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AITA  Associação Internacional de Transporte Aéreo 

DTNs Doenças Tropicais Negligenciadas 
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MB Multibacilar
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O surgimento de resistência às drogas é uma preocupação e uma ameaça a muitos programas 
de intervenção de doenças infecciosas, especialmente aqueles que têm prevenção secundária 
(quimioterapia) como o principal componente de sua estratégia de controle. A luta contra 
a hanseníase tem sido um grande sucesso, em grande parte devido ao desenvolvimento da 
poliquimioterapia (PQT) em 1981. A implantação da PQT no final da década de 1980 foi 
um fator importante para reduzir drasticamente o ônus da hanseníase até o ano 2005, logo 
após foi observada uma estabilização no número de casos em tratamento e uma redução, 
porém mais lenta na notificação. Como a rifampicina é o carro-chefe do regime de PQT, 
é importante monitorar o surgimento de bacilos resistentes à rifampicina, já que relatórios 
e publicações recentes indicaram a existência de resistência à rifampicina em várias áreas 
endêmicas. Antes da introdução da PQT, os pacientes eram tratados com monoterapia 
com dapsona por vários anos. A resistência à dapsona tem sido relatada desde o início dos 
anos 60. Em caso de resistência à rifampicina, as fluoroquinolonas passam a ser a categoria 
preferida de drogas de segunda linha. Infelizmente, os bacilos de Hansen resistentes às 
quinolonas também foram relatados em vários países, provavelmente devido ao uso extensivo 
de quinolona para tratar vários tipos de infecções. A resistência à clofazimina ainda é rara, 
mas este antimicrobiano não pode ser administrado isoladamente. Para enfrentar o desafio 
de conter a doença e ter a capacidade de responder a um aumento na circulação de bacilos 
resistentes às drogas, é essencial avaliar os padrões de sensibilidade às drogas em todo o 
mundo, bem como monitorar a resistência entre os casos novos e de retratamento.

Sumário executivo
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Este documento tem como objetivo orientar os países sobre como testar a resistência a 
drogas na hanseníase. Ele destaca os sistemas de apoio clínico de campo laboratoriais que 
necessitam ser implantados para empreender essa atividade. A resistência antimicrobiana 
(RAM) é uma das áreas chave de intervenção da Estratégia Global para Hanseníase 2016-
2020, sob seu Pilar II “Combater a hanseníase e suas complicações ”. 

Sob esta estratégia, espera-se que todos os países que detectam a hanseníase criem 
um sistema para permitir o teste da RAM, seja em um laboratório nacional ou em um 
laboratório localizado no exterior.

Este guia visa promover o uso de uma dupla abordagem padronizada:

(1) para detectar a resistência primária e secundária a drogas anti-hansênicas, ou 
seja, a rifampicina, dapsona e ofloxacina;

(2) padronizar os relatórios relacionados aos resultados dos testes e do tratamento 
realizados.

A disponibilidade de dados sobre a resistência as drogas na hanseníase permitirá o 
monitoramento global, nacional e subnacional das tendências de resistência às drogas ao 
longo do tempo entre casos novos e de retratamento da hanseníase (ver definições na Seção 
5.2). Também ajudará a identificar fatores de risco para resistência às drogas (idade, sexo, 
área de residência, categoria / tipo de paciente).

O público-alvo do guia atualizado é formado por gestores de programas nacionais de 
hanseníase, clínicos e funcionários de centros de referência e coordenadores de laboratórios 
e técnicos em hanseníase, além de consultores que atuam no campo da hanseníase e de 
doenças tropicais negligenciadas (DTNs).

Objetivos e público alvo 1
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A rede atual de vigilância de resistência às drogas foi implementada conjuntamente pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Fundação Nippon, apoiada nos últimos anos 
pelo financiamento da Federação Internacional das Associações Anti-Hanseníase (ILEP) entre 
2008 e 2016. Os países que participaram da rede de vigilância sentinela foram: Benim, 
Brasil, Burquina Fasso, China, Colômbia, Etiópia, Filipinas, Guiné, Iêmen, Índia, Indonésia, 
Madagascar, Mali, Mianmar, Moçambique, Nepal, Níger, Paquistão e Vietnã. Em 2016 o Sri 
Lanka começou a testar amostras.

Os países que fazem parte da rede testam amostras em laboratórios nacionais, como é o 
caso do Brasil (três laboratórios de testes), China, Colômbia, Índia (quatro laboratórios de testes), 
Indonésia e Nepal; ou enviam amostras para os quatro seguintes laboratórios: Laboratório 
Nacional de Pesquisa do Programa de Doença de Hansen, Baton Rouge, Louisiana, Estados 
Unidos da América (EUA); Instituto Global de Saúde, Escola Politécnica Federal de Lausane, 
Suíça; Centro Nacional de Referência sobre Micobactérias e Resistência a Medicamentos 
Anti-Tuberculose, Hospital Lariboisière, Paris, França; Centro de Pesquisas sobre Hanseníase, 
Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, Tokio, Japão. Estes são considerados laboratórios 
internacionais de referência para a RAM na hanseníase. Os laboratórios de referência que 
fazem parte da rede em 2017 estão listados no Anexo 1. Alguns dos laboratórios nacionais 
estão localizados em hospitais eou em instituições governamentais, enquanto outros estão 
localizados em hospitais administrados por organizações não-governamentais (ONGs). O 
apoio da OMS / ILEP aos laboratórios consiste em fornecer financiamento para alguns dos 
laboratórios internacionais (Lausane e Paris) e financiar uma reunião semestral organizada 
pela OMS para discutir os resultados e os métodos laboratoriais. O custo para testes ao 
nível nacional é pago por governos nacionais ou ONGs internacionais. A rede tornou-se 
funcional em 2008, após identificação de mutações associadas à resistência às drogas em 
locigenômicos específicos do bacilo de Hansen, conferindo resistência à dapsona, rifampicina 
e ofloxacina. Inicialmente, o teste foi recomendado apenas para casos de recidiva para 
avaliar o nível de resistência secundária e os resultados correspondentes foram publicados 
no registro epidemiológico semanal (a publicação mais recente foi em junho de 2011: Wkly 
Epidemiol Rec. 2011; 23 (86): 2334). As primeiras diretrizes sobre vigilância da resistência 
às drogas na hanseníase foram publicadas em 2009 (Diretrizes para a vigilância global da 
resistência às drogas na hanseníase. Nova Delhi: Escritório Regional da OMS para o Sudeste 
Asiático, 2009).

Histórico2
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Este guia foi preparado pelo Programa Global de Hanseníase (GLP) da OMS, em coordenação 
com as principais partes interessadas   em hanseníase. Desde 2011, alguns países já começaram 
a testar novos casos de resistência às drogas, além dos casos de reincidência, para avaliar o 
nível de resistência primária às drogas. Além disso, a dificuldade de encontrar a definição 
de recaída foi um obstáculo para o teste de resistência secundária. Isso pode vir a mudar 
levando-se em consideração as novas definições de casos de hanseníase incluídas na 
Estratégia Global de Hanseníase 2016–2020: Guia de Monitoramento e Avaliação (ver 
também a Seção 5.2).

Laboratórios participantes da rede foram avaliados quanto à qualidade da amplificação 
genômica pelo laboratório internacional de referência no Japão em 2009 e 2011, com 
boa concordância. Cada laboratório envolvido utiliza técnicas próprias, como a reação em 
cadeia da polimerase (PCR), o sequenciamento direto, a análise por high resolution melting 
ou o sequenciamento de todo o genoma. A detecção da RAM na hanseníase ainda não foi 
padronizada. Os espécimes coletados consistiram em esfregaços intradérmicos (de acordo 
com as diretrizes de 2009); Nos últimos anos, biópsias de pele também foram coletadas e 
analisadas.

Todos os dados coletados globalmente de 2010 a 2015 foram sintetizados durante 
a Consulta Global sobre Vigilância à Resistência Antimicrobiana em outubro de 2016. 
Relatórios formais foram recebidos em um total de 1086 casos de recidiva e 776 novos casos 
testados globalmente antes do final de 2015, entre os quais a resistência à rifampicina foi 
identificada em 57 casos de reincidência (5,2% de resistência secundária) e 16 casos novos 
(2,1% de resistência primária). Esses resultados apontaram a necessidade de expansão da 
rede de vigilância não só em termos de números de laboratórios e países envolvidos, mas 
também em termos de escopo, aumentando o número de amostras testadas do total de casos 
detectados e implementando um modelo de vigilância contínua para resistência secundária. 
Isto também está de acordo com o espaço que a RAM na hanseníase tem recebido como 
uma das principais áreas de intervenção da Estratégia Global de Hanseníase 2016–2020. A 
Assembleia Mundial da Saúde emitiu uma resolução sobre a RAM em 2015 (WHA 68.20) 
juntamente com um plano de ação global; portanto, a importância dada pela Estratégia Global 
para Hanseníase se encaixa dentro de uma atenção global geral à resistência às drogas. Por 
essas razões, o GLP, em colaboração com seus principais parceiros e partes interessadas, 
preparou este guia como uma atualização para as diretrizes de vigilância de 2009.

3
Fundamentos para o 

desenvolvimento do guia
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5.1 Objetivos

O objetivo do sistema de vigilância é determinar principalmente a resistência à rifampicina 
entre os casos de hanseníase, isoladamente ou combinados com resistência à dapsona e/ou 
ofloxacina entre novos casos (uma referência para resistência primária) e entre os casos de 
retratamento (uma referência para resistência secundária) e monitorar as taxas de resistência 
ao longo do tempo. Também forneceria informações adicionais para que uma possível 
associação entre resistência e sexo, grupos etários específicos e / ou localização geográfica 
dos casos de hanseníase possam ser identificadas.

5.2 Definições

Novo caso de hanseníase: um paciente diagnosticado com hanseníase e que nunca recebeu 
tratamento para a doença anteriormente.

Caso de retratamento de hanseníase: um paciente diagnosticado com hanseníase que já 
recebeu tratamento para a doença anteriormente. Os casos de retratamento são classificados 
nos seguintes grupos:

 • Retratamento após a perda do acompanhamento: um paciente diagnosticado 
com hanseníase que abandonou o tratamento antes de seu término e retorna à 
unidade de saúde para concluir o tratamento.

 • Recidiva: um paciente que completou um curso completo de tratamento para a 
hanseníase no passado e que retorna com sinais e sintomas da doença que não 
são considerados como decorrentes de uma reação de acordo com o médico.

 • Transferido: um paciente que iniciou o tratamento em uma unidade e se reporta 
em outra unidade para continuar o tratamento.

 • Outro retratamento: qualquer caso de hanseníase que não se encaixa em nenhuma 
das categorias acima e requer tratamento

Ambos os casos novos e de retratamento podem ser classificados da seguinte forma:

Caso PB: um caso de hanseníase com 1 a 5 lesões cutâneas sem a presença comprovada 
de bacilos na baciloscopia de esfregaço intradérmico.

Caso MB: um caso de hanseníase com mais de 5 lesões cutâneas; ou com qualquer 
envolvimento de nervo (incluindo neurite pura ou qualquer número de lesões de pele e 
neurite); ou com presença comprovada de bacilos na baciloscopia de esfregaço intradérmico, 
independentemente do número de lesões cutâneas.

5
Visâo geral do sistema de 

vigilância sobre resistência 
antimicrobiana na hanseníase
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5.3 Resistência nos casos novos

Amostras a serem testadas: esfregaço intradérmico ou biópsias de pele.

Agentes antimicrobianos a serem investigados: as amostras são testadas para mutações 
que podem estar associadas à resistência à rifampicina, dapsona e ofloxacina.

Critério de inclusão: Para detectar resistência primária, uma amostra do número total de 
casos novos de hanseníase detectados no ano deve ser testada. De modo a obter uma PCR 
positiva e testes bem sucedidos para a RAM, apenas serão testados os casos MB positivos 
com um índice bacilar IB ≥2 considerando que estes têm uma maior probabilidade de 
uma PCR positiva.

Definição do desenho do sistema. A vigilância da RAM primária na hanseníase pode ser 
realizada com base em:

 • um sistema de vigilância contínua que testa todos os novos casos de MB 
(recomendado para países com alta capacidade laboratorial, recursos adequados 
e APENAS para um pequeno número de casos);

 • um estudo transversal (recomendado para países sem dados de base representativos 
e com recursos financeiros suficientes);

 • um sistema de vigilância sentinela com o objetivo de monitorar as tendências da 
resistência à rifampicina entre os novos casos de hanseníase ao longo de um período 
de tempo em várias regiões / estados (recomendado para países com dados de base 
nacionais / após uma pesquisa nacional). Um sistema sentinela após uma pesquisa 
nacional poderia ser uma abordagem razoável para gerar dados constantes para 
ser possível analisar as tendências;

 • determinação do tamanho de uma amostra arbitrária, calculando uma proporção 
alvo de todos os novos casos de MB a serem testados de acordo com a capacidade/
recursos. Deve-se usar um número NÃO menor que 10% do total de casos novos 
de MB notificados no ano anterior (recomendado para países sem dados de base 
nacionais e sem os recursos para realizar uma pesquisa nacional).

Laboratórios nacionais ou internacionais serão identificados para realização do teste. 
Amostras de pele serão coletadas em unidades selecionadas (locais de estudo durante 
pesquisas ou locais de vigilância sentinela) após obter o consentimento do paciente. As 
amostras serão transportadas para o laboratório de teste nacional ou internacional designado. 
Quando as amostras são enviadas para o exterior por via aérea, elas devem ser enviadas 
de acordo com os regulamentos da Associação Internacional de Transporte Aéreo (AITA).

Seleção de unidades de saúde para coleta de amostras: Como a baciloscopia ou biópsias 
de pele não são coletadas rotineiramente no nível periférico, os pacientes a serem testados 
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terão que ser identificados entre aqueles que frequentam as unidades de nível intermediário 
onde a baciloscopia de esfregaço intradérmico e /ou biópsias são rotineiramente realizadas. 
Nas unidades selecionadas, todos os novos pacientes com um IB ≥2 serão testados para 
resistência às drogas.

Sistemas de informação: Os registros dos pacientes serão mantidos nas unidades de 
coleta das amostras, no laboratório e em nível nacional, usando um registro RAM nacional 
(exemplo no Anexo 2). 

5.4 Resistência entre casos de retratamento

Amostras a serem testadas: esfregaço intradérmico ou biópsias de pele.

Agentes antimicrobianos a serem investigados: As amostras serão testadas para 
mutações que podem estar associadas à resistência à rifampicina, dapsona e ofloxacina.

Critério de inclusão. Para detectar resistência secundária, todos os casos de retratamento 
de hanseníase devem ser testados com a exceção de casos transferidos, a menos que esses 
casos sejam considerados de risco para a RAM devido ao tratamento irregular. Tais casos 
serão definidos como “outros retratamentos” no formulário do teste. De modo a obter uma 
PCR positiva e testes bem sucedidos para a RAM, apenas serão testados casos MB positivos 
com um índice bacilar IB ≥2 considerando que estes têm uma maior probabilidade de ter 
uma PCR positiva.

Desenho do sistema. A vigilância da resistência às drogas entre os casos de retratamento 
na hanseníase será realizada por um método de vigilância contínua, pois o teste abrange 
todos os casos de retratamento (com IB ≥2 ) ao longo dos anos. Laboratórios nacionais e 
internacionais serão identificados para a realização do teste. Amostras de pele (biópsias 
ou raspado intradérmico) serão coletadas de unidades de nível intermediário identificadas 
para coleta de amostra para teste de RAM e transportadas para o laboratório de testes 
nacional ou internacional designado correspondente. As amostras enviadas por via aérea 
devem seguir os regulamentos da AITA (estes podem ser encontrados em http://apps.who.
int/iris/bitstream/10665/254788/1/WHO-WHE-CPI-2017.8-eng.pdf?ua=1). Para que a 
vigilância seja implementada de acordo com esta metodologia, todos os casos de suspeita 
de retratamento terão que ser encaminhados às unidades específicas de nível intermediário 
para confirmar seu diagnóstico e coletar amostras para fins de vigilância de RAM. Isso 
indiretamente trará o benefício de melhorar a qualidade do diagnóstico de casos de suspeita 
de hanseníase de retratamento e potencialmente também facilitará o manejo de reações, 
já que alguns desses pacientes podem ser pacientes de hanseníase que já completaram o 
tratamento, mas ainda apresentam reações de base imunológica com alto risco de desenvolver 
deficiências e / ou agravamento de uma deficiência já existente.
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Sistemas de informação. Os registros dos pacientes serão mantidos nas unidades de 
coleta das amostras, no laboratório e em nível nacional, usando um registro RAM nacional 
(exemplo no Anexo 5). 

5.5 Esquema para vigilância de RAM na hanseníase

Fig. 1. Esquema para vigilância de RAM na hanseníase

OMS Programa Global de 
Hanseníase

Publicar o relatório anual 
sobre hanseníase na OMS 
Registro epidemiológico 
semanal.

Ministério da Saúde

Compilar dados no Registro 
Nacional de Resistência 
Antimicrobiana
Enviar dados para a OMS 
através do relatório global 
anual de coleta de dados 
sobre a hanseníase

Laboratório de referência /
laboratório de referência global

Fornecer amostras para 
controle de qualidade aos 
países e passar por controle 
de qualidade pelo Laboratório 
de Referência Global

Capacitação de laboratórios 
nacionais 

Armazenamento de 
dados, incluindo mutações 
detectadas

Laboratório (nacional ou 
internacional)

PCR+Sequência folp1, rpoB e 
gyrA mutações genéticas

Reportar os resultados para a 
unidade de coleta da amostra, 
para o Ministério da Saúde e 
para o laboratório de referência 
(ou para o laboratório de 
referência global)

Unidade de saúde para 
coleta de amostras (locais de 
sentinela / locais de estudo)

Para todos os MB, novos 
casos e retratamento 
coletar amostras (raspado 
intradermico ou biópsia). 
Se encontrado IB ≥2 enviar 
amostras para laboratório para 
testes de resistência às drogas.

Global Health Institute, 
Lausanne,Suíça

Repositório de mutações 
detectadas

Fonte: Tabela desenvolvida pelo Professor E. Cambau, Dr M. Matsuoka e Dr L. Gillini 
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Várias atividades são necessárias para estabelecer e / ou expandir o sistema de vigilância 
para a RAM na hanseníase:

(1) identificar laboratório (s) para realizar testes moleculares para resistência a 
rifampicina, dapsona e ofloxacina. Tais laboratórios podem estar localizados no 
país ou no exterior (um dos quatro laboratórios de referência) e podem ser mais 
de um por país, de acordo com as necessidades;

(2) identificar um laboratório no exterior, entre um dos quatro laboratórios 
internacionais (para países que testam apenas em laboratórios nacionais). Uma 
proporção das amostras precisa ser enviada periodicamente para o laboratório 
externo;

(3) identificar as unidades de saúde para coleta de amostras para testar a resistência 
em casos MB com IB ≥2 ;

(4) calcular a amostra a ser testada (número de novos casos MB a serem testados) 
em cada unidade de coleta;

(5) estabelecer um sistema de transporte para enviar amostras para o laboratório 
de testes;

(6) coletar sistematicamente informações relacionadas aos pacientes testados e 
aos resultados correspondentes, incluindo os resultados do tratamento (o que 
poderia ser feito pelo Programa Nacional, por um instituto nacional de saúde 
pública / pesquisa ou por um dos laboratórios nacionais de teste se a tecnologia 
de informação for adequada e / ou recursos humanos estiverem disponíveis);

(7) monitorar as tendências de resistência ao longo do tempo por área geográfica, sexo, 
idade, categoria / tipo de paciente e, se possível, por fatores socioeconômicos.

6.1 Seleção dos laboratórios

A capacidade laboratorial atual deve ser fortalecida para conduzir atividades de vigilância 
da hanseníase.

A vigilância da resistência às drogas entre os casos novos é uma atividade contínua 
dos centros participantes, tanto nacionais quanto internacionais, teriam que levar em conta 
a necessidade de manter o trabalho da RAM durante um período de tempo, a menos que 
o modelo adotado seja uma pesquisa nacional temporária. No entanto, mesmo no último 
caso, o trabalho para realizar a pesquisa deve levar mais tarde à criação de um sistema de 
vigilância sentinela de rotina para garantir a disponibilidade de dados ao longo do tempo ou 
ser seguido por uma nova pesquisa após 3-5 anos. Um laboratório nacional ou internacional 
é suficiente para testes em países com baixa ocorrência de hanseníase, enquanto países com 

6
Estabelecer elou expander um sistema 

de vigilância a nivel nacional
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um grande número de casos anuais devem manter mais de um laboratório para garantir o 
teste de todos os casos de retratamento e uma parte dos novos casos de MB. Os laboratórios 
podem ser administrados pelo governo ou por uma ONG. Caso uma ONG ou um laboratório 
internacional seja identificado, o Programa Nacional de Hanseníase deve elaborar um 
memorando de entendimento (MDE) para garantir o acesso aos dados de resistência pelo 
Programa. Laboratórios de testes nacionais e internacionais devem testar amostras ao longo 
do ano até que o número indicado de amostras a serem testadas seja atingido. 

Enquanto o desempenho prático do teste é de responsabilidade do laboratório, garantir 
a disponibilidade de uma rede para coleta correta de amostras, transporte, armazenamento 
de espécimes e remessa, coleta e transmissão de informações para o monitoramento de 
dados de resistência são deveres do Programa Nacional de Hanseníase. Deve-se explorar 
a possibilidade de estabelecer testes em um laboratório de tuberculose (TB) ou em um 
laboratório que atue como referência para a agência nacional encarregada da RAM ao 
estabelecer o sistema de vigilância.

6.2 Seleção de laboratórios para fins de controle de 
qualidade

Como parte da capacitação e para garantir a confiabilidade dos dados nacionais, cada país 
que testa amostras ao nível nacional deve identificar um laboratório de referência para realizar 
o controle de qualidade. Os programas nacionais de hanseníase devem desenvolver um 
Memorando de Entendimento para garantir o acesso aos serviços relacionados ao controle de 
qualidade. Enquanto o desempenho prático do controle de qualidade é um dever do laboratório 
de referência internacional, garantir o envio regular de amostras para fins de controle de 
qualidade, registro e relato de informações relacionadas, armazenamento e revisão dos resultados 
das atividades de controle de qualidade são deveres do Programa Nacional de Hanseníase.

O controle de qualidade dos laboratórios nacionais deve ser conduzido sob a supervisão 
do laboratório internacional de referência identificado como parceiro (Baton Rouge, EUA; 
Tóquio, Japão; Paris, França e Lausanne, Suíça; ver Anexo 1). Para preparar material padrão 
com o apoio do laboratório internacional de referência, enviamos amostras representativas 
de DNA e suspensões bacilares (sem mutação e com mutação reconhecida) uma vez ao 
ano. Além disso, as missões dos países seriam conduzidas pelo laboratório de referência 
uma vez a cada 1-3 anos para aumentar a capacidade nacional do laboratório e como parte 
da avaliação do controle de qualidade. 

Todos os espécimes de pele positivos e negativos de cada caso devem ser arquivados 
para garantia de qualidade e testes adicionais. As amostras devem ser mantidas congeladas no 
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laboratório por 10 anos. Se necessário, um depósito pode ser organizado em um laboratório 
de referência, especialmente para amostras que apresentem novas mutações. Estas amostras 
devem ser compartilhados entre os laboratórios de referência. 

Os laboratórios internacionais de referência também devem estar sujeitos a um sistema de 
controle de qualidade, uma vez por ano, através do monitoramento coordenado pelo laboratório 
do Centro de Pesquisa de Hanseníase, Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, Tóquio, Japão. 
Enquanto a tarefa prática de cumprir os protocolos de controle de qualidade por laboratórios 
nacionais e internacionais é tarefa dos mesmos, garantir que os recursos e mecanismos estejam 
em vigor para o controle de qualidade é um dever dos programas nacionais de hanseníase.

6.3 Identificação dos estabelecimentos para coleta de 
amostras

As unidades de saúde são identificadas para coletar amostras de casos novos e de retratamento 
de MB para serem testadas quanto à resistência as drogas. Por conveniência, sugere-se que 
os locais selecionados sejam centros de nível secundário e terciário, onde exames / biópsias 
de pele são rotineiramente realizados para avaliar / classificar os pacientes. Isso garantiria que 
amostras de boa qualidade sejam coletadas e evitasse o encaminhamento de novos pacientes 
atendidos em um centro periférico para um nível mais alto de atendimento, apenas para fins de 
vigilância antimicrobiana. Todos os casos suspeitos de retratamento devem ser encaminhados 
para confirmação do diagnóstico em uma unidade de nível secundário / terciário. Para países 
grandes como a Índia e o Brasil, pelo menos uma unidade de saúde de coleta de amostras 
por distrito deve ser identificada entre todas as unidades de nível secundário / terciário que 
prestam serviços de hanseníase, seja ela uma unidade do governo ou uma ONG. Se necessário, 
treinamento deve ser fornecido para os técnicos de laboratório em hospitais distritais. A unidade 
ao nível municipal deve ser selecionada aleatoriamente se houver mais de um centro ao nível 
secundário / terciário disponível. Para países com menos casos, as unidades de saúde para 
coleta de amostras devem ser selecionadas apenas em grandes jurisdições administrativas 
(estado / província / região). Para esses países, a seleção de unidades de saúde de coleta de 
amostras por estado / província / região deve ser feita aleatoriamente entre os centros de nível 
secundário / terciário disponíveis naquele estado / província / região.

Em cada unidade de saúde de coleta de amostras, os formulários apropriados devem 
ser preenchidos para acompanhar a remessa de amostras; as informações do paciente devem 
ser registradas para permitir a comunicação dos resultados e a prescrição do tratamento 
adequado, caso seja detectada resistência. As unidades de coleta de amostra devem solicitar 
o consentimento por escrito de cada paciente (ou dos pais, no caso de um menor) após 
fazer um breve esclarecimento sobre resistência às drogas na hanseníase.
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Se uma das unidades de saúde escolhidas for uma instituição / hospital de uma ONG 
(seja centro de saúde de coleta de amostras ou laboratório de testes), o Programa Nacional 
de Hanseníase deve desenvolver um MDE para garantir o acesso aos serviços e registro de 
relatórios com informações relacionadas à RAM.

Embora a tarefa prática de coleta e envio de amostras seja um dever de cada unidade de 
coleta de amostras, assegurar o envio regular de amostras para testes, registros e relatórios de 
informações relacionadas, e supervisão para garantir que os protocolos padrão sejam seguidos 
por todas as instalações envolvidas são deveres dos programas nacionais de hanseníase.

6.4 Cálculo do tamanho da amostra

Para cada unidade de saúde de coleta de amostra (uma unidade de estudo para pesquisa ou 
uma unidade sentinela em um modelo de vigilância), um cálculo do tamanho da amostra 
deve ser realizado de acordo com a fórmula fornecida no Anexo 7.

Para países sem dados de referência locais sobre resistência, o tamanho da amostra 
para cada unidade de saúde de coleta de amostra deve ser determinado com o objetivo de 
testar pelo menos 10% do total de casos novos de MB detectados no ano anterior. Para todos 
os casos suspeitos de retratamento, deve haver um sistema que garantam encaminhamento 
dos mesmos para instalações ao nível secundário / terciário, onde suas amostras seriam 
coletadas mediante confirmação dos casos de retratamento, excluindo casos de transferidos 
sem suspeita de resistência.

6.5 Coleta sistemática de amostras

Para todos os casos que atendem aos critérios de inclusão (diagnóstico de casos novo ou 
de retratamento confirmados, baciloscopia BI≥2), a amostra da esfregaço intradérmico 
para teste de RAM será feita com o consentimento do paciente, de acordo com as práticas 
clínicas e processamento laboratorial:

 • devem ser colhidas duas amostras de esfregaço intradérmico, sendo a lesão cutânea 
mais proeminente com IB ≥2 a amostragem preferida juntamente com o lóbulo 
da orelha; ou

 • uma biópsia de pele (por exemplo, biópsia por punch 4 mm) deve ser retirada de 
uma lesão proeminente com um BI ≥2.

Para os casos novos, a coleta sistemática de amostras (de rotina) deve continuar em 
cada local de coleta de amostras até que o número de amostras a serem coletadas seja 
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atingido, conforme definido no cálculo do tamanho da amostra (seção 6.4) ou até atingir um 
número correspondente a pelo menos 10% dos casos de MB detectados naquela unidade 
municipal / estadual no ano anterior.

É necessário obter o consentimento do paciente de acordo com as diretrizes éticas 
do país. Para pacientes menores de 18 anos de idade, o consentimento dos pais deve ser 
solicitado.

6.5.1 Amostras de esfregaço intradérmico

A coleta de material de esfregaço intradérmico deve se feita da mesma forma como para o 
exame de índice baciloscópico usando uma lâmina descartável de aço inoxidável. Deve-se 
ter cuidado para evitar a contaminação cruzada. A lâmina de aço inoxidável contendo as 
amostras de tecido deve ser enxaguada em um tubo de centrífuga (com tampa de rosca) de 
1,8 mL pré-preenchido com 1 mL de etanol a 70% (etanol absoluto para grau de biologia 
molecular a 70% v/v) + água deionizada estéril de MilliQ ou raspagens teciduais humanas 
lavadas da superfície da lâmina e suspensas na solução. Isso significa que, em cada caso, 
duas amostras de esfregaço dérmico seriam coletadas e rotuladas de acordo com a prática 
nacional (alguns países usam o número de registro da hanseníase). Quando possível, 
amostras de pele também são guardadas em um cartão Whatman® FTA® Faça uma amostra 
pequena, proporcional ao tamanho do cartão. Ambos os materiais podem ser armazenados 
à temperatura ambiente.

6.5.2 Biópsia de pele

Uma biópsia de pele é coletada preferencialmente usando um punch de 4 mm para casos 
novos. Para casos de retratamento, uma biópsia cirúrgica de 6 mm é preferível, especialmente 
se o IB for próximo de 2+. A biópsia é então colocada em um tubo estéril de centrífuga de 
1.8 mL (com tampa de rosca) pré-preenchido com 1 mL de etanol a 70% (etanol absoluto 
para grau de biologia molecular a 70% v/v) + água deionizada estéril de MilliQ ou com 
qualidade de injeção humana 30% v/v, (sendo a mistura preparada em laboratório) como 
descrito acima. 

As amostras podem ser mantidas à temperatura ambiente até serem enviadas para 
o laboratório, possivelmente em lotes, dependendo do custo do transporte e do número 
de amostras por mês. Os bacilos são rapidamente inativados, isso significa que as amostras 
podem ser enviadas por transporte de rotina, sem a necessidade de controlar a temperatura 
durante o transporte, ou mesmo sem precauções adicionais de controle de risco biológico.

Para casos em que a detecção molecular é negativa (resultados de PCR negativos devido 
a inibição ou uma pequena quantidade de DNA), pode ser necessário coletar amostras 
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adicionais de outra lesão. Isso deve ser feito depois de discutir com o laboratório de testes 
e caso a caso.

Fig. 2. Coleta de esfregaço intradérmico e tubo de centrífuga com 1mL de etanol 70% 
para a armazenamento de amostra de tecido para teste de RAM.

Fig. 3. Coleta de biópsia de pele por punch e tubo para armazenamento e transporte
(foto cortesia: Dr Beatrice Flageul).

Funcionários da unidade de referência e nos locais de sentinela devem ser treinados 
para coleta adequada de amostras e seu transporte.
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6.6 Testes laboratoriais

Assim que o laboratório de testes, nacional ou internacional, receba as amostras, as seguintes 
etapas devem ser realizadas:

Amplificação de regiões determinantes de resistência a fármacos dos genes rpoB, folP1 e gyrA
 

Cada laboratório aplica seu próprio método aprovado. Sequenciamento do PCR 
amplificado produtos ou hibridação com sondas específicas (o método de hibridação 
pode ser aplicado em laboratórios sem sequenciadores. Os laboratórios de referência 

estão frequentemente usando sequenciadores)
 

Distinção entre a sequência do alelo selvagem e verificação da presença de substituição 
de aminoácidos (mutação)

 

Relatório de resultados

O DNA do Mycobacterium leprae presente em amostras de pele é amplificado por 
PCR e mutações por sequenciamento ou hibridização, de acordo com a técnica utilizada 
pelo laboratório. Vários métodos, que já mostraram bom desempenho, podem ser 
usados. Três técnicas são apresentadas como exemplos no Anexo 6: um PCR interno + 
protocolo de sequenciamento, um PCR disponível comercialmente + kit de hibridização 
e sequenciamento de todo o genoma. No caso de PCRs negativos para os genes folP1, 
rpoB ou gyrA, recomenda-se realizar uma PCR visando outra sequência de DNA, tal como 
o elemento repetitivo específico do Mycobacterium leprae (RLEP) para amplificação. Isto 
permite a avaliação da presença do DNA do Mycobacterium leprae na amostra. Seja qual 
for a técnica utilizada pelo laboratório, obrigatoriamente ela deve ser capaz de detectar 
mutações conhecidas por conferirem resistência (ver Fig. 4, Tabela 1). Estudos adicionais 
serão necessários para identificar outras mutações que confiram resistência. Por essa razão, 
parte do escopo da rede de vigilância é criar um “banco” global de mutações detectadas 
para ser gerenciado pelo Instituto Global de Saúde, Lausane.

A partir de 1993, o sequenciamento genético foi feito para os filamentos de 
Mycobacterium leprae conhecidos por serem resistentes em experimentos do tipo mouse 
footpad isolados dos casos de falha no tratamento. Isto mostrou claramente que algumas 
mutações missense (mutações possuindo uma mudança de aminoácidos) conferem 
resistência à dapsona (mutação no gene folP1), rifampicina (mutação no gene rpoB) e as 
quinolonas (mutação no gene gyrA). Como estas mutações estão agrupadas dentro de cada 
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gene respectivo, as regiões que determinam a resistência à droga foram descritas como 
região determinante de resistência à dapsona (RDRD), região determinante de resistência 
à rifampicina (RDRR) e região determinante de resistência à quinolona (RDRQ) (ver 
Bibliografia).

O sequenciamento do genoma do Mycobacterium leprae levou recentemente à uma 
modificação do sistema de numeração usado anteriormente.

Fig. 4. Sequências de nucleotídeo e aminoacidos das regiões determinantes de 
resistência às drogas. Os códons mais frequentemente envolvidos na resistência são 

destacados em retângulos.

A rifampicina liga-se à subunidade β (codificada pelo gene rpoB) da RNA polimerase e 
certas mutações no gene rpoB levam à resistência à rifampicina em Mycobacterium leprae e 
Mycobacterium tuberculosis. Mutações missense que levam à substituição de qualquer um 
dos seguintes aminoácidos (posições 438, 441, 451, 456 e 458) ou inserção de nucleotídeos 
entre a posição 439 e 440 conferem resistência à rifampicina no Mycobacterium leprae 
(Tabela 1). Mutações observadas em outras posições (de 432 a 437) devem ser relatadas com 
cautela e discutidas com um microbiologista de um dos quatro laboratórios internacionais 
de referência.
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Table 1. Mutações em drogas anti-hansênicas atingem genes que conferem 
resistência ao Mycobacterium leprae

Gene Substituição do aminoácidodevido 
à mutaçãogenética

Mudança do nucleotídeo
(5’–>3’)

rpoB Gln438Val cag  gtg

Asp441Tyr gat  tat

Asp441Asn gat  aat

His451Asp cac  gac

His451Tyr cac  tac

Ser456Leu tcg  ttg

Ser456Met tcg  atg

Ser456Phe tcg  ttc

Ser456Trp tcg  tgg

Leu458Val ctg  gtg

Leu458Pro ctg  ccg

folP1 Thr53Ala acc  gcc

Thr53Arg acc  agc

Thr53Ile acc  atc

Pro55Arg ccc  cgc

Pro55Leu ccc  ctc

Pro55Ser ccc  tcc

gyrA Gly89Cys ggc  tgc

Ala91Val gca  gta
Observação: Aminoácidos mutantes em negrito são mutações de alta frequência para Mycobacterium leprae associadas à 
resistência às drogas. O sistema de numeração é o da sequênciaTN do genoma do Mycobacterium leprae (GenBank AL583923; [1])

Mutações missenses na região determinante de resistência à sulfona do gene folP1 (codificando 
a di-hidropteroato sintase) e resultando em substituições de aminoácidos nas posições 53 e 
55 conferem resistência à dapsona ao Mycobacterium leprae em nível intermediário e alto 
nos experimentos de mouse footpad.

A correlação entre resistência à ofloxacina e mutação missense no gene gyrA foi 
confirmada nas posições 91 (Ala91Val) e 89 (Gly89Cys). Mutações envolvendo os códons 
92 e 95 podem ser possivelmente consideradas responsáveis pela resistência à ofloxacina de 
acordo com os resultados do Mycobacterium tuberculosis, mas devem ser reportadas com 
cautela e discutidas com um microbiologista de um dos quatro laboratórios de referência 
internacional.
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Após a realização dos testes laboratoriais, consulte o fluxograma abaixo a fim de relatar 
os resultados:

A PCR específica para genes de resistência às drogas é positiva?

Se a PCR for negativa; verificar se a amostra contém DNA suficiente de Mycobacterium 
leprae (por PCR, RLEP ou outra PCR específica); se as PCRs forem todas negativas, peça 

outra amostra de BI+

IfSe a PCR for positiva, determine a sequência ou hibride com oligo nucleotídeos de tipo 
selvagem e mutados

– Se não houver mutação: relatar como suscetível

– Se mutação for presente:

– É uma mutação silenciosa? (que não altera o aminoácido codificado)

 Se sim, não reportar

– É uma mutação missense? (que confere uma mudança/substituição do aminoácido)

 Se sim, reporte a substituição de aminoácidos com o sistema de numeração, 
 conforme mostrado na Tabela 1.

– É uma das substituições que conferem resistência às drogas na hanseníase, 
conforme descrito na Tabela 1?

 Se sim, relate a sequência como resistente.

 Em caso negativo, discuta com o laboratório internacional de referência 
 sobre o procedimento para reportar.

Envie o formulário de relatório laboratorial para o centro de referência e para o
Gerente do Programa Nacional de Hanseníase
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6.7 Registro sistemático de informações

Os resultados do teste serão utilizados pela unidade de coleta/ estudo/ sentinela de amostras 
para a administração adequada do paciente e pelo Programa Nacional de Hanseníase para 
o monitoramento apropriado. Portanto, os resultados do teste do laboratório precisam 
chegar tanto na unidade de saúde que está dando assistência ao paciente e também ao 
Programa Nacional de Hanseníase, a fim de ser incluído no Registro Nacional de Resistência 
às drogas para Hanseníase (Anexo 2). Para isso, foram criados formulários de informação 
clínica padrão para registrar os dados que serão enviados aos laboratórios de referência e 
retornados às unidades de saúde (Anexos 3, 4 e 5). Ao final do tratamento dos casos de 
resistência detectados, uma cópia do prontuário deve ser enviada ao Programa Nacional de 
Hanseníase para permitir o registro dos resultados do tratamento (Anexo 5).

O Programa Nacional de Hanseníase deverá reportar à OMS anualmente o seguinte:

(1) número de novos casos MB testados assim como o número e proporção de casos 
de resistência (à uma droga ou mais de uma droga);

(2) número de casos MB de retratamento testados e número e proporção de casos 
de resistência (mono e multi-resistentes).

O envio global de dados resulta em uma publicação sobre hanseníase no registro 
epidemiológico semanal da OMS, que a partir de 2017 incluirá dados sobre resistência às 
drogas, em consonância com a importância que esse aspecto tem tido na Estratégia Global 
de Hanseníase 2016-2020. Em âmbito global, alguns países estão implementando uma 
plataforma on-line para reportar e monitorar a RAM, esse sistema é chamado de Sistema 
Global de Vigilância de Resistência Antimicrobiana (SGVRAS). No momento, o GLP está 
explorando a possibilidade de integrar os dados de resistência às drogas para hanseníase 
na plataforma online do SGVRAS.

Para os países que contam com um instituto nacional de saúde pública/ pesquisa e/ 
ou centros colaboradores de hanseníase com ferramentas adequadas de TI/ saúde pública, 
incluindo recursos humanos, a coleta e análise de dados podem ser feitas por esse centro 
para o Programa Nacional de Hanseníase. No entanto, mesmo sob este acordo, o domínio 
e a responsabilidade pelo monitoramento das tendências de resistência as drogas continua 
sendo do Programa Nacional de Hanseníase. 
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6.8 Monitoramento de resistência antimicrobiana

Os programas nacionais de hanseníase terão que monitorar as tendências de resistência 
entre os casos novos e de retratamento ao longo do tempo, além de monitorar a proporção 
de pacientes testados. Os resultados do retratamento devem ser analisados por tipo de 
retratamento, tentando identificar fatores de risco para resistência, como por exemplo 
perda do acompanhamento. Particularmente seria preocupante uma proporção crescente 
de casos resistentes à rifampicina, especialmente se estes estiverem entre os novos casos, e 
se o total de novos casos de hanseníase permanecem estáveis   em número ou não ao longo 
do tempo. Sugere-se compilar devidamente o registro de resistência às drogas para poder 
analisar dados entre diferentes categorias e monitorar os resultados do tratamento. Isso 
ajudaria a identificar grupos de risco para resistência por idade, sexo, local de residência e/ 
ou fatores socioeconômicos e categoria de paciente (por exemplo, retratamento após perda 
do acompanhamento), assim como fatores de risco que levam à falha do tratamento. Para 
países com alto número de casos de hanseníase, sugere-se que um banco de dados nacional 
informatizado seja estabelecido e periodicamente compartilhado com o laboratório de 
referência para identificar mutações mais frequentes e possíveis padrões de transmissão por 
meio de pesquisas, incluindo sequenciamento do genoma completo feito pelo laboratório 
da Escola Politécnica Federal de Lausane.

Os países também poderiam usar o banco de dados como uma ferramenta para 
conduzir pesquisa operacional e científica periodicamente para identificar fatores de 
risco adicionais, tais como atraso no diagnóstico, tratamento procurado no setor privado, 
comorbidades, etc. Fatores associados aos resultados do tratamento com drogas de segunda 
linha também devem ser identificados.
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Anexo 1 

Laboratórios de referência internacional

National Reference Centre on Mycobacteria and Resistance to Anti-tuberculosis
Drugs, Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP)
Chefe: Professor Emmanuelle Cambau
Hôpital Lariboisière
2 rue Ambroise Paré
75010 Paris
France
Telefone: +33-1-49956554; Fax: +33-1-49958537
Email: emmanuelle.cambau@aphp.fr

Global Health Institute
Chefe: Professor Stewart Cole
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Station No.15
CH-1015 Lausanne
Switzerland
Telefone: +41-919-6817760; Fax: +41-919-6817748
Email: stewart.cole@epfl.ch

Leprosy Research Center
Chefe: Dr Yuji Miyamoto
National Institute of Infectious Diseases
4-2-1Aoba-cho,Higashimurayama-shi
Tokyo189-0002
Japan
Telefone: +81-42-3918211; Fax: +81-42-3949092
Email: yujim@niid.go.jp

National Hansen’s Disease Program Laboratory Research Branch
Chefe: Dr Rahul Sharma
Department of Health and Human Services
Health Resource Administration, Health System Bureau,
SVM-LSU, RM 3517W, Skip Bertonma Dr.
Baton Rouge, LA 70803
United States of America
Telefone: +1-225-5789839; Fax: +1-225-5789856
Email: RSharma1@hrsa.gov

Anexos
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Anexo 2 

Registro nacional de resistência às drogas de hanseníase 

Nome

Sobrenome

Número do registro de hanseníase

Tipo de paciente (novo/ retratamento)  

Tipo de retratamento

Data de início do tratamento PQT

Nome e localização da unidade de tratamento

Data de coleta da amostra

Nome e localização da unidade coletora da amostra

Região de coleta da amostra de pele

Índice Baciloscopico (IB) dos esfregações 
intradérmico laboratório nacional

Resultados laboratório nacional

Resultados PCR laboratório nacional

Resultados PCR laboratório de referência

Resultados seq Rifampicina laboratório nacional

Resultados seq Rifampicina laboratório de 
referência

Resultados seq Dapsona laboratório nacional

Resultados seq Dapsona laboratório de referência

Resultados seq Ofloxacina laboratório nacional

Resultados seq Ofloxacina laboratório de referência

Resultados seq Ofloxacina laboratório de referência

Regime de tratamento (para casos de resistência a 
droga)

Início do tratamento (para casos de resistência às 
drogas)

Fim do tratamento (para casos de resistência às 
drogas)

Resultados do Tratamento

Observações
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Anexo 3 

Formulário1. Formulário de relatório clínico para casos de 
hanseníase MB a serem testados para resistência às drogas

I. Detalhes do relatório

 Número do registro de hanseníase: _________________________________

 País: _______________________________________

 Tipo de unidade de saúde reportando:

 Unidade de Saúde Primária/outro: nome e endereço: ______________________

 Unidade Sentinela: nome e endereço: _______________________________

 Data do relatório (DD/MM/AAAA): ____/____/_______

 Data de coleta do espécime (DD/MM/AAAA): ____/____/_______

II. Informações Demográficas e histórico médico do caso

 Data de Nascimento: _____________  Sexo: M/F

 Nacionalidade ou país de residência do paciente: ___________________

 País de origem: _______________________________

 Consentimento do Paciente para participação: Sim/Não(Se optar por não, ignorar 
 os próximos passos)

 Quimioprofilaxia: Sim/Não

Se sim, qual droga foi prescrevida: __________________________

 Tratamento prévio para TB: Sim/Não

 Tratamento prévio com o f l o xa c ina ou outras quinolonas por mais de um mês: 
Sim / Não

III. Classificação do caso

 Novo 
 Retratamento:

 Retreatmentoapós perda do acompanhamento  Reincidência

 Transferido  Outro retratamento
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IV. Histórico de tratamento (somente para casos de retratamento)

 Tratado com PQT, ano: 

 Tratado com rifampicina, dapsona, clofazimina (exceto em PQT), ano: 

 Tratado com outras drogas: especificar 

V. Apresentação clínica no momento do encaminhamento para teste de resistência 

 Características clínicas: __________________________________________________
 ___________________________________________________________________

 Número de lesões na pele: ___________

 Resultados do esfregaço intradérmico de regiões específicas (se houver, juntamente 
com a data do teste):

 1. Região: _____________ Data do esfregaço: ___/___/______

 2. Região: _____________ Data do esfregaço: ___/___/______

 3. Região: _____________ Data do esfregaço: ___/___/______

 Classificação da doença:

 A: (MB/PB)

 B: Ridley–Jopling – (BB/BT/TT/BL/LL)

VI. Tipo de amostra

 Biópsia, número de amostras: ____________ Região de coleta: ____________

 Esfregaço intradérmico, número de amostras: _________ 
 Região de coleta: ____________
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Anexo 4

Formulário 2. Relatório do laboratório de testes 

Nome do laboratório de teste: ____________________________________________

_______________________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Telefone: _________________  Fax: _______________  Email: ___________________

Identificação do CasoCase identification

Número do registro de hanseníase: 

Iniciais do caso: 

Idade: 

Sexo: 

Nome do instituto que enviou a espécime:

_______________________________________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

Telefone: __________________  Fax: ______________ 

Email: _____________________________________________

Tipo de caso:

 Novo

 Retratamento

Data de aceite: _____/_____/________ (dd/mm/aa)
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Tipo de amostra recebida: biópsia, esfregaço intradérmico
(Circule ambos se mais de um tipo de amostra for recebido)

Resultados do sequenciamento

Gene rpoB (rifampicina)

PCR negativa (outra PCR testada: __________________)

Sem mutação (não reportar mutação silenciosa)

Presença de uma mutação conhecida por conferir resistência às drogas

 mutação de nucleotídeos (X para Y no nucleotídeo Z*) ____________

 substituição do aminoácido (A para B na posição C*): _____________

Presença de outra mutação (A para B na posição C*)

Gene folP1(dapsona)

PCR negativa(outra PCR testada: __________________)

Sem mutação(não reportar mutação silenciosa)

Presença de uma mutação conhecida por conferir resistência às drogas

 mutação de nucleotídeos (X para Y no nucleotídeo Z*) ____________

 substituição do aminoácido (A para B na posição C*): _____________

Presença de outra mutação (X para Y na posição Z*)

Gene gyrA (ofloxacina)

PCR negativa (outra PCR testada:__________________)

Sem mutação (não reportar mutação silenciosa)

Presença de uma mutação conhecida por conferir resistência às drogas

 mutação de nucleotídeos (X para Y no nucleotídeo Z*) ____________

 substituição do aminoácido (A para B na posição C*) : ____________

Presença de outra mutação (X para Y na posição Z*)

*sistema de numeração da sequência do genoma do Microbacterium leprae TN (número de acesso do NCBT 

AL4550380.1)
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Nome do biólogo correspondente (e assinatura)

 Assinatura Data do relatório: ___/___/________ (dd/mm/aa)

Nota: 

A presença ou ausência de mutações conhecidas por conferir resistência às drogas deve ser 
reportada da seguinte maneira:

 • “nenhuma mutação conhecida por conferir resistência” se essas mutações não 
forem encontradas e a sequência apresentar códons do tipo selvagem;

 • “presença de mutações conhecidas por conferir resistência” se pelo menos uma 
dessas mutações for observada. A substituição (por exemplo Ser456Leu) deve ser 
indicada com base no sistema de numeração do genoma do Mycobacterium leprae 
da sequência TN (ver Tabela 1 e Fig. 4); 

 • “outra mutação missense”: pode ser uma nova mutação ou uma mutação descrita 
anteriormente, mas sem conhecimento de resistência. A mutação deve ser indicada 
de acordo com a substituição (por exemplo, Lys411Asn), com a mudança de 
nucleotídeos entre parênteses (por exemplo, aaa para aac) com base no sistema 
de numeração do genoma do Micobacterium leprae da sequência TN (ver Figura 
4). Sequências de DNA correspondentes e dados relativos à descrição de novas 
mutações também serão enviados para um banco de dados comum localizado na 
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

 • não reportar mutações silenciosas, por exemplo as mutações que não alteram o 
aminoácido.
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Anexo 5 

Formulário de relatório para resultados de tratamento de 
casos resistentes

Detalhes do relatório

 • Número de registro de hanseníase: ______________

 • Iniciais/sexo: M/F /idade (em números)

 • Tipo de caso  Novo  Retratamento (tipo de retratamento) 

 • Data do relatório:__ / __ / ____ (dd/mm/aa)

 • Data de conclusão do tratamento:__ / __ / ____ (dd/mm/aa)

Tipo de resistência

 • Rifampicina somente
 • Dapsona somente

 • Ofloxacina somente

 • Rifampicina + dapsona

 • Rifampicina + dapsona+ ofloxacina

 • Rifampicina + ofloxacina

 • Dapsona+ ofloxacina

Tratamento prescrito por:

Dr: _____________________________  Nome da unidade de saúde: ________________________

Regime de tratamento prescrito

 • MB-PQT
Opção A: 400 mg de ofloxacina + 100 mg de minociclina + 50 mg de clofazimina, 
diariamente durante 6 meses, seguido de 400 mg de ofloxacina + 50 mg de 
clofazimina diariamente durante 18 meses.

ou
Opção B: 400 mg de ofloxacina + 100 mg de minociclina + 50 mg de clofazimina, 
diariamente durante 6 meses, seguido de 100 mg de minociclina + 50 mg de 
clofazimina diariamente durante 18 meses

 • Outro tratamento (Especificar): 

Resultados do tratamento

 • Tratamento concluído
 • Faleceu
 • Abandonou o acompanhamento

 • Transferido para outra unidade
 • Resposta insatisfatória ao tratamento
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Anexo 6

Protocolos Laboratoriais

1. Extração de DNA

Protocolo A para amostras de esfregaço intradérmico : método do tampão de lise (adaptado 
de de Wit 1991; J Clin Microbiol. 1991; 29: 906–10)

 • Centrifugue de 10 a 20 minutos na velocidade máxima (deve ser superior a 15 
000 x g).

 • Descarte o sobrenadante. Resuspender o precipitado em tampão fosfato-salino 
(PBS).

 • Deixe repousar por mais de 30 minutos antes de suspender no PBS.

 • Centrifugue de 10 a 20 minutos na velocidade máxima.

 • Ressuspender o sedimento em 50 µl de tampão de lise *. Sobreponha óleo mineral 
para evitar a evaporação do tampão.

 • Incubar durante a noite a 60 °C.

 • Aquecer durante 10 min a 97 °C para inativar a proteinase K.

 • Transfira para um tubo de DNA low-binding, tal como o DNA LoBind da Eppendorf.

*Tampão de lise

Solução padrãoI: proteinaseK 1mg/mL em100mM Tris-HCl,pH 8,5

Solução padrãoII:0.5% Tween20

Misture 1 volume de Solução padrão I e 1 volume de Solução padrão II 

Diluir 5 vezes com Tris-HCl 100 mM, pH. 8,5 ou em água destilada

Normalmente, 100 µL da solução padrão I e II são misturados com 800 µL de 
Tris-HCl 100 mM, pH 8,5 ou em água destilada.

Protocolo B para amostra de biópsia: método de congelamento-ebulição (adaptado de 
Woods, 1989)

 • Se armazenado em 70% etanol, coloque os tubos abertos dentro de um armário de 
biosegurança para o etanol evaporar, até que a biópsia esteja seca (24-48 horas).
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 • Pique a biópsia da pele e triture-a com esferas de vidro para obter a suspensão da 
biópsia na solução de Hanks ou outro tampão/água estéril.

 • Um guia para vigilância da resistência antimicrobiana na hanseníase: atualização 
2017

 • Após inativação a 95°C por 30 minutos, o DNA é extraído da seguinte forma: 
200 µL da suspensão da biópsia é submetida a 5 séries de choques térmicos, 
alternadamente fervendo (1 minuto a 100°C) e congelando (1 minuto em gelo 
seco) a suspensão da biópsia. E então incube a 95°C por 15 minutos seguindo por 
uma imersão em banho ultrassônico (Branson) por 15 minutos, se possível. 

Protocolo C para amostra em cartão FTA

 • Retire um disco de amostra de 3 mm do centro do esfregaço usando a punção 
da biópsia 

 • Transfira para um tubo de 1.5mL.

 • Adicione 500 µl de H2O estéril para o tubo e imediatamente pulse vórtex 3 vezes, 
por um total de 5 segundos.

 • Usando uma técnica estéril, transfira o disco imediatamente para um tubo de 
microcentrífuga contendo 30 µL de H2O estéril. Assegure-se de que o disco 
está completamente imerso pela H2O ao brevemente centrifugar o tubo por 10 
segundos.

 • Transfira o tubo para um bloco de aquecimento a 95 °C por 15-30 minutos.

 • No final do período de incubação, retire a amostra do bloco e pulse vórtex, ou 
bata levemente na amostra aproximadamente 60 vezes.

Protocolo D para amostra de esfregaço cutâneo DNeasy e sangue e tecido (Qiagen)

 • Amostras de esfregaço cutâneo são suspensos em 70% etanol em centrifugação 
por 10-20 minutos na velocidade máxima (deve ser mais de 15 000 x g).

 • Descarte o sobrenadante. Resuspenda o precipitado em 500 µL de PBS. Deixe 
descansar por mais de 30 minutos e substitua o etanol por PBS.

 • Centrifugue por 10-20 minutos na velocidade máxima.

 • Suspenda uma porção da amostra em 180 µL de tampão enzimático de lise.

 • Incube por pelo menos 30 minutos a 27 °C.

 • Adicione 25 µL de proteinase K e 200 µL de tampão AL (sem etanol). Misture no 
vórtex. Incube a 56 °C por 30 minutos.
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 • Adicione 200 µL de etanol (96-100%) na amostra, e misture de maneira homogênea 
na vórtex. 

 • Pipete a mistura na coluna da minispin DNeasy em um tubo de coleta de 2 mL. 
Centrifugue em >6000 x g por 1 minuto. Discarte o escoamento e o tubo de coleta. 

 • Coloque a coluna DNeasy minispin em um novo tubo de coleta de 2 mL, adicione 
500 µL de tampão AW1 e centrifugue por 1 min em > 6000 x g por 1 minuto. 
Descarte o escoamento e o tubo e coleta.

 • Coloque a coluna DNeasy minispin em um novo tubo de coleta de 2 mL, adicione 
500 µL de tampão AW2 e centrifugue por 3 min em > 20000 x g por 3 minutos 
para secar a membrana DNeasy. Descarte o escoamento e o tubo e coleta.

 • Coloque a coluna DNeasy minispin em um tubo limpo de microcentrífuga de 1.5 
mL ou 2 mL, e pipete 200 µL de tampão AE diretamente na membrana de DNeasy. 
Incube em temperatura ambiente por 1 minuto, e então centrifugue por 1 minuto 
em >600 x g para eluir. 

2. Sequenciamento de PCR

(a) Protocolo interno para sequenciamento de

Mistura de PCR:

12.5 µL de PCR master mix (2X)

0.5 µl de Taq polymerase

1.25 µL de forward primer em uma concentração final de 0.5 µM

1.25 µL de primer reverso em uma concentração final de 0.5 µM

5.0-7.5 µL de água para um volume final de 25 µL

2.5-5.0 µL de modelo de DNA

Ciclo térmico:

Desnaturar a 95 ° C por 30 segundos

Denaturar a 95 ° C por 15 segundos

Ligar os primers a 57 ° C por 15 s 40 ciclos

Extender a 72 ° C por 60 s

Extensão final a 72 ° C por 7 minutos
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Fonte: Diretrizes para vigilância global da resistência às drogas em hanseníase. Nova Delhi; Escritório Regional da OMS para 
o Sudeste Asiático, 2009 (Ilustrado pelo Dr. M. Matsuoka)
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Protocolo interno de reação em sequenciamento

 Mistura para reação de sequenciamento de PCR

 1–3 µL (1–3 ng de 100–200 bp) produtos de PCR purificados

20 µL de água destilada, acrescente até completar volume total 

 4 µL Bigdye terminator Ver 1.1

 2µL de tampão 5XSEQ

 1 µL 3.3 M primer (mesmo primer usado para PCR é diluído 6X)

Reação do ciclo térmico

 Ciclo 1: 96 °C por 30 s 

 Cycle 2: 96 °C por 10 s 

 Cycle 3: 50 °C por 10 s 

 Cycle 4: 60 °C por 3 min

 Repita o ciclo 2–4 25 vezes

Purificação de produtos de reação de sequenciamento (por exemplo, cartucho de 
filtração em gel Performa DTR) 

 Preparação de amostras para sequenciamento

 Adicione 25 µL de reagentes HI (Applied Biosystems) aos tubos de amostra para resolver 
os produtos de sequenciação secos. Vórtex completamente e gire para baixo.

 Transfira a amostra para tubos de amostra para sequenciamento.

 Aqueça por 2 min a 95 °C e, em seguida, resfrie rapidamente em água gelada; gire 
para baixo. 

 Pronto para aplicar ao sequenciador após ressuspensão no tampão de carregamento.

b) Kit comercial padronizado GenoType LepraeDR v1.0 para 
sequenciamento por PCR (fabricado pela Hain Lifesciences, http://www.
hain-lifeescience.de/en/)

Após a extração de DNA (veja os protocolos acima), o procedimento é uma amplificação 
multiplexa de regiões determinantes da resistência às drogas (DRDRs) em rpoB, folP1 e 
gyrA com primers biotinilados seguidos por uma hibridização reversa (teste de fita de DNA 
usando amplificação por PCR (ensaio de linha de sonda). 

O kit contém todos os reagentes para PCR multiplex e hibridização, incluindo controles 
de qualidade internos, mas a polimerase de DNA Hotstart Taq termoestável precisa ser 
fornecida separadamente.
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O primer nucleotide mix (PNM) contém primers biotinilados para a amplificação de 
regiões específicas do genoma bacteriano. As tiras de membrana são revestidas com sondas 
específicas complementares aos ácidos nucleicos amplificados.

Após desnaturação química, os amplicons de fita única se ligam às sondas (hibridização). 
A ligação altamente específica de cadeias de DNA complementares é assegurada por 
condições rigorosas que resultam da combinação de composição de tampão e uma certa 
temperatura. Assim, as sondas discriminam com segurança muitas variações de sequência 
nas regiões gênicas examinadas. A fosfatase alcalina conjugada com estreptavidina liga-
se à biotina dos amplicons através da metade da estreptavidina. Finalmente, a fosfatase 
alcalina transforma um substrato adicionado em um corante, que se torna visível nas tiras 
de membrana como um precipitado colorido. Um modelo garante a interpretação fácil e 
rápida do padrão de bandas obtido.

Cada fita de DNA inclui cinco zonas de controle:

 • uma zona de controle conjugada (CC) para verificar a ligação do conjugado na tira 
e uma reação cromogênica correta

 • uma zona de controle universal (UC) que detecta, até onde se sabe, todas as 
micobactérias e membros do grupo de bactérias Gram-positivas com alto conteúdo 
de G+C

 • três zonas de controle de locus (rpoB, gyrA e folP1) que verificam a sensibilidade 
ideal da reação para cada um dos locos gênicos testados.

Fig. 5. Fita de DNA do kit GenoType LepraeDR (A) Esquema da fita. 
(B) Exemplos de fitas de DNA

(A) Esquema da fita e detalhes das sondas
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(B) Exemplos de fitas de DNA

c) Sequenciamento do genoma completo para encontrar mutações de 
resistência às drogas

Para fins de sequenciamento, o DNA pode ser extraído de biópsias de pele humana de BI 
conhecido usando o seguinte protocolo personalizado que remove a maior parte do DNA 
hospedeiro, seguido por lise das bactérias e purificação do DNA do M. leprae em colunas 
de sílica. Biópsias de punção (6 mm) em etanol a 70% são primeiro reidratadas em 500 
µl de solução balanceada de Hank e, em seguida, picadas com uma tesoura ou rompidas 
por esferas de zircônio de 2,8 mm (Bertin Technology, França). Cada execução de extração 
pode incluir um lote de 5 a 9 amostras e um controle em branco. Para digerir a pele e o 
tecido humano, a amostra é incubada com uma mistura de 0,5 U de colagenase e dispase 
(Roche, Suíça) por 30 min a 37 ° C; as células liberadas são recolhidas num tubo separado 
e o tecido restante é digerido por incubação com tripsina em PBS (10 mg / mL) a 56 ° C 
até à digestão completa.

As células liberadas são reunidas e centrifugadas durante 10 min a 10 000 g antes 
da ressuspensão em 1 mL de PBS. As células são lisadas com 500 µL de tampão AHL (kit 
de microbioma QIAmp, Qiagen) durante 30 min em temperatura ambiente com rotação 
end-over-end. A mistura é então centrifugada durante 10 min a 10 000 g e ressuspensa em 
190 µl de tampão RDD. Em seguida, 2,5 µl de benzonase são adicionados para remover 
o DNA hospedeiro (QIAmp microbiome kit, Qiagen) incubando a 37 ° C por 30 min. Em 
seguida, a mistura é tratada com proteinase K (20 mg / mL) a 56 ° C por 30 min para inativar 
a DNAase. As células bacterianas são então lisadas mecanicamente por batimento de esferas 
e enzimaticamente usando tratamento com proteinase K (20 mg / mL) de acordo com as 
recomendações do fabricante antes da purificação do DNA em colunas baseadas em sílica 
(Qiamp microbiome kit, Qiagen). 



Um guia para vigilância da resistência antimicrobiana na hanseníase: atualização 201740

Em seguida, as amostras de DNA são sonicadas para obter fragmentos de 400 pb 
usando um instrumento Covaris S220. As bibliotecas Illumina são preparadas usando o kit 
Kapa Hyper Prep (Kapa Biosystem, MA, EUA) e PentAdpters (Pentabases, Dinamarca) ou 
adaptadores indexados Illumina. Os fragmentos são selecionados antes da amplificação 
usando grânulos AMPUre com uma razão de 0,5X para o primeiro e 0,2X para a segunda 
seleção. A concentração de adaptadores indexados e o número de ciclos de amplificação 
são adaptados em relação à concentração inicial de DNA de acordo com as instruções 
do fabricante (Kapa Biosystem, MA, EUA). Após o controle de qualidade (a concentração 
da biblioteca e o tamanho são determinados usando um analisador de fragmentos), as 
bibliotecas podem ser multiplexadas e sequenciadas como leituras de 100 bases simples 
em um instrumento Illumina HiSeq 2500 (https://www.illumina.com). As leituras brutas 
são então adaptadas e ajustadas com qualidade usando o Trimmomatic v0.33 (Bolger et al. 
2014) e mapeadas no genoma de referência do M. leprae TN (número de acesso do NCBI 
AL450380.1) com Bowtie2 (versão 2.2.5; Langmead e Salzberg 2012) seguido de uma 
chamada variante usando o VarScan v2,3,9 (Koboldt et al. 2012) ou outros programas de 
mapeamento. Os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) podem ser chamados após a 
aplicação de verificações de qualidade, ou seja, uma cobertura geral mínima de cinco leituras 
não duplicadas, um mínimo de três leituras não duplicadas suportando o SNP, um índice de 
qualidade de mapeamento >8, um índice de qualidade base >15 e uma frequência de SNP 
acima de 80%. Esses pontos de corte são escolhidos para evitar resultados falso-positivos.
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Anexo 7 

Protocolo de vigilância sentinela

Cálculo do tamanho da amostra. O tamanho da amostra (n) será calculado com base no 
nível de resistência esperado conforme a fórmula e explicações relacionadas abaixo:

n

where: 

N = número médio anual de novos casos de hanseníase MB registrados no site sentinela 
nos últimos cinco anos

Z = valor z (da distribuição normal padrão) que corresponde ao nível de confiança 
desejado (estreitar o intervalo de confiança de 95% a 90% resultará em algumas 
reduções no tamanho da amostra; se o intervalo de confiança for 95%, então z = 
1,96 e em 90%, z = 1,65);

d = precisão absoluta (como um decimal 0.01 ou 0.02, significando um erro dentro 
de 1% ou 2%

da proporção verdadeira);

g = estimativa anterior da proporção de novos casos com resistência à rifampicina x 
(1 + mudança antecipada na estimativa anterior). A mudança antecipada pode ser 
considerada como a mudança que o sistema sentinela deve ser capaz de detectar. 
Essa alteração é expressa como um decimal, com um prefixo negativo (-) se uma 
diminuição for antecipada e um prefixo positivo (+) se um aumento for antecipado. 
Por exemplo, um aumento de 4% em relação à estimativa anterior seria expresso como 
uma mudança antecipada de +0,04; assim g = estimativa anterior x (1 + 0,04) = 
estimativa anterior x 1,04. Similarmente, se uma redução de 10% é antecipada do 
nível de resistência anterior no ano corrente, então g = estimativa anterior x (1-0,04) 
ou g = estimativa anterior x (0,96).

Sugere-se dobrar o tamanho da amostra calculado com a fórmula. Isso é feito para 
neutralizar o efeito de design e aumentar a precisão do esquema de amostragem (um tamanho 
de amostra grande o suficiente para detectar mudanças antecipadas em uma escala maior, 
considerando a incerteza do nível de resistência da linha de base e a falta de tendência 
conhecida na maioria dos países).
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Para os países em que o nível basal de resistência não é conhecido, 10% do total 
de novos casos de hanseníase MB detectados por ano serão testados em um laboratório 
nacional ou internacional.

Seleção da amostra. Depois de corrigir o tamanho da amostra, a próxima questão é como 
selecionar a amostra dos casos novos de MB. O primeiro passo a ser dado é identificar o 
número de distritos endêmicos atendidos pelos sítios-sentinela e, em seguida, alocar o 
número de amostras a serem selecionadas de cada um desses distritos de acordo com o 
número médio de novos casos de MB registrados nos últimos cinco anos. Depois de calcular 
o número de amostras a serem retiradas de cada municipio endêmico, as amostras devem 
ser selecionadas pelo esquema sistemático. 

Um guia passo-a-passo é dado abaixo:

 • Suponha que a fórmula mencionada acima retornou um tamanho de amostra de 
20; depois, aumentando o tamanho da amostra digamos 50%, ou seja, 50% de 
20 = 10, o tamanho total da amostra será 20 + 10 = 30.

 • Além disso, suponha que o site sentinela abrange apenas dois distritos, A e B, com 
um número médio de novos casos de MB de 150 e 250 (37,5% e 62,5% do total 
de casos de MB), respectivamente. Agora, um total de 30 amostras precisam ser 
distribuídas entre esses dois distritos proporcionalmente ao número médio de novos 
casos de MB. Isso implica que, do distrito A, 11 amostras precisam ser testadas, 
enquanto do distrito B, 19 amostras precisam ser testadas.

 • Para desenhar uma amostra sistemática circular do distrito A, temos que descobrir 
o inteiro k mais próximo, que pode ser obtido conforme abaixo:

k   = 

    150  = --------    11
  = 13.66 = 14 (aproximadamente)

Agora, selecione um número aleatório entre 1 e 14. Digamos que seja 12; em seguida, 
selecione cada décimo segundo paciente da lista de novos pacientes MB registrados no ano 
atual e essa será sua primeira amostra do distrito A; agora, selecione a segunda amostra 
adicionando k (14) a ela, ou seja, 12 +14 = 26, o número de série do paciente 26 será 
o segundo e o número de série do paciente 40 será a terceira amostra. Da mesma forma, 
o número de série do paciente 124 será o nono e o número de série 138 será a décima 
amostra. No entanto, agora 138 + 14 = 152, e existem apenas 150 pacientes. Então a 
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décima primeira amostra será 152 - 150 = 2, ou seja, o paciente com o número de série 2 
no começo será a décima primeira amostra. Da mesma forma, uma amostra para o distrito 
B pode ser feita.

Outro exemplo de um esquema de amostragem sistemática circular é dado com 
N = 14 em = 5. Então k = número inteiro mais próximo. Digamos que o primeiro número 
selecionado aleatoriamente de 1 a 14 seja 7. Então, a amostra sistemática circular consiste 
em unidades com números de série 7, 10, 13, 16 - 14 = 2, 19 - 14 = 5.

Por favor, note que a conclusão tirada sobre resistência refere-se apenas às áreas que o site 
sentinela está cobrindo.
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Anexo 8 

Manejo clínico de casos resistentes detectados

Todos os casos incluídos na vigilância devem ser imediatamente colocados em tratamento 
com a terapia multidroga padrão (PQT) logo após a coleta da amostra, sem esperar 
pelos resultados do laboratório de referência sobre o status da resistência as drogas.

Embora a PGH esteja preparando as diretrizes sobre o tratamento da hanseníase, 
inclusive para casos resistentes, até o momento, a única orientação sobre tratamento de casos 
resistentes pode ser encontrada no relatório da Oitava Reunião do Comitê de Especialistas 
em Hanseníase, realizada em Genebra, em Genebra. 2010. De acordo com o relatório, o 
seguinte é uma orientação sobre o possível manejo clínico de casos resistentes.

 • Se os resultados mostrarem uma tensão sensível, o tratamento com MB-PQT deve 
ser continuado.

 • Para os pacientes que são relatados como resistentes apenas à dapsona, a MB-
PQT padrão pode ser continuada, mas o paciente deve ser observado no final do 
tratamento e regularmente examinado para possível recaída.

 • Para pacientes com resistência apenas às quinolonas, a PQT deve ser continuada.

 • No caso de o laboratório de referência relatar o M. leprae resistente à rifampicina, 
um dos seguintes regimes de tratamento deve ser prescrito:

400 mg de ofloxacina + 100 mg de minociclina + 50 mg de clofazimina, diariamente 
durante 6 meses; seguido por 400 mg de ofloxacina OU 100 mg de minociclina + 50 mg 
de clofazimina diariamente por mais 18 meses.

O regime de tratamento acima mencionado é obrigatório para pacientes portadores 
de M. leprae resistente à rifampicina e à dapsona.

Para os casos resistentes à rifampicina, mas suscetíveis à dapsona, o regime de 
tratamento acima também é sugerido. Alternativamente, um regime de tratamento que 
inclua dapsona pode ser discutido com o centro nacional de referência.

É obrigatório relatar resultados de tratamento de pacientes com hanseníase 
detectados com drogas resistentes através do formulário do Anexo 5 (seja em cópia 
impressa ou eletrônica) e enviá-los ao Programa Nacional de Hanseníase para que as 
informações possam ser inseridas no registro de resistência à drogas.
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