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DIAGNÓSTICO

Genética contra a

Técnica com base molecular traz nova
alternativa de diagnóstico precoce para a
doença, pode auxiliar no tratamento de
pacientes e reduzir a transmissão da bactéria

hanseníase
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pesar de ser uma doen-
ça milenar, uma das prin-
cipais dificuldades no
combate à hanseníase
continua sendo o diag-

nóstico precoce, fundamental para di-
minuir o risco de sequelas. O Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) buscou
na genética novas alternativas para
combater este antigo problema. Os
pesquisadores desenvolveram uma
técnica molecular, baseada na análi-
se de DNA, que é capaz não apenas
de diagnosticar a presença da Myco-
bacterium leprae, bactéria causado-
ra da hanseníase, mas também de
estimar quais as chances do pacien-
te, de fato, desenvolver a doença.

O procedimento poderá ser impor-
tante no diagnóstico precoce da doen-
ça, além de ajudar a definir melhores
esquemas terapêuticos, de acordo com
o perfil genético de cada paciente. Ao
mesmo tempo, a novidade permite a
detecção da infecção pelo micro-orga-
nismo em pacientes que ainda não de-
senvolveram sintomas. Isso permitirá
diminuir a possibilidade de transmissão
durante o período de incubação da do-
ença, que pode chegar a cinco anos.

Alternativa para
protocolos atuais

A hanseníase é uma inflamação
crônica pelo bacilo M. leprae que afeta
o sistema neural e a pele, atingindo 40
mil brasileiros por ano. É caracterizada
por formas clínicas que podem ser agru-
padas como multibacilar ou paucibacilar,

conforme o número maior ou menor
de lesões apresentadas pelo paciente.

Os métodos de diagnóstico dispo-
níveis atualmente incluem exame his-
topatológico (exame histológico de
amostras da pele do paciente) combi-
nado com avaliação clínica. Em pacien-
tes caracterizados como paucibacilares
ou com a forma neural pura da doen-
ça (sem a manifestação de lesões na
pele), o diagnóstico é mais difícil. Nes-
tes casos, quando a detecção histoló-
gica não é precisa diante da variação
do aspecto clínico dos casos, a nova
técnica molecular desenvolvida no IOC
poderia funcionar como um auxiliador
confirmatório da doença.

O novo diagnóstico é feito com base
na técnica de PCR em Tempo Real (sigla
em inglês para Reação em Cadeia de
Polimerase). Os pesquisadores analisam
amostras de tecido da pele do paciente
e verificam a carga bacteriana, por meio
da identificação do DNA e de RNA da
bactéria. Assim, é possível detectar a
doença precocemente e mesmo nos
casos assintomáticos.

 “O PCR em Tempo Real é uma téc-
nica muito sensível e possibilita uma
quantificação das cópias de bacilos pre-
sentes nas amostras de cada indivíduo,
o que lhe confere uma vantagem em re-
lação a outras metodologias”, explica a
bióloga Alejandra Martinez, que desen-
volveu a metodologia sob a orientação
do pesquisador Milton Ozório Moraes,
do Laboratório de Hanseníase do IOC.
Parte da pesquisa foi desenvolvida nos
Estados Unidos, em parceria com a Uni-
versidade Estadual da Louisiana, onde
Alejandra realizou testes laboratoriais.

Além de identificar a presença da
bactéria, a metodologia também diag-
nostica a viabilidade do bacilo no or-
ganismo, isto é, sua capacidade de
desenvolver ou não a doença e de ser
transmitido ou não para outras pesso-
as. A metodologia é eficaz também nos
casos de pacientes que receberam tra-
tamento. Segundo Alejandra, esta in-
formação potencializa os esquemas
terapêuticos adotados ao identificar se
a bactéria está se reproduzindo no hos-
pedeiro e qual o nível da infecção. “Por
ser uma doença crônica, a bactéria
interage com o hospedeiro de forma
branda e a cada 14 dias completa um
ciclo de divisão. Quando identificamos
a sua presença, podemos avaliar o efei-
to da poliquimioterapia e obter trata-
mentos exitosos”, pontua a bióloga.

Desafios para a ciência

Para Moraes, o controle da infec-
ção ainda desafia cientistas em todo o
mundo, principalmente em regiões de
alta endemicidade e sem recursos labo-
ratoriais. Nessas áreas, o diagnóstico é,
em geral, baseado apenas nos sinais e
sintomas apresentados pelos pacientes,
no exame da pele, dos nervos periféri-
cos e no histórico epidemiológico.

O biólogo destaca que o diagnós-
tico por PCR ajuda a reduzir o risco de
contágio por M. leprae. “O teste por
PCR e a confirmação da viabilidade da
bactéria podem ser ferramentas úteis
para o combate ao bacilo. Uma das
consequências do diagnóstico tardio é
a transmissão ativa da doença, pois a
enfermidade tem período de incuba-
ção médio de 2 a 5 anos”, afirma.

Em 2007, foram registrados cer-
ca de 250 mil novos casos de hanse-
níase no mundo, sendo que 54%
ocorreram na Índia. Do total, 40 mil
casos ocorreram no Brasil – 8% deles
em menores de 15 anos. Cerca de 3
mil casos são diagnosticados em fa-
ses avançadas da doença, com seque-

las envolvendo deformidades físicas.
Em 2007, a taxa de detecção no Bra-
sil foi de 21,2 casos para cada 100 mil
habitantes, considerada alta. A maior
concentração de ocorrências está nas
regiões Norte, Centro-Oeste e Nordes-
te, de acordo com dados do Ministé-
rio da Saúde.
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