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RESUMO

MENDES, Janine Beltrão Araújo. Análise Histoquímica e Morfométrica de
componentes fibrosos da matriz extracelular de biópsia de pele de
indivíduos com hanseníase no estado de Sergipe.1
Sergipe: UFS, 2015. 75 p.(Dissertação – Mestrado em Biologia Parasitária)

A hanseníase ainda se constitui em um relevante problema de saúde coletiva, em
vista de sua prevalência, morbidade e mortalidade determinadas por suas
complicações e seu enorme impacto social e econômico. É uma doença crônica,
infecciosa com período de incubação prolongado, causada pelo Mycobacterium
leprae, parasita intracitoplasmático obrigatório, que afeta nervos periféricos e
pele. Conhecer o padrão histológico da lesão é de extrema importância para a
base do conhecimento, caracterização e tratamento adequado da doença. A
presente pesquisa teve como objetivo estudar a morfologia e a morfometria das
fibras colágenas da matriz extracelular de biópsia de indivíduos com hanseníase
dos polos tuberculóide e virchowiano. Foram selecionados 20 blocos de parafina,
biópsias de pacientes com diagnóstico de hanseníase. A partir destes blocos
foram realizados no micrótomo cortes histológicos de forma seriada de 5 µm de
espessura, os quais foram submetidos às colorações hematoxilina-eosina e
picrosírius -hematoxilina. As análises foram realizadas através de imagens
capturadas por câmera de vídeo acoplada a um microscópio de luz com um
aumento de 100 X. A partir das imagens obtidas das lâminas coradas com
picrosírius - hematoxilina, foi realizada a análise morfométrica das fibras
colágenas através do programa computacional Image J®. As informações obtidas
foram codificadas e digitadas em um banco de dados para tratamento estatístico.
Foram observadas diferenças significativas no padrão de infiltrado inflamatório, na
distribuição das fibras colágenas e densidade de colágeno entre as formas
polares da hanseníase. A forma tuberculóide é caracterizada por infiltrado
inflamatório com múltiplos granulomas bem formados e delimitados, constituídos
basicamente por linfócitos e macrófagos epitelióides. Intenso infiltrado inflamatório
é observado na hanseníase virchowiana, distribuido de forma difusa, formado por
placas irregulares com limites mal definidos, compostas em grande parte por
1
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macrófagos espumosos. Nos dois polos da doença, há predominância de fibras
de colágeno tipo I disposto de forma entrelaçada. Fibras de colágeno tipo III são
distribuídas de forma homogênea entre as do tipo I, porém em proporção inferior.
O colágeno tipo III é mais abundante na forma virchowiana do que na forma
tuberculóide. O grau de colagenização é maior na hanseníase tuberculóide se
comparado ao polo virchowiano da doença.

Palavras-chave: Hanseníase; Histoquímica; Colágeno; Matriz Extracelular;
Histopatologia.

ABSTRACT
MENDES, Janine Beltrão Araújo. Histochemistry Analysis and Morphometric
of fibrous components of the extracellular matrix of individuals with leprosy
skin biopsy in the state of Sergipe.2
Sergipe: UFS, 2015. 75 p.(Dissertação – Mestrado em Biologia Parasitária

Leprosy still constitutes a major problem of public health, in view of its prevalence,
morbidity and mortality determined by its complications and its enormous social
and economic impact. It is a chronic, infectious disease with long incubation
period, caused by Mycobacterium leprae, required intracytoplasmic parasite that
affects peripheral nerves and skin. Meet the histological pattern of injury is
extremely important for the knowledge base, characterization and treatment of the
disease. This research aimed to study the morphology and morphometry of
collagen fibers of the extracellular matrix biopsy of patients with leprosy
tuberculoid and lepromatous poles. For both experimental and descriptive
research was carried out. A total of 20 paraffin blocks, biopsies of patients with
leprosy. From these blocks were made in microtome histological sections serially
to 5 mm thick, which were submitted to staining: hematoxylin-eosin and
hematoxylin-picrosirius. Analyses were performed using images captured by video
camera attached to a light microscope Olympus, with an increase of 100 X. From
the images obtained from the slides stained with hematoxylin picrosírius- was
performed morphometric analysis of collagen fibers through the software Image
J®. The information collected was codified and entered into a database for
statistical analysis. Significant differences were observed in the inflammatory
infiltrate of default in the distribution of collagen fibers and collagen density
between the polar forms of leprosy. The tuberculoid form is characterized by
inflammatory infiltrate with multiple well-formed and defined granulomas, basically
composed of lymphocytes and epithelioid macrophages. Intense inflammatory
infiltrate is observed in lepromatous leprosy, distributed diffusely, formed by
irregular plates with ill-defined boundaries, composed largely of foamy
macrophages. The two poles of the disease, there is a predominance of type I
collagen fibers arranged interlaced form. Type III collagen fibers are distributed
evenly between the type I, but in less proportion. Type III collagen is more
2
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abundant in lepromatous than in tuberculoid form. The degree of collagenization is
greater in tuberculoid leprosy compared to lepromatous pole of the disease.

Key-words:
Leprosy;
Histopathology.

Histochemistry;

Collagen;

Extracellular

Matrix;
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Hanseníase

Doença milenar conhecida como lepra até a mudança de sua nomenclatura
em 1976 para a atual, há evidências de hanseníase em esqueletos encontrados
no Egito 200 anos antes de Cristo. A palavra lepra era usada para designar
diferentes patologias cutâneas, como psoríase e escabiose, entre outras, já que
os médicos não tinham noção exata das doenças. A doença durante muito tempo
era associada à idéia de sujeira, podridão, pecado e castigo divino (EIDT, 2004;
PRADO, 2009; SILVA, 2011).
O interesse pela assistência aos portadores da hanseníase surgiu na
Europa a partir do século XVII, com a construção dos primeiros leprosários e
pequenos hospitais, geralmente sob a responsabilidade dos religiosos. O objetivo
principal era isolar os portadores de uma doença para a qual, na época, se
desconhecia tratamento e controle. O Brasil adotou o sistema de isolamento
compulsório como norma para todos os doentes a partir do final do século XVIII.
Somente em 1903, sob o comando de Oswaldo Cruz, a hanseníase passou a ter
maior atenção do poder público e fazer parte dos programas governamentais de
combate às doenças transmissíveis (CUNHA, 2002).
A hanseníase é uma doença de notificação compulsória e investigação
obrigatória em todo o território brasileiro. De caráter infeccioso, possui tratamento
eficaz e apesar de raramente levar o indivíduo a óbito, tem um elevado potencial
incapacitante e deformante caso não seja tratada de forma adequada (BRASIL,
2008; PENNAL, 2011).
Com predomínio em adultos jovens, resulta em prejuízo econômico
relacionados à reabilitação e tratamento como também à perda de anos
produtivos (PENNAL, 2011). Provavelmente nenhuma outra doença causou um
estigma social tão intenso quanto a hanseníase, com danos psicológicos e morais
incalculáveis para os acometidos (PREVEDELLO, 2007).
A meta global determinada na 44ª Conferência Mundial de Saúde em 1991
era eliminar a hanseníase como problema de saúde coletiva até o ano 2000, o
que quer dizer menos de 01 doente por cada 10.000 habitantes. Em 2003, nove
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países ainda continuavam com o problema. O prazo foi postergado para 2005.
Porém em 2007, quatro países ainda não haviam cumprido o acordo. Em 2010,
dos três que restavam, Brasil, Nepal e Timor-Leste, o Nepal anunciou a
eliminação (BRASIL, 2012).
Dados de 2010 da OMS estimavam a existência de 1 milhão de portadores
de hanseníase e cerca de 2 a 3 milhões de pessoas portadoras de incapacidades
físicas devido à hanseníase, o que demonstra que a doença ainda constitui um
relevante problema de saúde coletiva, principalmente em nosso país, onde a
eliminação ainda não foi possível (BRASIL, 2012).
No Brasil, os parâmetros de endemicidade para o coeficiente de detecção
da hanseníase recomendados pelo Ministério da Saúde são os graus: < 0,20,
baixo; 0,2 -1, médio; 1 -2, alto; 2 -4, muito alto;

4, hiperendêmico; e, para o

coeficiente de detecção em menores de 15 anos, os parâmetros de endemicidade
são: < 0,05, baixo; 0,05 -0,25, médio; 0,25 -0,5, alto; 0,5 -1,0, muito alto; > 1,0,
hiperendêmico (BRASIL,2004; SOBRINHO,2008).
A situação epidemiológica da hanseníase no Brasil não é homogênea.
Existe uma grande variação nos coeficientes de prevalência (CP), detecção e
outros parâmetros nas várias regiões do país. Em 2013, a região Centro-Oeste foi
a que apresentou maior CP, 3,80 casos por 10.000 habitantes, seguidas pelas
regiões Norte com 3,07 casos por 10.000 habitantes e Nordeste, 2,22 casos por
10.000 habitantes. A região Sul já eliminou a doença e na região Sudeste apenas
o Espírito Santo permanece com o CP acima de 1 caso para cada 10.000
habitantes (SINAN/SVS-MS, 2014).
Sergipe possui o CP de 1,45 casos para cada 10.000 habitantes, maior que
a do Brasil que é de 1,42 casos em 10.000 habitantes, considerado alto de acordo
com os parâmetros determinados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004,
SINAN/SVS-MS, 2014)
Tinha-se a visão, durante a era pré-microbiológica, que a hanseníase era
hereditária, sendo esta hipótese descartada com a descoberta do bacilo causador
da doença em 1873 pelo médico norueguês Gerhard Henrick Armauer Hansen,
comprovando a natureza infecciosa da doença que recebeu o nome em sua
homenagem (PREVEDELLO, 2007; SARDINHAL, 2011).
O agente etiológico causador da hanseníase é uma bactéria intracelular
obrigatória das células macrófagos e de Schwann do sistema nervoso periférico,
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que se caracteriza como um bastonete reto ou ligeiramente encurvado de 1,5 a 8
micra de comprimento e 0,2 a 0,5 micra de largura. É dito álcool – ácido resistente
por se corar de vermelho pela fucsina e não se descorar por lavagem com álcool
e ácido (BAAR) (GOULART, 2002).
Denominado Mycobaterium leprae, o bacilo possui características que o
distingue de outras bactérias, como baixa temperatura de crescimento ideal,
velocidade de duplicação excepcionalmente lenta, incapacidade de ser cultivada
em meios artificiais e altíssimo tropismo por seus alvos celulares. Estas podem
ser explicadas por uma extensa redução evolutiva de seu genoma (COLE, 2001;
SARDINHAL, 2011; SCHALCHER, 2013). Possui um período de incubação de
aproximadamente 5 anos. O tempo de divisão binária (12 a 21 dias) e sua
localização intracelular obrigatória no sistema fagocítico-mononuclear imprimem o
caráter crônico da doença (GOULART, 2002).
Devido ao longo período de incubação citado, a hanseníase é considerada
uma doença de adultos, apesar da susceptibilidade das crianças a esta
enfermidade, principalmente quando da exposição precoce em condições de alta
transmissibilidade (IMBIRIBA, 2008; MELO, 2011). A faixa etária é então
considerada parâmetro de gravidade da endemia (LANA, 2007; MELO, 2011).
O contato com o bacilo se dá principalmente pelas vias aéreas superiores,
quando da convivência com doentes bacilíferos sem tratamento, principalmente
em ambiente domiciliar (BRASIL, 2002; MENDONÇA, 2008; VÉRAS, 2011).
Mas não é o simples contato com a bactéria que fará com que o indivíduo
desenvolva a doença. O bacilo de Hansen apresenta alta infectividade e baixa
patogenicidade. Acredita-se que na prática apenas 5% das pessoas que tem
contato com o Mycobacterium leprae desenvolvam a doença. Vários fatores como
genéticos, ambientais, taxa de exposição e vacinação têm influência neste
processo (MORAES, 2006).
A interação entre o bacilo e o sistema imune do hospedeiro é o que vai
determinar o curso clínico da infecção. Após a entrada no organismo, em
aproximadamente 95% dos casos, o sistema imune destrói o bacilo. Não
ocorrendo esta destruição, haverá o desenvolvimento de uma das várias
manifestações clínicas da doença (ARAÚJO, 2003).
Uma classificação foi proposta por Rabello no Congresso Internacional de
Hansenologia de Madrid em 1953. Esta leva em consideração dados clínicos e
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características das lesões de pele. As formas são divididas em: indeterminada,
tuberculóide, borderline e virchowiana (TEIXEIRA, 2008).
Quando a resposta do hospedeiro não permite uma classificação,
denomina-se indeterminada, que pode evoluir para cura ou dependendo da
capacidade de montar uma resposta imune, haja o desenvolvimento da clínica da
doença dentro das características de um dos polos (GOULART, 2002). Havendo
resposta imune celular plena (Th1), os indivíduos evoluem para hanseníase
tuberculóide, uma resposta celular parcial resulta em hanseníase borderline
(forma instável), uma resposta celular fraca com um predomínio da resposta tipo
Th2 (humoral) resulta na hanseníase virchowiana, forma mais grave da doença,
podendo haver comprometimento visceral em alguns casos. Nesta última, apesar
da grande produção de anticorpos específicos contra o Mycobacterium leprae, há
ineficácia em eliminar os bacilos (ARAÚJO, 2003; MENDONÇA, 2008;
BARRETO,2005; SINGH,2011).
Teixeira e colaboradores (2008) ressaltaram que a base para a
compreensão da hanseníase é o reconhecimento clínico, histológico e
imunológico de suas manifestações. A classificação de Ridley e Jopling (1966)
considera os achados histopatológicos e a intensidade da resposta celular. Por
esses critérios os pacientes são divididos em 6 categorias: indeterminada (I),
tuberculóide

(TT),

borderline-tuberculóide

(BT),

borderline-borderline

(BB),

borderline-lepromatosa (BL) e lepromatosa (LL). Sendo TT e LL considerados
dois polos estáveis e opostos, onde TT apresenta poucas e bem definidas lesões
cutâneas e LL proliferação descontrolada de bacilos, com muitas lesões e
infiltração extensa de pele e nervos. As três categorias borderline são
consideradas imunologicamente instáveis com características variando de um
polo a outro. Na sexta categoria, a indeterminada estão aqueles casos não
enquadrados em nenhum outro (MATHUR, 2011; MANANDHAR,2013).
Na forma clínica TT, o exame histopatológico mostra granuloma de células
epitelióides com participação de células gigantes tipo Langhans no centro da
lesão, e uma predominância de células TCD4+ no sítio, com pouca ou nenhuma
bactéria presente. A presença de linfócitos confere um halo denso contornando o
granuloma tuberculóide que se estende desde a derme profunda até a papilar,
podendo atingir a camada basal da epiderme (GOULART, 2002; BHAT, 2012).
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Na LL, o histopatológico mostra um extenso infiltrado de células de Virchow
(histiócitos-macrófagos como aspecto espumoso devido à grande quantidade de
lipídio em sua parede) repletas de bacilos e um predomínio de células TCD8+ no
sítio da lesão (OBADIA, 2011; BHAT, 2012).
No grupo borderline, a distinção do grupo de maior resistência (BT) para o
de menor resistência (BL) se dá pela redução progressiva na diferenciação de
macrófagos em células epitelióides, redução do número de linfócitos e aumento
de bacilos nos granulomas e nervos (GOULART, 2002; BOGLIOLO, 2006).
O comprometimento dos nervos periféricos é a característica principal da
doença (BRASIL, 2001). As alterações neurológicas ocorrem por lesões nos
troncos nervosos periféricos, causadas tanto pela ação direta do bacilo nos
nervos como pelos estados reacionais e manifestam-se por meio de dor e/ou
espessamento dos nervos periféricos, diminuição ou perda de sensibilidade e/ou
da força motora nas áreas com a inervação afetada. As lesões neurais, quando
não

diagnosticadas

e

tratadas

precoce

e

adequadamente,

levam

as

incapacidades, como por exemplo: mãos e pés insensíveis que possibilitam a
ocorrência de queimaduras, ferimentos, úlceras e fissuras, predispondo as
infecções que podem destruir as estruturas da pele, dos músculos e ossos e
provocar

deformidades.

As

estruturas

oculares

também

podem

ser

comprometidas em consequência de lesões neurais (DUARTE, 2009).
O controle desse agravo baseia-se no diagnóstico precoce e tratamento
com poliquimioterapia (PQT), fundamental para interromper sua transmissão
(CRESPO, 2014; DUARTE, 2009).
A OMS recomenda uma Classificação Operacional, para fins de
tratamento, na qual os pacientes são divididos em paucibacilares (PB), quando
apresentam um número menor ou igual a 5 lesões cutâneas e/ou com um tronco
nervoso acometido e multibacilares (MB), quando apresentam mais de 5 lesões
e/ou mais de um tronco nervoso acometido. Lembrando que os pacientes que
apresentarem baciloscopia do esfregaço dérmico positiva são classificados como
MB, independentemente do número de lesões cutâneas (BRASIL, 2002; VÉRAS,
2011).
Estudos demonstram que pela classificação operacional, alguns pacientes
são tratados inadequadamente. A histopatologia, o teste de Mitsuda, e a
baciloscopia do esfregaço dérmico são exames laboratoriais que podem auxiliar
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na correta classificação desses doentes. O problema é que não estão disponíveis
na maior parte dos serviços de saúde. É importante ressaltar que os exames
clínico-laboratoriais são essenciais para realizar o diagnóstico, mas não existe um
teste considerado padrão ouro, isso quer dizer, que isoladamente não existe um
que seja 100% sensível e específico para a correta classificação (BARRETO,
2007; CONTIN, 2011; TEIXEIRA, 2008).
O Ministério da Saúde define como caso de hanseníase para tratamento,
quando um ou mais dos seguintes achados estão presentes: lesão de pele com
alteração de sensibilidade, espessamento de tronco nervoso ou baciloscopia
cutânea positiva (BRASIL, 2000, 2002).
Em 1982 a OMS instituiu diferentes modalidades de PQT para o tratamento
de casos PB e MB. Para pacientes PB composto de seis doses, com 100mg
diárias de dapsona e dose supervisionada de 600mg mensais de rifampicina; para
os MB, dose diária de 100 mg de dapsona e 50 mg de clofazimina, e dose mensal
supervisionada de 600 mg de rifampicina e 300 mg de clofazimina, no total de 12
doses (BRASIL, 2002; CRESPO, 2014).

1.2 Pele

Além do comprometimento dos nervos periféricos, a hanseníase afeta a
pele, maior órgão do corpo humano, que possui uma camada epitelial de origem
ectodérmica, a epiderme, e uma conjuntiva de origem mesodérmica, a derme
(HAM, 1977; ROSS, 1995; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012).
Constituída por um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, a
epiderme é formada por cinco extratos celulares, que da profundidade à superfície
são: extrato basal, espinhoso, granuloso, lúcido e córneo. Quatro tipos de células
compõem a camada mais externa da pele: os queratinócitos, células mais
abundantes deste epitélio e responsáveis pela produção de queratina; os
melanócitos, encontrados principalmente no extrato basal, responsáveis pela
produção de melanina; as células de Langerhans, células apresentadoras de
antígenos derivadas da medula óssea e as células de Merkel que têm relação
com fibras nervosas amielínicas e são responsáveis pela percepção sensorial
(GARTNER, HIATT, 2007; PROKSCH, 2008)
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A derme segue em profundidade à epiderme, fixando-se a esta através de
numerosas projeções denominadas papilas dérmicas. É constituída de duas
camadas, a papilar, mais superficial e delgada formada por tecido frouxo e a
reticular, mais profunda e espessa formada por tecido conjuntivo denso (HARRIS,
2003; KIERSZENBAUM, 2004).
É na camada reticular que se encontram as estruturas derivadas da
epiderme, ou seja, os folículos pilosos, glândulas sebáceas e sudoríparas.
(ROSS, 1995; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012).
Os constituintes da derme são classificados em três componentes: celular,
fibroso e interfibrilar. As células são leucócitos (que vêm de outros locais podendo
permanecer temporariamente neste tecido), macrófagos, plasmócitos, fibroblastos
e mastócitos. Os fibroblastos são responsáveis pela produção de proteínas:
colágeno

e

elastina,

como

também

dos

glicosaminoglicanos

(GAG),

proteoglicanos e glicoproteínas multiadesivas que farão parte da matriz. As fibras
encontradas na derme são as colágenas, elásticas e reticulares. As fibras
colágenas são as mais abundantes e representam 90% da massa da derme. As
fibras elásticas estão em menor quantidade quando comparadas com as
colágenas, porém, bem distribuídas. A região interfibrilar está formada por
proteoglicanos, que apresentam um aspecto gelatinoso e serve para união entre
as fibras da derme (HARRIS, 2003).
Na camada papilar da derme as fibras colágenas são mais delgadas,
contendo predominantemente moléculas de colágeno do tipo I e tipo III, e as
fibras elásticas são semelhantes a fios e formam uma rede irregular. A camada
reticular é caracterizada por feixes mais grossos e irregulares de colágenos e
fibras elásticas mais grosseiras. As duas camadas contêm muitas fibras do
sistema elástico, responsáveis em parte pela elasticidade da pele. As fibras de
colágeno e as fibras elásticas formam linhas regulares de tensão na pele, as
linhas de Langer (JUNQUEIRA, 1980).

1.3 Matriz extracelular

Bastante complexa, a matriz extracelular dos tecidos e órgãos forma uma
estrutura tridimensional consistindo em diferentes combinações de proteínas
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fibrosas (colágeno e elastina) e componentes não fibrosos, como os
proteoglicanos e as proteínas não colgênicas (JOZSA, 1991; QUINDERÉ, 2008)
A matriz extracelular possui várias funções, tais como: 1) promover
estresse tensil e elasticidade tecidual, 2) contribuir para a manutenção da
dinâmica de fluidos no interstício, 3) propiciar efetiva troca gasosa, 4) controlar a
função celular através de sua ligação com fatores de crescimento, quimiocinas,
citocinas e interação com receptores de superfície, e 5) remodelamento e reparo
tecidual. A fragmentação e a desorganização da matriz extracelular podem
acarretar na formação de edema intersticial e, eventualmente, edema alveolar
grave (PELOSI, 2007).
Existem dois sistemas de fibras. O colágeno, formado por fibras colágenas
e reticulares e o elástico composto por fibras elásticas, eulanínicas e oxitalânicas
(ROSS,1995). As fibras colágenas constituem o principal componente da matriz
extracelular. Sua estrutura em forma de tripla hélice, composta de três cadeias
polipeptídicas entrelaçadas, proporciona a resistência à tração que se encontra na
matriz extracelular. Ao microscópio óptico são visualizadas como estruturas
onduladas de largura variável e tamanho indeterminado. Apesar da ampla
diversidade dos tipos de fibras colágenas, os tipos I, II, III, IV, V e VI representam
as principais fibras (ROCCO, 2001, SANTOS, 2006, OTANNI, 2002).
As fibras colágenas tipo I são mais espessas e de cor branca.
Correspondem a cerca de 90% do colágeno corporal e proporcionam resistência à
força , tensão e estiramento estando localizadas principalmente na pele , osso ,
tendão, ligamentos, dentina, entre outros (ROCCO, 2001;SANTOS, 2006,
OTANNI, 2002). As do tipo III estão presentes no tecido conjuntivo frouxo e nos
órgãos, músculo liso, endoneuro, vasos sanguíneos e pele fetal. Estas formam
fibras reticulares, organizadas como uma rede frouxa de finas fibras propiciando
uma plataforma de sustentação para células especializadas de vários órgãos e
vasos sanguíneos (CALVI, 2012) As fibras de colageno tipo IV estão localizadas
principalmente na membrana basal e funciona como um importante regulador da
morfogênese, essencial para a regulação da adesão, migração e sobrevivência de
diversos tipos celulares (QUINDERÉ, 2008; ROBBINS & COTRAN, 2005). A
deposição de colágeno em um determinado local não depende apenas da sua
síntese, mas também da sua degradação. Por conseguinte, a matriz extracelular é
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uma estrutura dinâmica cujo equilíbrio entre a síntese e degradação dos
componentes é necessária para sua manuntenção (SANTOS, 2006).
As fibras oxitalânicas consistem em feixes de microfibrilas de 10 nm de
diâmetro

compostas

de

diversas

glicoproteínas,

entre

as

quais

uma

macromolécula denominada fibrilina, (ROSS, 1995; JUNQUEIRA; CARNEIRO,
2012). Esta glicoproteína, possui uma estrutura molecular semelhante à maioria
das outras proteínas componentes da matriz extracelular. Esse tipo de fibra é o
principal componente das microfibrilas, existindo em duas isoformas: fibrilina I e
fibrilina II que apresentam um elevado número de resíduos de cistina. A fibrilina
está envolvida com pontes de dissulfeto, que são importantes para estabilizar a
conformação nativa das microfibrilas, ocorrendo também, às ligações cruzadas,
devido às modificações de ácido glutâmico, o que torna as microfibrilas
extremamente insolúveis (CARVALHO; RECCO-PIMENTEL, 2007). As fibrilinas
formam o arcabouço necessário para a deposição da elastina. Fibrilinas
defeituosas resultam na formação de fibras elásticas fragmentadas. As fibras
oxitalânicas associam-se perpendicularmente à membrana basal do epitélio e
entre si, formando uma emaranhada rede. Podem ser encontradas nas fibras da
zônula do olho e em certos locais da derme, onde conecta o sistema elástico com
a lâmina basal. Estas fibras não possuem elasticidade, mas são altamente
resistentes às forças de tração (ROSS, 1995; JUNQUEIRA, CARNEIRO, 2012).
À medida que ocorre uma deposição irregular da proteína elastina entre as
fibras oxitalânicas, as mesmas vão se espessando e se transformando em fibras
elaunínicas. Estas fibras são encontradas ao redor das glândulas sudoríparas e
na derme (ROSS, 1995; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012).
A matriz extracelular também é caracterizada pela presença das
anisotropias ópticas, que são fenômenos de ordem espectral conhecido pelo
dicroísmo e birrefringência. O dicroísmo ocorre quando apenas um filtro
polarizador é colocado no sistema. Ele é expresso pela diferença de absorção do
objeto em duas direções de deslocamento do feixe de luz no próprio objeto, um
perpendicular ao outro. No entanto, quando os dois filtros, o polarizador e o
analisador se cruzam perpendicularmente e dependendo da diferença entre os
índices de refração do objeto, então se observa a birrefringência. De maneira
prática

e

objetiva,

os

componentes

macromoleculares

birrefringentes

anisotrópicos apresentam brilho colorido ou não, sob o efeito do plano de luz
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polarizada (PPL). Isso promove um realce desses materiais em detrimento a
outros não birrefringentes (isotrópicos), que ficam indistintos em um fundo escuro.
As células musculares estriadas, espermatozoides de algumas espécies animais,
paredes celulares, amido, colágenos e moléculas de DNA e RNA são exemplos
de materiais biológicos estudados através da microscopia de polarização (VIDAL,
1990). As fibras colágenas são birrefringentes por serem constituídas de
moléculas alongadas dispostas em paralelo, aparecendo brilhantes contra um
fundo escuro ao serem analisadas ao microscópio de polarização (ROCCO, 2001,
SANTOS, 2006, OTANNI, 2002).
Segundo Vidal (1990 e 1995), em se tratando do colágeno, a microscopia
de polarização pode dar informações de natureza micromorfológica, pois
evidencia esta glicoproteína pela sua birrefringência, que é causada devido a
fatores de birrefringência intrínseca e textural ou de forma. A birrefringência
intrínseca corresponde às médias de todas às transições de elétrons entre as
ligações peptídicas, estabelecendo informações sobre a direção de vibração e
ressonância dos elétrons da região de ligação peptídica na molécula de colágeno
ao longo da fibra. Já a birrefringência textural ou de forma, depende da geometria
das moléculas, das concentrações dos componentes dos feixes de colágeno e
das diferenças entre seus índices de refração.

1.4 Justificativa

Segundo Gallo e colaboradores (2006), a hanseníase é uma doença
poligênica, influenciada também por fatores ambientais. Dessa forma ressaltamos
a importância deste trabalho para a saúde coletiva no estado de Sergipe, já que
existe uma escassez deste tipo de estudo na literatura regional.
Sergipe tem sido um estado onde a presença da hanseníase é de caráter
endêmico. Embora tal fato já seja conhecido de há muito tempo, um quadro a
respeito do perfil histopatológico da doença ainda necessita de maiores estudos.
Esta pesquisa consiste, portanto numa oportuna colaboração científica, em que o
conhecimento histopatológico da doença ao lado do estudo da organização
molecular dos componentes fibrosos e medidas morfométricas das fibras
colágenas, estarão sendo correlacionados com as características clínicas da
doença.
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2 OBJETIVOS
2.1 Geral

Estudar a morfologia e a morfometria das fibras colágenas da matriz
extracelular de biópsia de indivíduos com hanseníase dos polos tuberculóide e
virchowiano.

2.2 Específicos
• Caracterizar as fibras colágenas de acordo com tipo, disposição, distribuição e
morfologia nos polos tuberculóide e virchowiano da hanseníase, fazendo um
estudo comparativo entre eles.
• Quantificar as fibras colágenas e caracterizar sua relação com o perfil
histológico da hanseníase através da morfometria.
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RESUMO

A hanseníase ainda se constitui em um relevante problema de saúde coletiva, em
vista de sua prevalência, morbidade e mortalidade determinadas por suas
complicações e seu enorme impacto social e econômico. É uma doença crônica,
infecciosa com período de incubação prolongado, causada pelo Mycobacterium
leprae, parasita intracitoplasmático obrigatório, que afeta nervos periféricos e
pele. Conhecer o padrão histológico da lesão é de extrema importância para a
base do conhecimento, caracterização e tratamento adequado da doença. A
presente pesquisa teve como objetivo estudar a morfologia e a morfometria das
fibras colágenas da matriz extracelular de biópsia de indivíduos com hanseníase
dos polos tuberculóide e virchowiano. As análises foram realizadas através de
imagens capturadas por câmera de vídeo acoplada a um microscópio de luz. A
partir das imagens foi realizada a análise morfométrica das fibras colágenas
através do programa computacional Image J®. As informações foram codificadas
e digitadas em um banco de dados para tratamento estatístico. Foram observadas
diferenças significativas no padrão de infiltrado inflamatório, na distribuição das
fibras colágenas e densidade de colágeno entre as formas polares da
hanseníase. A forma tuberculóide é caracterizada por infiltrado inflamatório com
múltiplos granulomas bem formados e delimitados, constituídos basicamente por
linfócitos e macrófagos epitelióides. Intenso infiltrado inflamatório é observado na
hanseníase virchowiana, distribuido de forma difusa, formado por placas
irregulares com limites mal definidos, compostas em grande parte por macrófagos
espumosos. Nos dois polos da doença, há predominância de fibras de colágeno
tipo I disposto de forma entrelaçada. Fibras de colágeno tipo III são distribuídas
de forma homogênea entre as do tipo I, porém em proporção inferior. O colágeno
tipo III é mais abundante na forma virchowiana do que na forma tuberculóide. O
grau de colagenização é maior na hanseníase tuberculóide se comparado ao polo
virchowiano da doença.

Palavras-chave: Hanseníase; Histoquímica; Colágeno; Matriz Extracelular;
Histopatologia
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INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma doença granulomatosa crônica, de caráter
infeccioso, de notificação compulsória e investigação obrigatória em todo o
território brasileiro. Possui tratamento eficaz e apesar de raramente levar a óbito,
tem um elevado potencial incapacitante e deformante se não tratada de forma
adequada (1, 2).
A doença ainda permanece como um relevante problema de saúde
coletiva, principalmente em nosso país, onde a eliminação, acordada em
conferência mundial para o ano 2000 não ocorreu até o presente. (3,4).
Sergipe possui um coeficiente de prevalência de 1,45 casos por cada
10.000 habitantes, maior que o do Brasil que é de 1,42 casos em 10.000
habitantes, considerado alto de acordo com os parâmetros determinados pelo
Ministério da Saúde, que preconiza um valor de menos de 01 doente em 10.000
habitantes (5,6).
O agente etiológico causador da hanseníase é uma bactéria
intracelular obrigatória das células macrófagos e de Schwann do sistema nervoso
periférico, denominado Mycobacterium leprae (7). O contato com o bacilo ocorre
principalmente pelas vias aéreas superiores, quando da convivência com doentes
bacilíferos sem tratamento, principalmente em ambiente domiciliar (8, 9,10). A
interação entre o bacilo e o sistema imune do hospedeiro é o que vai determinar o
curso clínico da infecção (11).
A resposta imune celular e os achados histopatológicos são os critérios
utilizados na classificação de Ridley e Jopling (1966) para o enquadramento da
doença em 6 categorias: indeterminada (I), tuberculóide (TT), borderline-
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tuberculóide (BT), borderline-borderline (BB), borderline-lepromatosa (BL) e
lepromatosa (LL). As categorias TT e LL são consideradas dois pólos estáveis e
opostos, em que a TT apresenta poucas e bem definidas lesões cutâneas e a LL
proliferação descontrolada de bacilos, com muitas lesões e infiltração extensa de
pele e nervos. As três categorias borderline são consideradas imunologicamente
instáveis com características variando de um polo a outro. A sexta categoria, a
indeterminada está entre aqueles casos não enquadrados em nenhum outro
(12,13,14).
O comprometimento dos nervos periféricos é a característica principal
da doença (15). Além disso, a hanseníase afeta a pele, maior órgão do corpo
humano (16 ,17,18).
A derme é possui duas camadas; a papilar, mais superficial e delgada,
formada por tecido conjuntivo frouxo, e a reticular, mais profunda e espessa
formada por tecido conjuntivo denso (19,20). Os componentes da estrutura da
derme são classificados em três tipos: celular, fibroso e interfibrilar. Os tipos de
fibras na derme são: colágenas, elásticas e reticulares. As fibras colágenas são
as mais abundantes e representam 90% da massa da derme. (19).
Na camada papilar da derme as fibras colágenas são mais delgadas,
contendo predominantemente moléculas de colágeno do tipo I e tipo III. Já a
camada reticular é caracterizada por feixes mais espessos e irregulares de
colágenos (21).
As fibras colágenas possuem estrutura em forma de tripla hélice,
composta de três cadeias polipeptídicas entrelaçadas, que proporcionam
resistência à tração da matriz extracelular. Ao microscópio óptico são visualizadas
como estruturas onduladas de largura variável e tamanho indeterminado.

19

(22,23,24). São birrefringentes por serem constituídas de moléculas alongadas
dispostas em paralelo, aparecendo brilhantes contra um fundo escuro ao serem
analisadas ao microscópio de polarização (22,23).
Segundo Gallo e colaboradores, a hanseníase é um doença poligênica,
influenciada também por fatores ambientais. Dessa forma ressaltamos a
importância deste trabalho para a saúde coletiva no estado de Sergipe, já que
existe uma escassez deste tipo de estudo na literatura regional.
Sergipe tem sido um estado onde a presença da hanseníase é de
caráter endêmico. Embora tal fato já seja conhecido de há muito tempo, um
quadro a respeito do perfil histopatológico da doença ainda necessita de maiores
estudos. Esta pesquisa consiste, portanto, numa oportuna colaboração científica,
em que o conhecimento histopatológico da doença ao lado do estudo da
organização molecular dos componentes fibrosos e medidas morfométricas das
fibras colágenas, estarão sendo correlacionados com as características clínicas
da doença.
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MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida após aprovação pelo Comitê de Ética e
Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe (CEP/UFS)
sob o protocolo nº CAAE- 0175.0.107.000-11 (anexo A). Foram respeitados todos
os itens preconizados pela resolução 196/96 do Conselho Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEPE).
Trata-se de um estudo do tipo experimental e descritivo, tendo sido a
primeira etapa do trabalho realizada no Memorial Prof. Dr. Nestor Piva alocado no
Centro das Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Tiradentes. A
segunda parte da pesquisa foi realizada no Laboratório de Morfologia e Patologia
Experimental da Universidade Tiradentes e Laboratório de Biologia Celular e
Estrutural do Departamento de Morfologia da Universidade Federal de Sergipe.
Foram selecionados 20 blocos de parafina, biópsias de lesão da face
anterior do antebraço direito de pacientes adultos do sexo masculino com
diagnóstico de hanseníase, no Memorial Prof. Dr. Nestor Piva, alocado no Centro
de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade Tiradentes (UNIT).
Destes, 10 enquadrados no polo tuberculóide e 10 no polo virchowiano da
doença. A partir destes blocos foram realizados em micrótomo cortes histológicos
de forma seriada de 5 µm de espessura.
Foram obtidas 5 lâminas para cada tipo de coloração por indivíduo
pertencente a cada polo, perfazendo um total de 200 lâminas.
Dos

cortes

histológicos

obtidos

da

microtomia,

100

foram

desparafinizados, hidratados e corados pela hematoxilina de Harris durante 4
minutos, lavados em água destilada e diferenciados em etanol 70% durante 1
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minuto. A seguir foram contra-corados em solução de eosina durante 1 minuto,
lavados em água destilada, secados ao ar, clarificados em xilol e montados em
Entelan (Merck), (26).
Para esta coloração foi realizada uma análise descritiva, levando em
consideração o infiltrado inflamatório, formação de granuloma, tipos celulares e
caracterização do epitélio dérmico.
Os outros 100 cortes histológicos procedentes da microtomia após a
desparafinização e hidratação foram corados pela solução de picrosírius (SíriusRed f 3B 200) a 0,1% em solução saturada de ácido pícrico), durante 20 minutos,
lavados rapidamente em água destilada, contra corados pela hematoxilina de
Harris durante 10 minutos e submetidos a 3 banhos rápidos em água destilada.
Em seguida, foram desidratados em uma série etanólica crescente, clarificados
em xilol e montados em Entelan (Merck), (26)
Para a análise descritiva com esta coloração foram utilizados
parâmetros como tipo de fibra colágena predominante, espessura, disposição e
morfologia destas fibras.
A partir das imagens obtidas das lâminas coradas com picrosíriushematoxilina, foi realizada a análise morfométrica das fibras colágenas através do
programa computacional Image J® (disponibilizado gratuitamente pelo National
Institute of Health, USA- http://rsb.info.nih.gov/nih-image/), que viabilizam as
aferições das densidades ópticas e dos ângulos de diferentes regiões da pele nas
fotomicrografias, obtendo-se medição do diâmetro e densidade das fibras
colágenas.

No software Imagej, pode-se utilizar o plugin, chamado k-means

clustering, o qual permite a segmentação por conglomerados representados
espacialmente por diferentes sistemas de cor, sendo dessa maneira, possível
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quantificar o colágeno. A análise morfométrica foi feita do percentual de fibras
colágenas por densidade de cor.
Para análise estatística foi elaborada uma planilha eletrônica dos dados
no Microsoft Excel®. Estes dados foram trabalhados em um aplicativo eletrônico
denominado Instat. A comparação entre os dois grupos foi realizada pelo teste de
Mann-Whitney. Foi utilizado como limite de significância um valor de p menor ou
igual a 0,05.
As análises foram realizadas através de imagens capturadas por
câmera de vídeo da marca Olympus acoplada a um microscópio de luz da mesma
marca, com um aumento de 100 X. Para análises das anisotropias ópticas foram
usados filtros polarizadores.
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RESULTADOS

Em cortes histológicos corados com hematoxilina-eosina, na forma
tuberculóide foram observados múltiplos granulomas bem formados com nítida
delimitação, distribuídos na derme papilar e reticular (Fig.1-A).
Em algumas áreas os granulomas pareciam se apresentar em situação
perianexial ou próxima aos anexos cutâneos (Figs.1-B e C). Além disso, foi
observado com relativa frequência a formação de granulomas perineurais
promovendo infiltração de fibras nervosas periféricas por células inflamatórias,
bem como edema proeminente do tecido neural (com intensa e nítida de
degeneração Walleriana) (Fig.1-D)
Os granulomas eram formados basicamente por um conjunto de
células, algumas redondas, com cromatina densa e núcleos que ocupavam
praticamente todo o citoplasma, interpretadas como linfócitos. Outras células
eram fusiformes e ovaladas, com núcleos volumosos de cromatina finamente
dispersa e citoplasma abundante e eosinofílico, interpretadas como macrófagos
epitelióides.
Ocasionalmente foram encontradas células gigantes multinucleadas
com núcleos periféricos dispostos “em colar” compatíveis com células de
Langhans.
As formações granulomatosas estavam dispostas em uma matriz de
tecido conjuntivo fibroso densamente colagenizado, composto por feixes de fibras
colágenas entrelaçadas, espessas e desordenadas, associadas às células
fusiformes

com

núcleos

alongados, bem

corados,

citoplasma

indistinto,
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esparsamente distribuídas, consistentes com fibroblastos maduros. Era escassa a
presença de vasos sanguíneos que em sua maioria exibia um arranjo capilar.
O epitélio de revestimento dérmico exibia poucas alterações dignas de
nota, expressas principalmente por ocasionais focos acantóticos. Em alguns
espécimes foi evidenciado acúmulo de pigmento acastanhado, grosseiro no
citoplasma de queratinócitos basais, consistente com melanina.
Na forma virchowiana havia intenso infiltrado inflamatório na derme
papilar e reticular. Esse infiltrado inflamatório se distribuia ora difusamente, ou
formando placas de limites irregulares e mal definidos (Fig.2- A).
Nessas áreas de infiltração o tecido conjuntivo era de aspecto frouxo e
edematoso contrastando com os feixes grosseiros de fibras colágenas dispostos
marginalmente. Caracteristicamente, a infiltração inflamatória disposta na derme
papilar encontrava-se separada da epiderme por uma faixa estreita de tecido
conjuntivo hialino denominado zona de Unna. (Fig.2-B)
O tecido conjuntivo fibroso do estroma era relativamente bem
vascularizado com presença de múltiplos capilares de morfologia e calibre
variados dispostos de forma irregular nas margens das placas inflamatórias.
(Fig.2-C).
Nas áreas de infiltração de padrão difuso, o estroma de tecido
conjuntivo era indistinto e edematoso, contrapondo-se ao estroma fibroso denso
observado entre os focos quando da disposição inflamatória em placas.
Em

algumas

áreas,

as

placas

inflamatórias

apresentavam-se

compostas como lençóis de células ovoides ou poligonais, volumosas, com
citoplasma fracamente eosinofílico e finamente granular, bem como núcleos
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picnóticos

rechaçados

para

a

periferia,

interpretados

como

macrófagos

pseudoxantomatosos ou espumosos (Fig.2-D).
Nos cortes corados com picrosírius – hematoxilina foi observado nos
casos de hanseníase tuberculóide, que o tecido conjuntivo estromal apresentava
intensa

deposição

de

fibras

colágenas

exibindo,

predominantemente,

birrefringência amarelo-ouro compatível com colágeno tipo I (Fig.3-A). Essas
fibras se depositavam entre os granulomas tuberculóides de maneira compacta e
notadamente entrelaçada, e mostravam aparência espessa e grosseira, com
disposição levemente ondulada (Fig.3- B). Também foram identificadas fibras e
fibrilas delgadas e mais delicadas, com arranjo também entrelaçado, mas de
birrefringência esverdeada, sendo interpretadas como colágeno tipo III. Essas
estavam distribuídas de forma homogênea entre as primeiras, porém em
proporção notadamente inferior. Circunjacente aos granulomas, evidenciava-se a
deposição de estreita faixa de tecido conjuntivo fibroso composto por feixes
menos espessos de fibras colágenas predominantemente do tipo I com
disposição paralela, conferindo, por vezes, um aspecto morfoarquitetural vorticilar
(Fig.3-C). No interior dos granulomas, as fibras colágenas eram bastante
escassas e não foram visualizadas sob luz polarizada (Fig. 3-A/B).
Nos cortes histológicos de hanseníase virchowiana, a densidade de
colágeno variou de escassa à moderada, com claro predomínio de feixes de fibras
colágenas tipo I, arranjados difusa e entrelaçadamente no tecido conjuntivo
estromal, com rara ocorrência de fibras dispostas paralelamente (Fig.4-A). Estas
exibiam espessura variável, se apresentando ora espessas e grosseiras ora mais
delgadas e delicadas, enquanto a densidade na deposição de colágeno também
era bastante heterogênea, sendo caracterizada por áreas de maior condensação
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fibrosa intercaladas com áreas de escassa deposição de colágeno (Fig. 4-B).
Foram identificadas fibras e fibrilas de colágeno tipo III, nitidamente mais
abundantes que na forma tuberculóide, especialmente em áreas de maior
densidade de colágeno. A espessura, quantidade e distribuição das fibras
colágenas tipo III se mostrou amplamente variável entre os casos. Deve ser
destacado que a zona hialina disposta em faixa subepitelial tipicamente
observada nesta forma polar de hanseníase (faixa de Unna) exibiu formação de
fibrilas bastante delgadas e delicadas de colágeno tipo I.
A análise morfométrica mostrou que o grau de colagenização foi
significativamente menor no polo virchowiano da hanseníase do que no polo
tuberculóide da doença no presente estudo (Fig.5).
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DISCUSSÃO

A hanseníase apresenta um amplo espectro de manifestações clínicas
e histopatológicas, baseada na habilidade do hospedeiro de desenvolver uma
resposta imune celular de maior ou menor eficiência contra o Mycobacterium
leprae (27,28). Cada espectro de manifestação clínica da doença está
representado por alterações histopatológicas típicas, que parecem resultar da
interação entre o micro-organismo e o sistema imunológico hospedeiro. Nesse
sentido, dois polos estáveis são definidos dentro do espectro; pacientes cuja
resposta imunológica ao Mycobacterium é fundamentalmente do tipo celular estão
enquadrados no polo denominado de tuberculóide, enquanto que, no outro
extremo, estão os pacientes cuja resposta imunológica é predominantemente
humoral, classificados na forma virchowiana ou lepromatosa da doença (29,30). O
grupo borderline da hanseníase é instável e a distinção entre um grupo de maior
resistência (Borderline-tuberculóide) para um de menor resistência (borderlinelepromatoso) está baseada na redução progressiva na diferenciação de
macrófagos em células epitelióides, diminuição do número de linfócitos e aumento
do número de bacilos nos granulomas e nervos (7,31). A ausência ou escassez
de diferenciação de macrófagos em células epitelióides, provavelmente ocorre em
resposta à secreção inconspícua de IFN-

in loco. Contudo, a presença frequente

de histiócitos pseudoxantomatosos nas biópsias de hanseníase virchowiana
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observada neste trabalho corrobora relatos anteriores de SUZUKI et al (2006).
Estes macrófagos também denominados espumosos, de acordo com Alter,2008 e
Fink, 2010, são formados devido à grande quantidade de lipídio em sua parede, e
também são comumente ricos em bacilos. Parece clara a relação entre os
achados histopatológicos observados nas diferentes formas de hanseníase e a
resposta imunológica e manifestações clínicas do hospedeiro à infecção pelo
micro-organismo. Desse modo, o estudo das características histopatológicas da
hanseníase torna-se relevante, visto que pode fornecer subsídios importantes
para a melhor compreensão não apenas da patogenia da doença, como também
da sua multiplicidade de apresentações clínicas e de seu comportamento
biológico (35).
No presente estudo, a forma tuberculóide foi caracterizada pela
formação de múltiplos granulomas bem definidos, compostos por macrófagos
epitelióides e linfócitos, enquanto que na virchowiana, não houve formação de
granulomas típicos, mas sim infiltração inflamatória rica em macrófagos
pseudoxantomatosos. Estes dados concordam com alguns achados descritos na
literatura (29,36,37).
Tem sido relatado que o padrão de resposta imunológica ao
Mycobacterium leprae, celular (Th1) ou humoral (Th2), está intimamente
associada às características histopatológicas observadas nas formas tuberculóide
e virchowiana da hanseníase (38). Desta maneira, citocinas secretadas pelos
linfócitos T helper nas respostas Th1, como Interferon

(IFN- ), interleucina 2

(IL-2) e sintase de óxido nítrico induzida (iNOS), parecem ser responsáveis pela
cadeia de achados morfológicos tipicamente encontrados na hanseníase
tuberculóide (39). De fato, o IFN-

tem sido apontado como a principal citocina
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responsável pela transformação dos macrófagos convencionais em células
epitelióides (40), justificando o acúmulo deste fenótipo celular específico na forma
tuberculóide da hanseníase. Além disso, também foi relatado o aumento na
expressão do RNAm (RNA mensageiro) de citocinas como IL-8 e proteína
quimiotática de monócitos-1 (MCP-1) em células T helper de formas tuberculóides
da hanseníase, o que determinaria recrutamento contínuo e imobilização dos
macrófagos e células epitelióides na derme afetada (41). Deve ainda ser
destacado que esse recrutamento contínuo e mobilização de macrófagos/células
epitelióides resultam em intensa atividade fagocítica e consequente formação do
granuloma, impedindo, por consequência, a proliferação do bacilo. O colar de
linfócitos, a maioria deles representados por células T helper (CD4+) e, em menor
quantidade, linfócitos T citotóxicos (CD8+), provavelmente seria formado em
resposta a ação proliferativa autócrina (em células T helper) e parácrina (em
células T citotóxicas) da interleucina-2 (IL-2) (42,43).
Por outro lado, no polo virchowiano, a indução de resposta humoral
parece estar relacionada ao padrão de citocinas secretadas pelos linfócitos T
helper, representadas pela IL-4, IL-5 e IL-10, denominada resposta Th2 (40,41). A
IL-4 diminui a expressão dos TLR2 (receptores de reconhecimento do patógeno
durante a resposta imune inata), enquanto a IL-10 suprime a produção de IL-12,
reduzindo substancialmente o infiltrado de linfócitos TCD8+ nas lesões e
impedindo a formação dos granulomas (7,9). Há indícios de que a ativação de
linfócitos T helper pode estar deficiente nesta forma de hanseníase, uma vez que
tem sido relatada a redução tanto na participação de células HLA-Dr positivas
(células apresentadoras de antígeno que dão início a resposta imune adaptativa)
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quanto na expressão de IL-2R (receptor da interleucina 2), bloqueando, pelo
menos parcialmente, a ativação ou expansão clonal dessas células (44).
Desse modo, é possível inferir que as diferenças nos padrões
morfológicos observados representam tão somente a reação dos tecidos
hospedeiros ao tipo de resposta imunológica deflagrada contra a infecção pelo
Mycobacterium leprae. Além disso, por ser um micro-organismo de parasitismo
eminentemente intracelular, a indução de uma resposta humoral, caracterizada
pela produção em massa de anticorpos, parece ser ineficaz em debelar o
patógeno. Contrariamente, a resposta celular constitui um mecanismo muito mais
eficiente, uma vez que permite a eliminação ou contenção do bacilo. Esses dados
também são consistentes com o fato de que a quantidade de bacilos observada
em biópsias de hanseníase virchowiana é expressivamente maior que na
tuberculóide (45).
De maneira geral, os lepromas (placas granulomatosas) observados
neste estudo estavam separados da epiderme por uma faixa de tecido conjuntivo
hialino denominada zona de Grenz ou faixa de Unna. Achados histológicos
similares também foram citados em outros estudos (7,46). Martens, Klingmüller
(1984) descreveram as principais características ultraestruturais desta zona,
representadas por: a) feixes de fibrilas delgadas em forma de banda dispostas em
plano horizontal abaixo da epiderme; b) escassos feixes, bastante curtos e
extremamente delgados em disposição perpendicular; c) o diâmetro das fibras
colágenas aumenta à medida que se distanciam da epiderme; d) a maioria das
células encontradas nesta camada é de fibroblastos e ocasionais macrófagos,
contendo alguns poucos bacilos em seu interior.

31

Deve ser ressaltado que, apesar dos aspectos morfoestruturais da
faixa de Unna serem bem reconhecidos, os mecanismos fisiopatológicos que
determinam a sua formação ainda são desconhecidos. Contudo, Martens,
Klingmüller (1984) relataram que a espessura desta zona histológica parece
guardar uma relação estreita com a espessura da epiderme, tendendo a diminuir
com a progressão da doença, o que sugere uma provável relação entre a os
mecanismos patológicos envolvidos na modulação da proliferação epitelial e os
fenômenos fibroplásicos que levam ao desenvolvimento da faixa de Unna. No
entanto, mais estudos parecem ser necessários a fim de esclarecer os
mecanismos patogenéticos de formação desta zona hialina subepitelial, bem
como seu significado clínico.
O envolvimento e alteração morfológica de fibras nervosas periféricas
foi um achado histopatológico frequente no presente trabalho, em ambas as
formas polares da hanseníase, o que vem corroborar estudos prévios relatados
na literatura (48). De acordo com Mantellini (2006), as principais alterações
morfológicas secundárias a inflamação perineural são o edema (a curto prazo) e a
fibrose (a médio e longo prazo). Estas alterações promovem o rápido
espessamento do nervo, causando aumento da pressão no compartimento interno
e gerando isquemia. Além disso, a fibrose é a principal causa de danos
irreversíveis ao nervo periférico em pacientes com hanseníase, impedindo seu
deslizamento e estiramento com o movimento da articulação (49,50).
É importante ressaltar que a neuropatia periférica é responsável por
deformidades e deficiências apresentadas por muitos portadores da doença.
Essas lesões nervosas são caracterizadas por infiltrado crônico ou subagudo,
contendo células epitelióides ou repletos de bacilos (9).
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Embora haja comprometimento dos nervos periféricos em todas as
formas de hanseníase, a forma tuberculóide é caracterizada pela precoce perda
sensorial e disfunção neural (51). Apesar disso, nesta forma é observado um
menor número de nervos afetados, enquanto na forma Virchowiana há
comprometimento de mais troncos nervosos de forma lenta e gradual (52).
Ainda de especial interesse é o fato de que muitos autores relatam que
o infiltrado inflamatório característico da hanseníase parece estar disposto em
situação perianexial ou próxima aos anexos cutâneos (53), como observado no
presente estudo. Obadia (2011) ainda ressalta que a identificação deste achado
morfológico pode ser extremamente útil para o estabelecimento do diagnóstico de
formas indeterminadas da doença.
Tem sido relatado que na camada papilar da derme as fibras colágenas
são mais delgadas, contendo moléculas de colágeno do tipo I e tipo III. A camada
reticular é caracterizada por feixes mais grossos e irregulares de colágenos, e
predominam nitidamente moléculas tipo I (55,56). Contudo, apesar da maioria dos
casos analisados apresentarem fibras de colágeno tipo I e tipo III, não foi
observada diferença expressiva entre o padrão de deposição de colágeno
evidenciado na derme papilar e reticular. Embora a justificativa para este dado
não esteja clara, é possível que as alterações histopatológicas do colágeno da
derme papilar que determinam a formação da faixa de Unna tenham levado a
alterações das moléculas de colágeno depositadas, seja no padrão de
birrefringência seja no ritmo do turnover do colágeno (reduzindo sua degradação
e consequente acúmulo de colágeno tipo I em detrimento do tipo III). No entanto,
estudos posteriores são necessários para melhor elucidação deste fenômeno
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morfológico, uma vez que esta teoria ainda está no campo da especulação, e,
portanto, deve ser encarada de maneira parcimoniosa.
O predomínio de feixes de colágeno tipo I foi nítido em ambas as
formas de hanseníase, embora o arranjo mais compacto foi visto no polo
tuberculóide, enquanto maior quantidade dos feixes de colágeno III, mais curtos,
delgados e delicados, fossem mais visíveis no polo virchowiano. Esses dados são
semelhantes aos descritos por Antunes et al (1999), e parecem sugerir que as
diferenças patogenéticas que distinguem as duas formas polares da doença
repercutiriam sobre a estrutura morfológica da rede colagênica da matriz
extracelular dérmica. Contudo, até o presente não há explicações a respeito sobre
quais seriam os fenômenos imuno ou fisiopatológicos responsáveis por estes
padrões singulares de deposição colagênica na hanseníase.
No presente trabalho foi observado que a forma tuberculóide da
hanseníase apresentava deposição significativamente mais intensa de fibras
colágenas. Este resultado também parece estar associado com as diferenças
morfológicas entre as duas formas polares estudadas. Nesse sentido, foi
previamente demonstrado que citocinas secretadas por células epitelióides, como
fator de crescimento transformador beta (TGF- ), podem modular o processo de
fibroplasia, estimulando a produção de colágeno pelos fibroblastos presentes na
periferia dos granulomas (58). De fato, estudos tem demonstrado a participação
desta citocina na patogênese da fibrose em granulomas derivados de sarcoidose
(59) e esquistossomose (60). Portanto, seria esperado que a forma tuberculóide
da hanseníase, em razão da expressiva diferenciação de macrófagos em células
epitelióides secretoras de TGF- , apresentasse maior densidade de deposição
colagênica. Por outro lado, Khanolkar-Young et al (1998) relataram que os níveis
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de TGF- produzido nas formas lepromatosas da hanseníase, polar e borderline,
são relativamente baixos. Esses dados parecem estar em conformidade com dois
importantes achados morfológicos evidenciados no presente estudo: i) expressiva
diferenciação epitelióide na hanseníase tuberculóide, mas fraca na lepromatosa e
ii) deposição de feixes menos espessos de fibras colágenas com disposição
paralela ao redor dos granulomas tuberculóides, não observada na forma
lepromatosa. Todos estes dados parecem apontar para um papel importante
desempenhado pelas células epitelióides, e suas citocinas, na indução da fibrose,
e suscitam a realização de outros estudos a fim de desvendá-lo adequadamente.
No presente trabalho foi observado que o padrão de deposição de
colágeno que se desenvolve na hanseníase tuberculóide e virchowiana apresenta
diferenças expressivas e que esta pode estar associada com os distintos
mecanismos patogenéticos das duas formas polares da doença, Diante disso, a
análise morfológica realizada vem contribuir para uma melhor compreensão do
comportamento das estruturas dérmicas frente à agressão induzida pelo M.
leprae, ao mesmo tempo em que suscita a realização de novas pesquisas para
esclarecimento dos processos fisiopatológicos que determinam essas alterações
histopatológicas observadas na hanseníase.
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CONCLUSÃO
Conclui-se que a forma tuberculóide da hanseníase é caracterizada por
infiltrado inflamatório com múltiplos granulomas bem formados e delimitados,
formados basicamente por linfócitos e macrófagos epitelióides.
Intenso infiltrado inflamatório da derme é observado na hanseníase
virchowiana, distribuído de forma difusa e formado por placas irregulares com
limites mal definidos, compostas em grande parte por macrófagos espumosos.
Infiltração inflamatória esta que se dispõe na derme papilar separada da epiderme
pela faixa Unna.
Nos dois polos estudados da doença, as formações granulomatosas se
dispõe em uma matriz de tecido conjuntivo fibroso colagenizado, composto
predominantemente por feixes grosseiros e espessos de fibras colágenas
(colágeno tipo I) dispostos de forma entrelaçada. Fibras e fibrilas delgadas e mais
delicadas, com arranjo também entrelaçado de colágeno tipo III são distribuídas
de forma homogênea entre as primeiras, porém em proporção inferior.
O colágeno tipo III é nitidamente mais abundante na forma virchowiana do
que na forma tuberculóide, especialmente em áreas de maior densidade de
colágeno.
O grau de colagenização é maior na hanseníase tuberculóide se
comparado ao polo virchowiano da doença.
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FIGURAS

Fig.1.. Secções histológicas de biópsias incisionais dérmicas de caso de hanseníase tuberculóide,
coradas em hematoxilina/eosina. (A) Múltiplos granulomas, regulares e bem delimitados, dispersos
no tecido conjuntivo fibroso da lâmina própria dérmica papilar e reticular (100 x). (B) e (C)
Formação de granulomas tuberculóides nas adjacências de anexos cutâneos (100 x e 200 x,
respectivamente). (D) Formação de granulomas com disposição circundando feixes de fibras
nervosas periféricas (200 x).
Legenda: gt – granuloma tuberculóide; gs – glândula sebácea; fp – folículo piloso; dgs – ductos de
glândulas sudoríparas; fnp – fibra nervosa periférica.
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Fig. 2.. Secções histológicas de biópsias incisionais dérmicas de caso de hanseníase virchowiana,
coradas
das em hematoxilina/eosina. (A)Intensa
(A)Intensa infiltração inflamatória granulomatosa disposta
difusamente ou distribuída em placas irregulares e mal delimitadas (100
(100 x). (B) Detalhe da
fotomicrografia anterior, destacando a zona de Unna entre a epiderme e a inflamação
granulomatosa dérmica (200 x). (C) e (D) Área de inflamação granulomatosa composta por placas
e lençóis de macrófagos pseudoxantomatosos, de permeio ao estroma de tecido conjuntivo fibroso
(100 x e 200 x, respectivamente).
Legenda: epd – epiderme; pgi – placas granulomatosa de limites irregulares; fp – folículo piloso;
mpx – macrófagos pseudoxantomatosos; vs – vasos sanguíneos; fce – fibras colágenas com
disposição entrelaçada; fcp – fibras colágenas com disposição paralela
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Fig. 3. Secções histológicas de biópsias incisionais dérmicas de caso de hanseníase tuberculóide,
coradas em picrossírius e observadas sob luz polarizada. (A) Deposição densa e compacta de
fibras colágenas predominantemente do tipo I e escassez de fibras colágenas birrefringentes no
interior dos granulomas (100 x). (B) Maior detalhe da figura anterior, destacando áreas de arranjo
paralelo das fibras colágenas, especialmente na derme papilar, ora entrelaçado na derme reticular.
Notar também a presença de ocasionais fibras e fibrilas de colágeno tipo III, com birrefringência
esverdeada, de permeio ao colágeno I (200 x) (C).Destaque para a disposição vorticilar das fibras
colágenas ao redor do granuloma (200 x).
Legenda: epd – epiderme; gt – granuloma tuberculóide; fcp – fibras colágenas em disposição
paralela; Fce – fibras colágenas em disposição entrelaçada; setas brancas – detalhe da
organização vorticilar do colágeno perigranuloma.
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Fig. 4 Secções histológicas de biópsias incisionais dérmicas de caso de hanseníase virchowiana,
coradas em picrossírius e observadas sob luz polarizada. (A) Deposição apenas moderada de
fibras colágenas irregulares do tipo I, permeadas por fibras mais delgadas de colágeno tipo III,
dispostas entre as placas granulomatosas irregulares na derme. Detalhe da zona de Unna,
representada por fibrilas delicadas de colágeno dispostas paralelamente (100 x). (B) Zonas de
maior densidade de colágeno, próximas as áreas de formações granulomatosas em placas
irregulares (200 x) (C) intercaladas com zonas de maior deposição de fibras colágenas, em áreas
de menor concentração de células inflamatórias crônicas (200 x).
Legenda: epd – epiderme; pgi – placas granulomatosas irregulares; Fce – fibras colágenas em
disposição entrelaçada; setas brancas – zona de Unna.
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Fig. 5 Comparação entre os polos da hanseníase, demonstrando uma maior deposição de
colágeno no grupo tuberculóide que no virchiwiano da doença.
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3 CONCLUSÃO

Conclui-se que a forma tuberculóide da hanseníase é caracterizada por
infiltrado inflamatório com múltiplos granulomas bem formados e delimitados,
formados basicamente por linfócitos e macrófagos epitelióides.
Intenso infiltrado inflamatório da derme é observado na hanseníase
virchowiana, distribuido de forma difusa e formado por placas irregulares com
limites mal definidos, compostas em grande parte por macrófagos espumosos.
Infiltração inflamatória esta que se dispõe na derme papilar separada da epiderme
pela faixa Unna.
Nos dois polos estudados da doença, as formações granulomatosas se
dispõe em uma matriz de tecido conjuntivo fibroso colagenizado, composto
predominantemente por feixes grosseiros e espessos de fibras colágenas
(colágeno tipo I) dispostos de forma entrelaçada. Fibras e fibrilas delgadas e mais
delicadas, com arranjo também entrelaçado de colágeno tipo III são distribuídas
de forma homogênea entre as primeiras, porém em proporção inferior.
O colágeno tipo III é nitidamente mais abundante na forma virchowiana
do que na forma tuberculóide, especialmente em áreas de maior densidade
colagênica.
O grau de colagenização é maior na henseíase tuberculóide se
comparado ao polo virchowiano da doença.

47

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALTER, A. et al.; Leprosy as a genetic model for susceptibitity to common
infectious diseases. Hum Genet., vol 123, nº 3, p. 227-235, 2008.
ANTUNES,G.LS. et al.; Dermal Extracellular Matrix in CutaneousLeprosy
Lesions. International Journal of Leprosy, vol.67, nº1, p.24-35, 1999.
ARAÚJO, M. G.; Hanseníase no Brasil. Revista da Sociedade Brasileira de
Medicina Tropical, vol.36, nº 3, 2003.
BARRETO, J.A.; Manifestações de padrão tuberculóide reacional na
hanseníase
dimorfa:
estudo
histoquímicoe
imuno-histoquímico
comparativo,em biópsias cutâneas, entre reações tipo 1 ocorridas antes e
durante a poliquimioterapia. Anais Brasileiros de Dermatologia, vol.80, nº 3, Rio
de Janeiro, 2005.
BARRETO, J.A. et al.; Hanseníase multibacilar com baciloscopia dos
esfregaços negativa: a importância de se avaliar todos os critérios antes de
se definir a forma clínica. Hansenologia internationals, vol.32: p.75-79, 2007.
BHAT,R.M.; PRAKASH,C.; Leprosy: An Overview of Pathophysiology.
Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases. vol 2, India ,2012.
BEHMER, O.A. et al. Manual de técnicas para histologia normal e patológica.
São Paulo: EDART- São Paulo Livraria Editora, Editora da Universidade de São
Paulo, 1976, 241p.
BOGLIOLO, L. Bogliolo; Patologia. 7ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan,
2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1073/GM de 26 de setembro de 2000.
Publicada no DOU-188-E-pg18- seção 1- setembro,2000.
BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual de
prevenção de incapacidades. Brasília. 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Guia de Vigilância
Epidemiológica. Brasília vol.I e II, 2002.
BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de políticas de saúde. Departamento de
atenção básica. Guia para o Controle da Hanseníase.1ª ed. Série Cadernos de
Atenção Básica; nº 10,Série A, Normas e Manuais Técnicos; nº111, Brasília,2002.

48

BRASIL. Departamento de Atenção Básica, Secretaria de Políticas de Saúde,
Ministério da Saúde. Hanseníase atividades de controle e manual de
procedimentos. Brasília: Ministério da Saúde; 2004.
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica. Hanseníase. In:
Vigilância em Saúde. 2ª ed , Brasília: Ministério da Saúde,nº 21 p.66-100,2008.
BRASIL. Secretaria de Estado da Saúde.Coordenadoria de Controle de Doenças
Centro de Vigilância Epidemiológica Prof “Alexandre Vranjac”. Divisão de
Vigilância Epidemiológica em Hanseníase,2011. Programa de Controle da
Hanseníase. Situação Epidemiológica da Hanseníase, Universidade de São
Paulo,2012.
CALVI,E.N.C. et al.; An experimental model for the study of collagen fibers in
skeletal muscle. Acta Cir. Bras. vol.27, nº 10 São Paulo ,2012.
CARTA, L. Discrete contributions of elastic fiber components to arterial
development and mechanical compliance, Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.,
29 (12): 2083-2089, 2009.
CARVALHO, H. F.& RECCO-PIMENTEL, S. M.; A Célula. 1ª ed. p.217-233, 2007.
CHACHA, J.J. et al.;Sistema nervoso periférico e pressupostos da agressão
neural na hanseníase. Anais Brasileiros de Dermatologia, vol.84, nº 5,p.495-500,
Rio de Janeiro, 2009.
COLE, S.T.et al.; Massive gene decay in the leprosy bacillus. Nature. 409:
1007-11,2001.
CONTIN et. al.; Uso do teste ML-Flow como auxiliar na classificação e
tratamento da hanseníase. Anais Brasileiros de dermatologia, vol.86, nº1, Rio de
Janeiro, 2011.
CRESPO, M.J.I.; GONÇALVES, A.; PADOVANI, C.R.; Hanseníse: pauci e
multibacilares estão sendo diferentes? Medicina; 47(1), p. 43-50, Ribeirão
Preto, 2014.
CUNHA, A. Z. S.; Hanseníase, aspectos da evolução do diagnóstico,
tratamento e controle. Ciência & Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, vol. 7, nº 2, p.
235 – 242. 2002.
DUARTE, M. T. C.et.al.; Consulta de enfermagem: estratégia de cuidado ao
portador de Hanseníase em Atenção Primária. Texto Contexto Enferm.
Florianópolis. vol. 18, Nº 1, p. 100-107. 2009.
DUTRA, F.A.R. et.al.; Hanseníase multibacilar em paciente transplantado renal:
relato de caso. Disponível em: http//: www.jbn.org.br/audiencia_pdf.asp?aid2=1734.
2014.

49

EIDT,M.L.; Breve História da hanseníase : sua expansão do mundo para as
Américas, o Brasil e o Rio Grande do Sul e sua trajetória na saúde pública
brasileira. Saúde e Sociedade, vol.13, nº 2, p.76-88, 2004.
FINK, P.M.;Lepromatous leprosy, lipids, and lessons in immunology: what
we can learn by using modern methods to study an ancient disease. Journal
of Leukocyte Biology, vol 87, p.361-363, 2010.
FONSECA,M.Y. et al.; Efficacy of Marigold Extract-Loaded Formulations
Against UV-induced Oxidative Stress. Journal of Pharmaceutical Sciences, vol.
100, nº. 6, p.2182-2193, 2011.
GALLO,M.E.N. et al; Hanseníase: Aspectos Epidemiológicos, Clínicos e
Imunológicos. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias (Coura,2006)
capítulo 116, 1ª ed., Guanabara Koogan, p.1383-1391, 2006
GAFFEN S. L;LIU K. D; Overview of interleukin-2 function, production and
clinical applications. Cytokine 28, Elsevier Ltd, p.109-123, 2004.
GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Tratado de Histologia. 3.ed.Rio de
Janeiro:Guanabara Koogan, 2007.
GEORGE,M.D. et al; Sub-polar lepromatous leprosy localized to the face.
Dermatology Online Journal, vol 16, nº 9, 2010. Disponível em
http://escholarship.org/uc/item/1dg8c17b.
GOULART, I.M.B.;et al.; Immunopathology of leprosy: the complexity of the
mechanisms of hostimmune response to Mycobacterium leprae .Revista da
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v.35 nº4, p.365-375, 2002.
HAM, A. W., Histologia. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,1977.
HARRIS, M.I.N.C. Pele - Estrutura, Propriedades e Envelhecimento. 2ª ed. São
Paulo: Senac, 2003. 352p.
IMBIRIBA, E.B.et al. Perfil Epidemiológico da hanseníase em menores de 15
anos de idade, Manaus (AM),1998-2005. Rev. Saúde Pública, vol.42, nº6,
p.1021-1026, 2008.
JAMES,D.G. A clinicopathological classification of granulomatous disorders.
Postgrad Med J,vol 76,p.457–465,2000. disponível em http://pmj.bmj.com/.
JAYALAKSHMI,M.B.B.S., Histopathology of skin lesions in leprosy. Malaysian
J. Pathol, vol 3, p.39-45, 1980.
JOZSA, L. Three-dimensional ultrastructure
Anatomica, vol. 142, p. 306-312, 1991.

of

human

tendon.

Acta

JUNQUEIRA et al.; The Collagen of Permanently Damaged Nerves in Human
Leprosy. International Journal of Leprosy, vol.48, nº3, p.291-297, 1980.

50

JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO, J.; Histologia Básica. Guanabara Koogan, Rio
de Janeiro, 2012.
KHANOLKAR-YOUNG,S. et al.; Immunocytochemical localization of inducible
nitric oxide synthase and transforming growth factor- beta (TGF- ) in
leprosy lesions. Clinical and Experimental Immunology., vol113, p.438-442,1998.
KHANDIGE, S. et al; The Creeping Metamorphosis of Leprosy with
Histopathological And Clinicopathological Study in Alliance of
Bacteriomorphological Index. Medical Science, vol 4,nº 1, 2015.
KIERSZEMBAUM, A. L. Histologia e Biologia Celular: uma introdução à
patologia. 1ªed, Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
KURDI,F.N.,et al. Correlation of histopathological skin biopsies with clinical
diagnosisin leprosy. Folia Medica Indonesiana Vol. 47 Nº. 1,p. 30-35, 2011.
LANA, F.C.F.et al. Hanseníase em menores de 15 anos no Vale do
Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil. Revista Brasileira de Enfermagem. vol.60,
nº 6, p.696-700, Brasília, 2007.
LIAO,W. et al.; IL-2 Family Cytokines: New Insights into the Complex Roles
ofIL-2 as a Broad Regulator of T helper Cell Differentiation. Curr Opin
Immunol. Vol. 23,nº5 ,p. 598–604,2011.
LIMPER, A.H. et al.; Immunohistochemical localization of transforming
growth factor-beta 1 in the nonnecrotizing granulomas of pulmonary
sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med. Vol.149, nº1, p.197-204,1994.
MANANDHAR, U. et al.;Clinico-histopathological correlation of skin biopsies
in leprosy. Journal of Pathology of Nepal, vol.3, p.453-458, 2013.
MANTELLINI, G. G. Incapacidades Físicas em Hanseníase e Atividade Física:
Coisa do Passado ou Problema do Futuro? Campinas, 2006.
MARTELLI, C.M.T. et al; Endemias e Epidemias Brasileiras, Desafios e
Perspectivas de Investigação Científica: Hanseníase. Revista Brasileira de
Epidemiologia.vol.5, p.273-285, 2002.
MARTENS,U.; KLINGMÜLLER,G. Free Subepidermal Grenz Zone (Band of
Unna) inLepromatous Leprosy. Histological and Ultrastructural Findings.
International Journal of Leprosy, Vol.52, nº1,p.55-60, 1984.
Clinicohistopathological Correlation in Leprosy.
MATHUR,M.C. et al.;
Kathmandu University Medical Journal,vol 9, nº 4, p.248-251, 2011.
MELO,C.M.;SANTOS, J.A.C.;SANTOS L.A.G.;Dinâmica espaço-temporal da
hanseníase no estado de Sergipe (2004-2010).Scire Salutis, vol1, nº2, p. 23-34,
Aquidabã, 2011.

51

MENDONÇA,V.A. et al.; Imunologia da hanseníase. Anais Brasileiros de
Dermatologia, vol.83, nº 4, Rio de Janeiro, 2008.
MIOT, H. A. et al.; Morphometric analysis of dermal collagen by color
clusters segmentation. An. Bras Dermatol. vol. 85, nº3,p.361-364, 2010.
MODLIN,L.R.; The innate immune response in leprosy. Curr Opin Immunol.
vol.22, nº1,p. 48–54,2010.
MOHAMMAD A. El-Darouti et.al.; Histopathological study of apparently normal
skin of patients with leprosy. International Journal of Dermatology, vol.45,p.
292–296, 2006.
MOHANTY,K.K. et al.; Leprosy Reactions: Humoral and Cellular Immune
Responses to M. leprae, 65kDa, 28kDa, and 18 kDa Antigens1. International
Journal of Leprosy, vol.72, nº 2, p.149-158,2004.
MORAES, M.O. et al.; Genetics of host response in leprosy. Lepr ver, p.189202, 2006.
OBADIA,D.L.;et.al.; Hanseníase: Correlação Clínico-histopatológica. Revista
Hospital Universitário Pedro Hernesto- UERJ, Rio de Janeiro, 03/2011.
OCHOA, M.T. et al.; Lepromatous and tuberculoid leprosy:clinical
presentation and cytokine responses. International Journal ot Dermatology, vol.
35, nº.11,p.786-790, 1996.
OTTANI, V. M. D. et al.; Hierarchical structures in fibrillar collagen. Micron, vol.
33, p.587-596, 2002.
PALOMBO,M. et al. Lepra Dimorfa Lepromatosa (Borderline Lepromatosa,
BL) Rev. argent. dermatol. vol.93 nº1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,2012.
PELOSI, P. The extracellular matrix of the lung and its role in edema
formation. Anais da Academia Bras. Cienc., vol.79 nº2, p.285-297, 2007.
PENNAL, O.P. et al.; Doenças dermatológicas de notificação compulsória no
Brasil. Anais Brasileiros de Dermatologia, vol.86, nº 5, Rio de Janeiro, 2011.
PIMENTEL, M. I. F. et al; Neurite silenciosa na hanseníase multibacilar
avaliada através da evolução das incapacidades antes, durante e após a
poliquimioterapia. Anais Brasileiros de Dermatologia, Rio de Janeiro. vol. 79, n.
2, 2004.
PINHEIRO,R.O. et.al.; Mycobacterium leprae-host-cell interactions and
genetics determinants in leprosy: an overwiew. Future Microbiol., vol.6, nº2,
p.217-230, 2011.
PRADO, R.A. et.al. Hanseníase : do preconceito ao conhecimento. Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Vol 1 (1),2009.

52

PREVEDELLO, F.C.; MIRALLI, M.T.; Hanseníase: Uma doença genética? Anais
Brasileiros de Dermatologia, vol.82, nº 5, Rio de Janeiro, 2007.
PROKSCH E; BRANDNER.J.M; JENSEN.J.M. The skin: an indipensable
barrier. Experimental Dermatology, vol.17, p.1063-1072, 2008.
QUINDERÉ, L.B., et al. Expressão Imuno-histoquímica de colágeno IV,
tenascina-C e fibronectina em lesões centrais e periféricas de células
gigantes. Rev. Inst Ciênc.Saúde. p. 226-231, 2008.
RIDLEY D.S., JOPLING W. H.; Classification of leprosy according to
immunity: a five-group system. Int.J Lepr Other Mycobact Dis., vol 34,p.255273, 1966.
ROBBINS & COTRAN ; Patologia. Elsevier Editora Ltda , São Paulo, 2005.
ROCCO, P.R.M.; Lung tissue mechanics and extracellular matrix in acute
lung injury. Am J Respir Crit Care Med, vol.164,p.1067–1071, 2001.
ROCHA,V.B. et al.; Linfoma não Hodgkin simulando hanseníase virchowiana.
Anais Brasileiros de Dermatologia, vol.78, nº 3, Rio de Janeiro , 2003.
ROSS, M. H., ROMRELL, L. J. & KAYE, G.I. Histology: a text and atlas.
Baltimore, Williams & Wilkins, 3ª ed., 1995.
SANTOS, F. et al.; Time course of lung parenchyma remodeling in pulmonary
and extra pulmonary acute lung injury. J Appl Physiol. vol 100,p. 98–106, 2006.
SARDINHAL, J.F.J. et al.; Genetic risk factors for human susceptibility to
infections of relevance in dermatology. Anais Brasileiros de Dermatologia,
vol.86, nº 4, Rio de Janeiro, 2011.
SCHALCHER, T.R. et al.; Antioxidant factors, nitric oxide levels, and cellular
damage in leprosy patients. Revista Sociedade Brasileira de Medicina Tropical,
vol 46, nº 5, Uberaba, 2013.
SERAFINE, M. R. et al.; UVA-UVB Photoprotective Activity of Topical
Formulations Containing Morinda citrifolia Extract. BioMed Research
International, vol.2014, 2014.
SILVA, A.R. et al.; Hanseníase no município de Buriticupu, Estado do
Maranhão: busca ativa na população estudantil. Rev. Soc. Bras. Med.
Trop. vol.40, nº6 , 2007.
SILVA, L.F. História da Lepra ou da Hanseníase? O problema da terminologia
na história da doença. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História, ANPUH,
São Paulo, 2011.

53

SILVA,R.S.; PINHAL, M.A.S. Interactions in physiological processes: the
importance of the dynamics between extracellular matrix and proteoglycans.
Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde, vol.36, nº1, p. 48-54,2011.
Sistema Nacional de Notificação /Secretaria de Vigilância Sanitária-Ministério
da Saúde, (SINAN/SVS-MS), 2014.
Skin
Biopsy
in
Leprosy
SINGH,A.et
al.;
http//www.intechopen.com, published online , 2011.

disponível

em:

SOBRINHO,R.A.S.; MATHIAS. T.A.F. Perspectivas de eliminação da
hanseníase como problema de saúde pública no Estado do Paraná, Brasil.
Caderno de Saúde Pública, vol.24, nº2, 2008.
SUZUKI,K. et al.; Localization of CORO1A in the Macrophages Containing
Mycobacterium leprae. Acta Histochem. Cytochem. Vol.39 nº4 p. 107–112, 2006.
TEIXEIRA, A. C. et al.; Avaliação da concordância entre exames clínicos e
laboratoriais no diagnóstico da hanseníase. Revista Sociedade Brasileira de
Medicina Tropical. vol. 41, p. 48-55, 2008.
TRINDADE, M.A.B. et al.; Granulomatous Reactivation during the Course of a
Leprosy Infection: Reaction or Relapse. Plos Neglected Tropical Diseases, vol
4, nº 12, 2010.
WAHL,S.M.et al.; Cytokine regulation of schistosome-induced granuloma
and fibrosis. Kidney Int., vol. 51 nº5, p.1370-1375,1997.
WALKER S. L.,LOCKWOOD D. N. J.; The clinical and immunological features
of leprosy. Medical Bulletin 2006; 77 and 78p. 103–121,2006.
VÉRAS, L.S.T. et al.; Avaliação da dor em portadores de hanseníase
submetidos à mobilização neural. Fisioterapia e pesquisa, vol. 18, nº 1, p.31-6,
2011.
VIDAL, B.C.; CARVALHO, H.F.; Aggregational state and molecular order of
tendons as a function of age. Matrix, vol.10, p.48-57, 1990.
VIDAL, B.C.; Crimp as part of a helicoidal structure. C. R. Acad. Sci. Paris,
Science de la vie. Life Science, vol. 318, p. 173-178, 1995.
VOLC-PLATZER,B. et al.; Defective intralesional interferon-gamma activity in
patients with lepromatous leprosy. Clin. exp. Immunol. Vol. 71, p.235240,1988.

54

ANEXOS
ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA.......................54
ANEXO B - NORMAS DE PUBLICAÇÃO DA REVISTA PLOS ONE...................55
ANEXO C - CARTA DE APRESENTAÇÃO..........................................................65

55

ANEXO A

56

ANEXO B

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DA REVISTA PLOS ONE

1. Requisitos de formato
PLOS ONE não considera inquéritos pré-submissão. Todas as submissões devem
ser preparadas com os seguintes arquivos:
Carta de apresentação
Texto, incluindo tabelas e legendas de figuras
Figuras
Antes da submissão, os autores que acreditam que seus textos se
beneficiariam de edição profissional são incentivados a utilizar os serviços de idioma
de edição e edição de Texto. A obtenção desse serviço é de responsabilidade do
autor, e deve ser feito antes da apresentação inicial. Esses serviços podem ser
encontrados na web usando termos de busca como "serviço científico edição" ou
"serviço de edição de texto." As inscrições não estão editadas antes da publicação.
As inscrições que não atenderem ao critério de publicação PLOS ONE para
os padrões de linguagem pode ser rejeitada.

•

Carta de Apresentação

Você deve fornecer uma carta de apresentação de aproximadamente uma
página que:
Resumidamente resume por que seu trabalho é uma adição valiosa para a
literatura científica
Resumidamente relaciona o estudo ao trabalho publicado anteriormente
Especifica o tipo de artigo que você está enviando (por exemplo, artigo de
pesquisa, revisão sistemática, meta-análise, ensaio clínico)
Descreve todas as interações anteriores com PLOS sobre o texto submetido
Sugere editores acadêmicos apropriadas PLOS ONE para lidar com o seu
texto (ver uma lista completa de nossos editores acadêmicos)
Listar quaisquer revisores recomendados ou rejeitados

Sua carta de apresentação não deve incluir pedidos de reduzir ou suprimir
taxas de publicação. Se o seu texto for aceito, você terá a oportunidade de incluir
seus pedidos nesse momento.
•

Organização do texto
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PLOS ONE considera textos de qualquer comprimento. Não há restrições
explícitas para o número de palavras, figuras ou o comprimento da informação de
apoio, apesar de incentivar um estilo de escrita concisa e acessível. Não vamos
considerar monografias.
Todos os textos devem ser em espaço duplo e incluem números de linha e
números de páginas.
Os trabalhos devem começar com as seções encomendados:
Título
Autores
Filiações
Abstrato
Introdução
e terminam com as seções:
Agradecimentos
Referências
Figura Legendadas
Tabelas
As figuras não devem ser incluídas no arquivo principal. Cada figura deve ser
elaborada e apresentada como um arquivo individual
O título, autores, afiliações e todos devem ser incluídos em uma página do título
como a primeira página do arquivo de texto.
Não há exigências explícitas para organização trecho entre essas seções de
início e término. Os artigos podem ser organizados de diferentes formas e com
diferentes títulos de seção, de acordo com a preferência dos autores. Na maior parte
dos casos, partes internas incluem:

Materiais e Métodos
Resultados
Discussão
Conclusões (opcional)

PLOS ONE não tem requisitos específicos para a ordem dessas seções e, em
alguns casos, pode ser apropriado combinar seções.
As abreviaturas devem ser mantidas a um mínimo e definidos após a primeira
utilização no texto. Não deve ser usado abreviaturas não-padrão, a menos que eles
aparecem pelo menos três vezes no texto.
Nomenclatura padronizada deve ser usado conforme o caso, incluindo o uso
apropriado de nomes de espécies e unidades SI.
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•

Tipo de texto Requisitos do Arquivo

Os autores podem enviar seus arquivos de manuscritos em Word (como Doc ou
Docx), LaTeX (como. Pdf), ou em formato RTF. Apenas RTF e Doc pode ser usado
durante o processo de produção. Arquivos do Word não devem ser protegidos.
As inscrições látex. Se você gostaria de enviar o seu texto usando LaTeX, você
deve criar seu artigo usando o modelo LaTeX PLoS One e folha de estilo BibTeX .
Artigos elaborados em LaTeX podem ser enviados em formato PDF para o uso
durante o processo de revisão. Após a aceitação, no entanto, arquivos tex e
informações de formatação será necessária como um arquivo zipado. Por favor,
consulte as nossas diretrizes de LaTeX para uma lista do que será necessário.
As inscrições com equações. Se o seu texto é ou será em formato docx e contém
equações, você deve seguir as instruções abaixo para certificar-se de que suas
equações são editáveis quando o arquivo entra em produção.
Se você ainda não compôs o seu artigo, você pode garantir que as equações em
seu arquivo docx permaneçam editáveis em. Doc, permitindo o "Modo de
Compatibilidade" antes de começar. Para fazer isso, abra um novo documento e
salvar como Word 97-2003 (*. Doc). Vários recursos do Word 2007/10 serão agora
inativos, incluindo a ferramenta de edição de equação embutida. Pode inserir
equações em um dos dois modos listados abaixo.
Se você já compôs o seu artigo como Docx e usou sua ferramenta de edição de
equação embutida, suas equações se tornarão imagens quando o arquivo é salvo
para baixo. Doc. Para resolver este problema, volte a chave suas equações em uma
das duas seguintes maneiras.
1. Use MathType para criar a equação (recomendado)
2. Vá para Inserir> Objeto> Microsoft Equation 3.0 e criar a equação
Se, ao salvar seu documento final, você ver uma mensagem dizendo que
"equações serão convertidas em imagens", suas equações não são editáveis e
PLOS ONE não será capaz de aceitar o arquivo.

2. Diretrizes para seções padrão
•

Título

Os textos devem ser submetidos tanto com um título completo e um título curto,
que aparecerá no topo do PDF a partir da publicação, se aceita. Apenas o título
completo deve ser incluído no arquivo de texto; o título curto será introduzido
durante o processo de submissão online.

59

O título completo deve ser de 250 caracteres ou menos. Ele deve ser específico,
descritivo, conciso e compreensível para os leitores de fora do campo. Evite
abreviações, se possível. Se for o caso, os autores devem incluir a espécie ou
modelo de sistema utilizado (para papéis biológicos) ou o tipo de desenho de estudo
(para trabalhos clínicos).
Exemplo:
Solar de Água Potável Desinfecção (SODIS) para reduzir Infância Diarreia na
Bolívia Rural: Um estudo controlado randomizado Cluster.
O título curto deve ser de 50 caracteres ou menos e deve indicar o tema do
papel.

•

Autores e Afiliações

Todos os nomes de autores devem ser listados na seguinte ordem:
Primeiros nomes (ou iniciais, se utilizado),
Nomes do meio (ou iniciais, se utilizado), e
Sobrenomes (sobrenome, nome de família)
Cada autor deve listar um departamento associado, universidade, ou afiliação
organizacional e sua localização, incluindo cidade, estado / província (se aplicável),
e do país. Se o artigo foi apresentado em nome de um consórcio, todos os nomes
dos autores e afiliações devem ser listados no final do artigo.
Estas informações não podem ser alteradas após a apresentação inicial, por
isso, garantir que ele está correto.
Para se qualificar para a autoria, um pesquisador deve contribuir para todos os
seguintes:
Concepção e desenho do trabalho, aquisição de dados, ou análise e
interpretação dos dados
Redação do artigo ou revisão crítica do conteúdo intelectual
A aprovação final da versão a ser publicada
Todas as pessoas designadas como autores devem qualificar-se para a autoria,
e todos aqueles que se qualificarem devem ser listados. Cada autor deve ter
participado suficientemente do trabalho para assumir responsabilidade pública pelas
partes apropriadas do conteúdo. Aqueles que contribuíram para o trabalho, mas não
se qualificam para autoria devem ser listados nos agradecimentos.

Quando um grande grupo ou centro realizou o trabalho, a lista de autores deve
incluir os indivíduos cujas contribuições satisfazer os critérios definidos acima, bem
como o nome do grupo.
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Um autor deve ser designado como o autor correspondente e seu endereço de email ou outras informações de contato devem ser incluídos na página de rosto do
manuscrito. Essas informações serão publicadas com o artigo, se aceito.

•

Resumo

O resumo deve:
Descreva o principal objetivo (s) do estudo
Explique como o estudo foi feito, inclusive quaisquer organismos modelo
usado, sem detalhes metodológicos
Resumir os resultados mais importantes e sua importância
Não exceder 300 palavras
Os resumos não devem incluir citações e abreviações, se possível.

•

Introdução

A introdução deve:
Fornecer fundo que coloca o manuscrito em contexto e permite que os
leitores de fora do campo para entender o propósito eo significado do estudo
Definir o problema abordado e por isso é importante
Inclua uma breve revisão da literatura chave
Observe quaisquer controvérsias ou discordâncias relevantes no campo
Conclua com uma breve declaração do objetivo global do trabalho e um
comentário sobre se esse objetivo foi alcançado

•

Materiais e Métodos

Esta seção deve fornecer detalhes suficientes para permitir que investigadores
devidamente qualificados para replicar totalmente o seu estudo. Informações e / ou
de protocolos específicos para novos métodos devem ser incluídos em detalhe. Se
os materiais, métodos e protocolos estão bem estabelecidos, os autores podem citar
artigos onde esses protocolos são descritos em detalhes, mas a apresentação deve
incluir informação suficiente para ser compreendido independente destas
referências.

Encorajamos os autores a submeter protocolos detalhados para métodos bem
estabelecidos mais recentes ou menos como Informações de Suporte.
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Métodos de artigos sobre pesquisas com seres humanos ou animais e / ou tecido
ou amostragem de campo devem incluir ética necessários. Consulte as Diretrizes
para Relatórios de pesquisa com seres humanos, estudos clínicos, pesquisas com
animais e estudos observacionais e de campo para obter mais informações.
Métodos com dados que devem ser depositados em um banco de dados
acessível ao público , deverá especificar onde os dados tenham sido depositados e
fornecer os números de acesso relevantes e números de versão, se for o caso.
Números de adesão devem ser fornecidos entre parênteses após a entidade na
primeira utilização. Se os números de adesão ainda não foram obtidos no momento
da apresentação, por favor, dizer que eles serão fornecidos durante a revisão. Eles
devem ser fornecidos antes da publicação.
Métodos de artigos que utilizam linhas de células devem indicar a origem das
linhas celulares utilizadas. Consulte as Diretrizes para Relatórios de pesquisa linha
celular para mais informações.

•

Resultados, Discussão e Conclusões

Essas seções podem ser todas em separado, ou podem ser combinados para
criar uma seção Resultados mistos / Discussão (geralmente rotulados como
"Resultados e Discussão") ou uma seção de Discussão / Conclusões misto
(comumente denominada "Discussão"). Essas seções podem ser divididas em
subseções, cada uma com um subtítulo concisa, conforme o caso. Essas seções
não têm limite de palavras, mas a linguagem deve ser clara e concisa.
Juntas, estas seções devem descrever os resultados dos experimentos, a
interpretação destes resultados, e as conclusões que podem ser extraídas. Os
autores devem explicar como os resultados referem-se à hipótese apresentada
como a base do estudo e fornecer uma explicação sucinta das implicações dos
achados, principalmente em relação aos estudos anteriores com ele relacionados e
possíveis direções futuras para pesquisa.
PLoS ONE decisões editoriais não dependem de importância ou impacto
percebido, por isso, os autores devem evitar exagerar as suas conclusões. Veja os
PLoS ONE Critérios de Publicação para obter mais informações.

•

Agradecimentos

As pessoas que contribuíram para o trabalho, mas não se encaixam nos critérios
de autoria PLoS ONE devem ser listados nos agradecimentos, junto com suas
contribuições. Você deve garantir que qualquer pessoa nomeada nos
agradecimentos concorda em ser chamado assim.
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As fontes de financiamento não devem ser incluídas nos agradecimentos, ou em
qualquer lugar no arquivo de manuscrito. Você vai fornecer esta informação durante
o processo de submissão do manuscrito.

•

Referências

Diretrizes gerais
Os autores podem citar qualquer e todos os trabalhos disponíveis na lista de
referência.
Os autores podem não citar o trabalho disponível e não publicada, incluindo textos
que foram submetidos, mas ainda não aceitos (por exemplo, "trabalho inédito",
"dados não mostrados").
Se um artigo é submetido a um jornal e também está disponível publicamente
como pré-impressão, pré-impressão pode ser citados.
Se o trabalho relacionado foi submetido a PLoS ONE ou em outro lugar, os
autores devem incluir uma cópia com o artigo apresentado como informação
suplementar confidencial, apenas para fins de revisão.
Os autores não devem indicar 'trabalho inédito' ou 'dados não mostrados', mas em
vez incluir esses dados como material suplementar ou depositar os dados em um
banco de dados disponível ao público.

•

Formatação de Referência

As referências devem ser listadas no final do texto e numeradas na ordem em
que aparecem no texto. No texto, as citações devem ser indicadas pelo número de
referência entre parênteses. Nome do periódico abreviaturas devem ser aqueles
encontrados nas bases de dados do NCBI. Uma série de empresas de software de
referência fornecer arquivos de estilo PLOS (por exemplo, Reference Manager,
EndNote ).
As referências devem ser formatadas como segue:
Papers publicados. Hou WR, Hou YL, Wu GF, Song Y, Su XL, et al. (2011) cDNA,
clonagem seqüência genômica e superexpressão do gene da proteína ribossômica
L9 (rpL9) do panda gigante (Ailuropoda melanoleuca). Mol Genet Res 10: 15761588.
Nota: O uso de um número DOI para o artigo completo é aceitável como uma
alternativa para ou para além de volume e números de página tradicionais.
Aprovado, trabalhos inéditos. O mesmo que acima, mas "no prelo" aparece
em vez dos números de página.
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Artigos de periódicos eletrônicos. Huynen MMTE, Martens P, Hilderlink HBM
(2005).Os impactos sobre a saúde da globalização: um quadro conceitual. Global
Health 1:.14 Disponível: http://www.globalizationandhealth.com/content/1/1/14.
Acessado em 25 de janeiro de 2012.
Livros. Bates B (1992) Negociação para a vida: Uma história social da
tuberculose. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 435 p.
Capítulos de livros Hansen B (1991) epidemias de Nova York e da história
para o público. In: Harden VA, Risse GB, editores. AIDS e o historiador. Bethesda:
National Institutes of Health. pp 21-28.
Publicado mídia, não peer-reviewed. Exemplos: impressão ou jornais on-line e
artigos de revistas Fonte H (29 de janeiro de 2014).. Para Penguins já vulnerável, diz
estudo A mudança climática é outro perigo. The New York Times. Available:
http://www.nytimes.com/2014/01/30/science/earth/climate-change-taking-toll-onpenguins-study-finds.html . Acessado em 17 de março de 2014.
Novos meios de comunicação, não regulamentada. Exemplos:. Blogs, sites e
outras obras escritas Allen L (01 de setembro de 2010) Anunciando PLOS Blogs.
Disponível: http://blogs.plos.org/plos/2010/09/announcing-plos-blogs/ . Acessado em
17 de março de 2014.
Mestre em Ciências e Doutor em Filosofia teses. Wells A (1999) Explorando o
desenvolvimento da eletrônica, revista independente, erudito. M.Sc. Tese,
Universidade
de
Sheffield.
Disponível:
http://cumincad.scix.net/cgibin/works/Show?2e09 . Acessado em 17 de março de 2014.
Bases de dados e repositórios. Exemplos:. Figshare, archive.com Roberts SB
(2013) QPX Genoma Tracks recurso do navegador. Base de dados: figshare.
http://figshare.com/articles/QPX_Genome_Browser_Feature_Tracks/701214
.
Acessado em 17 de março de 2014.
Multimídia. Exemplos: vídeos, filmes e programas de TV Hitchcock A, produtor e
diretor (1954) Janela Indiscreta [Cinema].. Los Angeles: MGM.

•

Tabelas

As tabelas devem ser incluídas no final do manuscrito. Todas as tabelas devem
ter um título conciso. As notas de rodapé podem ser usadas para explicar
abreviações. As citações devem ser indicadas com o mesmo estilo, conforme
descrito acima. Tabelas que ocupam mais de uma página impressa deve ser
evitado, se possível. Mesas maiores podem ser publicadas como Informações de
Suporte. Certifique-se de que a formatação da tabela está de acordo com nossas
Diretrizes para a elaboração da tabela.
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•

Legendas das figuras

As figuras não devem ser incluídas no arquivo do texto.
As legendas das figuras devem descrever as principais mensagens de uma
figura. As legendas devem ter um título curto de 15 palavras ou menos. A legenda
completa deve ter uma descrição da figura e permitir que os leitores a compreender
a figura sem se referir ao texto. A legenda em si deve ser sucinta, evitar longas
descrições de métodos e definir todos os símbolos não-padrão e abreviaturas.

•

Números de adesão

Todos os conjuntos de dados apropriados, imagens e informações devem ser
depositados em recursos públicos. Por favor, forneça os números de acesso
relevantes (e números de versão, se for o caso). Números de adesão deve ser
fornecido entre parênteses após a entidade na primeira utilização. Bases sugeridas
incluem, mas não estão limitados a:
ArrayExpress
Biomodelos Banco de Dados
Banco de Dados de interagir Proteínas
DNA Data Bank of Japan [DDBJ]
Dríade
EMBL Nucleotide Sequence Banco de Dados
GenBank
Gene Expression Omnibus [GEO]
Protein Data Bank
UniProtKB / Swiss-Prot
ClinicalTrials.gov
Além disso, tanto quanto possível, fornecer os números de acesso ou
identificadores para todas as entidades, tais como genes, proteínas mutantes,
doenças, etc, para o qual há uma entrada na base de dados pública, por exemplo:
Ensembl
Entrez Gene
FlyBase
InterPro
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Rato Genoma Banco de Dados (MGD)
Herança Mendeliana online em Man (OMIM)
PubChem
Fornecer números de acesso permite ligar para e de bancos de dados
estabelecidos e integra o seu artigo com uma coleção mais ampla de informação
científica.

Imagens impressionantes
Autores são incentivados a enviar uma "imagem marcante", que pode ser
usado para representar o seu papel on-line em lugares como a página inicial do
jornal ou nos resultados de busca. A imagem impressionante deve ser derivada de
uma figura ou apoiar arquivo de informação do jornal de uma parte cortada de uma
imagem ou a imagem inteira. Imagens impressionantes deve ser idealmente de alta
resolução, atraentes, imagens de painel único, e idealmente deve evitar contendo
detalhes adicionais, tais como texto, barras de escala, e flechas. Se nenhuma
imagem impressionante é carregada, uma figura do papel será designada como a
imagem impressionante.
Por favor, tenha em mente que o PLOS Creative Commons Attribution
License aplica-se a imagens impressionantes. Como tal, não se submetem todas as
figuras ou fotos que tenham sido previamente protegidos por direitos autorais, a
menos que você tenha permissão expressa por escrito do detentor dos direitos
autorais para publicação sob a licença CCAL. Note-se que todos os materiais
publicados na revista PLoS ONE estão disponíveis gratuitamente on-line, e qualquer
terceiro está autorizado a ler, baixar, copiar, distribuir e utilizar estes materiais de
forma alguma, mesmo comercialmente, com atribuições próprias.
Cuidados devem ser tomados com os seguintes tipos de imagem em
particular:
PLoS ONE é incapaz de publicar todas as imagens geradas pelo software Google
(Google Maps, Street View e Terra)
Mapas em geral são normalmente protegido por direitos autorais, especialmente
os mapas de satélite

•

Fotografias

Imagens comerciais ou governamentais, slogans ou logotipos
Imagens do Facebook ou Twitter
Autores também deve tomar cuidado especial no momento da submissão que
contenham imagens potencialmente identificação de pessoas. Dados pessoais não
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devem ser incluídos no manuscrito a menos que a informação é fundamental e que
o indivíduo tenha fornecido consentimento por escrito através do preenchimento do
Formulário de Consentimento para publicação em uma revista PLoS (PDF).
Para pedidos de licença, licença de e-mail [at] plos.org.

Aracaju, June 29, 2015.

To
Editorial Board
Scientific journal Plos ONE

Ref .: Submitted article.

I, Janine Beltrão Araújo Mendes, author of the work entitled "histochemical
and morphometric analysis of fibrous components of the extracellular matrix of
skin biopsy individuals with leprosy in the state of Sergipe," I forward through this
article for the appreciation of the Journal Editorial Board Plos ONE for publication.
The study in question is experimental and descriptive.
According to Gallo and colleagues (2006), leprosy is a polygenic disease,
also influenced by environmental factors. Thus we emphasize the importance of
this work for public health in the state of Sergipe, since there is a shortage of this
type of study in regional literature.
Sergipe has been a state where the presence of leprosy is endemic.
Although this fact has been known for a long time, a picture about the
histopathological profile of the disease requires further studies.
I declare that the article is original and which is not under review in any
other science communication vehicle or has been published in another journal full
or in part. Also certify that the authors participated in the design and review that
resulted in this article.

Regards,
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Janine Beltrão Araújo Mendes

