por consumo dos fatores de coagulação. São comuns alterações laboratoriais, tais 

como: anemia, leucocitose, neutrofilia, elevação da proteína C reativa, elevações 

das bilirrubinas e transaminases, proteinúria e hematúria. 
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2 TRATAMENTO DA HANSENÍASE 

2.1 Histórico 

A primeira possibilidade concreta para o arsenal terapêutico da 

hanseníase foi representada pelo tratamento com o óleo de chalmoogra, obtido de 

sementes de plantas da família Flacourtiácea. A utilização dos óleos chalmúgricos 

na antiga farmacopéia hindu e chinesa era preconizada para doenças de pele, 

especialmente para a hanseníase, em forma de aplicações intralesionais conhecidas 

como planchas (figuras 5 e 6). Seu mecanismo de ação não era conhecido. 

Acreditava-se que estimularia a ação das lipases séricas na parede bacteriana 

facilitando a lise do microorganismo, também considerando-se possível efeito 

imunoestimulador (PARASCANDOLA, 2003). 

 

Figura 5 – Aplicação do óleo de Chalmoogra            
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           Figura 6 – Rótulo de composto à base do óleo de Chalmoogra 

                           

 

A introdução das sulfonas no tratamento da hanseníase, no inicio dos 

anos 40, propiciou o tratamento da doença em regime ambulatorial, apontando para 

a possibilidade do fim da política de isolamento dos pacientes. Por aproximadamente 

quatro décadas a monoterapia com sulfona constituiu-se o tratamento padrão 

mundialmente adotado para todos os pacientes, com eficácia tanto na interrupção do 

surgimento das lesões cutâneas quanto na prevenção do dano neural (GELBER;   

GROSSET, 2012).  

O tratamento consistia na administração de 100 mg de dapsona 

diariamente até a cura clínica e, para os multibacilares, por pelo menos um ano após 

a negativação da baciloscopia. A observação de recidivas com a suspensão do 

tratamento, mesmo aqueles com cinco ou mais anos de duração, levou à 

recomendação de que a terapia fosse estendida por toda a vida nos pacientes 

virchowianos. Esses fatores prolongavam por demais o tratamento, necessitando de 

uma infra-estrutura médica e farmacêutica inexistente em muitos países sub-

desenvolvidos ou em desenvolvimento, aonde a doença era endêmica (PRICE, 

1959). 

Os primeiros relatos de resistência à dapsona, baseados em achados 

clínicos, surgiram nos anos 50, entretanto sua confirmação só foi possível em 1964, 

após a introdução da técnica de inoculação em pata de camundongo. (SHEPARD, 
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1960). Com o decorrer dos anos, a resistência à droga alcançou índices de até 40% 

em alguns países (WHO, 1982), em especial naqueles que haviam adotado a prática 

de iniciar a terapia com  doses baixas de dapsona, aumentando gradualmente até 

atingir a dose de manutenção (GELBER; GROSSET, 2012).   

Em 1977, a Organização Mundial de Saúde alertou para a possibilidade 

da transmissão de bacilos com resistência secundária à dapsona a indivíduos sem 

tratamento prévio, levando ao surgimento de casos de resistência primária à droga. 

Outra preocupação neste momento era o problema dos bacilos persistentes, 

independente da longa duração do tratamento antimicrobiano. De fato, havia muitos 

relatos de recidivas de pacientes virchowianos com a interrupção do tratamento após 

longos períodos, mas pouca informação estava disponível sobre a magnitude deste 

risco (GELBER; GROSSET, 2012).  Em um leprosário na Malásia (Sungai Buloh) a 

interrupção da monoterapia em 362 pacientes virchowianos ou borderline 

virchowianos, tratados com monoterapia sulfônica por 18,5 a 22 anos, e que 

apresentavam baciloscopia negativa há vários anos consecutivos, levou à  

reativação da doença em 25 pacientes (8,6%) durante os próximos 8-9 anos, 

iniciando a partir do primeiro ano, com uma taxa de 1% anualmente (WATERS et al., 

1986). 

Estavam claras as evidencias que justificavam a introdução da 

multidrogaterapia como esquema terapêutico para a hanseníase: 

 

1) Em grande parte do mundo em desenvolvimento, aonde a hanseníase 

era endêmica, a infra-estrutura médica que asseguraria o fornecimento 

da dapsona ao longo da vida nem sempre estava disponível. Portanto, 

havia a necessidade de um tratamento de duração limitada e finita 

para o sucesso dos programas de controle da hanseníase.    

2) O potencial altamente bactericida da rifampicina para o M. leprae, 

demonstrado desde o inicio dos anos 70 (REES; PEARSON; 

WATERS, 1970; SHEPARD, 1972) tornou sua inclusão mandatória em 

qualquer novo regime de tratamento. Entretanto, seu custo elevado 

(US $1/dia) tornava a administração diária da rifampicina 

proibitivamente cara para muitas localidades endêmicas de 
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hanseníase. Devido a preocupações com resistência à sulfona e o 

sucesso da poliquimioterapia em tuberculose, a inclusão da rifampicina 

em um regime de múltiplas drogas foi considerado indispensável no 

futuro tratamento da hanseníase.  

3) Devido à prevalência de resistência à dapsona, a terapia combinada 

apenas com rifampicina e dapsona poderia resultar em monoterapia 

com rifampicina, levando à seleção de cepas de M. leprae resistentes 

à rifampicina.  Portanto seria necessário um terceiro agente para o 

tratamento dos pacientes multibacilares. A clofazimina e  a 

etionamida/protionamida eram os agentes eficazes disponíveis 

naquele momento (FAJARDO et al., 2006). Devido à hepatotoxicidade 

da etionamida, provavelmente exacerbada pelo uso concomitante de 

rifampicina, bem como sua intolerância gastro-intestinal frequente,  a 

clofazimina tornou-se o agente de escolha.  

4) A OMS não tinha nenhuma solução óbvia para o problema 

apresentado pela persistência bacilar e mantinha a esperança de que 

seu risco de resultar em recidivas se mostrasse mínimo. 

 

Os argumentos acima relacionados basearam a recomendação da 

multidrogaterapia para hanseníase pela Organização Mundial de Saúde, em 1982, 

apesar das críticas de alguns cientistas quanto ao tempo de duração do tratamento 

de dois anos para os multibacilares, sem que houvesse estudos prévios quanto às 

taxas de recidiva. É importante observar que o regime de MDT da OMS foi sempre 

intitulado “Quimioterapia para o Controle da Hanseníase”, e que em vários encontros 

do Comitê de Peritos da OMS durante o final dos anos 70 e inicio dos anos 80, a 

quimioterapia nunca foi considerada uma ferramenta para a eliminação da doença 

(GELBER; GROSSET, 2012).   

Assim, em 1982 a OMS  recomendou para adultos com formas 

paucibacilares (IB<2) o tratamento com 6 meses de duração com rifampicina 

(600mg) em dose supervisionada mensal e dapsona (100mg) em dose auto-

administrada diária. O regime recomendado para adultos com formas multibacilares 

(IB≥2), por 2 anos ou até a negativação da baciloscopia, era (WHO, 1982):   



27 
 

 

Rifampicina:      600 mg mensal, supervisionada 

Dapsona:          100 mg diária, auto-administrada 

Clofazimina:      300 mg mensal, supervisionada, e 

                            50 mg diária, auto-administrada 

A MDT/OMS foi rapidamente implementada em todo o mundo, com 

suporte das políticas nacionais de saúde pública e de entidades não 

governamentais. Sua introdução trouxe energia nova aos programas 

governamentais e à moral dos pacientes e dos profissionais de saúde, que 

assumiram  como verdadeira a promessa de cura de uma doença anteriormente 

considerada incurável. Poucos problemas com a implementação  desta  estratégia  

de tratamento  foram publicamente  reconhecidos, incluindo  efeitos  adversos / 

toxicidade, assim como a regularidade da terapia e taxas de abandono. Além  disso, 

não houve recomendação ou patrocínio da OMS para a realização de ensaios  

clínicos  em  grande  escala,  que avaliassem o risco de recidivas com este novo 

regime terapêutico (GELBER; GROSSET, 2012).  

Em 1998, sem evidências científicas, mas principalmente por 

conveniências operacionais, a OMS recomendou a redução do tempo de terapia dos 

multibacilares para um ano (WHO, 1998). A esta época o tratamento por dois anos 

com MDT/OMS parecia ser suficiente e o número de recidivas era muito baixo. 

Entretanto, estudos posteriores demonstraram que as recidivas em pacientes 

multibacilares surgem em média após seis ou mais anos da suspensão da 

quimioterapia (CELLONA et al., 2003; GELBER; BALAGON; CELLONA, 2004). 

Atualmente, o tratamento da doença é feito com os esquemas de 

multidrogaterapia recomendados pela OMS. Para pacientes paucibacilares o 

esquema é composto de 6 doses mensais supervisionadas com 600mg de 

rifampicina e 100mg de dapsona diárias auto-administradas. Para os multibacilares 

utiliza-se dose diária auto-administrada de 100mg de dapsona e 50mg de 

clofazimina, e dose mensal supervisionada de 600mg de rifampicina e 300mg de 

clofazimina, em um total de 12 doses (figura 7) (BRASIL, 2009). 
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Figura 7 – Esquemas de Multidrogaterapia para Hanseníase         

 

            Fonte: (WHO, 2014) 
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2.2 Fármacos componentes da multidrogaterapia 

 
2.2.1 Dapsona  
 

 As sulfonas são fármacos quimicamente relacionados com as 
sulfonamidas. Todas as sulfonas de uso clínico são derivadas da diaminodifenil-
sulfona (DDS, sulfona, dapsona). A 4,4’ diaminodifenil-sulfona foi sintetizada em 
1908 e utilizada inicialmente em trabalhos experimentais, em animais inoculados 
com estafilococos e bacilo de Koch. É um antibacteriano que age através da 
competição com o ácido para-aminobenzóico, reduzindo ou bloqueando a síntese do 
ácido fólico (BOECHAT, N;  PINHEIRO LCS, 2012). 

A partir de 1950, verificou-se que a dapsona era útil no tratamento de 

outras doenças tais como, dermatite herpetiforme, pustulose subcórnea, acne 

conglobata, policondrite recidivante, pioderma gangrenoso, eritema elevatum 

diutinum, acropustulose da infância, psoríase pustulosa entre outras (BOLOGNIA J, 

2010). 

A sulfona ainda é um fármaco importante no tratamento da hanseníase; é 

bem tolerada e apresenta efeitos colaterais que variam em freqüência e gravidade, 

devendo, portanto, sempre se orientar ao paciente da possibilidade de ocorrência 

dos mesmos. 

                
       Figura 8 – Estrutura Química da Dapsona 
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2.2.2 Clofazimina 
 
A clofazimina foi sintetizada inicialmente em 1954, para o tratamento da 

tuberculose. Em 1955, Chang identificou sua efetividade contra o M. leprae (CHANG 
YT, 1955). É um corante fenotiazínico com discreta ação bactericida. Inicialmente 
pensou-se que agia ligando-se às bases de guanina do DNA bacteriano, inibindo a 
proliferação do bacilo (ARBISER; MOSCHELLA, 1995). Hoje, acredita-se que ela 
atue através de efeitos no ciclo redox intracelular e da desestabilização da 
membrana (YANO et al., 2011). 

A clofazimina é utilizada como fármaco de primeira linha nos esquemas 
de tratamento multidroga dos pacientes bacilíferos, recomendados pela OMS. No 
tratamento de pacientes paucibacilares constitui-se em fármaco de segunda linha, 
no caso de haver intolerância à sulfona.  Por sua ação antiinflamatória, é também útil 
como a alternativa à talidomida nas reações Tipo 2, em associação aos 
corticoesteróides. 

               
 
    Figura 9 – Estrutura Química da Clofazimina 
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2.2.3 Rifampicina 

 
A  rifampicina tem ação bactericida. Age inibindo a síntese proteica 

bacteriana por combinar-se com a enzima RNA-polimerase do bacilo em processo 
de multiplicação. É muito ativa contra o Mycobacterium leprae e seu emprego é 
importante em todas as formas da doença (BOECHAT;  PINHEIRO, 2012). 

Em poucos dias de tratamento com rifampicina não são encontrados 

bacilos viáveis nos exames de lesões cutâneas e muco nasal. Apesar desta 

excelente ação terapêutica, têm sido encontrados bacilos persistentes, viáveis, em 

pacientes que tomaram a rifampicina por longo tempo. Tal ocorrência dá-se, 

provavelmente, porque estes bacilos não se multiplicam durante o uso da 

Rifampicina, e não sofrem, portanto, a ação bactericida desta (SHEPARD et al., 

1972).  

A rifampicina não deverá ser administrada isoladamente, pois, o risco de 

aparecimento de resistência é maior sob monoterapia. A sua utilização é feita, 

sempre em associação com outras drogas. 

 
              Figura 10 – Estrutura Química da Rifampicina 
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2.3 Esquema uniforme de tratamento (U-MDT) 
 

Em 1982, quando da introdução da MDT pela OMS, a classificação dos 

pacientes como MB (WHO, 1982) era feita baseada na presença de índice 

baciloscópico (IB) maior ou igual a 2. Posteriormente, em 1988 (WHO,1988) o 

critério passou a ser a baciloscopia positiva em qualquer sítio de coleta. Em 1995, 

com a descentralização das ações de controle da doença, objetivando eliminar a 

necessidade dos exames de baciloscopia e histopatologia, a classificação passou a 

ser por contagem de lesões, considerando-se MB os que apresentassem mais de 5 

lesões (WHO, 1997). Essa forma de classificação simplificada resulta em que 

considerável número de pacientes que previamente seriam considerados MB 

(baseados em sua baciloscopia), sejam agora classificados como PB, o que resulta 

em sub-tratamento. Estudo nas Filipinas (PARDILLO et al., 2007) encontrou que 

57% dos pacientes classificados como PB pelo método de contagem de lesões 

tinham baciloscopia positiva, sendo 31% com IB≥2 em um ou mais sítios, e 36% com 

histopatologia compatível com BL ou LL. Da mesma forma, muitos pacientes que 

seriam previamente classificados como PB, recebem a classificação de MB, sendo 

super-tratados (OSKAM; BÜHRER-SÉKULA, 2005). E ainda, apesar da contagem 

do número de lesões sem dúvidas facilitar a classificação na atenção primária, sua 

própria definição (lesões de pele com sensibilidade alterada) pode levar a exclusão 

do diagnóstico de hanseníase de muitos pacientes MB, em especial aqueles no polo 

lepromatoso.   

Apesar dos progressos com a MDT, permanecem algumas limitações que 

dificultam sua operacionalização, em especial o prolongado tempo de tratamento, e 

a dificuldade que muitos doentes apresentam para cumprir as recomendações  

(CELLONA et al., 2003; PENNA, 2011) Some-se a isso a necessidade de 

classificação de cada paciente, de acordo com a morfologia e/ou número de lesões 

de pele, para se estabelecer o melhor esquema terapêutico entre os recomendados 

pela OMS. Especialmente naquelas situações onde o controle da hanseníase está 

integrado aos serviços gerais de saúde, esta classificação é problemática para os 

profissionais, que na sua maioria receberam capacitação insuficiente (BARRETO et 

al., 2011).  Além disso, em culturas onde o exame de pele é realizado de forma 
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parcial, o critério de classificação com base em uma contagem de lesões de pele é 

difícil de ser implementado.  

Em 2002 o Comitê de Peritos da OMS recomendou que fossem 

realizados estudos-piloto com um Esquema Uniforme de Multidrogaterapia (U-MDT) 

para todos os tipos de hanseníase, utilizando o tratamento multibacilar por seis 

meses. Essa recomendação resultou em debate em todo o mundo, especialmente 

no que diz respeito ao tratamento de pacientes multibacilares (WHO, 2002). Um 

esquema uniforme para hanseníase simplificaria o tratamento e reduziria à metade a 

duração do tratamento para pacientes MB. Isto poderia aumentar as taxas de 

regularidade de tratamento (MOSCHELLA, 2004). Por outro lado, os pacientes 

paucibacilares passariam a receber a clofazimina em seu esquema terapêutico, o 

que poderia aumentar o risco de eventos adversos. 

A partir destas recomendações, um protocolo foi desenvolvido e em 2003 

um ensaio clinico multicêntrico, patrocinado pela OMS, teve início, visando avaliar a 

eficácia do U-MDT.  O objetivo era recrutar 5.000 pacientes, sendo 2.500 PB e 2.500 

MB, com  seguimento de cinco anos. Foram incluídos 2.912 pacientes entre 

novembro de 2003 e maio de 2007, sendo 1.777 PB e 1.135 MB. O protocolo não 

previa grupo controle, nem avaliação baciloscópica ou histopatológica dos casos. 

Resultados preliminares publicados em 2008, mostraram 06 pacientes com recidiva 

confirmada por critérios clínicos. Ao final do primeiro ano (n=2013) e do segundo ano 

(n=807) de seguimento, em 49% e 46% dos pacientes, respectivamente, não havia 

lesões clinicas ativas (59% e 57% nos PB, 37% e 28% nos MB; P < 0.001). O 

período de seguimento foi prolongado para oito anos, com o final do estudo previsto 

para 2015 (KROGER et al., 2008). Em 2012, uma nova publicação deste grupo 

mostrou os resultados da avaliação de 166 pacientes, dos quais 114 tinham 

baciloscopia inicial positiva e 83 foram acompanhados por 42 meses. A média do IB 

dos 83 pacientes caiu de 2,84 antes do tratamento para 0,33 ao final dos 42 meses 

de seguimento. Ao final deste período, 61 pacientes (73,5%) negativaram a 

baciloscopia. Um paciente recidivou 13 meses após a interrupção da MDT (SHEN et 

al., 2012). Dos 114 pacientes incluídos que apresentavam baciloscopia positiva no 

inicio, 75 (65,8%) completaram seis anos de seguimento anual. O desvio padrão do 

IB inicial era de 3,01 ± 1,50 e 33 (28,9%) pacientes tinham IB0 ≥ 4. Ao final do sexto 

ano de acompanhamento, o desvio padrão do IB foi de 0,02 ± 1,84, refletindo uma 
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queda anual média de 0,50, e a taxa de negatividade da baciloscopia em todos os 

pacientes foi de 98,7%. Foram observados 53 episódios reacionais, sendo 21 do tipo 

1 e 32 do tipo 2. Os autores concluem afirmando que o regime de tratamento U-MDT 

por seis meses é eficaz em pacientes MB, com a evolução do IB e a frequência de 

reações semelhantes ao citado na literatura para pacientes tratados com regimes de 

12 ou 24 meses de MDT (SHEN et al., 2015).  

Um estudo clinico controlado e randomizado foi realizado na Índia (RAO; 

SUNEETHA; PRATAP, 2009), comparando U-MDT com a MDT padrão da OMS para 

pacientes PB e MB. Entre março de 2003 e julho de 2005, foram incluídos 127 

pacientes com hanseníase, sem tratamento prévio, dos quais 64 foram seguidos por 

pelo menos 18 meses e um máximo de 24 meses, sendo 32 PB (18 no grupo de 

estudo e 14 no grupo controle) e 32 MB (10 no grupo de estudo e 22 no grupo 

controle). Os resultados após 24 meses sugerem, para os pacientes PB uma melhor 

resposta à MDT no grupo de estudo comparado ao grupo controle, porem sem 

significância estatística. Para os pacientes MB, a melhora clínica no grupo controle 

foi de 36%, 45% e 77% aos 12, 18 e 24 meses, respectivamente, enquanto que o 

grupo de estudo não apresentou melhora aos 12 e 18 meses. Essas diferenças 

foram estatisticamente significantes. Devido ao pequeno número de pacientes e o 

curto período de seguimento, estes resultados necessitam ser confirmados por 

outros estudos, até que se possa firmar alguma conclusão.   

Documento do Comitê Técnico da ILEP, em 2010, aponta para poucas 

evidências concretas que permitam recomendações quanto a mudanças drásticas 

nos regimes atuais de MDT, antes que  se alcance períodos mais prolongados de 

seguimento dos estudos envolvendo U-MDT,  para se possa tirar conclusões firmes 

sobre sua eficácia. O grupo de cientistas reforça ainda a necessidade de outros 

estudos para que se estabeleçam novos e mais curtos regimes de MDT, baseados 

na combinação de drogas com alto potencial bactericida (VAN BRAKEL et al., 2010).  
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3 ESTUDO INDEPENDENTE PARA AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO 
ESQUEMA ÚNICO DE MULTIDROGATERAPIA PARA TRATAR 
PACIENTES COM HANSENÍASE (U-MDT/CT-BR)  
 
3.1 Desenho e racional do estudo 

Desde 1989 um grupo de pesquisadores brasileiros, liderados pelo Dr. 

Gerson Penna, tem buscado um esquema mais curto e uniforme para as diferentes 

apresentações da hanseníase, em substituição aos esquemas atuais, visando 

facilitar o controle da doença pela atenção básica de saúde, em um esquema único 

de 6 meses para todos os pacientes, tanto paucibacilares (PB) como multibacilares 

(MB), desde que o mesmo seja pelo menos tão eficaz quanto o esquema padrão 

atualmente preconizado que é de 12 meses. O racional do estudo toma como 

exemplo histórico a tuberculose, tratada com uma combinação de drogas desde os 

anos 60, cujo tratamento sofreu modificações ao longo do tempo e atualmente 

consiste em um esquema uniforme para todos os pacientes com tuberculose 

pulmonar, por seis meses.  

Seguindo esse princípio, foi concebido pelo Núcleo de Medicina Tropical 

da Universidade de Brasília, em parceria com o Royal Tropical Institute de 

Amsterdam, um estudo de Coorte em formato de ensaio clinico fase IV, aberto, 

controlado e randomizado. Em 2004, após parecer técnico-científico favorável 

quanto ao mérito e relevância do estudo, da International Federation of Anti-leprosy 

Association Medical Commission (Diana Lockwood, Paul Saunderson, Piet Feenstra 

e Ji Bahong), com recomendação de iniciar o mais breve possível, o projeto foi 

submetido e aprovado no CEP da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

para fase piloto de teste do Clinical Report Form (CRF) Prontuário Padronizado). A 

fase piloto foi desenvolvida no Hospital das Clinicas / UFMG envolvendo 40 doentes, 

em uma coorte aberta com o objetivo de testar o Clinical Report Form. Até o 

momento não há registro de recidivas entre os pacientes recrutados nessa fase.  

Apos a fase piloto, foram escolhidos como locais para recrutamento de 

pacientes dois Centros de Referencia Nacional para Hanseníase, do Ministério da 

Saúde do Brasil, quais sejam o Centro de Dermatologia Dona Libânia, em Fortaleza, 

Ceará e a Fundação Alfredo da Matta, em Manaus, Amazonas, por concentrarem 
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grande número de doentes e contarem com a infra-estrutura física e de recursos 

humanos necessária ao desenvolvimento do estudo. 

O estudo tem respaldo formal do Ministério da Saúde, recebeu 

financiamento do DECIT/CNPQ (CNPq 403293/2005-7) e está registrado na  

Biblioteca Internacional de Ensaios Clínicos do NIH (ClinicalTrials.gov identifier - 

NCT00669643), com o título “Estudo independente para avaliação da eficácia do 

esquema único de multidrogaterapia para tratar pacientes com hanseníase (U-

MDT/CT-BR)”. Após aprovação do projeto pelos CEP das três instituições (Fortaleza, 

Manaus e UnB) e pela CONEP, procedeu-se à seleção das equipes locais de 

condução do estudo, que receberam treinamento em Boas Práticas Clinicas no 

Núcleo de Doenças Infecciosas da Universidade Federal do Espírito Santo, 

credenciado pelo NIH para treinar pessoal em pesquisa clínica.  Houve também 

treinamento de bioquímicos para padronização dos exames de baciloscopia e 

histopatologia e para realização do exame ML Flow. A etapa seguinte foi de 

desenvolvimento do banco de dados e preparação dos Procedimentos Operacionais 

Padrões (POPs), incluindo formulário unificado para exames histopatológicos.  

Foi estabelecido um Comitê Técnico-Científico de Avaliação Independente 

- Scientific Steering Committee (SSC), para avaliar e acompanhar o projeto durante 

o desenvolvimento do estudo até a conclusão do recrutamento, composto por oito 

doutores de reconhecido conhecimento em Hanseníase, a saber, Celina Maria 

Turchi Martelli - UFGO; Euzenir Sarno - FioCruz, Maria Leide Wand-del-Rey de 

Oliveira - UFRJ, Paulo Roberto Lima Machado - UFBA, Sinésio Talhari - FMTAM, Ji 

Bahong - Instituto Pasteur, P, Pannikar V - WHO, Diana Lockwwod - London School 

of Hygiene and Tropical Medicine, com as seguintes tarefas: avaliar o protocolo de 

campo, após o teste piloto na UFMG, antes do início do recrutamento de pacientes 

no campo; avaliar os resultados ao final do período de acompanhamento mensal; 

avaliar periodicamente os resultados. O estudo conta ainda com um Comitê de 

Monitoramento e Segurança dos Dados (DSMB), composto pelos Drs. Paulo 

Roberto Lima Machado – UFBA e Sinésio Talhari – FMTAM.  

O recrutamento de pacientes para o ensaio clinico U-MDT/CT-BR teve 

início em março de 2007, com um total de 858 pacientes incluídos. O desenho do 

estudo e as características basais dos pacientes estão descritos no artigo “A clinical 
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trial for uniform multidrug therapy for leprosy patients in Brazil: rationale and design” 

(PENNA, 2012).  

 

3.2 Medidas de eficácia do U-MDT 

  A medida de eficácia da MDT/OMS na hanseníase baseia-se no 

surgimento de um quadro de recidiva em paciente que concluiu o tratamento de 

forma regular (VAN BRAKEL et al., 2010). Como fator complicador está a 

possibilidade de a recidiva em um paciente previamente tratado ocorrer em 

consequência de bacilos persistentes ou mesmo de reinfecção com uma nova cepa 

de M. Leprae (BALAGON et al., 2009) Apesar de novas técnicas moleculares serem 

capazes de identificar diferentes cepas do bacilo, tal procedimento está restrito a 

protocolos de pesquisa, permanecendo indisponível a distinção entre recidiva e 

reinfecção na rede de assistência ao doente. 

  As definições de recidiva tanto para os paucibacilares como para os 

multibacilares não estão padronizadas, o que dificulta a comparação de sua 

frequência nos diversos estudos publicados. Para os PB, nos quais a demonstração 

de bacilos é rara, o critério utilizado é clinico, qual seja, o surgimento de novas 

lesões após a suspensão da MDT, porem aqui há a complicação adicional da 

distinção entre recidiva e uma reação tipo 1 tardia.  

  Para os MB os critérios de recidiva baseiam-se em pelo menos uma 

das seguintes observações: a) novas lesões cutâneas ou piora das anteriores; b) 

aumento do IB em qualquer sítio de coleta (geralmente 2+ ou mais); e c) 

crescimento do bacilo em pata de camundongo (GELBER; GROSSET, 2012) . Aqui 

também permanece a questão sobre tratar-se de uma recidiva, reativação de bacilos 

persistentes ou reinfecção por outra cepa de bacilo.  

  Portanto, quando se levanta a possibilidade de um encurtamento no 

tempo de tratamento dos pacientes multibacilares, a principal questão que surge é 

se as taxas de recidiva para os pacientes tratados por seis meses (U-MDT) são 

clinica e estatisticamente equivalentes aos que receberam o tratamento regular por 

doze meses (R-MDT). Um outro aspecto a ser considerado diz respeito à frequência 

dos episódios reacionais, uma vez que os mesmos podem estar relacionados à 

carga bacilar (SCOLLARD et al., 2015).  
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  O tempo de seguimento dos pacientes no estudo U-MDT/CT-BR ainda 

não é suficiente para compararmos as taxas de recidiva entre os dois grupos de MB. 

Entretanto, resultados preliminares analisando a frequência de episódios reacionais 

e a  tendência de queda do IB ao longo do tempo para cada grupo, demonstram não 

haver diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos (U-MDT e R-

MDT). 

 Para analisar a associação entre o tempo de tratamento e a frequência de 

reações entre os pacientes multibacilares, nos dois grupos de tratamento (U-MDT e 

R-MDT), foram estudados dois aspectos: a frequência da primeira reação e a 

recorrência de reações. Os resultados mostraram diferenças estatisticamente 

significativas da frequência de reações entre os grupos, nos pacientes cujo IB no 

diagnóstico foi menor que 3,  após 6 ou 18 meses de início do tratamento. Os 

pacientes do grupo UMDT, que receberam seis doses de PQT apresentaram mais 

reações do que os do grupo RMDT, que receberam doze doses. Entretanto, essa 

diferença desaparece com dois anos do início do tratamento, quando a frequência 

da primeira reação se iguala nos dois grupos. Houve ainda forte associação da 

ocorrência de neurite e de reação tipo 2 com a presença de IB mais alto (IB>3), e 

não com o tempo de duração do tratamento (PENNA et al., 2012). 

 Ainda utilizando-se a base de dados do estudo U-MDT/CT-BR, buscou-se 

avaliar a associação entre a duração da multidrogaterapia e a queda do índice 

baciloscópico (IB), utilizando-se um modelo de regressão multivariada com efeitos 

mistos. A analise considerou quatro sub-grupos, de acordo com o IB (menor que 3 

ou maior ou igual a 3), e com o tempo de tratamento (UMDT x RMDT). Para cada 

paciente foi aplicada a regressão linear individual, com um total de 2139,5 pessoas-

ano e um máximo de 6,66 anos de acompanhamento. Os resultado demonstraram 

que apesar da queda do IB ter sido maior no grupo de doze doses (RMDT), não 

houve diferenças com significância estatística entre os grupos (PENNA et al., 2014). 

 

3.3 Efeitos adversos da MDT 

Existem poucos estudos sistemáticos sobre os efeitos adversos da MDT. 
Estudo retrospectivo em Minas Gerais que analisou 187 prontuários de pacientes 
tratados com MDT para hanseníase, evidenciou que 37,9% destes apresentaram 
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efeitos adversos e que em 14,9% do total de pacientes foi necessário um regime 
alternativo de tratamento. (GOULART et al., 2002)  

 Outro estudo brasileiro, também retrospectivo, realizado em Vitoria, 
Espirito Santo, avaliou 194 prontuários de pacientes tratados com MDT  e observou 
eventos adversos causados pela MDT em 88 (45%) pacientes, sendo 85 pacientes 
com efeitos adversos atribuídos à Dapsona, 24 devidos à Rifampicina e 18 
relacionados à Clofazimina. Dos 85 pacientes que apresentaram eventos adversos 
pela dapsona, 46 (54%) tiveram a droga interrompida. Dois pacientes 
desenvolveram leucopenia severa e um evoluiu para óbito (DEPS et al., 2007). 

Estudo prospectivo na província de Jagdalpur (SINGH et al., 2011) 
registrou as queixas relacionadas a efeitos adversos de cada paciente 
individualmente, durante o curso do tratamento, sendo incluídos 176 pacientes na 
análise. Destes 79 apresentaram efeito adverso devido a um ou mais dos 
componentes da MDT, sendo 73 pela Dapsona, oito devido a Rifampicina e 16 
relacionados à Clofazimina. Houve correlação significativa (P<0·05) entre os eventos 
adversos e o Indice de Massa Corporal (IMC). A droga suspeita foi retirada e 
instituído um esquema alternativo de tratamento em nove pacientes, dos quais seis 
tiveram a dapsona suspensa, dois interromperam a rifampicina e um a clofazimina.  

Uma revisão retrospectiva de 612 prontuários de pacientes tratados em 
um centro de referencia estadual para hanseníase em Natal, Rio Grande do Norte, 
(DUPNIK et al., 2013) com foco nos eventos adversos que ocasionaram mudança no 
regime de tratamento detectou 91 (14,8%) eventos adversos associados a 
interrupção de algum dos componentes da MDT regular. A causa mais comum 
registrada foi anemia (8,7%), dor de cabeça (4,2%), cianose (1,8%) e sintomas 
gastrointestinais (1,6%). Tanto o sexo feminino (OR = 2,63) como idade menor que 
42 anos (OR = 2,7) foram fatores de risco para intolerância à MDT em um modelo 
multivariado que incluiu sexo, idade, e tipo de MDT. Os autores concluem que sexo 
feminino e idade mais jovem se associaram a maior risco de intolerância 
medicamentosa.  

Como na maioria dos centros não há monitoramento de rotina para efeitos 
adversos da MDT, esses dados são provavelmente sub-estimados. Portanto, torna-
se importante aprofundar o conhecimento sobre os efeitos adversos relacionados 
aos fármacos utilizados na multidrogaterapia da hanseníase, correlacionando-os 
com distintas variáveis, para que se possa prevenir, diagnosticar e tratá-los, 
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diminuindo assim a taxa de abandono do tratamento e contribuindo para o manejo 
terapêutico mais adequado desses pacientes.  

As três drogas que compõem a MDT tem seus efeitos adversos bem 
conhecidos.  

 

EFEITOS ADVERSOS RELACIONADOS À DAPSONA 

a) Hemólise -  frequente nos pacientes tratados com 200 ou 300mg de 

sulfona. Na dose habitual, de 100mg por dia, ocorre com baixa intensidade e tende a 

melhorar no decorrer do tratamento. A sulfona não produz anemia ferropriva; a 

administração concomitante de ferro só se justifica quando houver anemia ferropriva 

de outra origem. Nos casos de anemia hemolítica grave, a sulfona deverá ser 

substituída por outra droga. 

b) Meta-hemoglobinemia - relativamente comum e caracteriza-se por 

cianose das semimucosas labiais e dos leitos ungueais. Na dose de 100 mg por dia 

observa-se, com a continuidade do tratamento, um mecanismo de adaptação do 

organismo, resultando no desaparecimento gradual da cianose. 

A enzima glicose 6 – fosfato-desidrogenase (G6PD) é a responsável pelo 

metabolismo da sulfona. Os indivíduos com deficiência genética desta enzima fazem 

graves crises de meta-hemoglobinemia com as doses habituais ou menores, pois o 

organismo não consegue metabolizar a sulfona.. 

Nos casos graves de meta-hemoglobinemia impõe-se a internação 

hospitalar e a administração EV de azul de metileno, associada a outras medidas 

que visam diminuir a absorção e/ou aumentar a excreção da DDS (eméticos, 

lavagem gástrica, hemodiálise, diálise peritonial ou exsangüíneo-transfusão). O azul 

de metileno não deve ser utilizado nos deficientes de G6PD. 

c) Manifestações gastrintestinais - dores epigástricas, anorexia, náusea 

e vômito podem ocorrer. A administração da sulfona com protetores gástricos 

(hidróxido de alumínio, por exemplo) ou a orientação de ingerir após a refeição, 

poderão resolver estes problemas. Em raros casos, será necessária a suspensão do 

fármaco. 



41 
 

d) Complicações neuropsíquicas - cefaléia e fadiga são frequentes. As 

psicoses ocorrem raramente na dose de 100 mg por dia; são manifestações mais 

freqüentes em doses diárias de 200 a 300 mg. Os pacientes com história de 

distúrbios psíquicos anteriores são mais predispostos. As psicoses são reversíveis 

com a suspensão da sulfona. 

e) Neuropatias periféricas - são raras; surgem em doentes com outras 

enfermidades, sob tratamento prolongado e com doses altas, de 200 a 300 mg/dia. 

São quadros essencialmente motores, sendo o “pé caído” a manifestação mais 

comum. Nas mãos, verificam-se fraquezas e amiotrofia dos músculos intrínsecos. As 

manifestações sensitivas, menos acentuadas que as motoras caracterizam-se mais 

por hipoestesias do que parestesias.  

f) Complicações cutâneas - fotodermatite, urticária, eritema polimorfo, 

eritema pigmentar fixo, necrólise epidérmica tóxica e eritrodermia têm sido descritos, 

porém, não são freqüentes. 

g) Síndrome sulfona - quadro raro,  caracterizado por exantema 

papuloso ou esfoliativo que se acompanha de febre, alteração do estado geral e, às 

vezes, outros sintomas como: hepatomegalia, dores abdominais, icterícia e 

adenopatias, acompanhados de elevação das transaminases. Esse quadro é 

atualmente denominado síndrome DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and 

Systemic Symptom, ou seja, “reação à droga, com eosinofilia e manifestações 

sistêmicas”); a evolução é grave, podendo ser fatal. No Nepal foi relatada em 2% 

dos pacientes em uso de MDT, causando óbito em 0,25% (PANDEY B et al, 2007) 

Sua frequência também tem aumentado na India (RAO PN; LAKSHMI TS, 2001) 

h) Manifestações hepáticas – caracterizam-se por icterícia, sobretudo do 

tipo colestática ou por alterações da função hepática. São manifestações raras e 

regridem com a suspensão da droga.  

i) Efeitos teratogênicos – não foram registrados, durante todos esses 

anos de ampla utilização. O uso da sulfona na gravidez, mesmo nos primeiros 

meses, não representa contra indicação. 

 



42 
 

EFEITOS ADVERSOS RELACIONADOS À RIFAMPICINA 

a) Hepatotóxicos - caracterizam-se por icterícia, hepatomegalia dolorosa 

e provas de função hepática alteradas, principalmente, transaminases elevadas, 

configurando, em geral, colestase intra-hepática. O alcoolismo, o uso concomitante 

de outras drogas hepatotóxicas e administração intermitente são fatores que 

contribuem para as lesões hepáticas. 

b) Manifestações gastrintestinais - podem ocorrer anorexia, náuseas, 

dores abdominais e, às vezes, vômito e diarréia. 

c) Manifestações cutânea - geralmente são precoces, e nem sempre 

com prurido. Podem ser observadas manchas eritematosas, principalmente na face 

e couro cabeludo. Lesões de acne (acne medicamentosa) – localizadas na face, 

pescoço e ombros – são raras. Estas manifestações surgem 2 a 3 horas após a 

administração da rifampicina e desaparecem após várias horas, sem comprometer a 

continuidade do tratamento. 

d) Hipersensibilidade - apresentam-se como lesões cutâneas, febre, 

adenomegalia e hepatomegalia. 

e) Hematológicas - pode ocorrer eosinofilia, leucopenia, hemólise, 

anemia e trombocitopenia. São relatados casos de púrpura trombocitopênica e 

anemia hemolítica aguda, complicada por insuficiência renal  

f) Síndrome pseudo-gripal - verificada com a utilização intermitente da 

rifampicina (administração mensal) e caracterizada por febre, calafrios, cefaléia e 

osteoalgias, que podem associar-se a distúrbios gastrintestinais, dermatite, hepatite, 

anemia hemolítica, eosinofilia, púrpura trombocitopênica, nefrite intersticial, necrose 

tubular aguda e choque. Podem surgir uma a duas horas após a administração da 

rifampicina, do segundo ao sexto mês de tratamento. Nestas situações, deve ser 

tomada a seguinte conduta: administrar anti-histamínicos, antitérmicos e, quando 

necessário, hidrocortisona intra-venosa seguida de corticosteróides oral.   

g) Outros Efeitos - a rifampicina pode inibir o efeito dos 

anticoncepcionais, devendo as pacientes serem esclarecidas quanto aos riscos de 

gravidez. Pode ainda diminuir a eficácia terapêutica dos anticoagulantes tipo 
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cumarinicos, bem como a vida média dos seguintes fármacos: prednisona, quinidina, 

ketoconazol, propranolol, digitoxina, metoprolol, clofibrato e sulfoniluréia. 

 

EFEITOS ADVERSOS RELACIONADOS À CLOFAZIMINA. 

a) Pigmentação cutânea - o corante é depositado intensamente nos 

tecidos, dando coloração vermelho-escura. Esta pigmentação é muito mais evidente 

nos pacientes brancos. A pigmentação involui lentamente após a suspensão do 

medicamento, sendo mais intensa e levando mais tempo para regredir nos locais de 

infiltrações. É importante esclarecer o paciente sobre a alteração da cor da pele, 

informando que a pigmentação pode ser atenuada quando se reduz a exposição 

solar, bem como que a mesma poderá persistir por 6 meses, um ano ou mais, após 

a suspensão do tratamento. Verificam-se, também, a pigmentação da conjuntiva e 

alteração da cor do suor, fezes, escarro e urina, não devendo ser confundidas com 

icterícia ou hematúria, por exemplo. É também, fundamental explicar que esse 

medicamento é essencial para a cura da enfermidade. 

b) Xerodermia - pele seca ou ictiósica, ocorre em praticamente todos os 

doentes sob tratamento com a clofazimina. Essas lesões são mais persistentes que 

a pigmentação e variam de intensidade; dependem da dose utilizada e do tipo de 

pele do paciente. Nos casos com manifestações muito intensas podemos empregar 

ceratolíticos, como, por exemplo, a vaselina salicilada, a 2 – 3%, 2 a 3 vezes por dia. 

c) Fotossensibilidade (Hipersensibilidade lumínica) -  os doentes em 

tratamento com a clofazimina deverão ser orientados para se protegerem da 

exposição solar, dada a possibilidade de surgir manifestações de fotossensibilidade. 

d) Manifestações Gastrintestinais - Variam de dores epigástricas 

discretas: náuseas, vômito, diarréia, anorexia e perda de peso; a quadros graves 

que simulam abdômen agudo. Essas manifestações estão relacionadas com a 

deposição de cristais do medicamento na mucosa da parede intestinal. Os sintomas 

estão na dependência da dose e do tempo de uso do medicamento. Os problemas 

mais graves estão relacionados com doses altas, acima de 100 mg, durante vários 

meses. 
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d) Outros Efeitos - Tem sido relatado edema dos membros inferiores em 

pacientes sob tratamento com a clofazimina que, nestes casos, seria conseqüente à 

obstrução de linfonodos inguinais. 

Um estudo realizado em Fortaleza, dentro do contexto do projeto U-

MDT/CT-BR, teve por objetivo verificar as influências das formas clínicas da 

hanseníase (V, BV e T) na incidência de efeitos indesejáveis dos fármacos utilizados 

na multidrogaterapia, comparando a incidência de eventos adversos à MDT em duas 

situações: (i) pacientes PB e MB tratados por seis meses com o esquema MB de 

MDT/OMS (U-MDT) e (ii) pacientes PB tratados com o esquema PB atual de 

MDT/OMS (R-MDT). A anemia hemolítica, atribuída à dapsona foi o efeito colateral 

de maior magnitude, encontrado em 65% dos pacientes no grupo PB recebendo R-

MDT, 95% nos do grupo PB recebendo U-MDT e em 100% dos pacientes MB, que 

receberam U-MDT. As maiores incidências, bem como uma maior gravidade da 

anemia hemolítica nos grupos paucibacilares e multibacilares tratados com U-MDT, 

comparados com a o grupo paucibacilar tratado com o esquema terapêutico R-MDT, 

parecem sugerir alguma influência da clofazimina na ocorrência de anemia 

hemolítica. Identificou-se que não houve interferência da forma clinica sobre os 

efeitos adversos dos medicamentos. (GONÇALVES et al., 2012) 
 

Outro aspecto a ser identificado em um esquema uniforme de MDT é a 

aceitação dos pacientes PB ao uso da clofazimina e seus possíveis efeitos adversos. 

Para tanto, foi realizado um estudo epidemiológico descritivo cross-sectional 

aninhado ao U-MDT/CT-BR, utilizando uma amostra de conveniência composta  por 

pacientes incluídos nos dois centros recrutadores do estudo. Foram entrevistados 

342 pacientes, dos quais 58,2% eram masculinos e 78,3% multibacilares, com idade 

média de 42 anos. Quanto aos PB, 87,8% do grupo U-MDT e 90,9% do grupo R-

MDT, negaram qualquer intenção de abando do tratamento a qualquer tempo. Em 

uma escala de satisfação quanto ao tratamento recebido. de 1 a 5 (sendo 5 o melhor 

score), 92,7% dos PB U-MDT e 100% dos PB R-MDT registraram respostas entre 3 

e 5. Os dados sugerem que a introdução da clofazimina na terapêutica dos PB não 

reduziu seu nível de satisfação com o tratamento (FERREIRA et al., 2014). 
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4 JUSTIFICATIVA 
 

Apesar dos progressos com a MDT (multidrogaterapia), permanecem 

algumas limitações que dificultam sua operacionalização, em especial sua 

prolongada duração, gerando altas taxas de abandono e dificuldades para muitos 

doentes cumprirem as recomendações (CELLONA et al., 2003; PENNA, 2011)  

Some-se a isso a dificuldade na classificação das formas clínicas da doença por 

parte dos profissionais de saúde generalistas, que na sua maioria receberam 

capacitação insuficiente, para se estabelecer o melhor esquema terapêutico entre os 

recomendados pela OMS. Além disso, em culturas onde o exame de pele é 

realizado de forma parcial, o critério de classificação com base em uma contagem de 

lesões de pele é difícil de ser implementado, com possibilidade de erro diagnóstico 

na classificação da doença baseada unicamente no número de lesões (BARRETO et 

al., 2011). 

O ensaio clínico U-MDT/CT-BR (Estudo independente para avaliação da 

eficácia do esquema único de multidrogaterapia para tratar pacientes com 

hanseníase (U-MDT/CT-BR)” tem por objetivo avaliar a efetividade de um novo 

regime de tratamento para hanseníase, a fim de unificá-lo para todos os pacientes, 

independentemente da sua classificação clínica. Este esquema único de tratamento 

pode representar avanço importante para o controle da doença, eliminando 

situações decorrentes de erros de classificação, em especial para os pacientes 

multibacilares que são classificados indevidamente como paucibacilares e não 

recebem o tratamento adequado. Além disso, a redução no tempo de tratamento dos 

multibacilares provocaria melhor adesão e consequente menor taxa de abandono ao 

tratamento.  

Muitos estudos têm avaliado a eficácia da MDT, entretanto os dados 

presentes na literatura quanto aos seus eventos adversos são limitados a relatos de 

pequeno número de casos. Neste trabalho realizamos um comparativo dos efeitos 

adversos à multidrogaterapia no contexto do estudo clínico U-MDT/CT-BR, o que 

proporcionou a avaliação de um número maior de pacientes submetido aos 

diferentes regimes terapêuticos que integram o ensaio clínico. 
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5  OBJETIVOS 
 
5.1. Objetivo Geral   

 Verificar, mediante parâmetros clínicos e laboratoriais, a incidência dos 

efeitos adversos da rifampicina, dapsona e clofazimina administradas no tratamento 

da hanseníase, em esquemas terapêuticos distintos, em um ensaio clínico 

controlado e randomizado.  

 

5.2. Objetivos Específicos 

• Descrever os efeitos adversos relacionados aos fármacos da MDT.  

• Comparar a incidência e gravidade dos efeitos adversos clínicos e 

achados laboratoriais entre os pacientes que receberam o esquema uniforme de 

multidrogaterapia (U-MDT) – grupo experimental e os que receberam o tratamento 

atual recomendado pela OMS (R-MDT) - grupo controle. 

• Relacionar a incidência e gravidade dos efeitos adversos clínicos dos 

fármacos com os achados laboratoriais. 

• Descrever os efeitos adversos que levam à interrupção da MDT 
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6 METODOLOGIA 

 

6.1 Tipo de estudo 
 

Trata-se de estudo clínico descritivo, aninhado ao “Estudo independente 
para avaliação da eficácia do esquema único de multidrogaterapia para tratar 
pacientes com hanseníase (U-MDT/CT-BR)”.    

 
 

6.2 Local da pesquisa 
 

A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Dermatologia Dona Libânia 
(CDERM), órgão vinculado à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situado em 
Fortaleza-Ceará e na Fundação Alfredo da Matta (FUAM), situada em Manaus-
Amazonas. Ambas as unidades são credenciadas pelo Ministério da Saúde como 
Centros de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária, com ênfase no 
atendimento da hanseníase.  

 
 

6.3 População do estudo  
 

 Pacientes diagnosticados com hanseníase nos centros de referência 

FUAM e CDERM, incluídos na base de dados coletada na pesquisa “Estudo 

independente para avaliação da eficácia do esquema único de multidrogaterapia 

para tratar pacientes com hanseníase (U-MDT/CT-BR)”.  

 
6.4 Critérios de inclusão 
   

• Casos novos de hanseníase, independente da forma clínica; 
• Pacientes virgem de tratamento ou doentes tratados há mais de 5 anos;  
• Pacientes acima de 05 anos e abaixo de 65 anos;  
• Pacientes capazes de compreender a natureza e objetivo do estudo, e com 

intenção de cooperar com o pesquisador e agir de acordo com os 
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requerimentos de todo o protocolo, o que vem a ser confirmado mediante a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 
 
6.5 Critérios de exclusão  
 

• Paciente com hipersensibilidade ou intolerância prévia conhecida a um dos 
medicamentos ou a compostos quimicamente relacionados; 

• Pacientes com risco de vida associado; 
• Paciente com tratamento anterior de Hanseníase há menos de 5 anos; 
• Associação com outras doenças graves como HIV/AIDS, Tuberculose, 

Malária,  Calazar, Linfomas, Leucemias, Imunossupressões, etc.; 
• Pacientes sem residência permanente na área ou que não possam 

comparecer à Unidade de Saúde nas datas determinadas no protocolo; 
• Pacientes que não assinam o TCLE ou não são capazes mentalmente para 

gerir essa responsabilidade, na ausência de responsáveis; 
• Ter qualquer condição que o investigador julgar relevante para a não 

participação. 
 
 

6.6 Delineamento do estudo 
 

O estudo foi delineado de forma a permitir a obtenção dos parâmetros 
clínicos e laboratoriais para verificação da ocorrência dos efeitos adversos 
relacionados aos fármacos utilizados na MDT hansênica. Foi utilizado um desenho 
de estudo clinico aberto, randomizado, para comparar dois esquemas de tratamento 
(R-MDT vs U-MDT).  

Após a classificação em PB ou MB, baseada no número de lesões, os 
pacientes foram alocados de forma aleatória e randomizada em um dos grupos do 
estudo, da seguinte forma: 

a) Para pacientes com classificação PB: 
Grupo 1 - grupo de pacientes experimentais para os quais foi ministrado o 

tratamento U-MDT, composto de Rifampcina, Dapsona e Clofazimina, durante 6 
meses;  
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Grupo 2 - grupo controle, formado de pacientes PB aos quais foi 
ministrado o tratamento R-MDT, composto de Rifampicina e Dapsona, durante 6 
meses. 

 
b) Para pacientes com classificação MB: 
Grupo 3 - grupo de pacientes experimentais para os quais foi ministrado o 

tratamento U-MDT, com Rifampicina, Dapsona e Clofazimina, durante 6 meses. 
Grupo 4 - grupo controle de pacientes MB aos quais foi ministrado o 

tratamento R-MDT, com Rifampicina, Dapsona e Clofazimina, durante 12 meses. 
Randomização: 

A randomização foi realizada após a assinatura do TCLE, a partir de uma 
tabela previamente preparada para tal onde:  

• os pacientes que receberam os números ímpares foram incluídos no grupo U-
MDT (Grupos experimentais 1 e 3)  

• os pacientes que receberam os números pares foram incluídos no grupo R-
MDT (Grupos controles 2 e 4) 

 
Acompanhamento:  

• Todos os pacientes compareceram uma vez por mês ao ambulatório para 
avaliação médica e para receber seu tratamento mensal, conforme a prática 
atual. Caso ocorressem reações em qualquer um dos grupos de estudo, os 
pacientes foram tratados como é a prática na rotina do Ministério da Saúde.   

• Os dados coletados foram registrados em prontuário clínico individual (CRF), 
elaborado e testado previamente para a pesquisa. 

• Os pacientes foram monitorados mensalmente para verificar a ocorrência de 
eventos adversos, registrando-os no CRF.  

• A cada consulta de retorno, o paciente foi submetido aos seguintes 
procedimentos:  

• Avaliação clínica-dermatológica, enfocando o aparecimento de 
efeitos adversos, com registro na ficha de acompanhamento (anexo 
1). 

• Coleta de sangue para exames laboratoriais: hemograma completo, 
enzima transaminase glutâmico oxalacética (TGO), enzima 
transaminase glutâmico pirúvica (TGP).   
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• Para cada efeito adverso clinico observado foi avaliada e registrada 
a gravidade do mesmo, segundo o protocolo do U.S. National 

Cancer Institute - Cancer Therapy Evaluation Program, Common 

Terminology Criteria for Adverse Events, version 3.0, publicado em 
9 de agosto de 2006 (www.ctep.cancer.gov), utilizando a seguinte 
graduação: 

   
  Grau 0 – ausência do efeito adverso 

Grau 1 – efeito adverso leve 
Grau 2 – efeito adverso moderado 
Grau 3 -  efeito adverso grave 
 

   
Definições: 

• Anemia moderada – segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde, 
foi considerada quando os níveis de hemoglobina estavam abaixo de 10 g/dL. 
Sintomas como fadiga, dispnéia, tontura e icterícia podem ou não estar 
presentes. (OMS, 2011). 

• Meta-hemoglobinemia – presença de cianose, associada a dispnéia, tontura, 
cefaléia e/ou fadiga.  

• Desordens psiquiátricas – comportamento compatível com depressão, 
psicose ou ansiedade  

• Xerose – ressecamento da pele, com ou sem prurido ou descamação. 
• Pigmentação cutânea – escurecimento da pele 
• Eritrodermia – erupção exantematosa atingindo mais de 90% da superfície 

corporal 
• Urticária – presença de placas edematosas, pruriginosas, com ou sem 

angioedema. 
• Síndrome da sulfona – dermatite exfoliativa, acompanhada de febre, 

hepatoespelenomegalia e alterações da função hepática. 
• Síndrome pseudo-gripal – presença de febre, coriza, dor de garganta, tosse, 

nausea,  vômitos, anorexia, cefaléia, mialgia, artralgia e mal-estar.  
• Hepatotoxicidade leve – níveis de transaminases maiores de 40 Ui/l e 

menores que 100 Ui/l (MOHAMADNEJAD et al., 2003). 

http://www.ctep.cancer.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohamadnejad%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14562401
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• Hepatotoxicidade moderada a severa - níveis de transaminases maiores que 
100 Ui/l, com ou sem evidencias de icterícia, mal estar ou outros sintomas. 

   

  Maiores detalhes do protocolo podem ser encontrados no artigo 

“Clinical Trial for Uniform Multidrug Therapy for Leprosy Patients in Brazil (U-

MDT/CT-BR): Rationale and Design”, com acesso livre no site 

http://memorias.ioc.fiocruz.br (PENNA et al., 2012). 

 

 

6.7 Análise dos dados 
 
   A análise inicial do banco de dados do ensaio clínico, bem como a 

importação de algumas das suas variáveis, foram feitas utilizando o software Epi-Info 

versão 3.5.3. O banco de dados final foi construído no programa estatístico do 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®), versão 19.0. Foram estimadas 

as frequências absoluta e relativa das variáveis categóricas e calculada a mediana 

das variáveis quantitativas. Foi realizado o teste de hipótese, para comparação de 

proporções, por meio de estatística Qui-quadrado para variáveis de interesse; para 

comparação de medianas foi utilizado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. As 

análises estatísticas foram realizadas para nível de significância de 5%. Todas as 

análises foram realizadas no software SPSS 19.0.  

 

6.8 Aspectos éticos 
  

  O estudo foi conduzido segundo as normas internacionais e brasileiras 

para pesquisas envolvendo seres humanos. A execução deste trabalho estava 

prevista como um dos objetivos do ensaio clínico “Estudo independente para 

determinar efetividade do esquema Uniforme de MDT de seis doses (U-MDT) em 

pacientes de hanseníase”. O protocolo de pesquisa e o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, referentes ao ensaio clínico, foram submetidos e aprovados em 

três comitês de ética (UnB, CDERM e FUAM) e pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) em 17 de fevereiro de 2006, sob o Protocolo nº 001/06. O ensaio 

clínico foi registrado no ClinicalTrials.gov sob o número NCT 00669643. 

 

http://memorias.ioc.fiocruz.br/
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7 RESULTADOS 

 

   Entre março de 2007 e março de 2012, 864 pacientes, foram incluídos 

no estudo sendo 184 (21,3%) PB e 680 (78,7%) MB, de acordo com o número de 

lesões cutâneas. A maioria (78,9%) tinha idade entre 20 e 59 anos, e era do sexo 

masculino (59,6%).  A distribuição de gêneros não foi semelhante entre os grupos 

paucibacilares e multibacilares; entre os primeiros (PB) 66,3% eram do sexo 

feminino; já entre os MB a predominou o sexo masculino, com 453 pacientes 

(66,6%). A tabela 1 apresenta as características gerais dos pacientes incluídos em 

cada grupo de tratamento. 

    

Tabela 1 – Características gerais dos pacientes, de acordo com o grupo de 

tratamento 

Característica         Paucibacilares 
 

             Multibacilares   TOTAL 
U-MDT R-MDT U-MDT R-MDT 

Idade média 41,44 36,08 42,16 41,44 
 Faixa etária 

         0 - 9 0 0,0% 3 3,3% 5 1,4% 2 0,6% 10 
10 - 19 8 8,7% 13 14,1% 22 6,1% 28 8,7% 71 
20 - 29 14 15,2% 17 18,5% 61 17,0% 52 16,2% 144 
30 - 39 26 28,3% 19 20,7% 70 19,5% 55 17,1% 170 
40 - 49 11 12,0% 17 18,5% 68 18,9% 75 23,4% 171 
50 - 59 21 22,8% 17 18,5% 84 23,4% 75 23,4% 197 
60 - 69 12 13,0% 6 6,5% 43 12,0% 33 10,3% 94 
> 70 0 0,0% 0 0,0% 6 1,7% 1 0,3% 7 
Total 92 100,0% 92 100,0% 359 100,0% 321 100,0% 864 

          Sexo 
         Masculino 30 32,6% 32 34,8% 243 67,7% 210 65,4% 515(59,6%) 

Feminino 62 67,4% 60 65,2% 116 32,3% 111 34,6% 349(40,4%) 
Total 92   92   359   321   864 

 

   

  Foi observado um total de 10.600 registros de efeitos adversos a pelo 

menos um dos componentes da MDT. A pigmentação cutânea (21,7%) e xerose 

(16,9%) foram as queixas mais frequentes. Todos os outros sinais e sintomas oram 

reportados por menos de 5% dos pacientes. No que se refere à pigmentação 

cutânea, a maioria dos registros foi de leve (16,2%) ou moderada (5,4%). O mesmo 
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ocorreu com relação à xerose,  com 13,6% leve e 2,8% moderada. A tabela 2 mostra 

a frequência dos sinais e sintomas relacionados a efeitos adversos a um ou mais 

dos componentes da MD 

 

Tabela 2 - Sinais e sintomas de acordo com a intensidade  

Sinais e Sintomas  
Ausente Leve Moderado Severo Total 

N    % N    % N    % N    % N    % 

Pigmentação cutânea 8298 78,3% 1715 16,2% 572 5,4% 14 0,1% 10599 100% 

Xerose 8813 83,1% 1444 13,6% 297 2,8% 46 0,4% 10600 100% 

Prurido 10252 96,7% 280 2,6% 56 0,5% 10 0,1% 10598 100% 

Cefaléia 10278 97,0% 287 2,7% 34 0,3% 1 0,0% 10600 100% 

Palidez 10286 97,0% 284 2,7% 27 0,3% 3 0,0% 10600 100% 

Fadiga 10363 97,8% 214 2,0% 20 0,2% 2 0,0% 10599 100% 

Mialgia 10389 98,0% 184 1,7% 24 0,2% 3 0,0% 10600 100% 

Anorexia 10458 98,7% 118 1,1% 24 0,2% 0 0,0% 10600 100% 

Dispnéia 10475 98,8% 109 1,0% 16 0,2% 0 0,0% 10600 100% 

Náusea 10484 98,9% 97 0,9% 17 0,2% 2 0,0% 10600 100% 

Dor Abdominal 10485 98,9% 97 0,9% 13 0,1% 5 0,0% 10600 100% 

Perda de peso 10496 99,0% 92 0,9% 12 0,1% 0 0,0% 10600 100% 

Febre 10499 99,1% 80 0,8% 20 0,2% 0 0,0% 10599 100% 

Diarréia 10524 99,3% 61 0,6% 15 0,1% 0 0,0% 10600 100% 

Rush Cutâneo 10538 99,4% 41 0,4% 18 0,2% 1 0,0% 10598 100% 

Constipação 10545 99,5% 47 0,4% 8 0,1% 0 0,0% 10600 100% 

Eritrodermia 10548 99,5% 26 0,2% 21 0,2% 5 0,0% 10600 100% 

Fotodermatose 10552 99,5% 23 0,2% 24 0,2% 1 0,0% 10600 100% 

Depressão 10553 99,6% 37 0,3% 8 0,1% 0 0,0% 10598 100% 

Sangramento 10562 99,6% 27 0,3% 11 0,1% 0 0,0% 10600 100% 

Vômitos 10563 99,7% 26 0,2% 10 0,1% 1 0,0% 10600 100% 

Cianose 10575 99,8% 17 0,2% 7 0,1% 1 0,0% 10600 100% 

Icterícia 10579 99,8% 14 0,1% 7 0,1% 0 0,0% 10600 100% 

 

   

  Como se vê na tabela 3, 201 pacientes (23,3%) apresentaram 

alterações laboratoriais devidas a anemia (Hb<10 g/dl). Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos experimental (U-MDT) e controle (R-

MDT) (p = 0,2242). As figuras 1 a 4 mostram a evolução dos níveis de hemoglobina 

durante o tratamento, em cada grupo do estudo.  
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Tabela 3 - Exames Laboratoriais  de acordo com os grupos de tratamento  
 

Exam Lab PB-UMDT PB RMDT MB UMDT MB RMDT          TOTAL 

Hb<10 20 (23,25%) 22 (25,58%) 72 (20,63%) 87 (28,15%) 201 (23,3%)   p=0,2242 

40<TGO<100 20(23,25%) 17(20,23%) 103(31,40%) 96(31,78%) 236 (27,3%)   p=0,5916 

40<TGP<100 22(27,16%) 14(17,28%) 110(32,93%) 94(31,12%) 240 (27,7%)   p=0,1780 

TGO>100 2(2,29%) 1(1,16%) 8(2,28%) 7(2,25%) 18 (2,08%)    p=0,9482 

TGP>100 4(4,59%) 1(1,16%) 16(4,61%) 11(3,52%) 32 (3,7%)      p=0,4913 
 

Fig 11 - PB – UMDT 

 
Fig 12 PB - RMDT 
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Fig 13 - MB – UMDT 

 
 

 

Fig 14 - MB - RMDT 

 
                                                               

             

      Figs 11 a 14 – Níveis de hemoglobina durante o tratamento, por grupo do estudo  

 

   

  No que diz respeito à hepatotoxicidade, 236 (27,3%) e 240 (27,7%) 

pacientes, respectivamente, apresentaram alterações leves (entre 40Ui/l e 100Ui/l ) 

nos valores de TGO e/ou TGP.  Em 18 pacientes o valor de TGO e em 32 pacientes 

o valor de TGP esteve acima de 100Ui/l em qualquer momento do tratamento. Não 

houve diferenças entre os grupos. As figuras 5 a 8 mostram os valores séricos de 

TGO e TGP durante o tratamento, em cada grupo do estudo. 
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Fig 15 - PB – UMDT 

 
 

Fig 16 - PB - RMDT 

 
                                                

Fig 17 - MB – UMDT 
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Fig 18 - MB - RMDT 

 
                                  

 

Figuras 15 a 18 – Valores séricos de TGO e TGP durante o tratamento, por grupo do 
estudo 
 
 
  Em 24 pacientes (2,8%) foi necessário interromper a dapsona, devido a 

efeitos adversos secundários à mesma, introduzindo-se um esquema alternativo de 

tratamento, segundo as normas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2009). A causa de 

interrupção da dapsona foi a anemia em 16 pacientes (66,7%), dos quais três 

apresentaram leucopenia associada e em dois havia elevação moderada das 

transaminases. Para três pacientes (12,5%) a causa de interrupção da dapsona foi a 

presença de eritrodermia. Estes pacientes apresentavam também anemia leve 

associada.  Um paciente apresentou sinais de metahemoglobinemia, como cianose, 

dispneia e fadiga. Não foram realizados exames laboratoriais para avaliar o nível de 

metahemoglobina no sangue. Outras causas de interrupção da dapsona foram 

urticária, cefaleia e alterações psiquiátricas, cada um apresentada por um paciente 

(tabela 4). 

  Houve um caso de síndrome da sulfona em um paciente masculino de 

dez anos de idade, que apresentou-se, no curso da segunda dose, com dermatite 

exfoliativa, febre, mal-estar, dispneia e hepatoesplenomegalia. Os exames 

laboratoriais mostraram anemia severa (Hb = 7,2g/dL), leucocitose (10900) e 

elevação dos níveis de TGO (672) e TGP (919).  A dapsona foi imediatamente 
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interrompida, e o paciente recebeu tratamento hospitalar com medidas gerais e 

antibioticoterapia, recebendo alta recuperado. Após normalização dos parâmetros 

laboratoriais, passou a recebeu um esquema alternativo de tratamento, composto de 

rifampicina, clofazimina e ofloxacina, tendo completado seu tratamento sem 

intercorrências.  

 

 

      Tabela 4 – Causas de interrupção da multidrogaterapia 

Causa  N % 
Anemia 16 66,7% 
Eritrodermia 3 12,5% 
Metahemoglobinemia 1 4,2% 
Urticária 1 4,2% 
Cefaléia 1 4,2% 
Alterações psiquiátricas 1 4,2% 
Síndrome da sulfona 1 4,2% 
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8 DISCUSSÃO 
 

  Embora os efeitos adversos mais frequentes encontrados em nosso 

estudo tenham sido a pigmentação cutânea e a xerose, que estão relacionadas ao 

uso da clofazimina, ambas se apresentaram de forma leve ou moderada, e não 

levaram à interrupção de nenhum dos componentes da multidrogaterapia. A baixa 

intensidade destes efeitos adversos pode explicar os dados encontrados por 

Ferreira, de que a introdução da clofazimina no tratamento do grupo experimental 

paucibacilar não teve influência nos níveis de satisfação dos pacientes com o 

tratamento (FERREIRA et al., 2014). 

  A anemia hemolítica associada à dapsona é bem estabelecida, tendo 

sido reportada em vários estudos (GOULARLT et al., 2002; DEPS et al., 2007; 

GONÇALVES et al., 2012) . Entretanto, a comparação entre os achados dos 

diversos estudos é prejudicada pela variabilidade dos parâmetros clínicos e 

laboratoriais utilizados por cada autor para o diagnóstico de anemia. No estudo de 

Minas Gerais, por exemplo, apenas 21% dos pacientes tinham um hemograma pré-

tratamento e 18% o repetiram durante o tratamento (GOULARLT et al., 2002). Em 

Vitoria, a anemia hemolítica foi definida como redução da hemoglobina para valores 

abaixo de 12,7 g/dl para os homens e 11,5 g/dl para as mulheres, com ou sem 

sintomatologia (DEPS et al., 2007).  Já Gonçalves considerou para análise da 

gravidade da anemia hemolítica valores de hemoglobina abaixo de 10g/dl,  seguindo 

os critérios da Organização Mundial de Saúde. (GONÇALVES et al., 2012; OMS, 

2011). Para nossa análise também consideramos os critérios da Organização 

Mundial de Saúde e definimos anemia moderada a presença de valores de 

hemoglobina abaixo de 10g/dl.   

  Os exames laboratoriais demonstraram alterações nos níveis de 

hemoglobina no sangue (Hb<10g/dL) em cerca de 20% dos pacientes. Estas 

alterações surgiram precocemente, sendo observadas nos exames realizados no 

final do primeiro mês de tratamento e mantendo-se durante toda a extensão do 

mesmo. Não foram encontradas diferenças significativas nas concentrações de 

hemoglobina nos quatro braços do estudo, . 

  Apesar desse achado, menos de 3% dos pacientes referiu sintomas 

associados a anemia, como palidez, fadiga ou dispnéia, e a taxa de interrupção da 
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dapsona foi de 2,8%, Esta taxa está bem abaixo do relatado na literatura, pois 

Goulart encontrou 13,9% de interrupção em Minas Gerais e Deps encontrou 23,7% 

no Espírito Santo (GOULARLT et al., 2002; DEPS et al., 2007). As diferenças dos 

nossos achados com o reportado na literatura podem dever-se ao fato dos estudos 

anteriores serem retrospectivos, em contraste com o presente estudo, que por se 

tratar de uma coorte prospectiva proporcionou um monitoramento estrito dos 

pacientes, e consequente introdução precoce de medidas para controle da anemia, 

como o uso do acido fólico.  

  Nós encontramos diferenças relacionadas ao gênero de acordo com a 

classificação operacional dos pacientes, com as mulheres predominando entre os 

paucibacilares e os homens entre os multibacilares. Tais diferenças foram 

reportadas anteriormente na literatura (VARKEVISSER et al., 2009). Em Natal, 

Dupnik encontrou que o sexo feminino estava associado a maior risco de 

desenvolver anemia pelo uso da dapsona em pacientes de hanseníase (DUPNIK et 

al., 2013). Sendo assim, seria de esperar que observássemos maior freqüência de 

anemia entre os paucibacilares, o que não ocorreu, pois não houve diferenças 

significativas nas concentrações de hemoglobina nos quatro braços do estudo.  

  Cerca de 30% dos pacientes apresentaram alterações nos níveis 

séricos de transaminases, a maioria em níveis discretos, entre 40 e 100Ui/l. Estas 

alterações podem estar relacionadas ao uso de qualquer um dos componentes da 

multidrogaterapia, especialmente à rifampicina, que possui maior potencial 

hepatotóxico. Os achados demonstram que não houve diferenças significativas nos 

níveis séricos das transaminases entre os quatro grupos de tratamento do estudo. 

Nenhum paciente precisou interromper o uso da rifampicina ou da clofazimina.  
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9 CONCLUSÕES 

      
  A pigmentação cutânea e xerose, relacionadas à clofazimina, foram os 

efeitos adversos à multidrogaterapia mais frequentes, porem ambos se 

apresentaram em intensidade leve a moderada, que não levou à necessidade de 

interrupção do fármaco em nenhum paciente. 

 A anemia hemolítica, atribuída à dapsona, foi o efeito colateral de maior 

magnitude, e principal motivo de interrupção da multidrogaterapia. Tal dado sugere a 

administração diária de ácido fólico na prevenção e/ou controle de tal efeito. 

 Os demais efeitos colaterais, presentes em todos os grupos de 

pacientes submetidos à multidrogaterapia hansênica não se traduziram em 

incidências ou gravidades importantes, refletindo a segurança do esquema 

terapêutico. 

 A introdução da clofazimina no tratamento dos pacientes paucibacilares 

não aumentou a frequência de efeitos adversos. 

 A similaridade de efeitos indesejáveis da dapsona, clofazimina e 

rifampicina nos grupos controle e experimental parece indicar a viabilidade de um 

esquema uniforme de tratamento para todos os  pacientes de hanseníase, 

independente de classificação clinica.  
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
    
  A introdução da multidrogaterapia no tratamento da Hanseníase 

provocou um profundo impacto na forma como lidamos com a doença, não apenas a 

nível de cada paciente individualmente, mas também nas políticas públicas de 

controle da endemia.  Por outro lado, a transferência das ações de diagnóstico e 

tratamento da doença para a Atenção Primária de Saúde faz com a maioria dos 

pacientes sejam acompanhados por profissionais que muitas vezes não estão 

habilitados a estabelecer uma classificação e consequente tratamento adequado. 

Um esquema uniforme de tratamento para todos os pacientes, independente de 

classificação, poderia facilitar o manejo da doença por esses profissionais.  

  O estudo clinico “Estudo independente para determinar efetividade do 

esquema Uniforme de MDT de seis doses (U-MDT) em pacientes de hanseníase”  

tem por objetivo responder a duas questões essenciais: a) o tratamento com 

duração de seis meses é pelo menos tão eficaz quanto o esquema de doze meses 

de duração? b) a introdução da clofazimina no tratamento dos paucibacilares 

ocasiona aumento nos efeitos adversos neste grupo de pacientes?  

  Apesar do seguimento dos pacientes não estar concluído, os 

resultados observados até o momento apontam para uma equivalência de eficácia 

entre os dois esquemas terapêuticos, bem como de similaridade dos efeitos 

adversos entre os grupos. 

  A apresentação dos dados  do estudo U-MDT/CT-BR na aula inaugural 

da London School of Tropical Medicine, em 2015, mereceu um citação de “Grande 

contribuição dada à humanidade” com a recomendação de um editorial destinado à 

Organização Mundial de Saúde para que se adote o esquema U-MDT nas ações de 

controle da endemia em todo o mundo. 

  Com isso, a implantação de um esquema uniforme de tratamento para 

todos os  pacientes de hanseníase, independente de classificação clinica, parece se 

tornar mais próxima da realidade.  
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Anexo A – FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA-DERMATOLÓGICA MENSAL 
 

 

 Lesões cutâneas 

 1 
Regressão 

2   
Melhora 

3 
Inalterado 

4  
Piora 

1. Cor     

2. Sensibilidae     

3. Infliltração     

4. Outro     
 

 Sintomas e sinais de 
efeitos adversos 

Sinal / sintoma 1 
Ausente 

2 
Leve 

  3 
   Moderado 

4 
Grave 

1. Prurido     

2. Xerose     

3. Pigmentação     

4. Rush cutâneo     

5. Eritrodermia     

6. Fotodermatite     

7. Dor abdominal     

8. Náuseas     

9. Vômitos     

10. Diarréia     

11. Anorexia     

12. Icterícia     

13. Dispnéia     

14. Fadiga     

15. Palidez cutâneo-mucosa     

16. Cianose     

17. Febre     

18. Sangramento     

19. Mialgia     

20. Cefaléia     

21. Depressão     

22. Outro     
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Anexo B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO C – ARTIGO PUBLICADO – RACIONAL E DESENHO 
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ANEXO D – ARTIGO PUBLICADO – FREQUÊNCIA DE REAÇÕES EM MB
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ANEXO E – ARTIGO PUBLICADO – QUEDA DO INDICE BACILOSCÓPICO
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ANEXO F – ARTIGO PUBLICADO – EFEITOS ADVERSOS 
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ANEXO G – ARTIGO PUBLICADO – SATISFAÇÃO DOS PACIENTES 
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