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RESUMO 

A vacina BCG que é ministrada ao nascer também é utilizada nos contatos de hanseníase, sem 

sinais e/ou sintomas da doença, e com uma ou nenhuma cicatriz vacinal. No Brasil, a proteção 

conferida pela BCG contra a hanseníase varia de 20 a 80%. O Brasil tem 96% dos casos 

novos de hanseníase das Américas em indivíduos com até 15 anos, tornando essa faixa etária 

objeto de estudos para diagnóstico precoce. A pesquisa sorológica de anticorpo anti-PGL1 

(glicolipídeo fenólico-1 da parede do Mycobacterium leprae) e a real time qPCR para a 

detecção da micobactéria são utilizadas no auxílio diagnóstico da hanseníase, onde sua 

positividade demonstra risco de adoecimento entre os contatos. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar se a revacinação com BCG em contatos menores de 15 anos de pacientes com 

hanseníase, modula a produção de anticorpos IgG e IgM anti-PGL1 e a detecção do 

Mycobacterium leprae por real time qPCR. Foram coletadas amostras de sangue periférico e 

de swab nasal de 40 contatos, antes e 60 dias depois da 2ª dose da vacina, distribuídos 

conforme classificação operacional do caso-índice (paucibacilar -PB e multibacilar-MB), 

gênero, em dois grupos pela idade (até 7 anos e acima de 7 anos), e presença ou ausência de 

cicatriz vacinal da 1ª dose de BCG. Os anticorpos IgG e IgM anti-PGL1 séricos foram 

dosados por ELISA, na qual o limiar de reatividade foi de 1,3 (índice obtido pela razão entre a 

média da D.O. da amostra em triplicata pela média do pool de soro controle negativo). Para a 

detecção do Mycobacterium leprae por real time qPCR, o DNA foi obtido do sangue total e 

do swab nasal. Antes da BCG, 52,5% dos contatos apresentaram positividade para IgM anti-

PGL1, que não foi alterada com a revacinação (IgM pré-BCG vs pós-BCG, Spearman r = 

0,9202). Apenas quando os contatos foram separados por grupos de idade, observou-se que os 

sujeitos acima de 7 anos apresentaram maior positividade para IgM pré-BCG, cuja diferença 

entre os grupos desaparece após a revacinação. A positividade para IgG anti-PGL1 foi muito 

baixa (2,5%), sem relação com as demais variáveis. Apenas o grupo de contatos até 7 anos 

apresentaram significativo aumento nos níveis de IgG anti-PGL1 pós-BCG (Wilcoxon, 

p=0,028). O Mycobacterium leprae foi detectado em apenas 5 amostras de swab nasal antes 

da revacinação, cujos sujeitos se tornaram negativos após a BCG. Quatro sujeitos eram 

contatos de um mesmo caso-índice (um irmão e três primos), indicando uma tendência 

genética à presença de infecção, que foi controlada com a revacinação. Esta por sua vez não 

modulou os níveis de anticorpos anti-PGL1, logo é discutível o uso da sorologia para avaliar 

infecção pelo Mycobacterium leprae em contatos até 15 anos de pacientes com hanseníase. 

Palavras-chave: Vacina BCG, hanseníase, PGL1, detecção de Mycobcterium leprae  



 
 

ABSTRACT 

The BCG vaccine given at birth is also used in leprosy contacts, without signs and / or 

symptoms of the disease, and with one or no vaccine scar. In Brazil, the protection conferred 

by BCG against leprosy varies from 20 to 80%. Brazil has 96% of the new leprosy cases in 

the Americas in individuals up to 15 years old, making this age group the subject of studies 

for early diagnosis. Serological investigation of anti-PGL1 antibody (Mycobacterium leprae 

wall phenolic glycolipid-1) and the real time qPCR for the detection of mycobacteria are used 

to diagnose leprosy, where its positivity demonstrates the risk of illness among contacts. The 

aim of this study was to evaluate whether BCG revaccination in contacts less than 15 years of 

leprosy patients modulates the production of anti-PGL1 IgG and IgM antibodies and the 

detection of Mycobacterium leprae by real time qPCR. Samples of peripheral blood and nasal 

swab of 40 contacts were collected before and 60 days after the 2nd dose of vaccine, 

distributed according to the operational classification of the index case (paucibacilar -BP and 

multibacillary-MB), gender, in two age groups (Up to 7 years and up to 7 years), and presence 

or absence of vaccine scar of the 1st dose of BCG. Serum anti-PGL1 IgG and IgM antibodies 

were measured by ELISA, in which the reactivity threshold was 1.3 (index obtained by the 

ratio of the O.D. average of the triplicate sample to the mean of the negative control serum 

pool). For the detection of Mycobacterium leprae by real time qPCR, DNA was obtained 

from whole blood and nasal swab. Before BCG, 52.5% of contacts were positive for anti-

PGL1 IgM, which was not altered with revaccination (pre-BCG IgM vs. post-BCG, Spearman 

r = 0.9202). Only when the contacts were separated by age groups did it appear that subjects 

older than 7 years showed a higher positivity for pre-BCG IgM, whose difference between 

groups disappears after revaccination. IgG anti-PGL1 positivity was very low (2.5%), 

unrelated to the other variables. Only the group of contacts up to 7 years showed a significant 

increase in anti-PGL1 IgG levels after BCG (Wilcoxon, p = 0.028). Mycobacterium leprae 

was detected in only 5 samples of nasal swab before revaccination, whose subjects became 

negative after BCG. Four subjects were contacts from the same index case (one sibling and 

three cousins), indicating a genetic tendency to the presence of infection, which was 

controlled with the revaccination. This in turn did not modulate anti-PGL1 antibody levels, so 

it is debatable to use serology to assess Mycobacterium leprae infection in contacts up to 15 

years of leprosy patients. 

 

Key words: BCG vaccine, leprosy, PGL1, detection of Mycobacterium leprae 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Mycobacterium leprae 

 

1.1.1. Biologia do Mycobacterium leprae 

 

O Mycobacterium leprae é uma bactéria em forma de bastonete imóvel, álcool-ácido 

resistente, pode ser curvo ou reto, não esporulado e de crescimento lento. É caracterizado por 

ser intracelular obrigatório, com tropismo para macrófagos e células de Schwann, 

preferencialmente em áreas frias do corpo. Nos cortes histológicos de pele e de outros tecidos, 

os bacilos podem ser vistos isolados ou agrupados em arranjos conhecidos por globias 

(SCOLLARD et al, 2006; WHO, 2016). 

 

Figura 1-  Modelo esquemático da parede celular do Mycobacterium leprae.  

 

 

FONTE: Adaptado de: SCOLLARD et al., 2006 

 

O envelope do Mycobacterium leprae é constituído por membrana plasmática e parede 

celular. A parede celular é uma bicamada fosfolipídica, composta por peptideoglicanos, 

galactanas, arabinomananas e ácidos micólicos associados por ligação covalente apresentando 
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ainda uma estrutura chamada cápsula, rica em lipídeos, sendo composta por glicolipídeo 

fenólico específico (PGL) e outras moléculas de tiocerol dimicocerosatos (PDIMs), fosfatidil-

inositol, manosídeos, lipomanana (LM), lipoarabinomananas (LAM) (LIMA, 2008) [Figura 

1]. 

O PGL1 corresponde a 2% da massa total da bactéria, é composto por trissacarídeo, 

fenol, fitiocerol e de ácido micosseosídeo cuja combinação é específica para o bacilo: 3.6 - di 

– O metil glicopira sonil; 2,3-di-O-metil rampiranosil e 3-O-metil ramnopiranosil. A porção 

imunogênica é a dimetilglicose terminal, epítopo que é responsável pela produção de 

anticorpos (FERREIRA, 2010). 

 O bacilo é caracterizado por alta infectividade e baixa patogenicidde, variando assim 

as formas clínicas da doença, que depende da resposta imunológica do hospedeiro, cuja 

patogenia pode resultar em formas incapacitantes da doença (BRASIL, 2016). 

Na adesão bacteriana, as bactérias aderem às células e em seguida as invadem, 

iniciando sua multiplicação, interferindo com os mecanismos de defesa do hospedeiro e 

causando danos ao tecido colonizado. Essa adesão é um pré-requisito para a posterior invasão 

dos tecidos, levando o patógeno a um nicho particular onde se encontra protegido da detecção 

pelo sistema imune, e onde poderá ganhar acesso a outros tecidos do hospedeiro 

(LIMA,2008). 

 

1.1.2. Papel do PGL1 na infecção 

 

O Mycobacterium leprae possui uma densa cápsula de lipídeo rico em glicolipídeo 

fenólico específico (PGL1), que possui imunogenicidade e induz a produção de anticorpos 

séricos e secretores que podem ser utilizados como marcadores da presença de doença na 

população estudada, compreendendo assim a epidemiologia da infecção, mostrando o risco de 

adoecimento (DÜPPRE et al, 2012). 

O PGL1 é encontrado em altas concentrações no soro e tecidos dos pacientes 

multibacilares (MB) não tratados e está envolvido na resposta humoral observada em 

pacientes com a forma clínica virchowiana (LIMEIRA et al, 2013). 

 A liberação de PGL1 ocorre durante a interação do Mycobacterium leprae com a 

célula dendrítica, com consequente inibição da resposta imune celular protetora (Th1), e 

estímulo à produção de citocinas do padrão Th2 (IL-4, IL-10, TGF-β), que ativam os 

linfócitos B a produzirem tanto anticorpos específicos como inespecíficos, além de inativar os 

mecanismos oxidativos do macrófago o que facilita a proliferação bacilar. O PGL1 induz a 
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formação de anticorpos classe IgG e IgM detectados no sangue (CUNHA et al, 2008; 

FERREIRA, 2010; LIMEIRA et al, 2013). 

 As células Schwann, principais células de suporte do sistema nervoso periférico, 

parecem ser os maiores alvos do Mycobacterium leprae. Em pacientes com hanseníase 

avançada, as células de Schwann mielinizadas e não mielinizadas são infectadas pelo bacilo. 

Em culturas isoladas de células de Schwann humanas, as células são capazes de processar e 

apresentar antígenos do bacilo para as células T CD4+. Como consequência, a longo prazo, as 

células de Schwann são danificadas ou destruídas nos nervos infectados, tendo como 

resultado final uma neuropatia desmielinizante (MENDONÇA et al, 2008). 

 

1.1.3. A resposta imunológica frente a infecção do Mycobacterium leprae 

 

A via de entrada no hospedeiro é o trato respiratório superior, onde bacilos íntegros 

presentes nas secreções nasais atingem a mucosa e disseminam-se pelo organismo. A infecção 

passa por longo período de latência, com tempo médio de incubação de 4 a 6 anos. A 

patogênese da hanseníase é uma consequência da resposta imune do indivíduo a bactéria e sua 

capacidade de se manter viável dentro dos macrófagos, células dendríticas e células de 

Schawnn (LIMA, 2008; FERREIRA, 2010; ARAÚJO et al, 2015). 

 A imunidade do hospedeiro norteia a gravidade da doença e suas manifestações 

clínicas, que pode apresentar as formas clínicas indeterminada, tuberculóide, dimorfa ou 

virchowiana. Essa resposta imune pode levar a cura espontânea ou evoluir clinicamente para 

polos de resistência ao bacilo devido à instabilidade imunológica (CUNHA et al, 2008; 

FERREIRA, 2010). 

 Ao quebrar a barreira natural de proteção epitelial, a micobactéria encontra linfócitos 

T, células NK (Natural Killer) e macrófagos teciduais. O Mycobacterium leprae invade as 

células mononucleares fagocíticas (macrófagos e células dendríticas) e células de Schwann, 

onde ocorre interação com receptores Toll-Like (TLRs). A consequência dessa interação é 

uma resposta protetora graças a diferenciação e ativação das células mononucleares com 

liberação de citocinas, que participam da inflamação granulomatosa da doença (CUNHA et 

al, 2008; FERREIRA, 2010; POLYCARPOU et al, 2016). 

Os TLRs são proteínas transmembranas, cuja interação com ligantes induz a 

transdução de sinais para produção de mediadores inflamatórios. Heterodímeros TLR1 e 
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TLR2 foram demonstrados em lesões cutâneas de pacientes com hanseníase tuberculóide e 

virchowiana. 

As citocinas TNF-α, IFN-γ e IL-12 que estimulam as células NK e os linfócitos T 

CD4+, induzem a resposta Th1, proporcionando a destruição de bactérias intracelulares, 

sendo detectadas em lesões tuberculóides. Enquanto que as citocinas IL-4 e IL-10 foram 

detectadas nas lesões virchowianas, inibindo tanto a capacidade de destruição do macrófago 

como a ativação de linfócitos T citolíticos (CLT) (CUNHA et al, 2008; FERREIRA, 2010; 

POLYCARPOU et al, 2016). 

A produção da IL-4 tem papel negativo na imunidade celular protetora bloqueando a 

produção de óxido nítrico, através da inibição da ação da IL-2 sobre o macrófago, com 

consequente proliferação do Mycobacterium leprae. A citocina TGF-β inibe a produção do 

IFN-γ e TNF-α, facilitando a multiplicação da bactéria dentro do macrófago, além de 

estimular a formação de anticorpos IgM e IgG anti-PGL1. A resposta imunológica com 

citocinas de perfil Th1 corresponde as formas não bacilíferas da doença, enquanto a 

estimulação das citocinas de perfil Th2 representam as formas mais graves da doença, 

transmissíveis, caracterizadas por baixa resistência e alta suscetibilidade. Assim, observa-se 

que o desenvolvimento da resposta imunológica depende de fatores do parasito e do 

hospedeiro, no qual pode ocorrer um desequilíbrio entre os perfis Th1 e Th2 a depender da 

quantidade de citocinas no sítio de localização do bacilo, e da predisposição genética do 

hospedeiro (CUNHA et al, 2008). 

O genoma do Mycobacterium leprae é composto por 3.268.203 pares de bases, 

enquanto o M. tuberculosis possui 4.411.532 pares de bases, sendo, portanto, o primeiro 1,35 

vezes menor que o segundo, além deste último ser intracelular facultativo. O Mycobacterium 

leprae possui genes que codificam 1.605 proteínas e o restante são pseudogenes que 

representam 40% do total (AKINOLA et al, 2016). 

 

1.2.  HANSENÍASE 

 

1.2.1. Epidemiologia da hanseníase 

 

A hanseníase está integrada no grupo conhecido como ‘doenças tropicais 

negligenciadas’ pela Organização Mundial de Saúde com intuito de alertar para a necessidade 

de medidas de controle sobre sua disseminação. 
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Nas Américas, em 2013, dos 35 países, 24 notificaram 33.084 casos novos, sendo 

6,6% com grau de incapacidade II, reafirmando a falta de diagnóstico precoce na saúde 

pública. Contudo, houve uma queda na prevalência em 2014, com 0,33/10.000 habitantes e 

entre os menores de 15 anos foram notificados 2.481 casos novos, sendo 7,5% do total de 

casos, que em 2013, foi de 0,72/10.000 habitantes. Entre esses 24 países, o Brasil possui 

prevalência de 1,43/10.000 habitantes, sendo que a taxa de prevalência ideal deve ser abaixo 

de 1,0/10.000 habitantes (Figura 2) (WHO, 2016). 

 

Figura 2 - Prevalência da hanseníase nas Américas,  

 

 

FONTE: Situación de la lepra en las Américas, 2013 www.paho.org/hq/index.php?option=com...task...WHO, 

2013 

Conforme esses dados epidemiológicos, a Organização Mundial de Saúde revisou as 

estratégias para buscar ações integralizadas com objetivo de otimização de recursos humanos, 

financeiro e de materiais utilizando ferramentas disponíveis nos serviços de saúde, com 

intuito de ampliar o diagnóstico correto e a oferta da quimioproflixia. No Brasil, em 2013, 

ocorreu a I Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses e Tracoma para escolares de 05 a 
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14 anos de idade nas escolas públicas como estratégia de busca ativa de casos suspeitos e 

investigar sinais e sintomas de lesões (BRASIL, 2016). 

Em 2014, no mundo, 213.899 indivíduos foram diagnosticados com hanseníase 

correspondendo a taxa de detecção de 3,0/100.000 habitantes em 145 países, dos quais 94% 

estão concentrados em 13 deles: Bangladesh, Brasil, República Democrática do Congo, 

Etiópia, Índia, Indonésia, Madagascar, Myanmar, Nepal, Nigéria, Filipinas, Sri Lanka e 

República Unida da Tanzânia. Neste mesmo ano, 18.869 casos novos foram diagnosticados 

em crianças, equivalente a 8,8% do total de pacientes (WHO, 2016). 

No Brasil em dezembro de 2014, 25.738 pacientes estavam em tratamento para 

hanseníase, de um total de 31.044 casos novos, com um coeficiente de prevalência de 

1,27/10.000 habitantes (82,9% do total de casos novos), sendo as regiões endêmicas Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste (Figura 3) (CEARÁ, 2016). 

Figura 3 - Coeficiente de prevalência de Hanseníase por Estado, 2014 

 

 

FONTE: CEARÁ, 2016. 
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O Ceará está presente nas regiões consideradas endêmicas no Nordeste. No ano de 

2015, o coeficiente de detecção anual de casos novos em menores de 15 anos foi de 

4,5/100.000 habitantes, que indica um elevado índice de transmissibilidade da hanseníase em 

nosso estado (Figura 4) (CEARÁ, 2016). 

 

Figura 4 -  Coeficiente de detecção anual de casos novos e coeficiente de detecção em 

menores de 15 anos, Ceará, 2009 à 2015 

 

 

FONTE: CEARÁ (2016). 

 

A Figura 5 ilustra os municípios do Ceará segundo o coeficiente de detecção, 

comparando os anos de 2014 e 2015, na qual se observa a diminuição de casos novos no 

estado. As áreas sem notificação de casos novos podem ser silenciosas, o que reflete a falta de 

busca ativa de casos e contatos de hanseníase naqueles municípios. O mesmo achado pode ter 

ocorrido com indivíduos abaixo de 15 anos, cujo coeficiente de detecção de hanseníase 

também diminuiu nesse período (Figura 6) (CEARÁ, 2016). 
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Figura 5 - Comparação entre os anos de 2014 e 2015 quanto à distribuição do coeficiente de 

detecção de hanseníase na população geral por município de residência 

 

 

FONTE: CEARÁ ( 2016). 

Figura 6 -  Comparação entre os anos de 2014 e 2015 quanto à distribuição do coeficiente de 

detecção de hanseníase na população menor de 15 anos por município de residência.  

 

 

FONTE: CEARÁ (2016). 
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A endemia no Ceará está concentrada em 24 municípios (13,04%), considerados 

hiperendêmicos, e 35 municípios apresentaram casos de hanseníase em menores de 15 anos 

em 2015. Outros 32 municípios podem ter sido silenciosos, com subnotificação de casos e de 

contatos de hanseníase (CEARÁ, 2016). 

Observa-se a necessidade da busca ativa de contatos de hanseníase em nosso estado. O 

Ministério da Saúde, em seu Manual Técnico Operacional de 2016, coloca como uma das 

estratégias para a redução da hanseníase no Brasil, a vigilância dos contatos de casos-índice 

pelos serviços de saúde (BRASIL, 2016). 

A busca ativa de contatos ainda continua sendo uma ferramenta de controle eficaz da 

doença, porém, observa-se que apenas 66,8% dos contatos registrados compareceram à 

unidade de saúde no ano de 2015 para avaliação dermatoneurológica, dificultando o controle 

para eliminação da doença em nosso meio (Figura 7) (BRASIL, 2016). 

 

 

Figura 7 -  Proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados dos casos 

novos de hanseníase no coorte, 2015.  

 

 

FONTE: CEARÁ (2016). 
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1.2.2. Classificação e diagnóstico clínico da hanseníase 

 

A hanseníase é uma doença crônica diagnosticada por espessamento dos nervos 

periféricos associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas, ou lesões na pele 

com alterações de sensibilidade térmica e dolorosa, ou com presença ou não do 

Mycobacterium leprae, confirmada na baciloscopia de esfregaço intradérmico ou na biópsia 

de pele. O diagnóstico precoce é uma das formas de combate a doença e suas incapacidades 

nos pacientes (BRASIL, 2014). 

As formas clínicas utilizadas para diagnóstico são: inderterminada, tuberculóide, 

dimorfa e virchowiana (classificação de Madri), e essas formas clínicas são divididas em duas 

classes operacionais segundo a baciloscopia, número de lesões e comprometimento neural em 

paucibacilar (indeterminada e tuberculóide) e multibacilar (dimorfa e virchowiana) 

(classificação da OMS) (SOUZA, 1997; BRASIL, 2016). 

A classificação de Ridley-Jopling considera, além dos aspectos clínicos e 

bacteriológicos, uma polaridade imunológica de acordo com achados histopatológicos das 

lesões dérmicas, baciloscopia e presença ou não de nervos comprometidos, sendo utilizados 

frequentemente por pesquisadores (Figura 8). 

Indivíduos que apresentam melhor resposta imune celular possuem baixo número de 

bacilos, enquanto indivíduos com pior resposta imune celular permitem que os bacilos se 

multipliquem em grande quantidade ao ponto de infectarem outras pessoas (SOUZA, 1997; 

BRASIL, 2016). 
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Figura 8 - Classificação histopatológica de Ridley-Jopling. 

 

 

 FONTE: adapatdo de Loockwood et al. (2007) 

 

O diagnóstico da hanseníase é realizado de acordo com parâmetros clínicos e 

laboratoriais complementares. 

Técnicas laboratoriais recentes e sensíveis, têm demonstrado que aproximadamente 

18% dos contatos domiciliares de pacientes com hanseníase também podem estar infectados 

por Mycobacterium leprae e podem desenvolver a doença, dos quais 50% destes são contatos 

de pacientes multibacilares (LIMEIRA et al, 2013). 

O exame dermatoneurológico dos contatos deve ser realizado independentemente da 

classificação diagnósticada do caso-índice. Os contatos devem ser avaliados anualmente, 

durante cinco anos, porém devem ser orientados quanto a sinais e sintomas da doença 

(SAÚDE, 2016). 

 

1.2.3. Diagnóstico laboratorial da hanseníase 

 

O diagnóstico laboratorial da hanseníase ajuda o profissional médico no diagnóstico 

diferencial com outras doenças dermatoneurológicas, casos suspeitos de recidiva e distinção 

de formas clínicas. A baciloscopia, o exame histopatológico, a sorologia e as técnicas de 
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biologia molecular são testes auxiliares, no entanto, faltam testes com sensibilidade e 

especificidade suficientes para distinguir as diferentes formas da doença. Além disso, os testes 

devem ser de baixo custo e de fácil acesso e manuseio para profissionais de áreas distantes e 

endêmicas. 

O desenvolvimento de ensaios laboratoriais para a hanseníase tem crescido com o 

intuito de melhorar o diagnóstico precoce da doença. O teste sorológico mais bem avaliado é 

a dosagem de anticorpos IgM e IgG contra o Glicolipídeo Fenólico 1 (PGL1). Sua 

positividade reflete a existência de infecção, pois a maioria dos indivíduos multibacilares são 

positivos e os paucibacilares negativos, sendo maior em contatos de hanseníase do que a 

população geral e não funcionam como teste de triagem. Porém, podem auxiliar na 

diferenciação da classificação operacional da hanseníase e na compreensão da epidemiologia 

da doença (DÜPPRE et al, 2012; HUNGRIA et al, 2012; ARAÚJO et al, 2015). 

O anticorpo IgM anti-PGL1 é apontado como marcador imunobiológico para a 

infecção por Mycobacterium leprae, auxiliando na identificação subclínica de indivíduos sem 

sinais e sintomas da doença, considerando as vertentes epidemiológicas e de endemicidade, ao 

identificar o risco precoce da apresentação da doença. O anticorpo IgM anti-PGL1 é detectado 

em 80% a 100% dos pacientes virchowianos, enquanto a detecção nos pacientes tuberculóides 

fica entre 30% a 60% dos casos diagnosticados pelos achados clínicos e/ou histopatológicos 

(MOURA, 2008). 

A baciloscopia, exame do raspado intradérmico, é utilizada rotineiramente por ser de 

fácil execução, pouco invasivo e de baixo custo. A metodologia do exame é simples, são 

colhidos linfa ou esfregaços intradérmicos do lobo das orelhas e cotovelos, que são fixados na 

lâmina pelo clor e depois corados pelo método de Ziehl-Neelsen. A desvantagem deste 

método é a dificuldade da leitura pelos profissionais de saúde, possibilitando erros de 

interpretação (BRASIL, 2016). 

O exame histopatológico é realizado nas áreas de lesões e troncos nervosos 

acometidos pelo Mycobacterium leprae, auxiliando no diagnóstico. A classificação se dá pela 

formação de granuloma, nas formas tuberculóide ou extenso infiltrado celular, composto por 

histiócitos com citoplasma rico em bacilos, característica do paciente virchowiano. 

(GOULART et al, 2008). 

A biologia molecular como método diagnóstico da hanseníase vem se tornando cada 

vez mais importante, diante das dificuldades de crescimento de microorganismos em meios de 

cultura artificiais. 
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A técnica de real time qPCR revolucionou o processo de quantificação de DNA e 

RNA, permitindo uma maior reprodutibilidade, sensibilidade, especificidade, análise rápida e 

melhor controle para o diagnóstico de patógenos e doenças genéticas (VALONES et al, 2009; 

PINHEIRO et al, 2011; GREUB et al, 2016). 

Diferentes sequências alvos (antígeno 36-kDa, antígeno 18-kDa, antígeno 65-kDa, 

complexo 85, 16S rRNA) para real time qPCR foram aplicadas em amostras clínicas de 

biópsias de pele e nervos, swab nasal e oral, sangue e urina. Demonstraram rápida detecção e 

identificação definitiva de pequenos números de bacilos (COLE et al, 2011; MARTINEZ et 

al, 2006; MARTINEZ et al, 2009; MARTINEZ et al, 2011; MARTINEZ et al, 2014). 

Estudo comparativo em diferentes ensaios de real time qPCR para os alvos RLEP, 16S 

rRNA, sodA e Ag 85B em amostras de biópsia de pele de indivíduos com diferentes formas 

clínicas de hanseníase, demonstraram que estes genes não amplificaram DNA em amostras de 

indivíduos saudáveis, indicativo de especificidade. Os resultados encontrados nos diferentes 

ensaios em real time qPCR demonstraram que os genes RLEP, Ag 85B e 16S rRNA 

apresentam maior sensibilidade e especificidade no diagnóstico das diferentes formas clínicas 

de hanseníase (MARTINEZ et al, 2006; TRUMAN et al, 2008; MARTINEZ et al, 2011; 

MARTINEZ et al, 2014). 

 

1.3. BCG 

 

1.3.1. Histórico 

 

A vacinação no Brasil é uma política pública que nasceu da busca de soluções de 

problemas de saúde com alcance coletivo. A política de imunização completou 40 anos de 

existência e sua história é uma trajetória de sucessos em busca da erradicação e controle de 

doenças importantes que atingiam a população brasileira. 

A vigilância epidemiológica foi responsável por estudos capazes de gerar resultados 

para metas serem alcançadas no que se refere ao acompanhamento das doenças 

imunopreveníveis do diagnóstico até a cura, ou até mesmo quanto ao controle da doença 

BRASIL, 2016). 

A vacina BCG (Bacilo Calmette Guerin), foi desenvolvida entre 1906 e 1919, por 

Camille Calmette e Albert Guerin no Instituto Pasteur (Paris), onde os pesquisadores 

obtiveram uma cepa atenuada do Mycobacterium bovis original. A partir de 1921, a vacina 

produzida com Mycobacterium bovis atenuado passou a ser utilizada em humanos, 
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posteriormente a administração da vacina BCG foi adotada largamente, incentivada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e United Nations Children's Fund (Unicef), sendo 

incluído no calendário vacinal (DÜPPRE et al, 1998; PEREIRA et al, 2007; BRASIL, 2014). 

A vacina inicialmente foi desenvolvida visando o seu efeito protetor contra a 

tuberculose, porém, tem sido relatado um efeito protetor contra outras micobacterioses, a 

exemplo da hanseníase, que, desde 1960, ensaios clínicos controlados foram realizados em 

seis diferentes países com intuito de avaliar a proteção da segunda dose da BCG, que 

demonstrou uma proteção geral de 20 a 80% (BARRETO, FERREIRA, PEREIRA, 2006; 

CUNHA et al, 2008; PHILLIPS et al, 2015; DINIZ; OLIVEIRA, 2016). 

As coberturas vacinais com BCG no mundo apresentaram tendência ascendente, 

observadas a partir da década de 70, atingindo cerca de 80% a partir de 1990. Coberturas 

vacinais inferiores a 80% ainda são observadas nos países africanos, mantendo-se acima deste 

valor nas demais regiões da OMS (PEREIRA et al, 2007; BRASIL, 2016). 

No Brasil, a vacinação/revacinação é recomendada pelo Ministério da Saúde para 

contatos de casos de hanseníase desde o ano 2000, apesar disso, o impacto dessa estratégia na 

incidência da hanseníase na comunidade e seu custo/efetividade ainda não foram 

demonstrados (BARRETO, FERREIRA, PEREIRA, 2006; BRASIL, 2014; PHILLIPS et al, 

2015). 

A composição da vacina é de bacilos vivos de cepa de Mycobacterium bovis com 

virulência atenuada, contendo glutamato de sódio. A subcepa utilizada no Brasil é a Moureau 

– Rio de Janeiro, mantida sob o sistema de lote semente no Statens Serum Institut de 

Copenhagen, a qual é encaminhada, periodicamente, aos laboratórios da Fundação Ataulpho 

de Paiva e do Instituto Butantan no Brasil (DÜPPRE et al, 1998; BARRETO, FERREIRA, 

PEREIRA, 2006; BRASIL, 2016). 

A vacina baseia-se na existência de antígenos homólogos entre as micobactérias 

Mycobacterium bovis, Mycobacterium leprae e Mycobacterium tuberculosis, que induzem 

respostas imunes protetoras cruzadas. 

A evolução da lesão vacinal se dá com mácula avermelhada, endurecida, pústula 

seguida de crosta e úlcera. Alguns eventos podem ocorrer durante o processo de cicatrização 

da lesão vacinal como enfartamento ganglionar supra ou infraclavicular, que desaparece 

espontaneamente e ocorre em 10% dos revacinados (BARRETO, FERREIRA, PEREIRA; 

2006; BRASIL, 2014). 

Alguns eventos adversos podem ocorrer devido aos tipos de cepas e da quantidade de 

bacilos atenuados administrados, como também decorrente da técnica incorreta de 
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administração, úlcera com diâmetro maior de 1 cm, abcesso subcutâneo frio, abcesso 

subcutâneo quente, linfadenopatia regional supurada, cicatriz quelóide, reação lupóide. Certas 

lesões são mais raras como localizadas em pele, osteoarticulares, linfonodos ou acometendo 

algum órgão (BARRETO, FERREIRA, PEREIRA, 2006; BRASIL, 2014; PHILLIPS et al, 

2015). 

 

1.3.2. A resposta imunológica frente a BCG  

 

Na maioria dos países do mundo a vacinação com BCG é recomendada, porém ainda 

se estuda a persistência de respostas imunes induzidas por BCG. Estudo realizado em 

adolescentes do Reino Unido testou a persistência da resposta imunitária da BCG, entre outras 

variáveis o IFN-γ, onde a redução gradual da magnitude da resposta é evidente. A resposta de 

IFN-γ pareceu ser melhor mantida sem declínio entre 3 e 12 meses e outro grupo menor de 

adolescentes foi testado 14 anos após a primeira dose de BCG e 81% produziram IFN-γ. A 

vacinação com BCG na infância e na adolescência induz a memória imunológica aos 

antígenos micobacterianos ainda presentes e mensurável há pelo menos 14 anos na maioria 

dos vacinados (WEIR et al, 2008). 

A vacinação com BCG induz a produção de citocinas pró-inflamatórias como 

interleucina-1 (IL-1) e interleucina-12 (IL-12) pelos macrófagos e células dendríticas que 

desempenham um papel importante na tentativa de eliminar as micobactérias, através da 

produção dessas citocinas. A IL-1, que tem atividades biológicas próprias, ocasiona 

sintomas de febre e leucocitose, estimulando outras citocinas e quimiocinas. A IL-12 atua 

sobre as células T, formando assim uma grande ligação entre a imunidade inata e adaptativa 

(SALLAM, ATTIA, SOLIMAN, 2014). 

Em estudo com animais saudáveis, foi analisado os efeitos da vacina BCG onde esta 

induziu efeitos mínimos sobre a imunidade inata, enquanto que foi observado aumento 

significativo na imunidade Th1/Th17. Os resultados indicaram que a BCG induziu efeitos 

distintos no sistema imune adaptativo e no sistema imune inato (ARTS et al, 2015). 

 

1.3.3. O uso da BCG em contatos de hanseníase 

 

Após a avaliação dermatoneurológica, os contatos são orientados a receber a vacina 

BCG, a depender de seu estado vacinal e/ou estado de saúde. O pré-requisito para tomar a 
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segunda dose da BCG é ter apenas uma cicatriz da vacina ou comprovação vacinal de uma 

dose ao nascer, ou não ter nenhuma cicatriz. Caso o contato avaliado tiver duas cicatrizes de 

BCG não poderá ser revacinado. Quanto ao estado de saúde, deve-se considerar situações de 

risco dos contatos, como paciente exposto ao HIV ou outras situações de imunodepressão que 

contraindiquem o uso da BCG. 

A BCG é utilizada em contatos de pacientes de hanseníase sem lesões e/ou 

manifestações clínicas, porém seu efeito na proteção contra a hanseníase é controverso. 

Contatos vacinados que tiveram hanseníase tinham como característica serem contatos de 

pacientes multibacilares, o que sugere infecção subclínica (DÜPPRE et al, 2012; ZENHA et 

al, 2012). 

Um estudo com 2.135 contatos de pacientes com hanseníase, revacinados com BCG, 

foram acompanhados por dois anos. Foram coletadas amostras de sangue antes da vacina e 

realizada orientação caso sinais e sintomas da doença surgissem. A metodologia identificou 

que o valor preditivo do anticorpo anti-PGL1 positivo serviu para avaliar indivíduos 

susceptíveis recém diagnosticados, sendo a maior soropositividade em indivíduos com 

cicatriz de BCG (DÜPPRE et al, 2012; ARAÚJO et al, 2015). 

Estudo realizado com 2.992 contatos de pacientes com hanseníase, acompanhados por 

10 anos, 2,5% desenvolveram hanseníase na forma paucibacilar, sendo a maioria contato de 

indivíduos multibacilares. Destes, 1,6% foram diagnosticados pela equipe durante o 

acompanhamento, e a ampla maioria apresentava uma cicatriz vacinal e foram revacinados 

com BCG. A dosagem de IgM anti-PGL1 nesses indivíduos apresentou 47% de positividade 

(ARAÚJO et al, 2015). 

Um estudo de Zodpey (2007) comparou a presença de cicatriz vacinal e registros de 

imunização com BCG, segundo o diâmetro da cicatriz formada, e não encontrou associação 

ou evidência entre o tamanho da cicatriz e a eficácia da vacina. 

Um levantamento sobre o uso de duas doses de BCG, em que alguns países como 

Rússia, Portugal, Chile e Hungria adotam o uso de doses repetidas da vacina para o controle 

da tuberculose pulmonar, baseados no pressuposto de que a proteção conferida pela BCG 

declina ao longo do tempo, foi observado rápido declínio da incidência da doença em crianças 

revacinadas, quando comparadas com a população adulta. No Chile, em estudo caso-controle, 

não foi evidenciada proteção após doses adicionais de BCG. De modo similar num estudo 

realizado no Malawi para avaliar a efetividade da segunda dose da BCG contra tuberculose, 

não foi demonstrada proteção, mas sim redução de 50% dos casos novos de hanseníase 

(BARRETO, FERREIRA, PEREIRA, 2006). 
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No Brasil, resultados de um estudo da revacinação de escolares em duas capitais do 

país, Salvador e Manaus, mostraram ausência de proteção da segunda dose de BCG para 

tuberculose pulmonar e, como consequência, recomendaram a suspensão dessa prática desde 

2006. Da mesma forma, no Japão, estudo sobre a segunda dose da vacina BCG concluiu que, 

naquele país, a política de revacinação foi uma estratégia ineficiente de prevenção, 

considerando a baixa prevalência de tuberculose, os custos estimados e a evidência de 

ausência de proteção conferida pela segunda dose de BCG (BARRETO, FERREIRA, 

PEREIRA, 2006; ELENGE, 2015). 

A importância da revacinação com BCG é evidente, porém, sua eficácia é controversa. 

Muitos países, diferentemente do Brasil, administram a segunda dose de BCG a partir dos 7 

anos de vida e outros chegam até a terceira dose da vacina. A revacinação com BCG é 

importante após os 10 anos de idade para prevenção da tuberculose pulmonar, devido aos 

diversos fatores de risco, heterogeneidade da população e a sua eficácia que é inversamente 

proporcional à idade do indivíduo, porém, sem efeito protetor adicional (ELENGE, 2015). 

Em estudo com contatos de pacientes com hanseníase, o Ministério da Saúde, entre 

1987 e 1991, recomendou que todos os contatos de hanseníase deveriam receber a vacina 

BCG, sendo orientados a comparecer à clínica pelo menos uma vez ao ano. A partir de janeiro 

de 1992 a dezembro de 2007, os contatos vacinados foram solicitados a retornar a clínica se 

houvesse algum sintoma e/ou lesões de pele, sendo realizadas visitas de acompanhamento 

incluindo consultas médicas com dermatologistas e neurologistas, onde aqueles que 

apresentassem sinais ou sintomas sugestivos de hanseníase fossem avaliados por exames 

(bacterioscopia, histopatológico e imunológico), demonstrando a importância de estudos 

sobre a vacinação em relação a hanseníase. (SALES et al, 2011) 

Pesquisa de caso controle no Congo, destacou a proteção cruzada contra hanseníase 

pela vacina BCG. Na metanálise com estudos experimentais, foi observado um efeito protetor 

global da BCG de 26% (PHILLIPS et al, 2015). 

DÜPPRE (1998) acompanharam 620 comunicantes, e observaram que a distribuição 

destes segundo a faixa etária e presença ou não de cicatriz vacinal apresentou um número 

maior de crianças na faixa etária de 0 a 9 anos com uma cicatriz da vacina, enquanto que um 

percentual maior de comunicantes entre aqueles sem cicatriz de BCG pertenciam a faixa 

etária de 10 a 18 anos. 

Na Amazônia foi realizado estudo com escolares, que foram separados em grupo de 

revacinados e não revacinados, com e sem cicatriz de BCG, acompanhados por sete anos 

consecutivos. Os resultados mostram que no grupo não revacinado com cicatriz vacinal houve 
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0,12% de casos de hanseníase, enquanto o grupo revacinado com cicatriz vacinal tiveram 

0,14% de casos da doença (CUNHA et al, 2008). 

Em Bangladesh, 5.196 contatos de hanseníase foram revacinados, e 21 destes 

evoluiram para hanseníase após algumas semanas, sendo 9 com cicatriz de BCG e 12 sem 

cicatriz da vacina (RICHARDUS et al, 2015). 

Os níveis de proteção da segunda dose da BCG em contatos de pacientes com 

hanseníase variam bastante (entre 20 a 80%). A vacina tem uma eficácia global média em 

torno de 54%, com um maior efeito protetor para contatos de pacientes multibacilar (68%), o 

que sugere que a vacina é eficaz para proteção contra hanseníase (SCOLLARD et al, 2006; 

ZODPEY et al, 2007). 

A relação da revacinação com BCG e a sorologia para anticorpo anti-PGL1 em 

menores de 15 anos contatos de hanseníase, é pouco estudada no Brasil. Como mostrado nos 

dados epidemiológicos da doença, esses indivíduos menores de 15 anos com hanseníase se 

não forem diagnosticados precoce e corretamente, serão adultos incapacitados. Assim, a BCG 

aparece como alternativa de proteção a esses indivíduos, enquanto o anticorpo IgM anti-PGL1 

é considerado como fator de risco de adoecimento em áreas endêmicas de hanseníase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

2. PERGUNTA DE PARTIDA 

 

Existem diferenças nos níveis de anticorpos IgM e IgG anti-PGL1 e na detecção do 

Mycobacterium leprae por real time qPCR, antes e após a revacinação com BCG, nos 

contatos menores de 15 anos de pacientes com hanseníase, e essas diferenças se 

correlacionam com a faixa etária do contato e com a forma clínica do caso-índice? 

 

3. HIPÓTESES 

 

 Os contatos maiores de 7 anos, especialmente os de pacientes MB, apresentam maior 

positividade para IgM e IgG anti-PGL1. Além disso, a positividade para IgM e IgG anti-

PGL1 sugere um grupo de maior risco ao adoecimento que deve ser acompanhado de forma 

mais intensiva. 

 Os contatos de pacientes com hanseníase após a revacinação associada à positividade 

para IgM anti-PGL1 e detecção do Mycobacterium leprae por real time qPCR, sugere um 

grupo de maior risco ao adoecimento que deve ser acompanhado de forma mais intensiva. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.GERAL 

 

• Avaliar a influência da revacinação com BCG em contatos menores de 15 anos de 

pacientes com hanseníase, sobre a resposta sorológica ao antígeno PGL1 e a detecção 

do Mycobacterium leprae por biologia molecular. 

 

4.2.ESPECÍFICOS 

 

• Realizar a sorologia para anticorpos IgM e IgG anti-PGL1 no soro dos contatos 

menores de 15 anos de pacientes com hanseníase, antes e após a revacinação com 

BCG. 

• Identificar o DNA do Mycobacterium leprae por real time qPCR em swab nasal e 

sangue periférico de contatos menores de 15 anos de pacientes com hanseníase antes e 

após a revacinação com BCG. 

• Comparar os dados de sorologia para anticorpos anti-PGL1 e de real time qPCR nos 

contatos menores de 15 anos de pacientes com hanseníase, antes e após revacinação 

com BCG, segundo características do contato (gênero e idade) e a forma clínica do 

caso-índice (paucibacilar ou multibacilar). 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.1. TIPO DE ESTUDO 

 

 Este estudo foi de natureza experimental, explicativa e de abordagem quantitativa. 

 No período de fevereiro de 2015 a setembro de 2016, o estudo foi realizado com 

quarenta participantes menores de 15 anos contatos de pacientes com hanseníase. Foram 

realizadas duas coletas de amostras biológicas: no dia da revacinação com a vacina BCG e 60 

dias após a revacinação, sendo os participantes provenientes de vários municípios do estado 

do Ceará, com predominância da capital Fortaleza. 

 A abordagem dos pacientes com hanseníase (caso-índice) para se ter acesso aos 

contatos foi realizada na sala de Enfermagem do Centro de Referência em Dermatologia 

Sanitária Dona Libânia (CDERM) da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, onde os casos-

índices foram atendidos para triagem e/ou recebimento do tratamento específico. 

 Os critérios de inclusão foram indivíduos menores de 15 anos, contatos de pacientes 

com hanseníase até o terceiro mês de tratamento, sendo que esses contatos deveriam estar 

saudáveis e terem uma cicatriz ou comprovante vacinal da primeira dose da BCG, enquanto 

os critérios de exclusão foram contatos com alguma patologia debilitante, estar em uso de 

corticoides ou em tratamento de câncer e/ou outra morbidade, possuir duas cicatrizes da BCG, 

ou o caso-índice estar com mais de 90 dias de tratamento. 

A metodologia utilizada para identificação dos contatos foi por meio de entrevista com 

pacientes de hanseníase, onde foram identificados contatos menores de 15 anos e seus 

responsáveis. Os contatos daqueles pacientes foram chamados para comparecem ao CDERM 

a qualquer dia ou horário. 
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Figura 9- .Fluxograma da obtenção das amostras para ensaio IgM, IgG e PCR de 40 contatos 

menores de 15 anos de pacientes com hanseníase.  

 

 

FONTE: Dados da pesquisa.  

 

5.2. ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de 

Referência Nacional em Dermatologia Sanitária Dona Libânia, aprovado em 18 de novembro 

de 2013 pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, de acordo com 

a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde- CONEP, CAAE 17797313.7.0000.5054. 

O instrumento utilizado como comprovante do consentimento do responsável do 

participante foi o TCLE, em anexo, onde informa e esclarece ao participante da pesquisa de 

maneira clara e concisa para que ele possa tomar sua decisão de forma justa e sem 

constrangimentos sobre a sua participação no projeto de pesquisa. 
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O termo de assentimento não foi realizado pois no momento da elaboração da pesquisa 

não havia ainda a resolução que solicitava tal consentimento dos participantes menores de 15 

anos, porém, em respeito a nova portaria, solicitamos aos participantes maiores de sete anos 

que também assinassem o TCLE. 

O TCLE foi emitido em duas vias sendo uma para o responsável do participante e 

outro para o pesquisador, além disso foi entregue cartão de identificação do projeto onde 

havia as informações e contato dos responsáveis do projeto. 

 

5.3. AVALIAÇÃO DERMATONEUROLÓGICA E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO 

DOS CONTATOS 

 

Os contatos dos pacientes juntamente com seus responsáveis ao buscarem o serviço de 

saúde foram direcionados para a sala de Enfermagem, sendo examinados pelos profissionais 

enfermeiros, realizando a avaliação dermatoneurológica céfalocaudal, teste de sensibilidade e 

cicatriz da vacina BCG ou comprovante vacinal. 

Após comprovação do paciente hígido, nos foi disponibilizada uma sala para 

abordagem do responsável e do menor de 15 anos sobre a pesquisa, seus objetivos e a 

importância para a comunidade científica e sociedade. 

Nesta sala foram respondidas as dúvidas, importância do retorno para a continuação da 

pesquisa e conforme a disponibilidade do responsável e da criança, foram preenchidos ficha 

de avaliação, onde foi cadastrado os dados pessoais e clínicos do contato e dados do caso 

índice. Também foi disponibilizado cartão do projeto para retorno como forma do paciente 

entrar em contato com a equipe (Apêndice C). Por fim, o TCLE foi lido e explicado para 

serem depois encaminhados à sala de coleta. 

Para o retorno após 60 dias, a equipe comunica pelo telefone cadastrado com os 

responsáveis dos contatos sete dias antes. 

Ao retornarem ao CDERM, o contato foi encaminhado para avaliação clínica e 

dermatológica com a Dra. Lilia Câmara, que observou seu estado geral e histórico de saúde, 

enquanto no exame físico foi realizado, novamente, a avaliação dermatoneurológica 

céfalocaudal e orientação aos responsáveis sobre possíveis lesões e acompanhamento. Os 

dados obtidos foram registrados no prontuário individual do contato, disponível no 

Laboratório de Imunologia Médica. 
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Na coleta pré-BCG houve a participação de 40 indivíduos menores de 15 anos, porém, 

na coleta pós-BCG participaram de 39 indivíduos, pois um indivíduo não retornou para a 

segunda coleta por opção da família. 

 

5.4. COLETA E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

 

Na sala de coleta, os procedimentos de coleta de sangue e de swab nasal foram 

realizados por técnico da instituição e depois encaminhados à sala de vacinação para 

administração da segunda dose da BCG e reafirmação da necessidade do retorno com 60 dias. 

Foram coletados 5,0 ml de sangue periférico, em tubo com gel separador e outro com 

EDTA, antes e após a revacinação. 

A coleta do swab nasal se deu após coleta de sangue venoso, com inclinação da cabeça 

para trás utilizando swab estéril para cada narina, mergulhado em solução salina 0,9% esteríl 

e realizado quatro rotações em cada cavidade nasal. Após coleta, os swab's foram 

mergulhados imediatamente em tubo rosqueado contendo solução de lise: 100mM Tris-HCL, 

pH 8,5, 3% Triton X-100 e proteinase K com concentração final de 1mg/mL. 

As amostras foram levadas sob refrigeração para o Laboratório de Imunologia Médica 

da FAMED/UFC, onde a separação dos soros e a extração de DNA foram realizadas. As 

alíquotas foram estocadas em freezer -80oC até a realização dos ensaios. 

 

5.5. ENSAIO DE DETECÇÃO DE IgM E IgG ANTI-PGL1 

 

 A dosagem sérica de IgM e IgG anti-PGL1 utilizou o antígeno glicolipídico fenólico, 

purificado de Mycobacterium leprae, doado pelo Dr. John Spencer, Colorado-EUA, por 

intermédio do ensaio imunoenzimático - ELISA, no Laboratório de Imunologia coordenado 

pela Profa. Dra. Aparecida Nagao-Dias da Faculdade de Farmácia, Odontologia e 

Enfermagem da UFC. 

 A placa de 96 poços foi sensibilizada com preparado de 50 μl, do antígeno PGL1, 

diluído em álcool absoluto, tendo uma concentração final de 10 μl/ ml, por poço, sendo 

incubado à temperatura ambiente (24°C a 26°C) por 18 a 24 horas, cobertas por papel filtro. 

Após incubação realizou-se etapa de bloqueio adicionando a 100μl de PBS-BSA 3% por 2 

horas a temperatura ambiente, em câmara úmida. Posteriormente a 4 lavagens com PBS-BSA 
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0,01%, as amostras de soros, diluídas a 1:50 em PBS-BSA 0,5%, foram adicionadas em 

quadriplicata às placas e incubadas por 18 a 24 horas, 4°C, câmara úmida. 

 Na próxima etapa os poços foram submetidos a novo ciclo de 4 lavagens com PBS-

BSA 0,01% seguindo da introdução do conjugado IgG-peroxidade anti-humano/ IgM-

peroxidade anti-humano, diluído em 1:1000 em PBS-BSA 0,05% incubando por 1 hora e 30 

minutos a 26°C, câmara úmida. Após novos ciclos de lavagens, as placas foram incubadas por 

30 minutos com 100 μl por poço da solução do substrato contendo 0,4 mg de 

ortophenylenediamina/ ml e H2O2, com tampão citrato-fosfato 0,1 M, pH 5,0. O bloqueio da 

reação foi realizado após 30 minutos através da adição de 25 μl de solução de ácido sulfúrico 

2,5N. 

A leitura foi realizada em espectrofotômetro de placa a 492 nm. Os resultados foram 

expressos como índice, calculado da seguinte forma: D.O. média do teste em triplicata – D.O. 

média do branco em quadriplicata/D.O. média do ‘’ pool’’ de controles negativos em 

quadriplicata – D.O. média do branco do ensaio. Os coeficientes de variação intra e inter-

ensaios foram 5% e 10%, respectivamente. 

O índice 1,3 foi considerado o limiar de reatividade (cut-off) do teste, sendo 

considerados positivos os valores iguais ou superiores a este. 
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5.6. OBTENÇÃO DE DNA PARA ENSAIO EM PCR EM TEMPO REAL 

 

5.6.1 - Extração de DNA amostras de swab nasal 

 

Os tubos contendo os swab's com solução de lise foram incubados em banho-maria 

55°C por 18 horas e após concluído o tempo, foram incubados a 95°C por 15 minutos em 

manta térmica. Os swab's foram retirados dos tubos e a solução transferida para tubos 

eppendorf de 1,5ml; foram adicionados na proporção volume/volume 25:24:1 de 

Fenol:Clorofórmio:Álcool Isoamílico, homogeneizados por inversão com incubação a TA por 

10 min, em seguida foi realizado centrifugação a 10.000 rpm por 10 min (SIGMA 2k15), 

retirado o sobrenadante e transferido para novo tubo eppendorf de 1,5 mL. Foram adicionados 

na proporção volume/volume 24:1 de Clorofórmio:Álcool isoamílico, homogeneizados por 

inversão com incubação por 10 minutos, em seguida foi realizado centrifugação a 10.000 rpm 

por 10 min (SIGMA 2k15). Retirado o sobrenadante, foi transferido para novo tubo eppendorf 

de 2,0 ml adicionado para cada 100µl de amostra, 43µl de NaCl 5M, 2,5X do volume da 

amostra de Etanol 1X, homogeneizado por inversão e incubado por 24 horas a -20°C, 

centrifugados a 13000 rpm por 10 min (SIGMA 2k15), retirado o sobrenadante e realizado 2 

lavagens com álcool 70% com centrifugação (SIGMA 2k15) por 10 min. Descartado o 

sobrenadante e foram adicionados 50µl de água estéril para injeção, incubado em banho-

maria a 37°C por 1 hora e realizado leitura no Nanodrop 1000 (Thermo Scientific). 

 

5.6.2 - Obtenção de BUFFY COAT a partir de Sangue Total 

 

O tubo de EDTA contendo 2 ml de sangue periférico, foi centrifugado (Clinica 200) 

por 10 min a 460 RCF em temperatura ambiente, retirado o plasma e adicionado 2x o volume 

de solução de lise (9 partes de NH4Cl a 0,144M + 1 parte de NH4HCO3), homogeneizado por 

inversão e incubado por 15 min a temperatura ambiente, após o período de incubação foi 

centrifugado (CLINICAL 200) por 20 minutos a 700 RCF e foram repetidos mais uma vez os 

processos de incubação e centrifugação com 1,3 ml de solução de lise. Após aspirar o 

sobrenadante adicionado 1,5 ml de solução de lise, homogeneizado, transferido para tubo 

eppendorf de 2,0 ml e centrifugado (SIGMA 2k15) por 5 minutos a temperatura de 5°C a 

1400 RCF; após a retirada do sobrenadante foram realizadas duas lavagens com 1,5 ml de 

PBS 1X e centrifugados (SIGMA 2k15) por 5 minutos a temperatura de 5°C a 1400 RCF.  
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5.6.3 - Extração de DNA a partir de BUFFY COAT 

 

Para obtenção do DNA foram utilizados o kit PureLink® Genomic DNA Mini kit 

(Invitrogen), foram adicionados a amostra 20µl de proteinase K; 20µl de RNase A, agitadas 

em vortex por 5 segundos em agitação máxima - speed 9 por 2 minutos a temperatura 

ambiente, foram adicionados 200µl de Lysis/Binding Buffer, homogeneizado e incubados em 

banho-maria por 10 minutos a 55°C. Foram adicionados 200µl de Etanol PA (96-100%), 

homogeneizado por 5 minutos e transferido para tubo Spin Columm, acoplado a tubo coletor 

e centrifugado (SIGMA 2k15) a 10000 RCF por 1 minutos, o Spin Columm foi transferido 

para novo tubo coletor e adicionados 500µl de Washer Buffer 1, centrifugado (SIGMA 2k15) 

a 10000 RCF por 1 minutos, adicionados 500µl do Washer Buffer 2 , centrifugado (SIGMA 

2k15)  a 20000 RCF por 3 minutos, transferido o Spin Columm para novo tubo eppendorf 1,5, 

adicionados 100µl do Elotion Buffer, incubados por 2 minutos a temperatura ambiente e 

centrifugados (SIGMA 2k15) a 20000 RCF por 2 minutos e realizado leitura no Nanodrop 

1000 (Thermo Scientific). 

 

5.6.4. Real Time qPCR 

 

 As amostras de DNA extraído foram levadas em gelo seco para o Laboratório de 

Hanseníase coordenado pelo Prof. Dr. Milton Ozório Moraes da Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ-RJ), onde foram utilizadas para a detecção e quantificação do bacilo da 

hanseníase. 

As amostras de DNA foram submetidas à amplificação da região ribossomal 16S de 

Mycobacterium leprae, utilizando como moldes o iniciador anterior (5’-CA TGT CTT GTG 

GTG GAA AGC-3’) e o posterior (5’-CAC CCC ACC AAC AAG CTG AT-3’), como sonda 

fluorogênica foi utilizada a sequência 16S rRNA Taq-probe (5’-CAT CCT GCA CCG CA-

3’). Para cada reação foram utilizados 5ng de DNA mais água, sendo adicionados a esta 

mistura o tampão TaqMan master mix, 500nM de cada primer e 500nM da sonda. A reação 

foi submetida a uma temperatura de 50°C por 2 minutos e 95°C por 10 minutos, seguida de 40 

ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C por 1 minuto utilizando o sistema real time qPCR 

(Applied Biosystems). 

A curva-padrão foi construída utilizando diluições seriadas de Mycobacterium leprae 

purificado nas concentrações de 1 ng a 10fg, os valores obtidos das amostras foram 

automaticamente interpolados na curva padrão.  
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5.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos da sorologia anti-PGL1 foram organizados em planilhas do software 

Microsoft Excel®, e posteriormente analisados por meio do pacote estatístico GraphPad Prism 

versão 7.0, em dados paramétricos ou não paramétricos, em análises uni e/ou multivariadas. 

A reação do real time qPCR foi realizada no equipamento StepOne Plus (Applied 

Biosystems) e a análise dos dados obtidos pelo software StepOne versão 2.3 (Applied 

Biosystems). 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. CARACTERIZAÇÃO DA CASUÍSTICA 

 

Quarenta indivíduos menores de 15 anos, contatos de hanseníase, foram escolhidos de 

forma aleatória, conforme os critérios de inclusão e exclusão, sendo autorizados por seus 

responsáveis e também abordados quanto a sua participação no estudo. Uma ficha de 

avaliação com dados gerais e específicos de história vacinal e adoecimento foi preenchida 

após a assinatura do TCLE.  

Entre os contatos dos casos índices acompanhados no CDERM, a pesquisa detectou 

seis sujeitos que estavam acometidos de lesões com alteração de sensibilidade térmica e/ou 

sensitiva, sendo encaminhamos para avaliação e diagnóstico médico precoces. 

Na tabela 1 os contatos de pacientes com hanseníase apresentaram mediana de idade 

de 8 anos, com predomínio do sexo feminino (62,5%). A detecção da cicatriz vacinal da 

primeira BCG foi de 95%, refletindo a importância da BCG ao nascer pelas políticas públicas 

de saúde. Os 5% sem cicatriz vacinal apresentaram comprovação pelo cartão de vacinas ao 

pesquisador. 

O tempo médio entre o início do tratamento do caso índice e a coleta dos contatos foi 

de um mês. A relação entre o parentesco do caso índice com os contatos de hanseníase nos 

mostrou que 37,5% dos contatos tinham pai ou mãe como seu caso índice, seguido pelos avós. 

Os contatos dos pacientes estavam distribuídos, em sua maioria, na grande Fortaleza, e 

alguns do interior do Estado. Dos 80% provenientes da capital, a maioria foi da Secretaria 

Executiva Regional V, região onde a hanseníase é hiperendêmica, principalmente nos bairros 

Bom Jardim, Maraponga, Manoel Sátiro, Ancuri, Genibaú e Parangaba, sendo outros bairros 

dispersos como Barra do Ceará, Potira e Messejana. Nesses últimos, a maioria foi de casos 

índices paucibacilares, necessitando de busca ativa nesses locais dos indivíduos bacilíferos 

ainda não identificados, porém que devem estar próximo dessas famílias, logo, mantendo a 

cadeia de transmissão. Dos contatos do interior do estado, todos foram de casos índices 

multibacilares, demonstrando a necessidade da busca ativa da equipe de saúde da família para 

os indivíduos bacilíferos naquelas localidades. 
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Tabela 1 - Descrição dos dados pessoais dos contatos menores de 15 anos de pacientes com 

hanseníase 

VARIÁVEIS VALORES 

Mediana da Idade (anos) 8 anos (1 a 15 anos) 

Sexo  

Feminino 25 (62,5%) 

Masculino 15 (37,5%) 

Cicatriz vacinal pela 1ª BCG  

Com cicatriz 38 (95%) 

Sem cicatriz 02 (5%) 

Mediana do tempo entre diagnóstico do caso 

índice e a revacinação com BCG no contato 
1 mês (1 a 3 meses) 

Grau de parentesco do caso índice 

Mãe/Pai 15 (37,5%) 

Avó ou avô 08 (20%) 

Irmão/Irmã 07 (17,5%) 

Tio/Tia 06 (15%) 

Cidade de moradia do contato 

Fortaleza 34 (85%) 

Campos Belo 03 (7,5%) 

Umirim 02 (5%) 

Aquiraz 01 (2,5%) 

 FONTE: Dados da pesquisa  
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6.2. PERFIL SOROLÓGICO DOS CONTATOS FRENTE A REVACINAÇÃO COM A 

BCG 

 

6.2.1. Análise dos resultados da sorologia IgM anti-PGL1 

 

 Não foram observadas diferenças entre os índices de IgM anti-PGL1 antes (pré-BCG) 

e após a revacinação (pós-BCG) (figura 10). A média e desvio-padrão do índice de IgM anti-

PGL1 pré-BCG foi de 1,4 + 0,6 (var. 0,4 a 3,0), que se manteve nas dosagens pós-BCG. 

 Entre os contatos avaliados, 52,5% (21/40) foram positivos no pré-BCG. Percentual 

semelhante foi observado nas dosagens pós-BCG (56,4%, 22/39). 

 

Figura 10 - Distribuição do índice de IgM anti-PGL1 dos contatos antes (pré-BCG) e após 

(pós-BCG) a revacinação. p* = Teste de Mann-Whitney, nível de significância p < 0,05 

 

 

 
 

FONTE:  Dados da pesquisa  
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Foi observada uma forte correlação positiva entre a relação do índice IgM anti-PGL1 

pré-BCG e pós-BCG (p˂0,001, teste de correlação de Spearman, r=0,9202) (Figura 11), 

indicando que a revacinação pareceu não modular os níveis de anticorpos. 

 

 

Figura 11 - Correlação entre o índice de IgM anti-PGL1 dos contatos antes (pré-BCG) e após 

(pós-BCG) a revacinação. Teste de Spearman, nível de significância p < 0,05 

 

FONTE:  Dados da pesquisa  

 

 Os níveis de IgM anti-PGL1 nos contatos foram analisados quanto aos resultados 

qualitativos (negativo e positivo), sendo comparados quanto à classificação operacional do 

caso-índice, aos grupos etários (até 7 anos e maiores de 7 anos), ao gênero (feminino e 

masculino) e à presença da cicatriz vacinal da BCG ao nascer (Tabela 2).  

 Apenas quando os contatos foram divididos segundo os grupos etários, observou-se 

uma maior positividade nos maiores de 7 anos, cuja diferença desaparece com a revacinação 

(Tabela 2). 
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Tabela 2 - Distribuição dos contatos segundo o resultado positivo ou negativo da sorologia 

IgM anti-PGL1, antes (pré-BCG) e após (pós-BCG) a revacinação, em relação à classificação 

operacional do caso-índice, a faixa etária, o gênero e a presença ou não de cicatriz vacinal da 

BCG ao nascer. 

VARIÁVEIS 
PRÉ BCG 

P* 
PÓS BCG 

P* IgM anti-

PGL1 (neg) 

IgM anti-

PGL1 (pos) 

IgM anti-

PGL1 (neg) 

IgM anti-

PGL1 (pos) 

Caso índice        

Paucibacilar  10 10 
1,000 

09 10 
0,751 

Multibacilar  09 11 08 12 

Faixa etária    
 

   

< 7 anos  14 7 
0,014 

11 9 
0,200 

˃ 7 anos  5 14 6 13 

Gênero    
 

   

Feminino  12 13 
1,000 

12 12 
0,342 

Masculino  7 8 5 10 

Cicatriz vacinal   
 

   

Com cicatriz 18 20 
0,492 

16 21 
1,000 

Sem cicatriz 0 02 01 01 

p* = Teste de Fisher, nível de significância p < 0,05 

FONTE:  Dados da pesquisa  

 

Conforme observado na tabela 2, dois participantes não tinham cicatriz vacinal da 

BCG ao nascer e tiveram resultados positivos na dosagem pré-BCG, porém um deles mudou 

o padrão do resultado para negativo no pós-BCG. Aquele que continuou positivo era contato 

de paciente MB, e o que se tornou negativo era contato de paciente PB. Ambos contatos eram 

do sexo feminino, acima de 7 anos. 

Ao serem separados segundo a classificação operacional do caso índice e analisados 

segundo as variações nos índices de IgM anti-PGL1 pré e pós-BCG, não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos (Figura 12). 
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Figura 12- . Distribuição do índice de IgM anti-PGL1 dos contatos por classificação 

operacional do caso índice, antes (pré-BCG) e após (pós-BCG) a revacinação. p* = Teste de 

Mann-Whitney, nível de significância p < 0,05 

 

 
FONTE:  Dados da pesquisa  

  

 

 

Não foi observada qualquer correlação entre as variações dos índices de IgM anti-

PGL1 pré-BCG (Figura 13A) ou pós-BCG (Figura 13B) e as idades dos contatos. Contudo ao 

serem separados por grupos etários e comparados pré e pós-BCG, foi observado que o grupo 

de indivíduos acima de 7 anos apresentou média do índice de IgM antiPGL1 maior antes da 

revacinação (Mann-Whitney, p = 0,036), cuja diferença desapareceu com a revacinação 

(Mann-Whitney, p = 0,167) (Figura 14). 
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Figura 13 - Correlação entre o índice de IgM anti-PGL1 dos contatos segundo a idade antes 

(A - pré-BCG) e após (B- pós-BCG) a revacinação. Teste de Spearman, nível de significância 

p < 0,05 

 

 

 
FONTE:  Dados da pesquisa  
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Figura 14 - Distribuição do índice de IgM anti-PGL1 dos contatos por faixa etária, antes (pré-

BCG) e após (pós-BCG) a revacinação. p* = Teste de Mann-Whitney, nível de significância p 

< 0,05 

 

 

 
 
FONTE:  Dados da pesquisa  

 

Aqueles dois grupos etários também foram separados quanto à classificação 

operacional do caso índice e analisados quanto aos resultados qualitativos da dosagem de IgM 

anti-PGL1 (Figura 15). O comportamento dos contatos segundo o grupo etário não diferiu em 

relação à forma clínica do caso índice. Nos contatos até 7 anos, dois se tornaram positivos 

com a revacinação, um contato de PB e o outro de MB (Figura 15A). Nos contatos acima de 7 

anos, um se tornou negativo e era contato de PB (Figura 15B). 
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Figura 15 -  Distribuição dos contatos por faixa etária, menor ou igual a 7 anos (A) e maior 

que 7 anos (B) quanto ao resultado do anticorpo IgM anti-PGL1, antes (pré-BCG) e após 

(pós-BCG) a revacinação, e quanto à classificação operacional do caso-índice. 

 

 

FONTE:  Dados da pesquisa  
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6.2.2. Análise dos resultados da sorologia IgG anti-PGL1 

 

 Não foram observadas diferenças entre os índices de IgG anti-PGL1 antes (pré-BCG) 

e após a revacinação (pós-BCG) (figura 16). A média e desvio-padrão do índice de IgG anti-

PGL1 pré-BCG foi de 0,4 + 0,1 (var. 0,2 a 1,4), que se manteve nas dosagens pós-BCG, 0,5 + 

0,1 (var. 0,1 a 1,3).  

 Entre os contatos avaliados, 2,5% (1/40) foram positivos no pré-BCG. Percentual 

semelhante foi observado nas dosagens pós-BCG (2,6%, 1/39). 

 

Figura 16 -  Distribuição do índice de IgG anti-PGL1 dos contatos antes (pré-BCG) e após 

(pós-BCG) a revacinação. p* = Teste de Mann-Whitney, nível de significância p < 0,05 

 

FONTE:  Dados da pesquisa  

 

 Os níveis de IgG anti-PGL1 nos contatos foram analisados quanto aos resultados 

qualitativos (negativo e positivo), sendo comparados quanto à classificação operacional do 

caso-índice, aos grupos etários (até 7 anos e maiores de 7 anos), ao gênero (feminino e 

masculino) e à presença da cicatriz vacinal da BCG ao nascer. Não houve diferenças nos 

resultados nas variáveis analisadas (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Distribuição dos contatos segundo o resultado positivo ou negativo da sorologia 

IgG anti-PGL1, antes (pré-BCG) e após (pós-BCG) a revacinação, em relação à classificação 

operacional do caso-índice, a faixa etária, o gênero e a presença ou não de cicatriz vacinal da 

BCG ao nascer. 

VARIÁVEIS 
PRÉ BCG 

P* 
PÓS BCG 

P* IgG anti-

PGL1 (neg) 

IgG anti-

PGL1 (pos) 

IgG anti-

PGL1 (neg) 

IgG anti-

PGL1 (pos) 

Caso índice        

Paucibacilar  19 1 
1,000 

18 1  

0,487 

 Multibacilar  20 0 20 0 

Faixa etária    
 

   

< 7 anos  21 0 
0,475 

20 0 
0,487 

˃ 7 anos  18 1 18 1 

Gênero    
 

   

Feminino  24 1 
1,000 

23 1 
1,000 

Masculino  15 0 15 0 

Cicatriz vacinal    
 

   

Com cicatriz 38 0 
1,000 

36 1 
1,000 

Sem cicatriz 1 1 2 0 

FONTE:  Dados da pesquisa  

 

Entre os dois contatos sem cicatriz vacinal de BCG ao nascer, o único com resultado 

positivo de IgG anti-PGL1 pré-BCG, se tornou negativo com a revacinação, possivelmente 

indicando mudança no padrão da resposta imunológica (Tabela 3). 

Assim como observado com os índices de IgM anti-PGL1, também foi observada 

correlação entre os índices de IgG anti-PGL1 pré e pós-BCG (Figura 17). 
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Figura 17- . Correlação entre o índice de IgG anti-PGL1 dos contatos antes (pré-BCG) e após  

(pós-BCG) a revacinação. Teste de Spearman, nível de significância p < 0,05 

 

FONTE:  Dados da pesquisa  

 

Quando os índices das duas dosagens sorológicas foram comparados entre si, nos dois 

diferentes momentos, antes e após a revacinação, foi observada correlação entre os índices 

dos anticorpos pré-BCG (Figura 18A, Spearman r = 0,3517, p = 0,0261), que diminuiu após a 

revacinação (Figura 18B, Spearman r = 0,3121, p = 0,0531), o que pode indicar que num 

mesmo indivíduo, a cinética da produção desses anticorpos parece ter o mesmo 

comportamento.  
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Figura 18- Correlação entre os índices de IgG e IgM anti-PGL1 dos contatos antes (pré-BCG - 

A) e após (pós-BCG - B) a revacinação. Teste de Spearman, nível de significância p < 0,05 

 

 

FONTE:  Dados da pesquisa  
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Os índices de IgG anti-PGL1 nos contatos de pacientes com as duas formas clínicas 

foram semelhantes antes e após a BCG, e também entre si (dados não mostrados). Os mesmos 

índices ao serem correlacionados com a idade (anos), não apresentou nenhuma mudança 

entres as diferentes idades dos contatos, nos dois momentos analisados (Figura 19A e B). 

 

Figura 19 -  Correlação entre o índice de IgG anti-PGL1 dos contatos segundo a idade antes 

(A - pré-BCG) e após (B- pós-BCG) a revacinação. Teste de Spearman, nível de significância 

p < 0,05. 

 

 
FONTE:  Dados da pesquisa  



58 
 

 Contudo, ao serem divididos nos dois grupos etários, os indivíduos do grupo com 

idade até 7 anos mostraram um aumento significativo no índice de IgG anti-PGL1 após a 

revacinação (Wilcoxon, p = 0,028), o que não foi observado no grupo dos sujeitos acima de 7 

anos (Figura 20). 

 

Figura 20 - Distribuição do índice de IgG anti-PGL1 dos contatos por faixa etária, antes (pré-

BCG) e após (pós-BCG) a revacinação. p* = Teste de Wilcoxon, nível de significância p < 

0,05 

 

 

 

FONTE:  Dados da pesquisa  
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6.3. PERFIL DOS CONTATOS FRENTE À DETECÇÃO DO Mycobacterium leprae 

POR REAL TIME qPCR. 

Das 158 amostras de DNA extraídas de sangue periférico e de swab nasal de 40 

contatos pré-BCG e de 39 contatos pós-BCG, submetidas a técnica de real time qPCR, apenas 

5 amostras de swab nasal pré-BCG foram consideradas positivas. 

Quando analisadas frente aos demais parâmetros (Tabela 4), embora sendo um 

pequeno número de amostras positivas, não foi identificado predomínio de nenhuma variável. 

Interessante notar que as 4 amostras pertenciam a contatos de uma mesma família (um irmão 

e três primos), cujo caso índice era PB. Um outro contato (irmão) deste mesmo caso índice, 

com idade de 7 anos, apresentou sorologia negativa e também não foi detectada a 

micobactéria por biologia molecular. 

Embora a casuística analisada seja pequena, esses resultados podem indicar que a 

revacinação com BCG foi eficaz na eliminação do Mycobacterium leprae, pelos resultados 

negativos naqueles sujeitos pós-BCG. 

 

Tabela 4 -  Quadro descritivo com os dados relativos aos cinco indivíduos que apresentaram 

positividade para a detecção do Mycobacterium leprae em swab nasal por real time qPCR 

antes da revacinação com BCG. 

Contato Caso-índice IgM anti-PGL1 IgG anti-PGL1 Número de bacilos 

Nº Sexo 

Idade 

(anos) Clas. OMS IB Pré-BCG Pós-BCG Pré-BCG Pós-BCG Pré-BCG Pós-BCG 

32 M 5 MB 4,4 0,6 1,1 0,3 0,2 3,1 0,0 

37 F 14 PB 0,0 0,8 0,9 0,2 0,2 3,0 0,0 

33 M 7 PB 0,0 2,5 2,6 0,2 0,4 2,7 0,0 

36 M 11 PB 0,0 1,5 1,3 0,3 0,2 2,0 0,0 

35 F 9 PB 0,0 1,4 1,5 0,2 0,3 1,9 0,0 
FONTE:  Dados da pesquisa  

 

As crianças da mesma família moram em um bairro endêmico de Fortaleza, Bom 

Jardim, com baixa situação socioeconômica, precariedade de acesso a serviços de saúde e ao 

saneamento básico. Tanto o caso índice como seus familiares apresentaram instrução 

educacional e entendimento cognitivo reduzidos, que foram observados durante as consultas, 

comprometendo inclusive o tratamento do sujeito doente. 
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7. DISCUSSÃO 

 

 O primeiro indício de que a vacina BCG poderia ser utilizada como efeito protetor 

para micobacterioses ocorreu a partir de 1960 por meio de ensaios clínicos em diferentes 

países que avaliaram a proteção da segunda dose da vacina entre 20 a 80% (BARRETO e 

cols. 2006; CUNHA et al 2008; PHILLIPS et al 2015; DINIZ et al, 2016). 

 A recomendação da Organização Mundial de Saúde para o uso da BCG como 

estratégia para a prevenção da disseminação da hanseníase entre contatos e pacientes com 

hanseníase, instigou a classe científica e estudos epidemiológicos para verificar a eficácia da 

vacina. 

Alguns estudos demonstraram diferentes taxas de eficácia da revacinação com BCG 

entre as populações. Barreto e cols. (2006) encontraram uma variação de 0 a 50% no Brasil e 

Malawi, respectivamente, na população em geral. Cunha e cols. (2008) verificaram uma 

proteção de 50% também na população em geral, e Diniz e cols. (2016) detectaram taxas com 

variação de 20 a 80% de eficácia em crianças menores 15 anos, variando em relação a gênero 

e forma clínica do caso-índice. 

O estudo contribui para a investigação do papel da revacinação com BCG em contatos 

de pacientes com hanseníase, com avaliação dos padrões de resposta imune antes e após a 

segunda dose de BCG, utilizando metodologias laboratoriais diferentes. 

Na pesquisa foi observado que 6 crianças menores de 15 anos, convocadas para 

avaliação dermatoneurológica que, através da equipe de pesquisa, foram avaliadas e 

encaminhadas aos profissionais da instituição devido a lesões hipoanestésicas suspeitas de 

hanseníase, demonstrando a importância do caráter da pesquisa na instituição de referência 

dermatológica do Estado. 

A avaliação dermatoneurológica é uma forma de prevenção à hanseníase, porém 

observou-se a dificuldade de os contatos de hanseníase irem ao serviço para realização do 

exame, apesar do mesmo funcionar inclusive em horário de almoço, da equipe ligar e 

perguntar e combinar dias e horários, sabendo que a equipe de plantão não tem condições de 

realizar tal acompanhamento, sendo, assim, ainda um entrave para o controle da doença do 

nosso Estado. 

Na casuística estudada, observamos a frequência da cicatriz vacinal ao nascer (igual a 

95%), sendo um bom indicador de vacinação prévia ao nascer. No entanto, dois participantes 

(5%) que não apresentaram cicatriz vacinal, tinham comprovantes da administração da vacina 

BCG no cartão de vacinas do Ministério da Saúde.  
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Na avaliação da eficácia vacinal, demonstrou-se que a dosagem do anticorpo IgM anti-

PGL1 antes e após a revacinação com BCG não foi diferente em relação a classificação 

operacional do caso índice diferindo de SCOLLARD e cols., 2006; ZODPEY e cols, 2007 

onde refere que a vacina tem uma eficácia global média em torno de 54%, com um maior 

efeito protetor para contatos de pacientes multibacilar (68%). 

Foram observados que antes da revacinação, 52,5% dos contatos apresentou 

positividade ao anticorpo, de modo semelhante a Düppre e cols. (2012). Após a revacinação, 

uma proporção semelhante dos contatos apresentou positividade para IgM anti-PGL1 

(56,4%), independentemente da idade, igualmente encontrado em Araújo (2015) que no 

estudo apresentou 47% de positividade após a revacinação.  

 Observou-se diferença significativa no índice de IgM anti-PGL1 entre as duas faixas 

etárias (≤ 7 anos e > 7 anos) antes da revacinação com BCG, que desapareceu com a 2ª dose 

da vacina, igualando as médias das duas faixas etárias e enfatizando que a revacinação pode 

ter sido benéfica igualmente aos dois grupos. 

O estudo demonstra que a revacinação para um participante da pesquisa sem cicatriz 

vacinal foi considerada essencial para modulação do seu índice de IgM anti-PGL1.  

Nossos achados demonstram que a presença destes anticorpos anti-PGL1 representam 

exposição ao Mycobacterium leprae, mas não infecção subclínica, pois os contatos 

provenientes de regiões não endêmicas apresentaram índice de positividade igual aos 

provenientes de região endêmica. 

Quanto a dosagem do anticorpo IgG anti-PGL1, encontramos positividade de apenas 

2,5% (1/40) antes da 2ª dose da BCG, e de 2,6% (1/39) após a revacinação.  

Quanto a presença ou não de cicatriz vacinal, observamos que todos os contatos com 

cicatriz apresentaram IgG negativa antes da revacinação, e apenas um contato apresentou IgG 

positiva após a 2ª dose da BCG. Também foi observado mudança no perfil de positividade de 

um contato sem cicatriz vacinal, mas com comprovação no cartão de vacinal, que foi positivo 

antes da revacinação com BCG e passou a ser negativo após a vacina, o que poderia significar 

mudanças em seu padrão de resposta imune promovidas pela 2ª dose de BCG. 

Comparando os resultados das sorologias IgM e IgG não foram observadas diferenças 

no antes e após a revacinação com BCG demonstrando a não modulação da sorologia dos 

participantes, porém ao separar por faixa etária nota mudança no padrão imunológicos no IgG 

anti-PGL1 dos menores de 7 anos. 
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Não foram observadas diferenças significativas nem no IgM e nem no IgG anti-PGL1 

com relação a faixa etária (< 7 anos e > 7 anos), classificação operacional do caso índice, 

apesar da diferença clínica e de tratamento serem diferentes, e gênero.  

Alguns exames laboratoriais podem auxiliar no diagnóstico precoce da hanseníase, 

segundo sua sensibilidade e especificidade que devem ser suficientemente elevadas para a 

correta distinção das diferentes formas da doença. 

Os testes sorológicos e de biologia molecular (real time qPCR) tem demonstrado 

grande importância nos estudos de diagnóstico e entendimento da hanseníase. Düppre e cols. 

(2012), Sarno e cols. (2012), Hungria e cols. (2012) e Araújo e cols. (2015) observaram que a 

sorologia não funciona como teste de triagem, porém, pode auxiliar na diferenciação da 

classificação operacional e na compreensão da doença. 

A biologia molecular vem demonstrando sua importância como método diagnóstico da 

hanseníase, proporcionando maior reprodutibilidade, sensibilidade e especificidade, o que foi 

descrito por Valones e cols. (2009), Pinheiro e cols. (2012) e Greub e cols. (2016). Foi 

demonstrado que os genes alvo não amplificam em amostras provenientes de indivíduos 

sadios, indicando sua alta especificidade (TRUMAN et al, 2008; MARTINEZ et al, 2011; 

MARTINEZ et al, 2014). 

A detecção do Mycobcterium leprae por técnica de biologia molecular (real time 

qPCR), nos mostrou cinco contatos cujas amostras de swab nasal foram positivas antes da 2ª 

dose de BCG, e que negativaram após a revacinação. Apesar da positividade não ter sido 

muito alta (12,5%), esses resultados nos mostram que a BCG foi eficaz na eliminação do 

Mycobacterium leprae nesses indivíduos. Dentre estes cinco contatos, quatro pertencem a 

uma mesma família que possui como caso índice uma criança com classificação operacional 

paucibacilar. 

O estudo nos deixou convencidos de que a revacinação com BCG dos 40 contatos de 

pacientes paucibacilar ou multibacilar estudados foi de fato importante para alcançar os 

resultados obtidos, tanto do ponto de vista imunológico quanto do ponto de vista molecular, 

pois foram encontradas poucas alterações significativas nas dosagens sorológicas de IgM e 

IgG anti-PGL1 após a revacinação que pudessem indicar que esses indivíduos estariam ainda 

susceptíveis a desenvolver hanseníase. 

As metodologias laboratoriais utilizadas nos mostraram a importância da 

especificidade do método para auxílio diagnóstico, pois a hanseníase necessita de um 

diagnóstico clínico com entendimento na resposta imune do bacilo intracelular como também 
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de diagnóstico epidemiológico e situacional da área de estudo (VALONES et al, 2009, 

PINHEIRO et al, 2012 e GREUB et al, 2016). 

A pesquisa teve 40 participantes, uma amostra expressiva, pois tivemos coletas 

sanguíneas e de swab nasal antes e após a BCG, onde cada amostra foi separada em alíquotas 

para melhor estudo e adequação dos resultados.  

No percurso da pesquisa alguns contratempos que ocasionaram dificuldades na 

conclusão da pesquisa, entre eles, dificuldade nos retornos dos pacientes, devidos alguns 

serem do interior ou não termos contato telefônico em área, também a falta de cognição e 

percepção dos responsáveis para o entendimento do que foi acordado na primeira etapa da 

pesquisa e suas responsabilidades. 

 A despeito daquelas dificuldades, neste trabalho foram abertas algumas questões que 

merecem um maior aprofundamento. Considerando o universo de contatos de pacientes com 

hanseníase, menores de 15 anos que recebem a 2ª dose, ou até a 1ª dose, de BCG durante o 

atendimento do caso-índice, a coleta do swab nasal para a pesquisa da infecção pelo 

Mycobacterium leprae por real time qPCR, antes e 30 dias após a vacinação, tanto pode ser 

uma ferramenta diagnóstica como prognóstica muito mais valiosa que a realização da 

sorologia.  

 A pesquisa sugere sobre o melhor aprofundamento dos ˃ 7 anos, pois foi observada 

mudança do padrão imunológico em alguns dessa faixa etária, tanto na sorologia quanto na 

biologia molecular devendo ser objeto de aprofundamento em futuros estudos conforme 

Elenge(2015) que refere que a revacinação com BCG é importante após os 10 anos de idade 

para prevenção da tuberculose pulmonar, porém sua eficácia é inversamente proporcional à 

idade do indivíduo. 
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8. CONCLUSÕES 

 

1. Antes da revacinação com BCG, os contatos de pacientes com hanseníase na faixa etária 

menor ou igual a 7 anos apresentaram menor positividade para IgM anti-PGL1 que os 

contatos maiores de 7 anos, cujo fenômeno desaparece após a revacinação. 

2. Há uma forte correlação entre os níveis de IgM e IgG anti-PGL1 nos contatos, menores de 

15 anos, de pacientes com hanseníase, antes e após a revacinação com BCG, indicando 

que a produção daqueles anticorpos não foi modulada pela vacina. Mas, quando separados 

por idade, os contatos na faixa etária menor ou igual a 7 anos apresentaram um aumento 

dos níveis de IgG anti-PGL1 após a revacinação. 

3. A forma clínica do caso-índice (paucibacilar ou multibacilar) ou o gênero (masculino e 

feminino) não mostraram qualquer correlação com os níveis séricos de IgM ou IgG anti-

PGL1, antes ou após a revacinação com BCG nos contatos menores de 15 anos. 

4. Antes da revacinação com BCG, houve uma fraca correlação entre os níveis dos 

anticorpos IgM e IgG anti-PGL1 que desaparece após a revacinação, contudo, a 

positividade para IgM foi 21 vezes maior que a de IgG, tanto antes como após a 

revacinação. 

5. A pesquisa do Mycobacterium leprae por real time qPCR foi negativa em todas as 

amostras de sangue periférico, tanto antes como após a revacinação. Todavia, cinco 

amostras de swab nasal colhidas antes da revacinação foram positivas, e desses 

indivíduos, as amostras colhidas após a revacinação foram negativas, dos quais quatro são 

contatos geneticamente relacionados com o mesmo caso-índice paucibacilar.  

6. Não houve correlação entre os resultados da sorologia com os resultados da biologia 

molecular. 
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APÊNDICE A -TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) - RESPONSÁVEL LEGAL 

Caro responsável legal desse menor contato de pacientes com hanseníase, nós pesquisadores desse 

projeto estamos realizando uma pesquisa sobre o efeito da revacinação com BCG sobre a infecção 

com o bacilo da hanseníase, através do estudo clínico-laboratorial. Gostaria de lhe convidar para 

participar desta pesquisa intitulada: Influência da revacinação com BCG sobre a detecção 

molecular do Mycobacterium leprae e o padrão de imunidade em contatos intradomiciliares 

menores de 15 anos de pacientes com hanseníase. Você não deve participar contra sua vontade. Leia 

atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar: O objetivo deste estudo é 

avaliar o efeito da revacinação com BCG sobre a infecção com o bacilo da hanseníase em contatos 

menores de 15 anos de pacientes com hanseníase e identificar os contatos possam ter maior risco ao 

adoecimento. Participando você estará contribuindo para os avanços na área da saúde e ajudando a 

descobrir fatores que influenciam no desenvolverem a doença. Caso deseje a participação do menor 

sob sua responsabilidade será necessário que assine este termo de consentimento. Será colhido por 

enfermeira treinada 15 ml de sangue de uma veia do braço do menor antes da revacinação com BCG e 

2 meses depois que o menor receber a vacina, isto não trará risco à vida dele, mas poderá ocasionar 

um desconforto e um pouco de dor no local da coleta. Será colhido também, antes e após o menor ser 

vacinado, um pouco da secreção do nariz dele com um cotonete humedecido que será levemente 

colocado dentro das narinas, isso não ocasionará nenhuma dor nem ferimento e será realizado com a 

intenção de investigar a presença da bactéria que causa a doença. Além disso, será preenchido um 

formulário com informações como idade, data de nascimento, telefone, endereço, vacinação pela BCG 

e sinais e sintomas da doença. Será necessário retirar informações do prontuário do seu caso-índice, 

como dados de identificação e de tratamento. Não haverá mudança no atendimento do menor. Seu 

consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo no atendimento. Você e o menor 

não pagará e nem receberá qualquer valor em dinheiro pela participação neste estudo. Os dados 

referentes à identidade dele serão preservados, não aparecendo em qualquer momento na apresentação 

dos resultados ou síntese deste trabalho. Os dados obtidos e o sangue coletado serão utilizados 

somente para esta pesquisa, não sendo utilizado para nenhum outro fim. Os resultados da pesquisa 

gerados pelo trabalho serão disponibilizados ao participante e à comunidade. Você terá todas as 

informações que desejar sobre os resultados parciais da pesquisa através dos pesquisadores 

responsáveis pelo projeto: Profa Dra Lilia Maria Carneiro Câmara, (85) 33668641. A pesquisadora 

será encontrada no endereço: Rua Coronel Nunes de Melo n° 1315, Bairro Rodolfo Teófilo. Fortaleza-

CE. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre sua participação na pesquisa entre em contato 

com o comitê de Ética em pesquisa da UFC-Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo fone: 

3366-8344.  

O abaixo assinado _____________________________________, _____anos, RG:______________ 

declara que é de livre e espontânea vontade que concorda com a participação do menor como 

voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e que, após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como 

também sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E 

declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo.  

Fortaleza, _____/______/________  

_______________________________________________________________________  

Assinatura do responsável legal ou digital Data _____/_____/__________  

__________________________________________________________________ _  

Assinatura da testemunha Data _____/_____/___________  

___________________________________________________________________  

Assinatura do profissional que aplicou o TCLE Data _____/_____/_______ 
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APÊNDICE B - FICHA DE AVALIAÇÃO DOS CONTATOS 

 

DADOS CRIANÇA CONTATO: Número (01 a 40) 

Nome: 

Idade: Data de nascimento: 

Nome do Responsável / Grau de parentesco: 

Endereço: 

Telefone(s): 

EXAME FÍSICO DO CONTATO: 

Cicatriz BCG (marca com um X): 0 1 

Data da 1º dose de BCG: 

Data da 2º dose de BCG: 

Possui alguma doença (qual): 

Faz uso de algum medicamento (qual/dose): 

DADOS CASO ÍNDICE: 

Nome do Caso-Índice: 

No. do Prontuário: Grau de Parentesco: 

Classificação Biópsia (R-J/Madrid): 

Classificação OMS: ( ) PB ( ) MB Índice baciloscópico:_______________ 

Data do diagnóstico: ______/______/______ 

Quando iniciou o tratamento? Quantas doses? 

COLETA: 

1a coleta, antes da revacinação, Data da coleta: 

Tubo de tampa verde (celulas) 10 ml: (sim) (não) Motivo: 

Tubo de tampa amarela (soro) 3,0 ml: (sim) (não) Motivo: 

Swab nasal: (sim) (não) Motivo 

Tubo de tampa roxa (PCR) 2,0 ml: (sim) (não) Motivo 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA COLETA: 

2a coleta, depois da revacinação, Data da coleta (60 dias depois): 

Tubo de tampa verde (celulas) 10 ml: (sim) (não) Motivo: 

Tubo de tampa amarela (soro) 3,0 ml: (sim) (não) Motivo: 

Swab nasal: (sim) (não) Motivo 

Tubo de tampa roxa (PCR) 2,0 ml: (sim) (não) Motivo 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA COLETA: 
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APÊNDICE C – CARTÃO DE RETORNO 

 

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 

CENTRO DERMATOLOGIA SANITÁRIA DONA LIBÂNIA 

 

Projeto: INFLUÊNCIA DA REVACINAÇÃO COM BCG SOBRE O 

PADRÃO DE IMUNIDADE EM CONTATOS MENORES DE 15 ANOS DE 

PACIENTES COM HANSENÍASE. 

CRIANÇA: 

_________________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEL: ______________________________________________ 

 

  

Revacinação em: ______/_____/20___  

 

Retorno em: ______/_____/20___ 

Atendido por: _________________ 

_______________________________ 

 

Telefones para Contato: 3366 8641(Edglesy Aguiar, prof. Luiz Carlos, Dra. 

Lília) 

Endereço: Rua Coronel Nunes de Melo, 1315 - Centro de Biomedicina - 

Faculdade de Medicina/UFC - CEP 60430-270 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza 


