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HANSENÍASE 

è	Agente: Mycobacterium leprae (BAAR, Gram +)

o Não cultivável

è	Incubação dura de 2 a 20 anos

è	Mais comum em homens 

è	Faixa etária de 15 a 29 anos

è	Preferência por áreas frias do corpo, nervos 
superficiais da pela e troncos nervosos 
periféricos

o Também pode afetar órgãos internos

è	Bacilo intracelular obrigatório (Macrófago/
shwann)

è	Multiplica a 27-30°C - a cada 10-16 dias 
(binária)

è	Fora do organismo (BX) a 4°C - 10 dias

è	Secreção nasal 20°C U43% - 7 dias

è	Aumento da temperatura e da umidade - 
REDUZ viabilidade

è	Esterilização é eficaz (autoclave/
pasteurização)

è	Cora em vermelho pela fucsina

è	Não descolora pelo álcool e ácidos (BAAR)

	

è	Parede espessa com 2 camadas (externa 
CÁPSULA: elétron transparente; interna 
elétron densa)

è	Composta por Proteoglicanos, cadeias 
de polissacarídeos e ácido micólico 
(hidrofóbica)

è	Lipídeo capsular mais importante: PGL-1 
(glicolipídeo fenólico) muito específico

è	Reservatórios: ser humano e tatus

è	Transmissão:

o Respiratória
o Leite
o Urina
o Fezes
o Secreção de hansenoma
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§	A única transmissão capaz de justificar 
a manutenção da cadeia de transmissão 
são os multibacilares (dimorfa e 
virchowiana)

è	Imunologia

o O paciente pode ter uma imunidade inata 
que elimina o bacilo por si só

o O sistema imune não consegue destruir o 
bacilo
§	O bacilo se multiplica e chega no 

linfócito
§	Antígenos processados em peptídeos e 

associados a MHC II
§	APC: apresentam MHC II a TCD4+ 

(reconhecido TCR)

o “Sinapse imunológica”
§	Ativação de células T 
•	 Microambiente de mais IL12 e IL23 

Polo Tuberculoide  estimula a via 
Th1 e Th17 (INF-𝛾, TNF-𝛼, IL2, IL17, 
IL1-𝛽)

•	 Microambiente de mais IL4  Polo 
Virchowiano  estimula a via Th2 
e TReg (IL4, IL5, IL6, IL13, TNF- 𝛼, 
IL10, TGF- 𝛽) supressor da M e 
imunidade celular

Obs.: estados reacionais:
•	 Reação do tipo 1: Th1 e TReg
•	 Reação do tipo 2: Th2 e Th17

o O que vai definir qual o polo?
§	Principalmente a imunidade celular do 

paciente
•	 Imunidade celular mais forte: Polo 

tuberculoide
•	 Imunidade celular mais fraca: Polo 

Multibacilar

§	Obs.: A imunidade humoral em 
geral segue o caminho oposto e os 
anticorpos não possuem efeito protetor 
contra a doença

è	Classificação OMS

§	Paucibacilar 5 ou menos lesões
§	Multibacilar  mais que 5 lesões

è	Classificação Madri 1953

§	Paucibacilar: Indeterminada

 o Fase inicial de todos os pacientes
 o Mácula hipocrômica 
 o Perda da sensibilidade térmica,
   seguida pela dolorosa e por último
   a tátil
 o Baciloscopia negativa
 o Pode ter um infiltrado inespecífico
 o Sem tratamento pode evoluir para 
   outra forma
•	 Paucibacilar: Tuberculoide
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o Sistema imune muito importante  
forte

o Incubação: 5 anos
§	Crianças de colo Nodular da 

infância

o Espessamento de nervo (1) ou 
mononeu múltipla (hipers tardia)

§	Multibacilar: Dimorfa
o Forma mais comum (70%)
o Acomete nervos: múltiplos e mais 

grave
§	Multibacilar: Virchowiana

o Pode vir de outras formas
o Não tem "manchas visíveis"
§	Pele infiltrada, desaparecem 

sulcos naturais da pele, aspecto 

eritrodermico 
§	Comum: hansenoma, madarose, 

perda de pelos
§	Suor reduzido
§	Ictiose adquirida

o Dor neuropática, parestesia, 
espessamento artrite, orquite 

o Baciloscopia +++
o Atípicas
§	Hanseníase Histoide de Wade: 

Resistência medicamentosa a 
dapsona, Lembra dermatofibroma

§	Hanseníase de Lucio-Latapi-
Alvarado: Infiltração difusa, 
brilhante ("lepra Bonita"), 
Fenômeno de Lucio (vasculite 
+ necrose) é frequente - vasos 
pequenos e médios
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o Ridley e Jopling 1966
§	Paucibacilar: Indeterminada, 

Ttuberculoide
§	Multibacilar: Dimorfa (DT, DD, 

DV) e Virchowiana

•	 Dimorfa
o Dimorfa Tuberculoide (DT)
§	Placas variáveis semelhante 

a hanseníase tuberculoide
§	Grandes placas e digitações 

a partir das bordas
§	Manchas hipocromicas com 

aspecto atrófico e com alta 
sensibilidade

o Dimorfa Dimorfa (DD)
§	"Lesão Foveolar" Queijo 

Suíço
§	"instável"- depende se for 

tratado ou não, vai para um 
polo

o Dimorfa Virchowiana (DV)
§	Inicia com manchas 

hipocrômicas  aumentam 
 eritematoinfiltradas

§	Pápulas/nódulos (HV)
§	NERVOS PERIFÉRICOS 

AUMENTADOS (MAIORIA)
§	Comum: Reações do tipo 1 

e 2
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è	Manifestações Neurológica

o Causa mais frequente de neuropatia 
periférica tratável

o Nervos dérmicos ou superficiais (alta 
sensibilidade + queda pelos)

o Evolução: acomete fibras mistas
§	Pode levar a perda se sensibilidade 

superficial e profunda
§	Paralisia muscular
§	Lesão neural na ausência do bacilo 

(citotoxicidade pela resp imunológica)
o Garras palmares, pé caído, mal perfurante 

plantar, perda  óssea, lagoftalmo e 
cegueira

è	Hanseníase Neural pura

o Perda sensitiva em área correspondente 
ao nervo espessado, com ou sem 
comprometimento motor.

o Sem lesão cutânea, baciloscopia negativa

o Mononeurite, Mononeurite múltiplas, 
Polineuropatias

è	Reações

o Reação tipo 1 = RR
§	Súbito agravamento/aparecimento
§	Dor
§	Ulceração
§	Acometimento nervoso
•	 Mais grave
•	 Vários troncos nervosos rapidamente, 

com dor, alteração na sensibilidade e 
função motora

•	 Dimorfos: Edema das mãos, pés e 
face, manifestações sistêmicas

o Reação tipo 2 = HV > DV
§	Nódulos dolorosos, tensos
§	Vesicobolha, pústula, úlcera  EN 

necrosante
§	Lesões simétricas: face, tronco, 

membros (extensoras)
§	Leve (<10 lesões); moderado (10-20 

lesões)+ febre; Grave (>20 lesões) 
podendo ulcerar, grande área, febre, 
acometimento linfonodal
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o 30-35% desenvolvem episódios 
reacionais

o Gatilhos: gravidez, parto, puberdade, 
febre, confecções (tuberculose), etilismo, 
vacinas, medicações (iodeto de K e 
brometos) ...

è	Fenômeno de Lúcio

o Para alguns: reação tipo 3 ou 
manifestação específica

o Imunopatogênese desconhecida
o NECROSE ARTERIOLAR (invasão pelo M. 

Leprae)
o Trombose dos vasos profundos e 

superficiais
o Lesões cutâneas eritematosas ou 

cianosadas / bolhosas necrose e 
úlcera cicatrizes

o Característico da variante Hanseníase 
Virchowiana "Lepra de Lúcio-Latapi- 
Alvarado"

è	Paralisia Neural Silenciosa

o Variante da reação tipo 1 (5x mais em 
pacientes com antecedente e neurite)

o “neurite silenciosa"
o Lesão progressiva, perda das funções 

motoras/sensitivas e DEFORMIDADE, 
sem dor

è	Diagnóstico

o Prova da histamina
§	NL: eritema › halo eritematoso > pápula
§	Uso: indeterminada, lesão de n 

periférico sem alt cutânea
o Baciloscopia: pelo menos 4 locais (lóbulo, 

cotovelo, lesões. 
§	Se índice bacilar (IB) positivo: repetir na 

alta
§	Uso: Diagnóstico diferencial entre 

formas indeterminadas e outras 
doenças, classificação das formas 
clínicas, reação versus recidiva

§	IB: varia de 0 a 6
•	 Média dos índices em cada local
§	IB negativo não exclui que o paciente 

tenha hanseníase
•	 Negativo em indeterminado, HT, HBT
•	 Positivo em HV, HBB, HBV

o Diagnóstico anatomopatológico
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§	Colorações no AP: Fite-Faraco, Ziehl-
Neelsen e Wade-Klingmueller

§	Estados reacionais:
•	 R1: edema e vasodilatação
•	 R2: paniculite septal  lobular com 

infiltrado linfohistio espumosos e 
neutrófilos

§	Se vasculite com necrose fibrinoide: 
ENH necrosante

§	Fenômeno de Lúcio: vasculite de panos 
e médios vasos da derme e TCS

§	Histoide: infiltrado exuberante de 
histiócitos fusiformes, repletos de 
bacilos e com pouca vacuolização.

§	Teste de mitsuda: avalia resposta celular 
(não é mais realizado)

§	Sorologia anti-PGL1: IgM (parede 
celular) - reflete carga bacilar (MB 80-
90% e PB 20-40%)

§	Pacientes Paucibacilar: resposta Celular
•	 Marcador: IFN-gama
•	 Substituição ao PPD
•	 Ensaios de liberação de IFN-gama 

(IGRA) - Quantiferon
•	 Pode ser positivo em PB ou 

contactantes de MB
§	PCR: alta Especificidade e Sensibilidade 

em quase todos os tipos clínicos
•	 Determina de forma mais precisa a 

carga bacilar (auxilia na classificação 
e na Hneural primária)

è	Anatomopatológico

o Forma indeterminada
§	AP pode não demostrar

o Forma tuberculoide
§	Granuloma epitelióide que destrói os 

ramos neurais e agride a epiderme e 
anexos

§	BAAR negativo
§	Toca a epiderme

§	
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o Forma dimorfa
§	Achados intermediários entre as formas 

tuberculoide e Virchowiana
§	DT
•	 Não toca a epiderme
•	 Faia de Unna ou Zona Grenz

o Menos linfócitos e células de Langherans
•	 Poucos bacilos 

§	DD
•	 Borderline- bacilo
•	 Bacilos nos histiócitos, sem globias

o Granulomas malformados

§	DV
•	 Células epiteloides entre os histiócitos 

espumosos
•	 Filete nervoso: “casca de cebola”

o Forma Virchowiana
§	Infiltrado histiocitário xantomizado ou 

macrofágico, com bacilos dispersos e 
globias (células de Virchow)

§	Infiltrado difuso, plasmócitos
§	Zona Grenz

	

è	Tratamento

o Poliquimioterapia Unificada (PQT-U) 
 Paucibacilar 6 meses; Multibacilar 12 
meses
§	Dose supervisionada



IMERSÃO TED \ HANSENÍASE

10

•	 Rifampicina 600 mg
•	 Dapsona 100 mg
•	 Clofazimina 300 mg
§	Dose domiciliar
•	 Dapsona 100 mg
•	 Clofazimina 50 mg
§	Obs.: Ofloxacino 400 mg 

(supervisionada + domiciliar) ou 
Minociclina 100 mg (supervisionada + 
domiciliar) podem ser utilizadas como 
terapia de substituição

§	Obs.: Gestantes só podem utilizar 
rifampicina + clofazimina

o Belda/ MDT-U  esquema uniforme de 
tratamento
§	Dapsona + rifampicina + clofazimina por 

6 meses independente do tipo
o Complicações
§	Dapsona
•	 Inibe síntese bacteriana do ácido 

fólico
•	 Reações alérgicas, 

metemoglobinemia, agrunocitose, 
hemólise, Síndrome Sulfona

§	Rifampicina
•	 Bactericida
•	 Hepatóxico com colestase intra-

hepática
•	 Síndrome pseudogripal (1-2 horas 

após a ingestão do 2º ao 6º mês de 
tratamento)

•	 Interfere no anticoncepcional
§	Clofazimina
•	 Bactericida: inibe a multiplicação
•	 Pigmentação, ressecamento, diarreia

o Não a contraindicações ao tratamento 
para os pacientes com Aids, gravidas e 
em aleitamento

è	Tratamento das reações hansênicas

o Tipo 1
§	Corticoide: se lesão neural até 6 meses, 

dor neural, paralisia silenciosa, sem 
lesão neural. Melhora 15-30 dias: reduz 
dose

§	Melhores respondedores: BV
§	Prednisona 1 -2 mg/kg/dia VO

o Tipo 2
§	Talidomida 100 a 400 mg/dia  

Teratogênica e neuropática 
§	Leve: AINES
§	Moderadas: Talidomida 100-200 + 

Corticoide
§	Grave: Talidomida 200-400 + 

Corticoide se se neurite, irite, orquite, 
Ennecrotizante, mãos/pés reacionais, 
fenômeno de Lúcio.

§	Crônico: associa clofazimina e 
Corticoide

è	Pacientes com HIV

o Não altera o curso natural da doença
o Síndrome da resposta imune
§	Aumento de CD4+ com aparecimento 

de lesões clínicas e/ou reação hansênica

è	BCG

o Todo caso novo  trazer contatos 
domiciliares
§	Exame dermatoneurológico
§	BCG: indução de citocinas Th1  

reduzir formas Multibacilar
•	 Se 0 ou 1 cicatriz de BCG indica

o Eficácia protetora contra hanseníase 20- 
80%
§	Multibacilar> Paucibacilar

QUESTÕES
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Questões

1) TED 2020

Em relação ao agente etiológico da hanseníase, 
assinale a alternativa correta.

A) O M. leprae é um parasita 
intracelular obrigatório, com tempo 
de multiplicação curto, variando de 
dois a três dias.

B) O bacilo não sobrevive mais que 
dois dias na secreção nasal, porém, 
este tempo de viabilidade aumenta 
com a elevação da temperatura.

C) A decodificação do genoma 
completo do M. leprae, a partir 
da inoculação do bacilo em 
camundongos, permitiu sua 
reprodução em meio de cultura 
axênico.

D) O neurotropismo do M. leprae 
explica-se pela alta afinidade do 
seu lipídeo capsular, o PGL-1, pela 
célula de Schwann, onde o bacilo se 
reproduz.

2) TED 2022

Analise a imagem de um exame laboratorial

Qual é o agente etiológico 
demonstrado?

Gabarito

1- D
2- M. leprae


