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RESUMO 

 

Entre os desafios na hanseníase, merecem alguns destaques: o diagnóstico tardio, o 

acometimento em crianças e as limitações dos biomarcadores. O trabalho tem por objetivo 

geral investigar o papel de anticorpos como marcadores séricos e salivares na hanseníase. E, 

especificamente: 1) determinar o desempenho dos marcadores sorológicos encontrados em 

pacientes e contatos com hanseníase; 2) verificar a ocorrência de transmissão ativa por 

Mycobacterium leprae entre contatos intra e peridomiciliares de pacientes com hanseníase; 3) 

estudar o papel dos marcadores sorológicos encontrados no desenvolvimento da doença. No 

primeiro, IgA, IgG e IgM anti-PGL1 séricos foram mensurados em pacientes com as formas 

multibacilar (MB, n = 32) e paucibacilar (PB, n=22) da doença, e em controles não endêmicos 

(n=17), por ELISA indireto. Observou-se forte correlação entre IgM e IgA (r = 0,745, p 

<0,0001) em pacientes MB, enquanto que verificou-se moderada correlação entre IgM e IgG 

(r=0.470, p=0.0055). Como IgA demonstrou o melhor desempenho, foi recomendado seu uso 

para análises soroepidemiológicas de contatos. No segundo estudo foram avaliadas 169 

crianças de 4 a 16 anos, contatos de pacientes com as formas MB e PB em duas cidades 

hiperendêmicas de Alagoas. Como o isotipo IgM na saliva representa infecção recente, a alta 

freqüência de positividade de IgM (36% em um dos municípios) sugere fortemente que está 

ocorrendo transmissão ativa de M. leprae nessas comunidades. No terceiro foi realizado um 

estudo prospectivo, com 68 crianças de 4 a 15 anos, contatos de pacientes com hanseníase. 

Uma vez ao ano, eram submetidos à avaliação dermatoneurológica e análise dos marcadores 

séricos anti-PGL1. Durante o estudo, 23 apresentaram lesões (33,3%) e 45 não apresentaram 

lesões suspeitas (66,7%), tendo sido observada uma alta positividade de IgM em ambos os 

grupos. Não foi demonstrada associação entre os títulos de anticorpos IgM e presença de 

lesões, tampouco com relação a IgA. Entretanto, constatou-se um risco relativo de 3,25 vezes 

de o indivíduo apresentar soropositividade para IgG e presença de lesões. Foram 

diagnosticados 8 casos, sendo que 5 eram soropositivos para anti-PGL1 e um caso apresentou 

soropositividade para os três isotipos. O risco relativo do indivíduo ser soropositivo para IgG 

e apresentar hanseníase foi de 8,5 (IC95= 4,0 – 18,0). Não houve associação significativa entre 

IgM e doença, tampouco entre IgA e doença. O uso de marcadores séricos e salivares traz 

grande contribuição ao estudo da hanseníase, sendo sua dosagem útil para avaliar transmissão 

na comunidade e como auxiliar no diagnóstico precoce da doença. 

 

Palavras-chave: Anticorpos séricos. Anticorpos salivares. anti-PGL1. Mycobacterium leprae. 



 

ABSTRACT 

 

Among the challenges in leprosy, they deserve attention; late diagnosis, involvement in 

children and limitations of biomarkers. The objective of this study was to investigate the role 

of serum and salivary markers in leprosy. And, specific: 1) to determine the performance of 

serological markers in patients with leprosy; 2) to verify the occurrence of active transmission 

by Mycobacterium leprae between intra- and peridomiciliary contacts of patients with 

leprosy; 3) to study the role of serological markers in the development of the disease. Thus, 

the study was divided into 3 studies. In the first, serum anti-PGL1 IgA, IgG and IgM were 

measured in patients with the multibacillary (MB, n = 32) and paucibacillary (PB, n = 22) 

forms of the disease, and in non-endemic controls (n = 17) by indirect ELISA. There was a 

strong correlation between IgM and IgA (r = 0.745, p <0.0001) in MB patients, whereas a 

moderate correlation was observed between IgM and IgG (r = 0.470, p = 0.0055). As IgA 

demonstrated the best performance, its use was recommended for seroepidemiological 

analyzes of contacts. In the second study, 169 children aged 4 to 16 years, contacts of patients 

with MB and PB forms in two hyperendemic cities of Alagoas were evaluated. As the IgM 

isotype in saliva represents recent infection, the high frequency of IgM positivity (36% in one 

of the municipalities) strongly suggests that active transmission of M. leprae is occurring in 

these communities. In the third, a prospective study was conducted, with 68 children aged 4 to 

15 years, contacts of patients with leprosy. Once a year, they underwent dermatoneurological 

evaluation and analysis of anti-PGL1 serum markers. During the study, 23 presented lesions 

(33.3%) and 45 presented no suspicious lesions (66.7%), and a high IgM positivity was 

observed in both groups. No association has been demonstrated between IgM antibody titers 

and presence of lesions, nor with respect to IgA. However, there was a 3.25-fold relative risk 

of IgG seropositivity and presence of lesions. Eight cases were diagnosed, 5 of which were 

seropositive for anti-PGL1 and one case presented seropositivity for the three isotypes. The 

relative risk of being seropositive for IgG and presenting leprosy was 8.5 (IC95 = 4.0 - 18.0). 

There was no significant association between IgM and disease, nor between IgA and disease. 

The use of serum and salivary markers makes a great contribution to the study of leprosy, and 

its dosage is useful for evaluating transmission in the community and as an aid in the early 

diagnosis of the disease. 

 

Keywords: Serum antibodies. Salivary antibodies. anti-PGL1. Mycobacterium leprae. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica de evolução lenta, causada pelo 

Mycobacterium leprae. Afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, tornando-a um 

grave problema de saúde pública por ser uma das principais causas de neuropatia periférica e 

incapacidade funcional no mundo (FARIA; SANTOS, 2015). Na hanseníase tem-se a infecção 

das células de Schwann, responsáveis pela formação da bainha de mielina que recobre os 

nervos periféricos, levando ao comprometimento funcional dos membros superiores e 

inferiores, e desnervação de glândulas sebáceas, sudoríparas, e de folículos pilosos 

(MOREIRA, 2006; FRANCHESCHI et al., 2009). As manifestações clínicas incluem 

manchas e nódulos no rosto e membros, ulcerações na planta dos pés e nas mãos, alopécia, 

madarose, xerose e anidrose (CUNHA, 2002). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) elaborou o plano de Estratégia Global 

de Hanseníase 2016–2020, que apresenta como ideia central a redução da carga bacilar 

através de detecção precoce de casos novos e, com isso, a redução de complicações 

decorrentes de diagnóstico tardio, como as incapacidades e reações de hipersensibilidade 

(OMS, 2016). Entretanto, não haverá possibilidades de se pensar em controle da doença em 

2020, pois os dados epidemiológicos revelam que está ocorrendo diagnóstico tardio, 

provavelmente decorrente de falta de estratégias para que aconteça um rompimento na cadeia 

de transmissão. Tal entendimento nasce da evidenciação de casos novos apresentando 

deformidade visível em mão, pés e ou olhos caracterizando assim o grau 2 de incapacidade e 

o diagnóstico da doença entre crianças e jovens abaixo de 15 anos, muitas vezes já 

acometidos por incapacidade (SMITH et al., 2015). 

O número de casos com grau dois de incapacidade no momento do diagnóstico é 

um indicador epidemiológico que mostra a incapacidade do sistema de saúde diagnosticar a 

hanseníase precocemente (OMS, 2018). 

A transmissão da bactéria ocorre pelas vias respiratórias através da fala, espirro, 

tosse, sendo necessário um contato próximo e prolongado com o paciente que apresente a 

forma multibacilar da doença e que ainda não esteja realizando o tratamento 

farmacoterapêutico. Estima-se que grande parte da população possui imunidade natural contra 

o bacilo. A disseminação do bacilo para a pele e nervos periféricos ocorre em uma minoria 

dos indivíduos infectados (GOULART et al., 2002). Os indivíduos excretam M. leprae através 

da mucosa nasal (JOB, JAYAKUMAR, KEARNEY, 2008; SUZUKI, AKAMA, 
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KAWASHIMA, 2012), podendo o mesmo ocorrer no período da infecção subclínica 

(RODRIGUES, LOCKWOOD, 2011). 

Estudos mostram que aqueles que têm maior potencial de desenvolvimento da 

doença são os contatos muito próximos com convivência prolongada (SUZUKI, AKAMA, 

KAWASHIMA, 2012). Neste sentido, cada vez mais, entende-se sobre a necessidade e a 

importância da avaliação daqueles indivíduos que apresentam um convívio social prolongado, 

como os que estudam em uma mesma escola e/ou os que vivem em residências próximas a do 

caso índice além daqueles que residem no mesmo domicílio do caso índice (BARRETO et 

al.,2014). 

A hanseníase apresenta-se como uma doença espectral, variando da resposta 

imune celular, que leva à morte efetiva do M. leprae, à resposta imune predominantemente 

humoral, incapaz de eliminar os bacilos (VAN HOOIJ et al., 2017). 

O tratamento da doença é realizado pela combinação de três fármacos, 

denominado de poliquimioterapia, pois foi visto que a monoterapia com a diaminodifenil-

sulfona, poderia resultar no desenvolvimento de resistência ao medicamento, já comprovada 

experimentalmente (OPROMOLLA, 1997; WHO, 2018). 

O diagnóstico da hanseníase é realizado com base em dados clínicos e 

epidemiológicos do paciente. Já os exames laboratoriais, como os de baciloscopia de raspado 

intradérmico e a análise histopatológica das lesões, quando disponíveis, são usados de forma 

complementar ao diagnóstico (BRASIL, 2017). A sorologia, apesar de não ser utilizada na 

rotina, passou a ser bastante empregada em pesquisas em virtude da descoberta de uma 

molécula específica do M. leprae na década de 80, o glicolipídeo fenólico 1, ou PGL1 

(SPENCER; BRENNAN, 2011). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Hanseníase 

 

A hanseníase é uma infecção crônica granulomatosa que acomete a pele e os 

nervos periféricos, causada pelo Mycobacterium leprae (HASTINGS, 1994).  

Uma bactéria intracelular obrigatória, em formato de bacilo, com predileção pela 

célula de Schwann nos nervos periféricos e macrófagos do tecido cutâneo. O dano aos nervos 

periféricos resulta em comprometimento sensorial e motor com deformidades e incapacidades 

características. (BRITTON; LOCKWOOD, 2004; FOSS, 1999). Além disso, a neuropatia 

periférica, iniciada pela infecção e pelos eventos imunológicos associados a esta, é 

relacionada muitas vezes a sequelas que se estendem por muitos anos após a cura da infecção 

e pode trazer aos pacientes consequências físicas, sociais e psicológicas. (SCOLLARD et al., 

2006). 

 

2.1.1 Epidemiologia da hanseníase 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018a), 143 países reportaram 

214.783 casos novos de hanseníase em 2016, o que representa um coeficiente de detecção de 

2,9 casos por 100 mil habitantes naquele ano. Já em 2017, houve redução dos casos novos 

para 210.671. Entretanto, a quantidade de países aumentou para 150, sendo o coeficiente de 

detecção de 2,77 casos novos por 100 mil habitantes no mundo (WHO, 2018b). 

No Brasil, em 2016, foram notificados 25.218 casos novos, o que corresponde a 

um coeficiente de detecção de 12,2 por 100 mil habitantes (OMS, 2018a). E em 2017, o Brasil 

apresentou o maior número de casos novos depois da Índia, com um coeficiente de detecção 

de 12,94 casos por 100 mil habitantes. Esses valores classificam o país como sendo o segundo 

com o maior número de casos novos registrados no mundo (BRASIL, 2018). 

A OMS (2018), com base nos parâmetros de prevalência, detecção de casos novos 

e proporções de crianças entre os casos recém-diagnosticados e com grau 2 de incapacidade, 

identificou 22 “países com prioridade global” para hanseníase, dentre eles o Brasil. Em 2017, 

esses países foram responsáveis por 94,80% dos casos novos no mundo. 

Dentre os 150 países com maior incidência, 33 relataram não terem tido nenhum 

caso novo, 38 reportaram entre 1 e 9 casos, 64 países notificaram entre 100 e 999 casos, 12 
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países reportaram entre 1.000 e 9.999 casos e Brasil, Índia e Indonésia notificaram mais de 

10.000 casos novos (WHO, 2018b). 

No Brasil, um dado preocupante refere-se à via de realização do diagnóstico, pois 

no período de 2012 a 2016, 45,7% foram por encaminhamento, 41% por demanda espontânea 

e somente 7% dos casos novos foram detectados pelo exame de contatos. Nesse mesmo 

período, 23% dos contatos intradomiciliares deixaram de ser avaliados (BRASIL, 2018a). 

Em Alagoas, segundo o Boletim Informativo da Superintendência de Vigilância à 

Saúde, foram notificados 265 casos novos em 2016 e 278 casos em 2017, em 55 dos 102 

municípios do estado, tendo sido observado um aumento de 14,6% em relação ao ano anterior. 

Conforme o mesmo boletim, a maioria dos casos identificados nos últimos 5 anos eram 

multibacilares (ALAGOAS, 2018).  

A taxa de detecção de hanseníase em menores de 15 anos indica transmissão ativa 

da infecção na comunidade. Em Alagoas, este indicador foi de 2,97 casos por 100.000 

habitantes no ano de 2017 (BRASIL, 2018c). 

O município de Santana do Ipanema tem 48.033 habitantes (IBGE, 2018) e é a 

principal cidade do Sertão Alagoano. Sua economia é voltada para a agricultura, pecuária e 

para o comércio (ALAGOAS, 2017a; ALAGOAS, 2017b). 

Quanto à situação da hanseníase, deste município, em 2015 a incidência na 

população geral foi 39,73 por 100 mil habitantes e em menores de 15 anos de idade foi 32,81 

por 100 mil habitantes. O coeficiente geral de detecção entre 20,0 e 39,99 por 100 mil 

habitantes classifica essa taxa como sendo muito alta, e mais de 10 por 100 mil habitantes, 

classifica-o como hiperendêmico para o coeficiente de detecção entre crianças e jovens 

menores de 15 anos (BRASIL, 2016). 

Em 2017, Santana do Ipanema ainda continua com os parâmetros acima citados. 

Foram diagnosticados 19 casos tendo sido as taxas de detecção de 29,15 por 100 mil 

habitantes na população geral e 41,57 por 100 mil habitantes naqueles menores de 15 anos 

(BRASIL, 2018b). 

 

2.1.2 Classificação da hanseníase 

 

Na antiguidade, os gregos dividiam a doença em dois grupos, isto é: elephantiasis 

e leuce e os árabes em baras e juzam (CASTRO, 1960). Desde muito cedo eram conhecidas 
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duas formas predominantes da hanseníase, ou seja, uma em que os fenômenos neurológicos 

predominavam e outra em que ocorriam deformidades nasais, queda de sobrancelhas, e 

ulcerações (OPROMOLLA, 2000a). 

Danielssen e Boeck, em 1847, saíram do aspecto empírico e apresentaram por 

meio de observações científicas a forma nodular e a anestésica. Em 1895, essa denominação 

foi substituída por Hansen e Looft para nodular e máculo-anestésica (CASTRO, 1960). 

Em 1948, foi realizado o Congresso de Havana quando ficaram definidas as 

formas indeterminada (inicialmente chamada de “incaracterístico”), tuberculóide que 

substituiu o tipo neural e o lepromatoso, atualmente chamado de virchowiano. Em 1952 foi 

recomendada a inclusão do grupo “borderline”, aceito pelo Congresso Internacional de Madri 

em 1953 (OPROMOLLA, 2000a). 

A classificação de Madri (1953) associa características clínicas da doença aos 

aspectos bacteriológicos, imunológicos e histológicos da hanseníase, estabelecendo dois 

grupos polares, tuberculóide e virchowiano como citado anteriormente; um grupo transitório e 

inicial da doença, a forma indeterminada ou fase indeterminada para melhor representar o 

caráter transitório; e o instável e intermediário, a forma borderline (B) ou dimorfa (D) 

(SOUZA, 1997). 

O espectro clínico da hanseníase apresentado por Ridley & Jopling (RIDLEY; 

JOPLING, 1966) baseia-se na interação da resposta imune celular e carga bacilar. Segundo 

esta classificação há o surgimento de uma ou várias manchas hipocrômicas ou simplesmente o 

aparecimento de áreas com distúrbios da sensibilidade e sem alteração da cor da pele 

caracterizando a hanseníase em sua fase inicial (TALHARI; NEVES, 1997). Neste estado 

inicial, a resposta do hospedeiro é insuficientemente diferenciada e pode evoluir para cura 

espontânea ou para a forma paucibacilar com poucas lesões e intensa imunidade celular e 

hipersensibilidade tardia, chamada tuberculóide ou ainda para a forma disseminada com 

incontáveis lesões repletas de bacilos e resposta imune predominantemente humoral 

denominada virchowiana. Entre essas formas polares existem formas intermediárias com 

características mistas as quais são classificadas como borderline-tuberculóide, borderline-

borderline ou borderline-virchowiana de acordo com suas características imunológicas, 

baciloscópicas e histopatológicas (GOULART et al, 2002). 

Diante da falta de especialistas em muitos locais, foi criada a “Classificação 

Operacional da Hanseníase” pela Organização Mundial da Saúde (NOBRE, 2016). A 

classificação é baseada no aspecto das lesões cutâneas e no comprometimento de nervos. 

Assim sendo, a forma paucibacilar (PB) acontece, quando está localizada apenas em uma 
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região do corpo e/ou há acometimento de um tronco nervoso e corresponde à forma clínica 

indeterminada ou à forma tuberculóide. A forma multibacilar (MB) ocorre, quando há 

disseminação em vários locais do corpo e/ou dois ou mais troncos nervosos acometidos, 

correspondendo à forma dimorfa ou a virchowiana (BRASIL, 2017). Estas formas foram 

empregadas para facilitar o manejo terapêutico. 

Assim sendo as diferentes formas clínicas da doença refletem classicamente o 

perfil de resposta imune do indivíduo contra o bacilo, e são definidas pela polarização do 

padrão de resposta imunológica com os linfócitos T helper 1 (Th1) e T helper 2 (Th2) 

(SOUZA; PEREIRA, 2007). As células T CD4+ em repouso, na presença de IL-12 e IFN-γ 

diferenciam-se em linfócitos Th1. Esta subpopulação de linfócitos secreta principalmente as 

citocinas IL-2, e IFN-γ, as quais estão envolvidas diretamente na imunidade celular frente à 

infecções causadas por bactérias, vírus, fungos e protozoários. Já na presença de IL-4, os 

linfócitos T CD4+ em repouso diferenciam-se em linfócitos Th2 secretando principalmente 

IL-4, IL-5 e IL-13 que são supressoras da atividade dos macrófagos e envolvidas na 

imunidade humoral. Linfócitos B também são estimulados pela IL-4, tornando-se produtores 

de imunoglobulinas (GOULART et al, 2002; NOGUEIRA et al., 2000; FOSS, 1997). Ainda 

temos os linfócitos T regulatórios os quais apresentam resultados ainda pouco consistentes na 

hanseníase. Sabe-se que formam uma população heterogênea de linfócitos capaz de promover 

a tolerância periférica contra antígenos próprios evitando a exacerbação de respostas contra 

patógenos, porém podem suprimir respostas efetivas contra agentes infecciosos (SOUZA, 

2014). 

Sobre o espectro imunológico da hanseníase, impõem-se ainda as chamadas 

reações hansênicas ou estados reacionais, que podem ocorrer antes, durante ou após o 

tratamento com a poliquimioterapia. A relação com a carga bacilar e a resposta imune do 

hospedeiro marcam as reações hansênicas. Estas reações são classificadas, de acordo com 

Ridley & Jopling (RIDLEY; JOPLING, 1966), em reação tipo 1 ou reação reversa (RR) e 

reação tipo 2 ou eritema nodoso hansênico (ENH) (MENDONÇA et al., 2008; GOULART et 

al., 2002). A reação do tipo 1 é devida a antígenos liberados pela destruição bacilar 

(SAMPAIO; RIVITTI, 2003), e está associada ao aumento abrupto da imunidade mediada por 

células. Já a reação tipo 2 caracteriza-se por uma reação inflamatória sistêmica relacionada à 

deposição de imunecomplexos (MENDONÇA et al., 2008). 
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2.1.3 Diagnóstico clínico epidemiológico da hanseníase 

 

O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico devendo 

ser realizado com base em avaliações epidemiológicas e dermatoneurológicas, com o intuito 

de identificar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade, comprometimento de 

nervos periféricos, sensitivo, motor e/ou autonômico, com ou sem espessamento (ALVES, 

2014; LYON; GROSSI, 2014; BRASIL, 2017). 

A anamnese e o exame físico cuidadoso permitem, quase sempre, o diagnóstico da 

hanseníase (TALHARI; NEVES, 1997). Para se realizar um bom exame físico deve-se por 

primeiro buscar por áreas da pele, ou manchas hipocrômicas, acastanhadas ou avermelhadas, 

com alterações de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil; sensação de formigamentos, choques 

e câimbras nos membros superiores e inferiores, que evoluem para dormência, podendo até 

chegar a queimar-se ou machucar-se e não perceber (BRASIL, 2017). 

Deve-se estar atento para a presença de pápulas, tubérculos e nódulos e infiltração 

principalmente na face e pavilhões auriculares; e identificar áreas ou regiões anatômicas com 

rarefação ou queda de pelos que podem ser localizada ou difusa como, por exemplo, a 

madarose supraciliar e ciliar. Pode-se ainda, ter lesões infiltradas de aspecto avermelhada, 

com diminuição ou ausência da sudorese no local (ALVES, 2014; BRASIL, 2017). 

Também, deve-se buscar por dor, choque e/ou espessamento nos nervos 

periféricos; diminuição e/ou perda de sensibilidade nas áreas dos nervos afetados, 

principalmente nos olhos, nas mãos e nos pés; diminuição e/ou perda de força nos músculos 

inervados por estes nervos acometidos, principalmente nos membros superiores e inferiores e, 

por vezes, nas pálpebras; edema de mãos e pés e ressecamento da pele; febre e artralgia, 

associados a caroços dolorosos, de aparecimento súbito; comprometimento da mucosa nasal; 

ressecamento e sensação de areia nos olhos (BRASIL, 2017). 

Para se pesquisar a alteração da sensibilidade cutânea na hanseníase deve-se 

iniciar pela alteração da sensibilidade térmica. Esta é avaliada tocando a pele do paciente com 

tubos de ensaio contendo água fria e outro contendo água morna temperatura aproximada de 

45ºC (BRASIL, 2017). Quando não for possível avaliar através dos tubos de ensaio, pode-se 

usar um algodão com éter para simular o tubo de ensaio frio. As lesões ou as regiões 

anatômicas podem ser anestésicas quando o paciente não refere diferença alguma de 

temperatura entre os tubos testados, hipoestésica quando há uma diminuição da percepção da 

temperatura ou normoestésica quando não há alteração da sensibilidade (LYON; GROSSI, 

2014). 
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A segunda alteração da sensibilidade a ser avaliada é a sensibilidade dolorosa na 

qual a pele do paciente é estimulada com a ponta ou o fundo da agulha estéril e descartável 

(BRASIL, 2017). 

Por último deve-se avaliar a sensibilidade tátil tocando as lesões com um chumaço 

de algodão seco e solicitando ao paciente que indique a área tocada (BRASIL, 2017).  

Outra maneira de se avaliar a alteração da sensibilidade tátil é utilizando os 

monofilamentos de Semmes-Weinstein que exercem sobre a pele pesos referentes a 

gramaturas distintas identificadas por cores (RODRIGUES et al., 2013). O primeiro 

monofilamento a ser testado é o de menor calibre (0,05g; verde) e corresponde à sensibilidade 

tátil normal excetuando na região plantar onde o padrão de normalidade considerado é o 

monofilamento seguinte (0,2 gramas; azul) (BRASIL, 2017). 

O diagnóstico no grupo indeterminado é exclusivamente clínico. E é preciso muita 

atenção para não confundir com várias outras dermatoses. Exames laboratoriais, baciloscopia 

de raspado dérmico e a histopatologia contribuem muito pouco. Sendo assim o diagnóstico é 

feito mediante a comprovação do distúrbio de sensibilidade do tipo ramuscular de uma 

determinada área da pele ou de uma mancha (TALHARI; NEVES, 1997; OPROMOLLA, 

2000b). 

O diagnóstico da hanseníase nos casos tuberculóides é feito pelas manifestações 

clínicas. As lesões dermatológicas desse polo apresentam bordas pronunciadas, são únicas ou 

em pequeno número, e assimetricamente distribuídas pela pele (SOUZA, 1997) e, também 

podem se assemelhar à de muitas outras dermatoses. Entretanto apresentam distúrbios de 

sensibilidade e na maioria das vezes bastante acentuados. Comumente um ou mais troncos 

nervosos periféricos estão comprometidos apresentando espessamento (OPROMOLLA, 

2000b). 

Nos dimorfos as lesões neurais são significativas, frequentemente graves, 

atingindo mais de um tronco nervoso com padrão assimétrico (SOUZA, 1997). E o 

diagnóstico é feito por este comprometimento neural associado às lesões, hipo- ou mesmo 

anestésicas, eritematosas, eritemato-hipocrômicas, ferruginosas, infiltradas, edematosas e 

brilhantes, com contornos internos bem definidos e externos mal definidos (LYON, 2013). 

Nos virchowiano, em determinadas situações, oferecem certa dificuldade porque 

neles os distúrbios de sensibilidade nas lesões são discretos, e o ataque aos troncos nervosos 

se torna evidente, em geral, em fases tardias da doença (OPROMOLLA, 2000b). De início 

insidioso e progressão lenta, esta forma clínica evolui com o passar dos anos, envolvendo 

difusamente extensas áreas da pele, múltiplos troncos nervosos, e inclusive outros órgãos 
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como olhos, rins, fígado, baço e testículos, até que o paciente perceba seus sintomas (SOUZA, 

1997). 

O diagnóstico precoce dos casos é uma das principais medidas para o controle, 

uma vez que é possível iniciar de imediato o tratamento específico e realizar busca ativa nos 

contatos intradomiciliares (ALENCAR et al., 2012). Em crianças, a dificuldade de aplicação e 

interpretação dos testes de sensibilidade tornam-se mais difíceis (LYON; GROSSI, 2014; 

ALVES, 2014). 

 

2.1.4 Aspectos laboratoriais da hanseníase 

 

Exames laboratoriais como baciloscopia do esfregaço cutâneo, histopatologia, 

reação de Mitsuda e sorologia podem ser utilizados para auxiliar na correta classificação dos 

pacientes (CONTIN et al., 2011; ALVES, 2014; BRASIL, 2017). É importante lembrar que os 

testes laboratoriais devem ser sempre interpretados à luz dos achados clínicos para se 

diagnosticar a hanseníase (LASTÓRIA; ABREU, 2014).  

A baciloscopia do raspado intradérmico é o exame microscópico onde se pesquisa 

a presença do M. leprae diretamente nos esfregaços de raspados intradérmicos das lesões 

hansênicas ou de outros locais de coleta selecionados (MOREIRA et al., 2006). Em pacientes 

com lesões de pele visível ou área com alteração da sensibilidade, colhe-se o material a ser 

examinado nos lóbulos auriculares, cotovelo direito e no limite interno das lesões planas ou 

no centro dos nódulos. Quando não houver lesão suspeita, colhe-se em ambos os cotovelos 

(BRASIL, 2010). A coloração é feita pelo método de Ziehl-Neelsen à frio e o resultado é 

apresentado sob a forma de índice baciloscópico, a partir da Escala Logarítmica de Ridley que 

vai de 0 a 6 (SANTOS et al., 2005; BRASIL, 2010). 

A baciloscopia é considerada um exame complementar bastante útil no 

diagnóstico, de fácil execução e baixo custo (MOREIRA et al., 2006). Deve ser solicitada nas 

situações de caso de dúvida na classificação operacional, no diagnóstico diferencial com 

outras doenças dermatoneurológicas e em casos suspeitos de recidiva (BRASIL, 2010). 

Geralmente, os casos dimorfos e virchowianos cursam com baciloscopia positiva e os casos 

indeterminados e tuberculóides cursam com baciloscopia negativa (OPROMOLLA, 2000b). 

No entanto, há autores que já relataram casos de hanseníase multibacilar e baciloscopia 

negativa (BARRETO et al., 2007). 
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Além da baciloscopia, e muito embora o diagnóstico da hanseníase seja clínico 

existem casos em que a histopatologia é de grande valia, principalmente para aqueles que 

apresentam lesões de pele atípicas (OBADIA et al., 2011).  

Ainda que o exame histopatológico não seja conclusivo algumas das vezes, 

sobretudo nos casos em que não são visualizados bacilos, na maioria das vezes é possível 

confirmar a hipótese diagnóstica, classificar, informar a carga bacilar e a estrutura deste bacilo 

através dos índices baciloscópico e morfológico e avaliar a presença de alterações reacionais 

(URA et al., 2004). Mas para isto, deve-se executar duas colorações: Hematoxilina-Eosina 

para a análise tissular e Wade-Klingmüller ou Fite-Faraco para a pesquisa de bacilos álcool-

ácido resistentes (OBADIA et al., 2011). 

Como já foi citado as diferentes formas clínicas da doença expressam o grau de 

imunidade específica do hospedeiro contra o bacilo (SOUZA et al., 2007). E o teste Mitsuda 

avalia essa resposta imune celular específica de um indivíduo frente ao M. leprae (LYON; 

GROSSI, 2014). 

O teste consiste na injeção do antígeno integral de Mitsuda-Hayashi por via 

intradérmica provocando uma reação precoce e uma reação tardia. Na reação precoce ou 

reação de Fernandez observa-se eritema e induração local após 48 a 72 horas. Já a reação de 

Mitsuda, ou reação tardia, ocorre por volta de 28 dias (BEIGUELMAN; QUAGLIATO, 

1964). Quando não se observa presença de pápula ou nódulo com menos de 5 mm de 

diâmetro o resultado é negativo, e quando o nódulo for maior ou igual a 5 mm de diâmetro o 

resultado é positivo (LYON; GROSSI, 2014). 

Indivíduos com reação de Mitsuda fortemente positiva tendem a desenvolver a 

forma tuberculóide e aqueles com reação de Mitsuda negativa tendem a desenvolver a forma 

virchoviana. E para aqueles com reação entre 3 e 5 mm foi isto que estes evoluem para as 

formas dimorfas (TRINDADE, 1987; LASTÓRIA, 1990; BEIGUELMAN, 1999; 

BARRETO, 2014). 

 

2.1.5 Papel da sorologia na hanseníase 

 

A sorologia está relacionada com a pesquisa de anticorpos ou antígenos e 

contribui muito para o diagnóstico de diversas doenças infecciosas e não infecciosas. Todavia, 

ela é empregada na hanseníase somente em trabalhos de pesquisa (ALVES, 2014). 

A identificação do glicolipídeo específico do M. leprae com a determinação da 

sua estrutura química em 1981, bem como sua comprovação de que se tratava de uma 
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molécula antigênica, levou a grandes avanços na pesquisa em hanseníase (MOURA et al., 

2008). 

O glicolipídeo fenólico 1 ou PGL1 é o principal antígeno do M. leprae. Sendo este 

glicolipídeo composto por um único trissacarídeo o 3,6-di-O-metila-β-D-glucopiranosil-

(1→4)-2,3-di-O-metila-α-L-ramnopiranosil-(1→2)-3-O-metila-α-L-ramnopiranose. A região 

de di- e trissacarídeo da molécula é a principal responsável pela atividade antigênica do PGL1 

(BÜHRER-SÉKULA, 2008). 

Além do PGL1 nativo específico do M. leprae foram produzidos antígenos 

sintéticos como alternativa a difícil obtenção de grandes quantidades do PGL1 nativo 

(BRETT et al., 1986). As moléculas sintéticas são açúcares ligados diretamente a albumina 

sérica bovina (BSA) ou através de uma ligação octil (O), ou fenil (P). São eles: o 

monossacarídeo-octil-BSA (M-O-BSA), o dissacarídeo-BSA (D-BSA), o dissacarídeo-octil-

BSA natural (ND-O-BSA) e o trissacarídeo-fenil-BSA (NT-P-BSA) (SILVA, 2013).  

Os antígenos sintéticos apresentam vantagens quanto à solubilidade em água e 

podem ser produzidos em maiores quantidades (SILVA, 2013), entretanto a alta especificidade 

do PGL1 nos indivíduos com hanseníase é atribuída à região trissacarídica da molécula 

(BRETT et al., 1986). 

A técnica que melhor demonstra a presença de anticorpos contra o PGL1 é o teste 

de ELISA indireto (Ensaio Imunoenzimático em fase sólida), que utiliza PGL1, amostras de 

soro ou de saliva, conjugado de anti-imunoglobulinas marcados com enzimas e solução de 

substrato e cromógeno. Quando a enzima presente no conjugado entra em contato com o 

substrato, produz uma reação, onde o produto reage com o cromógeno. Após a redução ou 

oxidação desta molécula, há formação de uma solução colorida. A intensidade da coloração 

formada ao final da reação é diretamente proporcional à quantidade de ligações formadas 

entre os anticorpos presentes na amostra e os antígenos adsorvidos previamente na placa 

(BÜHRER-SÉKULA, 2008). 

O teste anti-PGL1, empregando a técnica imunoenzimática em fase sólida tipo 

indireta, pode ser utilizada do ponto de vista semi-quantitativo, através de títulos ou índices de 

absorbância, assim como do ponto de vista qualitativo, neste caso, necessitando de um soro 

cut-off, de um parâmetro numérico para separar o que seria considerado positivo ou negativo 

(CUNHA, 2012). 

Tendo em vista a necessidade de profissionais capacitados e infraestrutura 

laboratorial para a realização da técnica de ELISA, têm-se os testes rápidos, de fácil execução, 

por imunocromatografia (BÜHRER-SÉKULA et al., 2003; SILVA, 2013). 
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Os testes rápidos foram desenvolvidos com o propósito de classificar 

corretamente os casos de hanseníase em paucibacilar ou multibacilar e identificar contatos de 

pacientes com hanseníase com risco maior de desenvolver a doença (BÜHRER-SÉKULA et 

al., 2003; PARKASH, 2004). Entretanto, os testes rápidos apresentam apenas resultados 

qualitativos ou semi-quantitativos, se levado em consideração à subjetividade do analista ao 

expressar o resultado em cruzes. E detectam apenas anticorpos IgM específicos ao M. leprae. 

Como não há um ponto de corte entre os indivíduos saudáveis e os pacientes com 

hanseníase, que permita o discernimento entre a infecção subclínica e a doença propriamente 

dita, o teste sorológico anti-PGL1 não pode ser usado como ferramenta diagnóstica (MOURA 

et al., 2008). 

A persistência do antígeno PGL1 no hospedeiro, visto que se trata de uma 

molécula hidrofóbica, se dá pela sua consequente insolubilidade em meio aquoso ou pela 

incapacidade do macrófago de eliminá-lo (MILLER; GORDER; HARNISCH, 1987). Devido 

a essa persistência, anticorpos IgM específicos contra este antígeno estão elevados no soro 

desses indivíduos. O aumento dos títulos de IgM anti-PGL1 no sangue periférico é um reflexo 

da resposta imune humoral ativada e da elevada carga bacteriana nos indivíduos, 

principalmente nos pacientes com a forma multibacilar (KLASTER; CHO; BRENNAN, 

1996).  

A especificidade diagnóstica do teste de IgM anti-PGL1 no sangue periférico está 

em torno de 98% (CUNHA, 2012), porém este valor pode variar consideravelmente em 

virtude da forma clínica da doença (STEFANI et al., 2012).  

Pacientes com as formas paucibacilares apresentam baixos títulos de anticorpos, 

visto que neste grupo de pacientes a resposta imune celular é a que predomina. Dessa forma, o 

teste, nessas condições apresenta uma sensibilidade variando de 30% a 60%. Já nas formas 

multibacilares, principalmente no polo virchowiano, os pacientes apresentam altos títulos de 

IgM anti-PGL1, onde a sensibilidade diagnóstica varia de 80% a 100% (CUNHA, 2012). 

O anticorpo IgM contra o PGL1 é o isotipo mais pesquisado nas amostras de soro 

de pacientes e contatos, pois o antígeno PGL1 é um antígeno T independente. Entretanto, em 

MACEDO et al (2018), relata-se a presença de outros isotipos específicos, como por exemplo 

IgG e IgA anti-PGL1. 

A detecção e a quantificação de anticorpos anti-PGL1, apesar da aplicação 

limitada para diagnóstico de todas as formas clínicas da hanseníase, pode ser uma ferramenta 

complementar, auxiliando no seguimento de contatos com risco de desenvolvimento da 

doença (DOUGLAS et al., 2004; DUTHIE et al., 2014). 
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Em situações de exposição ambiental ao microrganismo, observa-se elevada 

frequência de resultados positivos para os anticorpos, entre contatos de pacientes com 

hanseníase. Estudos mostram positividade de até 18,4% entre contatos, sendo observado que 

quem convive com pacientes com a forma multibacilar da doença (MB) possui valores mais 

elevados do que aqueles que convivem com pacientes com a forma paucibacilar (PB) 

(ALVES, 2014).  

A soropositividade para IgM anti-PGL1 é um marcador de infecção subclínica em 

indivíduos saudáveis. Além disso, há uma boa correlação entre os níveis destes anticorpos e a 

carga bacteriana. Os títulos de anticorpos tendem a aumentar significativamente na grande 

maioria dos infectados, antes do diagnóstico da doença (BARRETO et al., 2015).  

Os testes sorológicos oferecem novas possibilidades para o diagnóstico mais 

precoce em áreas endêmicas, identificando pacientes com hanseníase em estágios iniciais da 

doença ou até mesmo indivíduos infectados pelo M. leprae sem quaisquer sintomas 

(RICHARDUS et al., 2017). 

Assim, a vigilância direcionada a indivíduos que vivem em áreas de alta 

endemicidade e o seguimento de pessoas com altos títulos de anti-PGL1 é uma estratégia que 

deve ser implementada para a detecção precoce, prevenção de incapacidades e rompimento da 

cadeia de transmissão (BARRETO et al., 2014). 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Em áreas endêmicas, tem-se discutido muito a respeito do problema que é a 

infecção subclínica, ou seja, do carreamento assintomático do agente infeccioso. A detecção 

de anticorpos contra o antígeno PGL1 pode ser uma ferramenta útil nestes casos, entretanto, 

apesar de sua alta especificidade, estudos restringem-se basicamente à pesquisa do isotipo 

IgM no soro (BAUMGART, WALLACH, FLAGUEL, 1993; GUPTE, 1996; DOUGLAS et 

al., 2004; CABRAL et al., 2013) e não está totalmente esclarecido seu papel no diagnóstico de 

infecção subclínica, nem como marcador do desenvolvimento da doença. Embora não se 

possa utilizá-lo no diagnóstico da doença, sabe-se que indivíduos contatos de pacientes com 

hanseníase que possuem altos níveis de anticorpos anti-PGL1 IgM no soro apresentam maior 

risco de desenvolver hanseníase (DOUGLAS et al., 2004; BARRETO et al., 2015). 

Desta forma, o desafio de identificar grupos com o risco de desenvolvimento da 

doença ainda permanece. Vale ainda salientar que testes rápidos que apenas detectam, mas 

que não quantificam os níveis de anticorpos, não servem para monitorar um contato com risco 

de adoecimento (CABRAL et al., 2013). 

Tendo em vista o importante papel da identificação dos fatores de risco em regiões 

de alta endemicidade, buscou-se avaliar ao longo de três anos consecutivos, o emprego de 

marcadores imunológicos na saliva e no soro de contatos de pacientes com hanseníase, 

associando-os com o risco de desenvolvimento da hanseníase.  

Como eixo central desta Tese, formulou-se uma pergunta chave: É possível a 

utilização da expressão de alguns anticorpos (IgA, IgG, IgM) como marcadores de 

prognóstico de hanseníase? Como hipótese de trabalho achamos que sim. 
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4 HIPÓTESE 

 

Como eixo central desta Tese, formulou-se uma pergunta chave: É possível a 

utilização da expressão de alguns anticorpos (IgA, IgG, IgM) como marcadores de 

prognóstico de hanseníase? Como hipótese de trabalho achamos que sim. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo geral 

 

Investigar o papel de anticorpos como marcadores séricos e salivares no 

desenvolvimento da hanseníase. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar o desempenho dos marcadores sorológicos encontrados pacientes 

com hanseníase e em pessoas que tiveram contato com hanseníase; 

2. Verificar a ocorrência de transmissão ativa por Mycobacterium leprae entre 

contatos intradomiciliares e peridomiciliares de pacientes com hanseníase; 

3. Estudar o papel dos marcadores sorológicos encontrados no desenvolvimento 

da doença. 
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6 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

6.1 Seleção dos participantes 

 

Para o artigo 1, que aborda a correlação entre os isotipos IgA e IgM de anti-

Glicolipídio Fenólico-1 sérico em pacientes com hanseníase: um possível marcadorem 

pesquisas soroepidemiológicas foram selecionados pacientes com hanseníase (n = 54) e foram 

agrupados de acordo com a classificação operacional da OMS (BRASIL, 2016), ou seja, até 

cinco lesões de pele (forma paucibacilar) e mais de cinco lesões de pele (forma multibacilar). 

Amostras de sangue foram coletadas de 32 pacientes multibacilares (MB) (14 mulheres e 17 

homens, faixa etária de 10 a 80 anos; mediana de 46 anos) e 22 pacientes paucibacilares (PB) 

(15 mulheres e 7 homens, faixa etária 15-69 anos; mediana de 44 anos) morando nas cidades 

de Santana do Ipanema e Rio Largo, estado de Alagoas, Brasil, ou nas cidades de Crato e 

Maracanaú, Ceará, Brasil. Os pacientes foram selecionados de acordo com o registro no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) pela Secretaria Municipal de 

Saúde. Os pacientes foram convidados a ir aos centros municipais de saúde onde o projeto foi 

explicado e, após o consentimento informado, um questionário foi aplicado. 

Dezessete indivíduos (que relataram não ter qualquer contato com pacientes com 

hanseníase) residentes na cidade de São Paulo, que apresenta baixa incidência da doença (1,47 

casos por 100.000 habitantes), foram também incluídos no projeto para avaliação sorológica 

(grupo controle).  

No artigo 2, IgM salivar anti-PGL-1 como indicador da transmissão ativa de 

Mycobacterium leprae entre jovens com menos de 16 anos de idade os contatos (n= 169) 

incluídos no estudo foram classificados como contatos de pacientes paucibacilares (contatos 

PB, n= 40) ou contatos de pacientes multibacilares (contatos MB, n= 115), segundo a forma 

clínica do caso índice. Quatorze contatos não foram classificados porque a informação não 

estava disponível nos registros médicos dos pacientes. Os participantes também foram 

classificados como contatos intradomiciliares (HH, n= 57) ou contatos peridomiciliares (PD, 

n= 112). Os contatos peridomiciliares eram familiares do caso índice que não moravam na 

mesma residência ou eram aqueles que moravam próximo à casa do caso índice, separados 

por até cinco casas. A presença de lesões e o espessamento dos nervos foram investigados no 

momento da coleta da amostra. Casos suspeitos de terem a doença foram encaminhados a um 

médico e excluídos do estudo. 

E no artigo 3, anti-PGL1 sérico IgG e IgA em contatos de hanseníase 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/index-case
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/household
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hypertrophy
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acompanhados por 3 anos com idade entre 4-15 anos, os pacientes (casos-índice) foram 

selecionados de acordo com o registro no Sistema Nacional de Agravos de Notificação 

(SINAN) pela Secretaria Municipal de Saúde (aqueles diagnosticados no período de 2011 a 

2015). Foram classificados de acordo com a classificação operacional, em paucibacilar (PB) e 

multibacilar (MB). 

Foram, também, incluídos no estudo crianças e jovens de 4 a 15 anos (contatos) 

que viviam no domicílio do caso índice (contatos intradomiciliares) e aqueles que residem até 

cinco casas à direita ou à esquerda da casa do caso índice (contatos peridomiciliares). Amigos 

e parentes que passaram algum período na casa do caso índice foram incluídos no primeiro 

grupo. Os participantes que não compareceram aos exames anuais e as coletas de amostra, 

isto é, não completaram o estudo de acompanhamento, foram excluídos das análises. 

Durante a visita domiciliar, foram explicados sobre o projeto e, após o termo de 

consentimento livre e esclarecido assinado, foi aplicado o questionário. Os participantes 

foram convidados a comparecer ao centro de saúde para serem examinados pelos 

profissionais de saúde treinados, antes da coleta de sangue. Neste momento, foram avaliadas a 

sensibilidade térmica, dolorosa e tátil nas lesões sugestivas, conforme protocolo do Ministério 

da Saúde (2016), bem como a presença de nervos espessados. 

 

6.2 Amostras de sangue 

 

Foram coletados cinco mililitros de sangue venoso em tubos com gel separador e 

ativador de coágulo para a obtenção do soro. Após 30 minutos da coleta do material biológico, 

os tubos foram centrifugados a 1500 x g por 10 minutos, e o soro foi transferido para tubos 

plásticos com tampa do tipo eppendorf e armazenado em freezer a -20°C. 

 

6.3 Amostras de saliva 

 

Amostras de saliva, não estimuladas, foram coletadas em tubos plásticos com 

tampa do tipo eppendorf, que foram transportados em gelo seco até o laboratório, onde foram 

mantidos a -20°C até a realização do teste (até três semanas após a coleta). 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/sample
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/sample
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ice
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6.4 Dosagem de anticorpos séricos anti-PGL-1 

 

Os testes imunoenzimáticos para dosagem de IgG, IgA e IgM sérica anti-PGL1 

foram realizados no Laboratório de Imunologia do Departamento de Análises Clínicas e 

Toxicológicas da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará. As análises sorológicas para a detecção dos anticorpos anti-PGL1 foram 

realizadas de acordo ao procedimento descrito anteriormente, (NAGAO-DIAS et al,. 2007) 

com algumas modificações. 

Resumidamente, placas de ELISA de 96 poços com fundo chato (código 3590, 

Costar, EUA) foram sensibilizadas com solução alcoólica de 5 mg/L de PGL1 nativo (50 μL 

por poço), doado pela Bei Resources / ATCC (Manassas, EUA). As placas foram incubadas 

durante 2 horas a 37°C para a evaporação do etanol. Em seguida, o bloqueio foi realizado pela 

incubação das placas com solução de 1% de soro fetal bovino inativado (SFB LGC Bio, 

Brasil) em tampão fosfato salina (PBS, pH 7,4) por 2 horas a 37°C em câmara úmida. Após 

cinco lavagens com PBS-SFB 0,05%, as amostras de soro previamente diluído em PBS-SFB 

1% a 1:200 para IgG e IgM e 1:50 para IgA foram adicionadas às placas (50µL por poço, em 

duplicata). As placas foram depois incubadas durante 2 horas a 37°C. Após este período, 

procedeu-se novamente a etapa de lavagem, e, em seguida, conjugados marcados com 

peroxidase anti-IgG (A0170, Sigma, EUA), anti-IgM (SAB3701404, Sigma, EUA) ou anti-

IgA (A0295, Sigma, EUA), previamente diluídos na proporção de 1:2500, 1:9000, 1:1000 

(respectivamente) foram adicionados às placas e incubado durante 90 minutos a 37°C. Após a 

lavagem, as placas foram incubadas por 30 minutos com a solução de substrato e cromógeno 

(100μL por poço) que continha 0,4mg de ortofenilenodiamina/mL de tampão citrato-fosfato 

0,01mol/L, pH 5,0 e H2O2 0,01%. Após este período, a reação foi interrompida pela adição de 

25μL de ácido sulfúrico 2,5N. A leitura das absorbâncias foi realizada em 492nm utilizando 

um leitor de placas ELISA (ASYS Expert Plus, Biochrom, UK). Cinquenta amostras de soro 

de doadores de sangue foram agrupadas (pool) e usadas como amostra cut-off em todos os 

ensaios. Amostras controles negativos e positivos foram incluídas cada ensaio. Amostra cut-

off e controles foram realizadas em quadruplicata. Os resultados foram expressos em índices 

de acordo com a seguinte fórmula: média da densidade óptica (DO) da amostra teste (menos 

branco) dividida pela média da DO do pool de soro humano normal (menos branco) 

(NAGAO-DIAS et al,. 2007). As amostras eram soronegativas para HIV, Chagas, hepatites B 

e C, HTLV e sífilis. Além disso, estes indivíduos não apresentavam hanseníase no momento 

da coleta da amostra. 
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6.5 Dosagem de anticorpos salivares anti-PGL-1 

 

Placas de ELISA de 96 poços com fundo chato (Costar, EUA, código 3590) foram 

sensibilizadas com solução de PGL1 nativo a 5mg/L em álcool absoluto por 2 horas a 37°C 

(CABRAL et al., 2013). Após o bloqueio com solução de Tris-Soro Fetal Bovino a 1% (SFB, 

LGC Bio, Brasil) por 2 horas a 37°C, os poços foram incubados com amostras de saliva 

previamente centrifugadas e diluídas na proporção de 1:50 com a mesma solução de bloqueio. 

Após 18 horas a 4°C e lavagem com solução de Tris-SFB a 0,05%, o conjugado anti-IgA (A-

9669, Sigma, USA) ou anti-IgM (A-9794, Sigma, USA) marcados com fosfatase alcalina na 

diluição 1:1000 em Tris-SFB 1% foram adicionados e incubados nas placas, durante 2 horas a 

37°C.  

Após nova incubação por 2 horas a 37°C e lavagem, a solução de substrato 

(1mg/mL de fosfato de p-nitrofenila em etanolamina a10% contendo 0,5 mM de MgCl2, pH 

9,8) foi adicionada aos poços. Em seguida, após 100 min à temperatura ambiente, as 

absorbâncias das leituras foram registadas a 405nm utilizando um leitor de microplacas de 

ELISA. Os resultados foram expressos como a média do DO dos valores (menos o branco). O 

cut-off foi baseado no percentil 97 de controles normais (SMITH et al., 2015). Os resultados 

30% acima deste valor de corte foram considerados positivos. 

 

6.6 Análise estatística 

 

No artigo 1, os dados foram analisados utilizando testes não paramétricos, uma 

vez que estes não seguiram uma distribuição gaussiana (teste de Kolgomorov-Smirnov). Teste 

de Kruskall-Wallis e o pós-teste de Dunn foram usados para comparar valores entre três ou 

mais grupos não pareados. Dados pareados foram analisados pelo teste de correlação de 

Spearman. As análises foram realizadas utilizando o auxílio dos programas GraphPad Prism 

versão 5.0 e GraphPad Instat versão 3.01. O nível de significância estatística foi considerado 

≤ 0,05. Os coeficientes de Spearman também foram utilizados para avaliar grau de correlação 

entre os testes. Os valores foram interpretados da seguinte forma (DANCEY; REIDY, 2006):  

r = 0,10 a 0,30 (fraco); r = 0,40 a 0,60 (moderado); r = 0,70 a 1 (forte). Sensibilidade e 

especificidade diagnóstica, valores preditivos positivo e negativo, e a curva ROC foram 

obtidas pelo GraphPad Prism versão 5.0. O índice Kappa (k) foi aplicado avaliar o grau de 

concordância entre os resultados obtidos. Os valores de k podem ser interpretados da seguinte 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/alcohol
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/solution-and-solubility
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/fetal-bovine-serum
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forma: 0, sem concordância; 0 a 0,19, mínima concordância; 0,20 a 0,39, concordância 

razoável; 0,40 a 0,59, moderada; 0,60 a 0,79 substancial, 0,80-1,00, concordância quase 

perfeita (SIM; WRIGHT, 2005). 

No artigo 2, os dados, também, foram analisados utilizando testes não 

paramétricos, uma vez que estes não seguiram uma distribuição gaussiana (teste de 

Kolgomorov-Smirnov). Todas as análises foram realizadas utilizando o auxílio dos programas 

GraphPad Prism versão 5.0. O nível de significância estatística foi considerado ≤ 0,05. 

E no artigo 3, os dados foram analisados por meio de testes não paramétricos, pois 

os dados não seguiram uma distribuição gaussiana (teste de Kolgomorov-Smirnov). O teste de 

Spearman foi utilizado para correlacionar os títulos dos isotipos de anticorpos em grupos 

pareados. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar os títulos dos isotipos de 

anticorpos entre os contatos de hanseníase intradomiciliar e peridomiciliar. O teste de 

Friedman foi utilizado para comparar os títulos dos isotipos de anticorpos entre três grupos 

pareados. O teste de Fisher foi utilizado para analisar a associação entre a frequência de 

isotipos positivos de anticorpos séricos com a presença de lesões e também com o diagnóstico 

de hanseníase. O risco relativo (RR) com intervalo de confiança de 95% foi calculado com o 

objetivo de avaliar o risco associado à positividade do isotipo de anticorpos séricos e à 

presença de lesões e também ao diagnóstico da hanseníase. Todas as análises estatísticas 

foram realizadas usando o GraphPad Prism versão 6.0. O nível de significância estatística foi 

de 5% (p <0,05). 

 

6.7 Aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa através do 

processo 532.850 em 18 de Fevereiro de 2014 (Anexo A). 

A todos os participantes da pesquisa foram garantidos o caráter sigiloso dos dados 

e o anonimato. 

Aos responsáveis da criança ou do jovem foram explicados todos os aspectos da 

pesquisa e, em seguida, os mesmos foram convidados a assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice A). As crianças e jovens entre 8 e 15 anos de idade completos 

foram convidados a assinar o Termo de Assentimento (Apêndice B), conforme o Conselho 

Nacional de Saúde, através da Resolução 466/12. 
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7 CAPÍTULO 1: SERUM ANTI-PHENOLIC GLYCOLIPID-1 IgA CORRELATES TO 

IgM ISOTYPE IN PATIENTES: A POSSIBLE CANDIDATE FOR 

SEROEPIDEMIOLOGICAL SURVEYS? 
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7.1 Considerações sobre o artigo 

 

Os dados demonstraram um melhor desempenho do isotipo IgA quando 

comparado ao isotipo IgG anti-PGL1. IgG apresentou correlação moderada com IgM (r = 

0,479, p = 0,0055) e uma muito baixa sensibilidade diagnóstica, mesmo em pacientes 

multibacilares. Por outro lado, IgA mostrou uma forte correlação com IgM (r = 0,745, P 

<0,0001). Sua sensibilidade diagnóstica (53,1%) foi muito maior que a de IgG (21,9%), mas 

ainda longe da de IgM (81,3%) em pacientes multibacilares. 

O índice moderado Kappa obtido entre IgM e IgA provavelmente indica quão 

complexos são os mecanismos imunológicos da doença. A complexidade não se restringe 

apenas à dicotômica resposta imune celular/humoral, mas também no repertório imune 

humoral. A molécula de PGL1 provavelmente se comporta como um antígeno "puro" T-

independente em vários pacientes, induzindo apenas o isotipo IgM; entretanto, em outros 

pacientes, pode comportar-se como antígeno T-dependente “parcial”, também induzindo IgG 

e/ou IgA.  

Por um lado, permanece uma questão se todos os indivíduos que apresentam 

títulos de anti-PGL1 IgM podem ser considerados em risco de desenvolver a doença, uma vez 

que a frequência de positividade é alta entre os contatos domiciliares (CABRAL et al., 2013). 

Por outro lado, é razoável refletir que um contato que apresente IgA positiva está realmente 

com alto risco de desenvolver a doença. 

 

7.2 Conclusão do artigo 

 

Uma vez que os títulos séricos de IgA apresentaram uma forte correlação com 

IgM, recomendamos que a mesma seja considerada uma forte candidata para ser utilizada em 

estudos soroepidemiológicos de seguimento de contatos com risco de desenvolvimento de 

hanseníase. 
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8 CAPÍTULO 2: SALIVARY ANTI-PGL-1 IgM MAY INDICATE ACTIVE 

TRANSMISSION OF MYCOBACTERIUM LEPRAE AMONG YOUNG PEOPLE 

UNDER 16 YEARS OF AGE 
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8.1 Considerações sobre o artigo 

 

IgM anti-PGL1 salivar apresentou boa correlação com os títulos de IgA salivar    

(r = 0,71, p <0,0001). Não foi encontrada significância estatística em relação à faixa etária, 

seja para IgM ou IgA (p = 0,149 e p = 0,312, respectivamente). Nenhuma diferença 

significativa nos títulos de IgM ou IgA foi encontrada no que diz respeito ao grau de relação 

com o caso índice (p = 0,325 e p = 0,590, respectivamente). Os contatos que reportaram 

contato semanal com o caso índice apresentaram títulos de anticorpos IgM maiores do que 

aqueles com contato diário (p = 0,04). Os contatos de hanseníase MB apresentaram níveis 

mais elevados de IgM e IgA anti-PGL-1 salivar (p = 0,03 e p = 0,05, respectivamente) do que 

os contatos de hanseníase PB. Curiosamente, os contatos peridomiciliares apresentaram níveis 

mais elevados de IgM e IgA salivares (p = 0,019 e p = 0,028, respectivamente) do que os 

contatos domiciliares. 

 

8.2 Conclusão do artigo 

 

A detecção de IgM anti-PGL1 salivar positiva entre jovens sugere que a 

transmissão do M. leprae é ativa na comunidade.  

Por essa razão, uma estratégia em nível municipal é extremamente urgente para 

reduzir a disseminação do bacilo. Por fim, sugerimos pelo presente trabalho que os anticorpos 

salivares anti-PGL1 IgA e anti-PGL1 IgM sejam biomarcadores importantes a serem 

utilizados em comunidades identificadas com provável transmissão ativa de M. leprae. 
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9 CAPÍTULO 3: SERUM ANTI-PGL-1 IgG, IgM AND IgA IN A 3-YEAR FOLLOW-UP 

STUDY OF 4-15-YEARS-OLD LEPROSY CONTACTS 
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9.1 Considerações sobre o artigo 

 

No presente estudo, metade dos novos casos de hanseníase eram contatos 

intradomiciliares e metade eram contatos peridomiciliares. E dois dos novos casos eram 

contatos MB e 6 eram contatos PB.  

Um ponto importante é que as crianças foram diagnosticadas precocemente, uma 

vez que a maioria delas apresentaram a forma indeterminada. 

IgM anti-PGL1 foi isotipo de maior ocorrência entre os participantes com e sem 

lesões e a porcentagem de IgA positiva foi muito baixa na presença de lesões. Quanto ao 

isotipo IgG, foi encontrada forte associação entre a sua positividade e a presença de lesões 

(risco relativo de 3,25 vezes). 

Quanto ao desempenho dos testes sorológicos nos casos de hanseníase recém-

diagnosticados, o anti-PGL1 IgG foi considerado o melhor biomarcador, uma vez que foi 

verificado que o risco relativo foi de 8,5 vezes para a sorologia positiva para anti-PGL1 IgG e 

hanseníase. Quanto aos demais marcadores, não foi encontrada associação entre o isotipo IgM 

e a doença, nem entre o isotipo IgA e a doença. 

Um dos contatos apresentou soropositividade anti-PGL1 IgA em 2015 e em 2016, 

passou a apresentar IgG e IgA positivos, porém sem lesões. Em 2017, todos os isotipos foram 

positivos e nesse mesmo ano na avaliação dermatológica, ele apresentou uma discreta lesão 

hipocrômica com alopecia atrás do pescoço. E, foi diagnosticado com a forma indeterminada 

da doença. 

 

9.2 Conclusão do artigo 

 

Embora a positividade de IgG anti-PGL1 seja baixa, quando ela está presente, 

deve-se examinar cuidadosamente a criança ou o jovem, porque, na verdade, podemos estar 

diante de um caso novo de hanseníase. 
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10 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

1. No ano de 2015, houve perda referente à coleta de saliva. Inicialmente 

utilizamos o material próprio para a coleta com rolo em algodão para absorver 

a saliva (tubo Salivette ®) que absorveram os anticorpos, reduzido 

drasticamente sua concentração no fluido. Houve perdas também, pois, as 

amostras foram armazenadas por mais de 1 mês, havendo degradação dos 

anticorpos salivares. Dessa forma, a partir de 2016, as amostras foram 

coletadas em copos descartáveis e armazenadas em tubos tipo eppendorf 

acondicionadas dentro de caixas de isopor contendo gelo reciclável. E assim, 

que chagavam no laboratório eram dosadas. 

2. No estudo prospectivo houve perda de 58,2% dos participantes, pois muitos 

dos participantes não compareceram em alguns dos anos. 

3. Como não houve apoio logístico no município de Rio Largo – Al, o estudo 

prospectivo foi interrompido em 2016. 

4. Durante 2015 e 2016, as crianças examinadas pela equipe de enfermagem e 

identificadas com lesões suspeitas não foram avaliadas pelo médico da 

localidade. Diante desta realidade, em 2017, o projeto custeou a ida de uma 

médica dermatologista que avaliou todas as crianças com suspeita de 

hanseníase. 

5. Esse tipo de estudo de campo carrega uma série de fatores limitantes entre eles, 

foi à dificuldade na obtenção de gelo seco para o transporte das amostras 

biológicas. Todo o gelo seco foi adquirido em Recife, dada a indisponibilidade 

do produto nos municípios envolvidos e até mesmo em Maceió, município de 

apoio. Para um projeto dessa magnitude, o apoio institucional é fundamental 

com a presença de enfermeiros e fisioterapeutas capacitados para áreas ou 

regiões do corpo com alteração de sensibilidade ou manchas suspeitas, 

disponibilidade de técnicos de enfermagem para auxiliar na coleta das 

amostras, salas para as consultas de enfermagem e para as coletas de amostras, 

e por fim laboratório para processamento e armazenagem das amostras. 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hanseníase é um problema de grande relevância para os programas de saúde 

pública pela elevada morbidade. Apesar das metas propostas pela Organização Mundial de 

Saúde, sua incidência permanece elevada principalmente nas Regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. Nos estados do Nordeste, a capacidade dos serviços de saúde é muito precária e 

varia muito de acordo com o profissional responsável. Dessa forma, na grande maioria das 

localidades, há uma baixa porcentagem de busca ativa de casos, levando a um diagnóstico 

tardio da doença. 

Ao longo de três idas consecutivas à Santana do Ipanema e duas idas à Rio Largo 

nos períodos de março de 2015, março de 2016 e agosto de 2017 foi possível constatar que, 

na realidade, a busca ativa raramente é realizada. Isto significa que as pessoas que têm lesões 

suspeitas devem ir a um centro de saúde para obter o diagnóstico. Essa realidade corrobora 

com os dados do Ministério da Saúde publicados no Boletim Epideiológico (BRASIL, 2018a) 

onde somente 7% dos casos novos foram detectados através do exame de contatos. Ocorre 

também, não raramente, que os profissionais não treinados acabam deixando de diagnosticar a 

doença. Assim, quando ações voluntárias da sociedade ou da academia são realizadas, uma 

porcentagem elevada de casos novos é diagnosticada. Em Rio Largo a pesquisa não pode ser 

continuada no terceiro ano, visto que, esse tipo de pesquisa precisa ter uma parceria próxima 

com o município. No entanto, se o município não estiver interessado em realizar a 

investigação da doença e seu tratamento, todo o trabalho será em vão. 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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