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INCORPORAÇÃO NO SUS –
TRÊS NOVOS TESTES DE 

HANSENÍASE 

O Brasil é o primeiro país no 
mundo a ofertar testes de 

apoio ao diagnóstico da 
hanseníase pelo sistema 

público de saúde

Teste Rápido para apoio ao diagnóstico de hanseníase

• Amostra: Gota de sangue 
• Resultado sai em até 10 minutos
• Ofertado na Atenção Primaria à Saúde – a partir do 2º 

semestre/2022
Teste rápido – aplicação na Atenção Primária

Teste qPCR para apoio ao diagnóstico (NAT Hanseníase)

• Amostra: biópsia de pele ou nervos
• Realizado em ambiente laboratorial (Lacen)
• Ofertar kit molecular para apoio diagnóstico na atenção 

especializada
• Meta: implantar em 10 estados em 2022, alcançar todos os 26 

estados +  DF em 2023

Teste de biologia molecular para detecção da 
hanseníase resistente

• Amostra: biópsia de pele 
• Atualmente a detecção de resistência é feita no SUS por meio de 3 

laboratórios ( Fiocruz/RJ, ILSL/SP e FUAM/AM )
• Meta: implantar em 10 estados em 2022, alcançar todos os 26 

estados + DF em 2023

NAT HANS – Apoio ao diagnóstico 
em casos duvidosos após avaliação 

da Atenção Especializada

Teste para detecção de resistência



 A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – foi criada pela

Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação

de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Conitec



Fluxo para 
Incorporação de 

Tecnologias no SUS



Fluxo para Incorporação de Tecnologias no SUS



USO DA SOROLOGIA NA HANSENÍASE

(Spencer & Brennan, 2011)

Estrutura Química do PGL1

https://www.plugbr.net/teste-rapido-
para-hanseniase

(fonte: arquivo pessoal)

(BÜHRER-SÉKULA, 2008)



 PGL-1 nativo

 Neoglicolipídeos:

Monossacarídeo-octil-BSA (M-O-BSA) Gigg, J et al. (1985)

Dissacarídeo-BSA (D-BSA) Gigg, J et al. (1985)

Dissacarídeo natural-octil-BSA (ND-O-BSA) Chatterjee, D et al. (1986)

Trissacarídeo natural-fenol-BSA (NT-P-BSA) Fujiwara, T et al. (1987)

Dissacarídeo natural-octil-HSA (ND-O-HSA)Chatterjee, D et al. (1986)

 Vários ensaios sorológicos foram desenvolvidos para detectar a presença de
anticorpos das classes de imunoglobulinas IgM, IgG e IgA. (BÜHRER-SÉKULA, 2008)

USO DA SOROLOGIA NA HANSENÍASE



Teste rápido visando auxiliar no diagnóstico da hanseníase

 usando antígenos específicos do M. leprae PGL-I;

Registro ANVISA nº 10269360345

Teste Rápido Bioclin Fast Ml Flow

PORTARIA SCTIE/MS Nº 84, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 2021

Torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS, o teste rápido imunocromatográfico para
determinação qualitativa de anticorpos IgM anti-
Mycobacterium leprae para diagnóstico complementar de
hanseníase.



Registro ANVISA nº 10269360345

Teste Rápido Bioclin Fast Ml Flow

NT-P-BSA (anti-PGL-I)

Proteína A

Anti IgM conjugada ao ouro coloidal

Millipore 2008 adaptado

 Trissacarídeo natural (NT) - fenol(P) - albumina de soro bovino (BSA)



Registro ANVISA nº 10269360345

Teste Rápido Bioclin Fast Ml Flow

3 - Aguarde 10 minutos

1  - Adicione sangue total ou soro
2  - Adicione solução tampão

4 - Leia os resultados
Fonte: Dra Samira Bührer-Sékula



Fonte: Ministério da Saúde

Registro ANVISA nº 10269360345

Teste Rápido Bioclin Fast Ml Flow



TESTES LABORATORIAIS PARA USO EM CONTATOS DE PESSOA ACOMETIDA POR HANSENÍASE

CONTACTANTE

REAGENTE NÃO REAGENTE

Avaliação clínica

COM hanseníase SEM hanseníase

Fazer 1ª dose ou 2ª dose de BCG

Alterações suspeitas inconclusivas (dermatológicas e/ou 
neurológicas)

TESTE RÁPIDOTratamento conforme 
classificação operacional

qPCR

DETECTADO NÃO DETECTADO ZONA EQUIVOCAL

Tratamento conforme 
classificação operacional

Orientar para caso 
apareça algum sintoma 
procurar a unidade de 

saúde.

TESTE RÁPIDO

Acompanhamento anual com 
avaliação clínica

REAGENTE NÃO REAGENTE

Orientar para caso apareça 
algum sintoma procurar a 

unidade de saúde. Baciloscopia

POSITIVO NEGATIVO

Encaminhar para referência –
reavaliação clínica

Avaliação clínica

COM hanseníase

Tratamento conforme 
classificação operacional

SEM hanseníase Alterações suspeitas inconclusivas 
(dermatológicas e/ou neurológicas)

Fazer 1ª dose ou 2ª dose de BCG Orientar para caso apareça 
algum sintoma procurar a 

unidade de saúde.

Repetir avaliação clínica 
em 6 meses

Fazer 1ª dose ou 2ª dose de BCG Orientar para caso apareça 
algum sintoma procurar a 

unidade de saúde



TESTES LABORATORIAIS PARA USO EM CONTATOS DE PESSOA ACOMETIDA POR HANSENÍASE

CONTACTANTE

Avaliação clínica

COM hanseníase

Tratamento conforme 
classificação operacional



TESTES LABORATORIAIS PARA USO EM CONTATOS DE PESSOA ACOMETIDA POR HANSENÍASE

CONTACTANTE

Avaliação clínica

SEM hanseníase

Acompanhamento anual com 
avaliação clínica

Teste Rápido Fazer 1ª dose ou 2ª dose de BCG

Reagente Não Reagente

Orientar para caso apareça 
algum sintoma procurar a 

unidade de saúde



TESTES LABORATORIAIS PARA USO EM CONTATOS DE PESSOA ACOMETIDA POR HANSENÍASE

CONTACTANTE

Avaliação clínica

Alterações dermatológicas e/ou neurológicas inconclusivas

Teste Rápido

Reagente Não Reagente

Baciloscopia

IB > 0,0 IB = 0,0

Tratamento conforme 
classificação operacional

Encaminhar para referência 
Reavaliação clínica



Destinado à detecção qualitativa do material genético de Mycobacterium leprae

em DNA total extraído de amostras de biópsia de pele ou nervo, com o objetivo

de auxiliar e/ou confirmar o diagnóstico clínico de hanseníase.

Kit NAT Hanseníase

PORTARIA SCTIE/MS Nº 78, DE 31 DE

DEZEMBRO DE 2021

Torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS, o teste de biologia molecular de reação
em cadeia polimerase em tempo real (qPCR) para a detecção
qualitativa de marcadores específicos do material genético de
Mycobacterium leprae para diagnóstico de hanseníase, em
amostras de biopsia de pele ou de nervos.



GenoType LepraeDR VER 1.0

 O GenoType LepraeDR é um teste qualitativo in vitro, que se utiliza da

amplificação de DNA e hibridização reversa em fita de nitrocelulose para

identificar alterações na sequência alvo, diferenciando sua forma selvagem e

mutante.

Registro ANVISA nº 80502070057

PORTARIA SCTIE/MS Nº 82, DE 31 DE

DEZEMBRO DE 2021

Torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de
Saúde - SUS, o teste qualitativo in vitro, por amplificação de DNA e
hibridização reversa em fita de nitrocelulose, para detecção de
Mycobacterium leprae resistente a rifampicina, dapsona ou ofloxacino
em pacientes acometidos por hanseníase e com suspeita de resistência
a antimicrobianos.



Obrigado!


