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Hanseníase

• Enfermidade infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae (M. 

leprae).

• Acometimento sistêmico: pele, nervos periféricos, mucosa respiratória, 

olhos, testículos, rins, medula óssea, fígado (RODRIGUES, 2011).

• Principal causa infecciosa de neuropatia periférica no mundo e uma das 

principais causas infecciosas de incapacidade (RODRIGUES, 2011). 

• O dano ao sistema nervoso periférico é o principal responsável pelas 

deformidades/incapacidades (BRITTON, 2004). 
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Incidência em 2014 por Regiões do Brasil (SINAN, 2015) 

Nordeste: 42%

(13.565)

Norte: 21,1% 

(6.822)

Centro-Oeste: 19,9% 

(6.464)
Sudeste: 13,8% 

(4.485)

Sul: 3,0% 

(983)

Mapa adaptado de: http://mapas.ibge.gov.br/





Epidemiologia da Hanseníase no Brasil (SINAN, 2015)

• Unidades federativas com mais casos registrados: Maranhão (4089), Pará 

(3917), Mato Grosso (3110).

• Estados com menos casos notificados: Roraima (92); Acre (154) e Rio 

Grande do Sul (166).



Mycobacterium leprae
Systematically invade and multiply

inside the peripheral nerves

OOI ET AL, MUSCLE NERVE 
2004



PATOGÊNESE DA LESÃO NEURAL – PROPOSIÇÕES DE 
RAMBUKKANA

• Afinidade do bacilo pela célula de Schwann

• Determinante do tropismo neural

• Entrada do bacilo na célula de Schwann: etapa inicial de lesão neural



PATOGÊNESE DA LESÃO NEURAL – PROPOSIÇÕES DE 
RAMBUKKANA

• Interação com a lâmina basal

Cadeia α da laminina 2

• Entrada do bacilo

na cél. de Schwann

Diagrama esquemático da interação M. leprae – célula de 
Schwann.Rambukkana, 2001



PATOGÊNESE DA LESÃO NEURAL – PROPOSIÇÕES DE 
RAMBUKKANA

• Consequências funcionais da ligação do bacilo nas céls. Schwann 
mielinizadas:

Desmielinização como consequência inicial da infecção pelo 
M. leprae, in vitro. Rambukkana, 2002.



PATOGÊNESE DA LESÃO NEURAL – PROPOSIÇÕES DE 
RAMBUKKANA – Consequências funcionais da ligação do 
bacilo nas céls de Schwann mielínicas

• Mecanismos inicialmente não mediados por células imunológicas

• Mecanismos contato-dependentes (Rambukkana, 2002) – bacilo íntegro ou 
por frações 

• Desmielinização precoce, não imunomediada, pela perturbação da 
homeostase do microambiente neural e da rede de sinalização, como 
evento inicial

• Degeneração axonal é posterior ao dano mielínico



Mycobacterium leprae
Systematically invade and multiply

inside the peripheral nerves

OOI ET AL, MUSCLE NERVE 
2004



Microbiologia

• M. leprae: micobáctéria, ácido-álcool resistente, gram positiva, com 

parasitismo intracelular obrigatório e tropismo por macrófagos e células de 

Schwann (CS) (BRITTON, 2004). 

• O ser humano é o principal hospedeiro. Também pode ser encontrado no 

tatu de nove faixas e em alguns primatas (ROJAS-ESPINOSA, 2001).



Acometimento do SNP

• Comprometimento do SNP acontece em todos os pacientes com 

hanseníase (SCOLLARD, 2015). 

• Processo crônico, com evidências histológicas de degeneração e 

regeneração de fibras nervosas. Se não interrompido leva a 

desmielinização, degeneração axonal e fibrose (SCOLLARD, 2008). 

• Contato do M. leprae com os nervos: via hematogênica e linfática.



Adaptado de SCOLLARD, D. M.; et al. “The continuing challenges of leprosy.” Clin Microbiol
Rev, 19 (2006): 338-81.



Epidemiologia da Hanseníase Neural Primária 

• HNP: hanseníase acometendo os nervos periféricos como a primeira 
manifestação, sem lesões de pele ou outras etiologias identificáveis 
(GARBINO, 2013). 

• Não existem dados oficiais da OMS ou do Ministério da Saúde do Brasil em 
relação à HNP.

• Proporção de HNP entre os casos de hanseníase em estudos 
internacionais: 4,2% a 17,7% (NOORDEN, 1972; DONGRE, 1976; 
TALWAR, 1992; THEUVENET, 1993; KUMAR, 2004). 

• No Brasil estas taxas foram de 8,24% a 20,9% (JARDIM, 2003; GARBINO, 
2007; TOMASELLI, 2014).



Manifestações Neurológicas

• Pequenos ramos cutâneos superficiais levando a áreas de anestesia; e/ou 

neuropatias dos troncos nervosos, ocasionando déficits sensitivos, motores e dor 

neuropática (OOI, 2004).

• Segmentos de troncos nervosos mais acometidos (JOB, 2001; SABIN, 1993; OOI, 

2004):
– Nervo ulnar no cotovelo

– Nervo mediano proximal ao túnel do carpo

– Nervo radial no giro espiral do úmero 

– Nervo peroneiro na cabeça da fíbula

– Nervo tibial 

– Nervo facial na região do osso zigomático

– Nervos sensitivos puros: fibular superficial, auricular posterior, sural e trigêmeo. 

• Apresentação mais comum: mononeuropatia múltipla (MM) ou mononeuropatia.

• Casos com manifestações bilaterais e relativamente simétricas: mais provável ser 

secundário à confluência de mononeuropatias múltiplas do que uma polineuropatia

(NASCIMENTO, 2013; FREITAS, 2013). 



Manifestações Neurológicas

• HNP: acometimento variável por não ser exclusiva de nenhuma forma clínica da 

hanseníase. 

– Padrão mais comum também é o de uma mononeuropatia múltipla, com alterações sensitivas, 

motoras, espessamento nervoso e dor neuropática (JARDIM, 2004; TOMASELLI, 2014). 

• Neuropatia hansênica de início tardio: forma menos conhecida de neuropatia associada à 

hanseníase (NASCIMENTO, 2013).

– Comprometimento funcional dos nervos após anos do término da PQT e que não pode ser 

explicado por recidiva ou estados reacionais. 

– Resposta imune aos antígenos residuais no interior das CS? Componente neurodegenerativo?



Diagnóstico

• Presença de um ou mais dos seguintes sinais cardinais (OMS, 1998): 

1. Máculas ou manchas hipopigmentadas ou avermelhadas com perda de sensibilidade 

bem definida; 

2. Nervos periféricos espessados; 

3. Presença de BAAR em esfregaços da pele ou em material de biópsia;

• Diagnóstico essencialmente clinico acrescido de um exame laboratorial 

demonstrando a presença do bacilo (BRITTON, 2004; MOSCHELLA, 

2004).

• Quando todos os 3 sinais estão presentes a sensibilidade é de 97% e o 

valor preditivo positivo de 98% para o diagnóstico (BRITTON, 2004). 

• A confirmação histológica é tida como o padrão ouro do diagnóstico da 

hanseníase (BRITTON, 2004).



Avaliação e Detecção da Neuropatia

• Exame físico neurológico:

– Nervos sensitivo e motores dos membros devem ser testados para sensibilidade e força 

muscular, além de palpados (WILDER-SMITH, 2008).

– Na face: os três ramos do trigêmeo e a sensibilidade corneana também devem ser avaliados 

(WILDER-SMITH, 2008).

– Teste com monofilamento mostrou correlação com anormalidades eletrofisiológicas (VAN 

BRAKEL, 2005).

• Eletroneuromiografia (ENMG):

– Superior na detecção do comprometimento do SNP que o exame físico isolado (VAN BRAKEL, 

2005, 2011). 

– 50% dos pacientes normais ao exame físico apresentavam anormalidades na ENMG.

– Padrão mais comum: MM ou mononeurite isolada (JARDIM, 2003; FREITAS, 2003; ANTUNES, 

2006; NASCIMENTO, 2013).
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Avaliação e Detecção da Neuropatia

• Ultrassonografia (USG) dos nervos periféricos:

– Mais sensível que o exame físico na detecção de espessamento neural e 

algumas vezes evidencia comprometimento do nervo mesmo na ausência de 

anormalidades na ENMG (ELIAS, 2009; JAIN, 2009). 

– Não invasivo, útil na avaliação dos nervos em toda a sua extensão nos 

membros e mais custo-efetiva que outros exames como a RNM (FRADE, 2013).



Exames Complementares

• Anti-PGL-1:

– Nos pacientes que desenvolvem imunidade humoral (BAZAN-FURINI, 2011).

– A positividade reflete a carga bacilar e ajuda na classificação das formas clínicas. 

– Positividade 80-100% nos pacientes MB e 30-60% nos PB (LASTORIA, 2014).

– Altos títulos nos estados reacionais. 

• Teste de Mitsuda (teste da lepromina):

– Injeção de material composto por uma suspensão de bacilos M. leprae autoclavados.

– Fornece uma medida da habilidade do indivíduo em realizar uma resposta 

granulomatosa contra a mistura de antígenos fornecida. 

– Positivo  aparecer pápula > 5mm de diâmetro após 4 semanas. 
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“Leprosy is a chronic granulomatous

disease caused by M leprae, infectious in 

some cases, affecting the peripheral

nerves, the skin and some other tissues.”

Jopling, 1991

Definition

“Leprosy is a chronic infection caused

by M leprae. It primarily affects the

PNS and involves skin,  skeletal, muscle

and other tissues.”
Truman et al, 2014





Most of the feared consequences of 
leprosy are due to nerve damage

Background







Hanseníase

Neural

Pura

- Sem lesões cutâneas
detectáveis;
-Mononeurites; 
-Mononeurites múltiplas; 
-Neurite sobreposição
(polineuropatia) em ’meia e luva’
- Espessamento de nervos
- Disfunções autonômicas
periféricas (respostas sudo e 
vasomotoras comprometidas, 
distal)
- Às vezes dolorosa
-Biópsia de nervo: "padrão ouro" 
para o diagnóstico

- MDT não é necessária
- Tratamento da DN



Hansen. 

neurítica

reacional

Tipo 1 – 1o mês de tto: dor, lesões de pele, 
piora; úlceras, febre, mal-estar,, edema facial 
/ membros;
- Nervos espessados;

Tipo 2 - (eritema nodoso) - comum em casos
de alto índice de bactérias; nódulos e 
pápulas vermelhas dolorosas; uveíte, artrite, 
febre, etc;

Corticosteróides, outros

Tto da dor



Osvaldo JM Nascimento, UFF, 
osvaldo_nascimento@hotmail.com (21)99846044



Neuropatia 

dolorosa de 

fibras

finas

- Dor neuropática grave
- PNL
- Neuropatia pequenas 
fibras, incluindo neurite 
sobrepostas 
(polineuropatia) em “meia 
e luva”;
- CRPS - raro
-Terapia da dor;
-Imunossupressão ou      
Imunomodulação

Osvaldo JM Nascimento, UFF.



LLON

- Geralmente após 40-50 anos 
de idade

- Muitos anos depois de 
tratamento de       

Hanseníase 
- Mononeurite;
- Mononeurite múltipla;
- Sobreposição de neurite   

(polineuropatia), em “meia e 
luva ”

- PN Atáxica
- Comumente dolorosa
- BX de nervo: "padrão ouro" 

para diagnóstico
- Responsiva à 

Osvaldo JM Nascimento, UFF, 
osvaldo_nascimento@hotmail.com (21)99846044









Hanseníase

Artrítica

- Simula a AR

- Dolorosa

- Espessamento de nervos -
- Falso positivo ANA, FR

- MDT,imunossupressão ou
imunomodulação

Osvaldo JM Nascimento, UFF.



Osvaldo JM Nascimento, UFF.









Pereira, Helena Lúcia Alves et al. Imaging evaluation of 
osteoarticular and peripheral nerves in leprosy . Rev. Bras. 
Rheumatol. , Jun 2006, vol.46, suppl.1, p.30-35.

Osvaldo JM Nascimento, UFF.



Osvaldo JM Nascimento, UFF.



LEPROSY

H&E

Gomory Toluidine 

Blue

Osvaldo JM Nascimento, UFF.
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INTRODUÇÃO – ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS

• OMS: Meta erradicação hanseníase até 2000

• Tendência de queda na taxa de prevalência – falsa 
ideia de erradicação possível

• MDT e vacinação com BCG

• Taxa de casos novos ainda alta – marcador mais 
fidedigno de erradicação



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS CASOS NOVOS DE 
HANSENÍASE NO MUNDO, 2015



1. Redução do coeficiente de
casos novos diagnosticados 
com incapacidades grau II 
para cada 100.000 
habitantes em pelo menos 
35% até o fim
de 2015 em comparação com 
a linha de base do início de 
2011. “Seu Julico e o tempo de esperança” www.pernambuco.com

2. Exame de todos os 
Contatos 
intradomiciliares  dos 
casos de hanseníase 
recem-detectados.

2009 - Estratégia Global para a Redução de Morbidade por 
Hanseníase 2011-2015 OMS - Nova Déli, Índia.
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Apesar de estudos de tendência 
mostrarem que a endemia hansênica está 
em decréscimo, o geoprocessamento de 
casos novos mostra que existem focos de 
transmissão recente particularmente nos 
nove estados da Amazônia legal.



Justificativa

• Doença frequente, com distribuição heterogênea mundialmente e com 

alta incidência no Brasil (OMS, 2014):

• Muitos pacientes já apresentam incapacidades no momento do 

diagnóstico (até 32,2% com grau 2 de incapacidade) (OMS, 2014).

– 6,43% no Brasil em 2014 (SINAN, 2015).

• Principais deformidades/incapacidades: mão em garra, pé caído, 

ulcerações cutâneas e mutilações distais dos membros (OOI, 2004; 

WALKER, 2007).



Hanseníase e o seu ônus (Justificativa)

• Diagnóstico difícil na ausência das lesões cutâneas típicas, mas com 

envolvimento do sistema nervoso periférico.

• HNP: diagnóstico requer investigação ampla e demorada, realizada em 

centros especializados (RODRIGUES, 2001; WILDER-SMITH, 2008).

• O diagnóstico tardio e a presença de comprometimento do SNP são 

fatores de risco para reações imunológicas e incapacidade permanente 

(VAN BRAKEL, 2011). 



Hanseníase
Dra. Leontina Margarido. Revista APM.Abril,15

• Endemia oculta.

• 70% dos médicos não fazem o diagnóstico.

• O diagnóstico e tratamento são tardios.

• Baixa integração entre as escolas médicas e 
serviços públicos de saúde.
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