
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO BIOMÉDICO 

GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA 

 

 

 

 

LAÍS PEREIRA FERREIRA 

 

 

 

ANÁLISE DA ANCESTRALIDADE GENÉTICA EM RONDONÓPOLIS (MT) 

E RIO DE JANEIRO (RJ): POPULAÇÕES BRASILEIRAS UTILIZADAS EM 

ESTUDOS DE ASSOCIAÇÃO COM A HANSENÍASE 

 

 

 

Orientador: Dr. Milton Ozório Moraes  

Co-orientadora: Dra. Ohanna Cavalcanti de Lima Bezerra 

 

 

 

 

 

Niterói/RJ 

2021 

    

 



 

LAÍS PEREIRA FERREIRA 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA ANCESTRALIDADE GENÉTICA EM RONDONÓPOLIS (MT) 

E RIO DE JANEIRO (RJ): POPULAÇÕES BRASILEIRAS UTILIZADAS EM 

ESTUDOS DE ASSOCIAÇÃO COM A HANSENÍASE 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado 

ao Curso de Biomedicina da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito necessário para obtenção 

do grau de Bacharel em Biomedicina. Habilitação: 

Pesquisa Científica/Ênfase: Microbiologia e 

Parasitologia 

 

 

 

 

Orientador: Dr. Milton Ozório Moraes 

Coorientadora: Dra. Ohanna Cavalcanti de Lima Bezerra 

 

 

 

 

 

Niterói/RJ 

2021 





AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, princípio e fim de todas as coisas, pelo dom da vida, pela providência e pelo sustento até 

aqui. “Pai, até aqui cheguei. Por Tua graça, eu bem sei. Como não te louvar? Eterna é minha 

dívida de gratidão!”. 

Aos meus amados pais, Adelma e Sergio, por todo cuidado, carinho e suporte em todos esses anos. 

Pelo despertar na madrugada para me acompanhar no trajeto à Universidade, pelas palavras de 

ânimo nos momentos difíceis, pela compreensão na minha ausência, por tantas vezes abdicarem de 

si para que essa jornada da graduação fosse mais leve para mim. Serei eternamente grata por sua 

dedicação incansável!  

À minha irmã, Livia, pela fiel amizade de sempre. Suas palavras de admiração me fizeram acreditar 

mais em mim. Obrigada por todo o apoio fraterno e, tantas vezes, intelectual. 

Ao meu noivo, João Gabriel, pelo seu amor, apoio e cumplicidade. Faltam palavras para te 

agradecer. Obrigada por seu auxílio em absolutamente tudo, especialmente durante a redação desse 

trabalho. Sou grata por sempre me fazer recordar do essencial.  

Ao Dr. Milton Ozório Moraes, meu orientador, pela oportunidade da Iniciação Científica no 

Laboratório de Hanseníase, que foi peça fundamental na minha formação acadêmica. Agradeço a 

possibilidade de tantas experiências enriquecedoras que foram compartilhadas. 

À minha tão querida co-orientadora, Ohanna Cavalcanti. Ohanna, você me ensinou quase tudo o 

que eu sei sobre ciência. Sou sinceramente grata pela sua disponibilidade, paciência, atenção, 

docilidade, preocupação e cuidado comigo. As palavras não esgotam o quanto foi incrível a 

experiência de ser formada por uma pessoa como você: mais que uma pesquisadora de excelência, 

um ser humano inspirador! Obrigada por esses longos anos dedicados a mim. Espero que possamos 

estar juntas outras vezes nas próximas etapas.  

Aos amigos e pesquisadores do Laboratório de Hanseníase, agradeço por todo o auxílio em tantas 

etapas desse trabalho. As dificuldades foram vencidas com mais facilidade porque eu pude contar 

com cada um de vocês! Obrigada pelas discussões, pelos conselhos, pelos ensinamentos, pelo apoio 

técnico e pela amizade.  

Por fim, agradeço a todos os colaboradores e agências de fomento que possibilitaram o 

desenvolvimento deste trabalho.  



RESUMO 

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium 

leprae, cujo tropismo se dá por macrófagos da pele e células de Schwann nos nervos periféricos. 

Evidências epidemiológicas demonstram a influência da genética do hospedeiro no desfecho da 

doença e na sua evolução para as diferentes formas clínicas. Estudos de associação genética do tipo 

caso-controle em hanseníase nem sempre são replicados em populações com diferentes perfis 

genéticos e alto padrão de miscigenação. Um trabalho anterior do Lahan-Fiocruz identificou 

associação de suscetibilidade do gene PKLR com a hanseníase na população do Rio de Janeiro, a 

qual não foi replicada em uma população de Rondonópolis-MT. Sugere-se que tal divergência pode 

ter ocorrido devido ao alto grau de heterogeneidade genética da população brasileira, decorrente da 

colonização entre as diferentes regiões do país. Ademais, estudos de associação em populações 

miscigenadas podem levar a associações espúrias. Portanto, é necessário utilizar a ancestralidade 

genômica a fim de eliminar o efeito de estratificação populacional e assim obter resultados mais 

robustos. OBJETIVO: Assim, objetiva-se inferir a ancestralidade genética de um grupo 

populacional de Rondonópolis, composto por indivíduos sadios (N=351) e pacientes de hanseníase 

(N=384), e de 288 casos do Rio de Janeiro, além de comparar com resultados prévios da população 

do Rio de Janeiro. METODOLOGIA: Para tal, a genotipagem das amostras de DNA dos 

indivíduos de Rondonópolis foi realizada por PCR multiplex utilizando um painel de 46 marcadores 

informativos de ancestralidade (AIMs) do tipo Indels, seguida da inferência da composição 

ancestral. RESULTADOS: Os resultados da contribuição ancestral dos indivíduos de 

Rondonópolis demonstraram que não há diferenças expressivas na ancestralidade entre casos e 

controles de Rondonópolis, sendo elas restritas a um baixo percentual para cada composição 

ancestral. Em contrapartida, a população do Rio de Janeiro apresenta diferenças importantes de 

ancestralidade entre casos e controles. Há concordância entre os dados de etnia e ancestralidade 

genética na população de Rondonópolis, assim como no grupo de casos do Rio de Janeiro. 

CONCLUSÃO: A homogeneidade observada indica que a população de Rondonópolis, quando 

considerada a ancestralidade genômica entre casos e controles é adequada para replicação de 

estudos de associação. Ressalta-se, ainda, a importância do uso da ancestralidade genômica como 

melhor alternativa à etnia para a correção dos efeitos de estratificação populacional. Os dados 

gerados possibilitarão melhorar o ajuste das análises dos polimorfismos genéticos associados com a 

suscetibilidade à hanseníase. 

Palavras-chave: hanseníase, estudos de associação, ancestralidade genética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Leprosy is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium leprae, that 

has affinity to cutaneous macrophages and Schwann cells on peripheral nerves. Epidemiological 

evidences showed that the host genes play a role in the disease outcome and in its evolution to 

different clinical forms. Case-control genetic association studies in leprosy are not always replicated 

in populations with different genetic profiles and admixture rates. A recent study in Lahan-Fiocruz 

identified a susceptibility association of PKLR gene with leprosy in Rio de Janeiro’s population, 

which was not replicated in Rondonópolis’ population. Such divergence may have occurred due to 

the high degree of genetic heterogeneity in the Brazilian population, due to colonization between 

different regions of the country. The profile can also be linked to spurious associations. Therefore, it 

is necessary to use genomic ancestry to eliminate the effects of populational stratification and obtain 

reliable results. AIM: Thus, we aimed to infer the genetic ancestry composition of a population 

group of Rondonópolis, composed by leprosy patients and healthy individuals and compare to Rio 

de Janeiro’s profile. METHODS: The DNA genotyping of Rondonópolis population was made by 

a multiplex PCR, using a panel of 46 ancestry informative markers (AIM-Indels), followed by the 

inference of its ancestry composition. RESULTS: The results of Rondonópolis’ ancestry 

proportions showed no differences between cases and controls, being restricted to a low variation 

between parental populations. In contrast, Rio de Janeiro's population has important differences in 

ancestry between cases and controls. There is an agreement between data on ethnicity and genetic 

ancestry in the population of Rondonópolis, as well as in the case group in Rio de Janeiro. 

CONCLUSION: Considering the homogeneity between Rondonópolis’ cases and controls, this 

population is adequate to replicate or perform association studies. It is also emphasized the 

importance of using genomic ancestry over self-declared ethnicity to adjust the effects of population 

stratification. The data generated in this study will improve the adjustment of the analysis of genetic 

polymorphisms associated with leprosy susceptibility. 

Key words: leprosy, association studies, genetic ancestry 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Hanseníase como modelo de estudo 

 

1.1.1 Histórico e epidemiologia 

A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de evolução crônica e lenta, que leva 

ao acometimento, principalmente, da pele e nervos periféricos. Trata-se de uma das 

enfermidades mais antigas que acomete a humanidade – há citações sobre a “lepra” ou 

Doença de Hansen datadas no período a.C., com registros de casos há mais de 3000 anos (1). 

O termo “lepra” era utilizado para fazer referência a dermatoses em geral e foi utilizado por 

muito tempo, no entanto, carrega um estigma social importante o que levou à adesão do termo 

“hanseníase” em homenagem a Gerhard Armauer Hansen, médico norueguês que identificou 

o bacilo causador da doença, Mycobacterium leprae, em 1873. 

Evidências arqueológicas confirmam a origem antiga da doença, com registros pré-

históricos especialmente na Índia (2). Utilizando análises filogenéticas e genômica 

comparativa para diferentes cepas do bacilo, Monot e colaboradores (2005) sugerem o 

surgimento da doença no oeste africano e posterior disseminação a outras regiões via 

migrações humanas e rotas comerciais. No entanto, baseados em análises de esqueletos 

encontrados na Índia e na Tailândia, há evidências de que a doença tenha surgido 

primeiramente na Ásia, disseminando-se posteriormente para a África e Europa (2,3).Essa 

última hipótese foi corroborada pela detecção da predominância de cepas ancestrais do 

Mycobacterium leprae no leste da Ásia (4). Nas Américas, a hanseníase teria sido introduzida 

durante o período de sua colonização, por meio da chegada dos europeus e africanos (5), uma 

vez que não há indícios de pacientes hansenianos entre as tribos indígenas na época (6). 

Acredita-se que o comércio de escravos no século 18 teve papel na propagação da doença no 

Brasil (7). 

A manifestação da hanseníase ocorre por lesões cutâneas de limites imprecisos que 

podem ser acompanhadas por alterações de sensibilidade. Além disso, o acometimento do 

sistema nervoso periférico pode levar a paralisias, atrofias e perda de tônus muscular; tais 

comprometimentos podem evoluir para danos e incapacidades físicas irreversíveis quando não 

diagnosticados e tratados corretamente, destacando-se, portanto, a importância do diagnóstico 

precoce e início imediato do tratamento (8).  
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 O tratamento impede a multiplicação do bacilo, mas não é capaz de reverter o 

comprometimento físico já gerado (8). Portanto, o potencial debilitante ao sistema nervoso e 

as deformidades inerentes ao diagnóstico tardio resultam em prejuízos ao paciente como 

limitação da vida social, diminuição da capacidade de trabalho e problemas psicológicos, o 

que leva a impactos sociais e econômicos.  

A prevalência da hanseníase tem apresentado um declínio a nível mundial, desde a 

introdução da poliquimioterapia (PQT) como tratamento pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em 1980. Em 2000, foi atingida a prevalência de menos de um caso da doença por 

10.000 habitantes, o que permitiu eliminar a hanseníase como problema de saúde pública em 

nível global. No cenário atual, Índia, Brasil, Indonésia, Nepal e Bangladesh apresentam os 

piores números de detecção de novos casos (Figura 1). Em 2020, o último levantamento da 

OMS reportou a detecção de 202.185 mil novos casos da doença no mundo em 2019, o que 

representa uma diminuição global do número de casos, a qual tem sido gradual nos últimos 10 

anos – 6.506 casos a menos que o observado em 2018. Entretanto, a doença ainda se apresenta 

como um importante problema de saúde pública, principalmente em países em 

desenvolvimento. Tal ocorrência é justificada ao avaliar a associação da doença a condições 

de vida desfavoráveis a níveis econômico, higiênico-sanitários, biológicos e sociais. Sendo 

assim, a hanseníase é frequentemente relacionada a indicadores como: baixa renda familiar, 

baixa escolaridade, condições básicas de higiene e saúde, carências nutricionais, entre outros  

(9).  

 

Figura 1. Distribuição geográfica dos novos casos de hanseníase, detectados no ano de 2019 (Weekly 

Epidemiological Record, n. 36, setembro/2020). 
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O Brasil apresenta um dos piores panoramas mundiais da hanseníase e ocupa lugar 

de destaque: é o segundo dentre os países com maior número de novos casos detectados, 

precedido apenas pela Índia, com 27.863 novos casos detectados no ano de 2019 (10) (Figura 

1). Pena e colaboradores (2009) (11) identificaram, no Brasil, uma sobreposição entre áreas 

com maior incidência de hanseníase e as áreas mais pobres. Além disso, segundo o panorama 

da hanseníase traçado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o Brasil 

apresenta altas taxas de detecção da hanseníase nos “bolsões de pobreza” das regiões norte, 

nordeste e centro-oeste do país. Tais afirmativas corroboram as hipóteses de que os fatores 

socioeconômicos e históricos contribuem para justificar a ocorrência desproporcional da 

hanseníase – no Brasil, as regiões Centro-Oeste e Norte possuem as maiores taxas de detecção 

geral da doença, em contraposição ao Sul e Sudeste, que apresentam as menores taxas -, bem 

como sua maior incidência em países em desenvolvimento (12). 

Apesar de ter sido observada a redução na taxa de detecção de novos casos de 

hanseníase em todas as regiões do país, considerando o período de 2009 a 2019 o Brasil se 

mantem enquadrado nos parâmetros de alta endemicidade da doença – salvas as regiões Sul e 

Sudeste, as quais estão no parâmetro de médio (13) (Figura 2). Ainda, destaca-se para um 

aumento no número de novos casos da doença no país em 2017 e 2018, após 6 anos de 

decréscimo gradual.  Com isso, o programa de eliminação da hanseníase é uma das ações de 

prioridade para o Ministério da Saúde no país. Apesar disso, os objetivos globais para 

eliminação da hanseníase no mundo ainda não foi alcançado no país, mantendo, nas últimas 

décadas, a situação mais crítica para a doença considerando os países da América (9), 

possuindo 92% do total de notificações. Os dados atestam a necessidade de intensificar os 

esforços na atenção básica e vigilância em saúde.  
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Figura 2. Taxa de detecção de novos casos de hanseníase no Brasil, por 100 mil habitantes, de acordo com 

as regiões de residência dos pacientes 2010-2019 (MS-Sinan e IBGE). 

 

1.1.2 Agente etiológico: Mycobacterium leprae 

O agente etiológico da hanseníase é o patógeno Mycobacterium leprae. Tal 

micobactéria tem relevância de caráter histórico: o “bacilo de Hansen” foi o primeiro bacilo 

capaz de causar infecção em humanos a ser detectado, em 1874; além disso, seu genoma 

completo foi um dos primeiros a ser sequenciados dentre as bactérias patogênicas (14). Trata-

se de um parasita intracelular obrigatório, com tropismo pelos macrófagos da pele – onde 

apresentam-se formando aglomerados ou arranjos paralelos – e células de Schwann, nos 

nervos periféricos.  

A M. leprae é uma bactéria gram-positiva que se apresenta na forma de bacilo reto 

ou levemente curvado com as extremidades arredondadas. É considerada álcool-ácido 

resistente (BAAR), uma vez que quando corado pela fucsina não apresenta descoloração se 

submetido à ação da solução álcool-ácida na coloração de Ziehl-Neelsen. O tempo de geração 

do bacilo é longo – aproximadamente 21 dias – apresentando desenvolvimento lento em 

temperaturas abaixo de 37ºC e, até os dias atuais, não existem meios de cultura que viabilizem 

o crescimento desse bacilo in vitro, o que se torna uma limitação aos estudos acerca da 

infecção (15). Duas possíveis alternativas, restritas a modelos de infecção em animais, são 

usadas atualmente para possibilitar os estudos relacionados à patogênese da doença, as quais 

garantem o crescimento e viabilidade de bacilos, são elas: infecção em coxim plantar de 
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camundongos BALB/c ou atímicos (16,17) e infecção em tatu de nove bandas, da espécie 

Dasypus novemcinctus, que ocorre no Sul dos Estados Unidos (18). 

Com relação à estrutura celular do bacilo, essa apresenta semelhança às 

características observadas em outras micobactérias (gênero Mycobacterium): a presença de 

lipídeos na forma de ácidos micólicos – caracterizados como ácidos graxos de alto peso 

molecular – e lipoarabinomanana no envelope celular. A cápsula mais externa, no entanto, 

apresenta um glicolipídeo fenólico quimicamente distinto e aparentemente exclusivo para o 

M. leprae, o PGL-1. Sugere-se que a presença de PGL-1 confere ao bacilo certa 

especificidade imunológica na resposta humoral (14). 

Em 2013, Schuenemann e colaboradores (19) demonstraram, por estudos de 

comparações genômicas, que não há diferenças relevantes entre cepas antigas e modernas de 

M. leprae, o que sugere baixa variabilidade genômica do bacilo ao longo dos anos. 

Analogamente, Singh e colaboradores sugeriram a mesma característica, bem como de 

genoma altamente conservado, a partir de estudos realizados em esqueletos no norte europeu, 

os quais apresentam deformações ósseas como evidências de infecção pelo bacilo. Além 

disso, ao longo da evolução esse genoma foi reduzido em tamanho, levando à eliminação de 

genes envolvidos com o metabolismo do bacilo – cerca de mais de 2000 genes (5,20). 

Acredita-se que a perda desses genes tenha alterado a forma de vida livre do bacilo para o 

parasitismo intracelular obrigatório (5),  tornando-o dependente da produção metabólica da 

célula hospedeira e dificultando sua replicação in vitro (21). 

O genoma do M. leprae apresenta apenas 49,5% de genes codificantes, sendo o 

restante composto por pseudogenes, os quais constituem mais da metade do genoma (22). 

Tais características, associadas à perda de genes pela evolução redutiva, podem justificar o 

longo tempo de geração do bacilo (20). 

Vale ressaltar que mais recentemente foi descrita uma outra espécie de micobactéria, 

geneticamente similar à M. leprae, que também pode causar a doença, chamada 

Mycobacterium lepromatosis (23). 

 

1.1.3 Formas clínicas e classificação clínica 

Frente à infecção pelo bacilo, a maioria dos indivíduos – cerca de 90% – apresenta 

uma resistência natural e não desenvolve a doença. É estimado que apenas 2-3% dos 

indivíduos expostos ao bacilo de fato progridem para a doença ativa (24). Combinados, os 

fatores intensidade da resposta imunológica desenvolvida e background genético do 
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hospedeiro, influenciam na progressão da infecção para diferentes fenótipos ou formas 

clínicas da doença. Uma vez infectado, a manifestação da doença ocorre para uma forma 

inicial e transitória, denominada hanseníase indeterminada, ou para as formas clínicas 

estáveis, que serão apresentadas a seguir (25,26).  

A classificação mais aceita e utilizada é a de Ridley e Jopling (1966),  baseada na 

resistência do paciente à infecção, a qual pode ser indiretamente avaliada, dentre outras 

formas, por meio da avaliação da resposta histológica, imunológica e bacteriológica do 

hospedeiro ao M. leprae  (27). A classificação propõe a existência de um espectro clínico 

segundo o qual a doença é subdividida em 5 formas clínicas (Figura 3). As subdivisões 

apresentam correlação com o número de bacilos detectados na lesão pela baciloscopia.  

Considerando essa classificação, a hanseníase apresentaria dois polos opostos, entre 

os quais estão as três formas intermediárias da doença (26). O polo tuberculóide (TT) 

abrangeria os indivíduos considerados mais resistentes à infecção, representando a forma 

localizada da doença na qual as lesões são bem delimitadas e estão em menor número. Além 

disso, cerca de 70% dos casos têm baciloscopia negativa, ou seja, raramente são positivos no 

exame bacteriológico (26). A maior resistência ao bacilo, nesse caso, está relacionada à 

predominância da imunidade celular (Th1) que resulta em produção de citocinas com ações 

bactericidas, o que permite que a infecção seja parcialmente controlada. 

No outro extremo do espectro está o polo lepromatoso (LL), caracterizando a forma 

disseminada da doença, a qual se manifesta com múltiplas e disseminadas lesões com elevado 

número de bacilos.  Os pacientes lepromatosos normalmente apresentam predominância da 

resposta imune humoral (Th2), a qual se mostra insuficiente para conter a multiplicação do M. 

leprae. 

As chamadas formas clínicas “borderline” ou intermediárias caminham entre os dois 

polos citados, apresentam resposta imunológica variável e geralmente são definidas com base 

em sua relação de proximidade a cada um dos polos (27,28), são elas: borderline-tuberculóide 

(BT), borderline-borderline (BB) e  borderline-lepromatosa (BL). 

À parte das formas clínicas abrangidas pelo espectro proposto por Ridley e Jopling 

há, ainda, a forma neural pura (NP), a qual é caracterizada pela ausência de lesões cutâneas e 

de histórico de lesões. No entanto, há comprometimento neurológico, sendo definida como 

uma neuropatia periférica em que pode ocorrer disfunções motoras e sensoriais (29,30). 

Sendo assim, o diagnóstico é normalmente realizado pela análise das amostras de biópsia de 

nervo periférico por histopatologia ou detecção do material genético do bacilo (31). 
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A classificação clínica da hanseníase é crucial durante o diagnóstico, uma vez que 

será utilizada para escolha do tratamento mais adequado. Além disso, a doença pode 

apresentar-se com grande heterogeneidade no que diz respeito às manifestações clínicas e 

imunológicas, e muitos pacientes ainda apresentam recidiva, o que dificultaria a compreensão 

e o tratamento sem um sistema adequado de classificação. Apesar de sua eficiência, a 

classificação proposta por Ridley e Jopling apresenta algumas limitações, visto a necessidade 

de análises histopatológicas. Com isso, em 1982, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

formulou uma classificação operacional, a qual auxiliaria no diagnóstico e tratamento da 

doença, especialmente em áreas endêmicas e regiões em que as análises laboratoriais não são 

viáveis (26).  

A classificação operacional da OMS baseia-se no número de lesões e na carga 

bacilar, o que divide os pacientes em paucibacilares (PB), quando apresentarem baciloscopia 

negativa e até cinco lesões cutâneas, englobando, geralmente, as formas BT e TT; e 

multibacilares (MB) quando apresentarem baciloscopia positiva ou seis ou mais lesões 

cutâneas, compreendendo, geralmente, as formas BB, BL e LL, segundo o Ministério da 

Saúde.  

Uma importante complicação da doença são os episódios reacionais – reações 

inflamatórias intensas que ocorrem de forma repentina no curso da doença, em diferentes 

estágios, até mesmo durante o tratamento e após a cura (32). Podem ocasionar danos neurais 

permanentes, bem como deformidades. Acredita-se que as formas intermediárias são mais 

instáveis e, portanto, mais suscetíveis ao desenvolvimento dessas reações em comparação às 

formas polares (33). As reações de tipo I ou reação reversa (RR) ocorrem pela exacerbação da 

resposta celular contra o bacilo e geralmente ocorrem em pacientes das formas borderline; já 

as reações de tipo II ou eritema nodoso hansênico ocorrem em pacientes do polo lepromatoso 

(BL/LL) e trata-se de um evento agudo  (32). As reações cursam de forma independente, mas 

um mesmo paciente pode, em momentos distintos, progredir para ambas (34). 
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Figura 3. Desenvolvimento da hanseníase e progressão às formas clínicas da doença. Uma vez expostos ao 

bacilo Mycobacterium leprae, o indivíduo poderá desenvolver ou não a infecção, a depender da eficiência da 

resposta imunológica desenvolvida. Dado que a infecção foi estabelecida, a doença progredirá para a forma 

indeterminada ou às formas estáveis do espectro. Observa-se que o background genético do hospedeiro tem 

influência nos diferentes estágios da patogênese. Legenda: LL – lepromatoso-lepromatoso; BL – borderline-

lepromatosa; BB - borderline-borderline; BL – borderline-tuberculóide; TT – tuberculoide-tuberculoide. Os 

episódios reacionais são ENH (eritema nodoso hansênico) e RR (reação reversa) – Adaptado de Bezerra, 2019. 

 

1.1.4 Transmissão e prevenção 

As vias de transmissão da hanseníase ainda não são totalmente esclarecidas. Há 

evidências suficientes de que os contatos próximos a pacientes de hanseníase têm risco 

aumentado de desenvolvimento da doença (35). Assim, destaca-se o domicílio como um 

ambiente de transmissão relevante (36). Estudos apontam o trato respiratório superior como 

principal via de entrada e eliminação do bacilo (37), inclusive, o DNA do bacilo já foi 

detectado na mucosa nasal dos contatos domiciliares (38); nos pacientes, números elevados do 

bacilo – cerca de 100 milhões de bacilos viáveis/dia – foram igualmente detectados na 

mucosa nasal (39). Acredita-se, então, que a principal via de transmissão do Mycobacterium 
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leprae se dê a partir do contato direto entre pessoas, por meio da liberação e propagação de 

aerossóis gerados em eventos de tosse e espirro (35).  

Diversos estudos demonstraram que a carga bacilar e a forma clínica dos pacientes 

são fatores relevantes para a transmissão da doença. Contatos domiciliares de pacientes 

multibacilares teriam maior risco de desenvolver a doença quando comparados aos contatos 

de pacientes paucibacilares – a mesma relação é aceita para indivíduos em convívio social 

estreito com esses pacientes (40). Isso sugere que o risco de transmissão é mais elevado 

quanto maior a carga bacilar do paciente e mais intenso o contato desses com indivíduos não 

infectados. A probabilidade de infecção de um indivíduo sadio é ainda agravada se 

considerarmos o contato com pacientes que não estão em tratamento (37).  

Dentro dessa lógica, Martinez e colaboradores, em 2010 (41), desenvolveram um 

estudo na tentativa de detectar material genético do M. leprae em swab de pacientes de 

hanseníase e seus contatos domiciliares, a fim de avaliar o potencial da mucosa oral na 

transmissão do bacilo. Foi visto que indivíduos paucibacilares apresentaram a presença do 

DNA do bacilo nos swabs bucais com maior frequência quando comparados com os 

indivíduos multibacilares, evidenciando que a mucosa oral pode ter um papel importante na 

transmissão da doença. Nesse mesmo estudo, 7% dos contatos domiciliares avaliados 

positivaram para detecção do DNA do bacilo, sugerindo que podem funcionar como 

“portadores sadios”, carreando o bacilo e favorecendo a transmissão da doença.  

Diversos estudos apontam que a principal estratégia para controle da hanseníase a 

nível de saúde pública é, justamente, a monitorização e vigilância dos contatos – uma 

alternativa econômica, visto que detecta pacientes em estágios iniciais da doença, o que pode 

favorecer o tratamento, a cura e a quebra da cadeia de transmissão (42) –, uma vez que o 

ambiente domiciliar é considerado um importante foco de transmissão da hanseníase (36). 

Há relatos da presença de M. leprae em fluidos corporais tal como o leite materno 

(43). No entanto, a transmissão por essa via não apresenta relevância epidemiológica no que 

diz respeito à hanseníase. Casos de transmissão vertical também já foram relatados (44). 

Mais recentemente alguns autores têm defendido a ideia de que os mecanismos de 

transmissão da hanseníase são muito mais complexos do que se imaginava anteriormente e 

que a transmissão pessoa-pessoa não seria a única forma de contraí-la. A hipótese aborda 

fatores ambientais que podem contribuir para a sua transmissão: como por exemplo, a 

presença do bacilo em reservatórios ambientais e infecção em outros animais, como os tatus e 

os primatas. No sul dos Estados Unidos, tatus são infectados por uma cepa de M. leprae que 

também infecta humanos (subtipo 3I-2-v15), o que sugere a possibilidade de transmissão 
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zoonótica da doença (35). Assim, o debate sobre a classificação da hanseníase como zoonose, 

bem como sobre a influência de reservatórios ambientais na disseminação da doença têm 

crescido significativamente (45). Apesar disso, a posição atual do CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention) é de que o risco de infecção pelo contato com tatus é baixo, no 

entanto, deve-se evitá-lo em regiões endêmicas. Ainda, vetores como carrapatos já foram 

descritos como potenciais na transmissão. 

Todavia, a exposição ao bacilo não é determinante para o desenvolvimento da 

doença. Fatores ambientais como condições socioeconômicas, nutricionais, saneamento 

básico, infecções concomitantes e condições de moradia têm influência importante no 

estabelecimento da infecção. Além disso, o background genético do indivíduo pode torná-lo 

mais suscetível ou mais resistente à doença (32). 

A prevenção à hanseníase se baseia, principalmente, na cobertura vacinal pela BCG 

(Bacilo de Calmette-Guërin). A cepa vacinal BCG foi desenvolvida mediante atenuação da 

cepa Mycobacterium bovis, bacilo que é agente etiológico da tuberculose bovina. A vacina 

fora inicialmente desenvolvida para conferir proteção contra a tuberculose. Posteriormente, 

foi visto que a imunização por BCG poderia ter efeito protetor também na hanseníase, onde a 

segunda dose em contatos domiciliares previne em cerca de 57% o desenvolvimento da 

doença 

No Brasil, a vacinação com BCG é obrigatória para crianças com menos de um ano, 

para proteção contra a tuberculose. No que diz respeito à profilaxia da hanseníase, preconiza-

se a revacinação de contatos domiciliares que tenham mais de um ano de idade, já vacinados 

com a primeira dose, ainda que não apresentem sintomas da doença. Com menos de um ano 

de idade a revacinação não é necessária. A vacinação é confirmada a partir da avaliação da 

cicatriz vacinal e, quando essa for incerta, recomenda-se a aplicação da BCG em qualquer 

idade (Portaria n. 125, de 26 de março de 2009, Ministério da Saúde).  

Estudos já demonstraram que contatos domiciliares sem cicatriz de BCG – 

considerados, então, não vacinados – apresentam maior risco de desenvolvimento da doença 

em relação aos contatos com cicatriz(es) (46). Assim, entende-se que a aplicação da BCG 

após o diagnóstico de um caso de hanseníase é extremamente importante para minimizar os 

riscos de desenvolvimento da infecção em contatos próximos (47), especialmente em contatos 

de casos multibacilares.  
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1.1.5 Diagnóstico e tratamento 

O diagnóstico da hanseníase é realizado, essencialmente, por meio de avaliação 

clínica do paciente, observando-se aspectos dermatoneurológicos. Sinais e sintomas clínicos, 

além da história epidemiológica e condições de vida do paciente, associados a exames para 

avaliação de lesões e áreas com alterações de sensibilidade e comprometimento de nervos 

periféricos são amplamente utilizados para identificar a doença nos pacientes.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde, um indivíduo é considerado portador de 

hanseníase caso apresente um dos parâmetros a seguir: lesão(ões) dermatológicas com 

alterações de sensibilidade; acometimento de nervos periféricos – com ou sem espessamento 

neural; alterações de sensibilidade/motoras ou baciloscopia positiva. 

No entanto, o diagnóstico clínico nem sempre é conclusivo. Em alguns casos, a 

caracterização clínica pode ser difícil, visto que as lesões dermatológicas podem ser 

confundidas com outras dermatoses, como por exemplo a ptiríase versicolor, a eczemátide, a 

vitiligo, dentre outras alergias, micoses e doenças autoimunes (48). Principalmente nesses 

casos necessita-se de ferramentas complementares, permitindo que o diagnóstico laboratorial 

auxilie na conclusão diagnóstica (49). 

No contexto da hanseníase, a baciloscopia é uma técnica que tem por objetivo a 

pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) em esfregaços realizados a partir de 

amostras de raspado intradérmico de lesões, cotovelos ou lóbulos auriculares do possível 

paciente, observadas ao microscópio óptico. É possível avaliar qualitativa e quantitativamente 

a presença desses bacilos, uma vez que a amostra é corada pelo método Ziehl-Neelsen (50). A 

técnica possui alta especificidade e baixa sensibilidade e, por se tratar de uma metodologia de 

baixo custo e execução simples, é uma das ferramentas complementares mais utilizadas no 

auxílio ao diagnóstico da doença. É importante ressaltar que uma baciloscopia negativa não 

deve afastar o diagnóstico de hanseníase (51). Pacientes paucibacilares, por exemplo, 

costumam apresentar resultados negativos, sendo necessário o apoio de outros exames 

diagnósticos (52). 

As análises histopatológicas também podem ser utilizadas como exame 

complementar: é realizada a partir de biópsias das lesões cutâneas ou do nervo coradas pelos 

métodos de Wade e Fite-Faraco, por exemplo (50). Por meio dessa análise é possível 

visualizar a morfologia do tecido bem como a presença de infiltrados inflamatórios, fibrose e 

granulomas, característicos das lesões hansênicas (33). Em comparação com a baciloscopia, a 
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análise histopatológica é mais complexa, pois demanda profissional treinado na anatomia 

patológica. Por isso, sua operação é mais restrita a centros de referência e pesquisa (26). 

Uma terceira alternativa possível são os testes sorológicos, os quais baseiam-se na 

detecção de anticorpos anti-PGL-1 – glicolipídio que é componente exclusivo da parede 

celular do M. leprae, sendo um antígeno específico da micobactéria. Somada a especificidade 

imunológica conferida pelo antígeno à facilidade de encontrá-lo nos tecidos e fluidos 

infectados, especialmente em pacientes multibacilares, foi possível o desenvolvimento de 

ensaios imunológicos do tipo ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay). Já foi descrito 

que PGL-1 induz a produção de IgM específicos e os títulos desses anticorpos podem ser 

relacionados ao grau de exposição ao bacilo (53,54). No entanto, a presença dos títulos de 

anticorpos anti-PGL-1 não é observada em todos os pacientes e os imunoensaios 

convencionais apresentam baixa sensibilidade (42,55). 

Devido à sua complexidade, o diagnóstico da doença ainda é um grande desafio e 

reflete negativamente na possibilidade de quebra da cadeia de transmissão da doença, visto 

que um diagnóstico precoce e assertivo favorece o tratamento e a redução das fontes de 

infecção (56), o que é extremamente relevante em países com o cenário como o Brasil. 

Previsões sugerem que um teste que melhore em 50% a detecção de casos novos poderia 

influir diretamente na transmissão da doença (42). Diante disso, tem-se buscado um método 

diagnóstico rápido, sensível e específico que permita, ainda, a prevenção da progressão da 

doença (57). Um importante avanço nos últimos anos, com o advento da biologia molecular, 

tem sido o emprego da tecnologia de PCR (Polymerase chain reaction) na detecção de DNA 

do M. leprae utilizando amostras de biópsias de pele/nervo, swab nasal, urina, linfa, sangue e 

outros (58). As metodologias moleculares têm se mostrado mais sensíveis e específicas em 

relação às técnicas anteriormente citadas (42). 

A PCR consiste na amplificação de regiões específicas do DNA do bacilo, em 

amostras clínicas, e posterior análise. A técnica tem sido importante principalmente em casos 

mais difíceis de diagnóstico, como pacientes paucibacilares com baciloscopia negativa, casos 

de histopatologia inconclusiva e também na detecção de casos de hanseníase na forma neural 

pura – em que o paciente não apresenta lesões cutâneas (59). Estudos apontam para a alta 

sensibilidade e especificidade da técnica, alguns demonstrando sensibilidade de 90% em 

pacientes multibacilares e 30% em paucibacilares (60) e sugerem que a PCR aumente em 

cinco a seis vezes a positividade da presença de M. leprae nas amostras clínicas (61). 

Recentemente, Manta e colaboradores demonstraram que a especificidade e a sensibilidade da 

técnica podem variar a depender da amostra clínica utilizada. Além disso, a detecção de M. 
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leprae pode, ainda, ser influenciada pelo tipo de extração de DNA utilizada, já que o 

rendimento e a pureza obtidos podem alterar a sensibilidade e especificidade dos métodos de 

detecção (62). 

Ressalta-se que qualquer dos testes laboratoriais apresentados não são suficientes 

para fechar um diagnóstico preciso quando utilizados sozinhos. É importante a avaliação 

conjunta dos parâmetros clínicos, epidemiológicos e laboratoriais (63). Uma vez 

diagnosticado, a adesão do paciente ao tratamento é crucial, pois esse é estratégia fundamental 

no controle das infecções, uma vez que permite o bloqueio das fontes de infecção. O 

diagnóstico precoce aliado ao tratamento adequado auxilia na atenuação da gravidade da 

doença. 

A dapsona – antibiótico da classe das sulfonas – foi o primeiro fármaco a ser 

utilizado de forma efetiva como tratamento para indivíduos infectados por M. leprae. Em 

1982, essa monoterapia foi substituída pela poliquimioterapia (PQT), implementada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), vistos os casos de resistência medicamentosa à 

dapsona. O esquema terapêutico da PQT baseia-se na associação de três drogas: dapsona, 

rifampicina e clofazimina – as duas primeiras com ação bactericida e a última com ação 

bacteriostática. Essa estratégia de associação foi pensada com o objetivo de minimizar os 

problemas decorrentes de outras possíveis resistências medicamentosas em casos de 

monoterapia, além de reduzir custos e duração do tratamento e favorecer a adesão do paciente 

a ele, minimizando casos de desistência (64,65).  

A administração da PQT é dada gratuitamente e é feita através de um esquema 

padrão com duração fixa e levando em conta a classificação operacional dos pacientes – MB 

ou PB (51,66), existindo, então, duas possibilidades possíveis de tratamento, as quais estão 

sintetizadas no quadro 1.  
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Quadro 1. Esquema terapêutico da poliquimioterapia (PQT) para hanseníase, de acordo com a OMS. 

 

Os pacientes que evoluem para episódios reacionais são tratados a partir da 

administração de prednisona – corticoide – e talidomida – antiinflamatório – nos casos de 

reações do tipo 1 e tipo 2, respectivamente (33,51). A alta por cura é estabelecida uma vez 

que o paciente tenha completado todo o ciclo de tratamento, observando-se a regularidade 

desse (47). 

 

 

1.2 Estudos em epidemiologia genética: a influência genética na hanseníase 

Por se tratar de uma enfermidade muito antiga, a hanseníase nem sempre foi 

reconhecida como uma doença infecciosa. Estudiosos do século 19 sustentavam a ideia de que 

a doença tinha caráter exclusivamente hereditário, o que só pôde ser recusado a partir da 

identificação do M. leprae no ano de 1874. Mesmo com a descoberta, permanece aceita a 

ideia de que a manifestação da doença, em seus diferentes fenótipos, é dependente do 

background genético individual do hospedeiro, o qual está diretamente relacionado à 

hereditariedade (67). 

Com isso, visto a necessidade de avaliar melhor a contribuição genética do indivíduo 

na suscetibilidade ou resistência à hanseníase, pesquisadores têm abordado, até os dias atuais, 

diferentes linhas de pesquisa com variadas abordagens em estudos de epidemiologia genética 

(67,68). Tais estudos buscam compreender, principalmente, a participação de genes que 

contribuam para a característica em observação (69).  

A epidemiologia genética é uma vertente da Epidemiologia que leva em 

consideração tanto os aspectos genéticos que resultaram no fenótipo, como o ambiente em 

que o fenótipo se desenvolveu (70), explorando as características gerais da população para 

identificar a proporção dos efeitos genéticos e ambientais no curso da doença (71). 

Classificação 

Operacional 
PQT Dose 

Ciclo completo e 

tempo de tratamento 

Paucibacilar (PB) Rifampicina 

Dapsona 

600mg dose mensal/supervisionada 

100mg dose diária/auto-administrada 

6 cartelas 

(6-9 meses) 

 

Multibacilar (MB) 

Rifampicina 

Dapsona 

Clofazimina 

600mg dose mensal/supervisionada 

100mg dose diária/auto-administrada 

300mg dose mensal/supervisionada e 

50mg dose diária/auto-administrada 

 

12 cartelas 

(12-18 meses) 
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Em doenças não mendelianas diferentes loci gênicos contribuem para a 

suscetibilidade, os quais ainda interagem com o ambiente (72), ao passo que em doenças com 

padrão de herança mendeliano, um único gene é suficiente para determinar a ocorrência da 

doença. Essas primeiras são chamadas doenças complexas, em que a relação gene-doença não 

é óbvia como ocorre em doenças mendelianas clássicas e são alvos frequentes dos estudos em 

epidemiologia genética (72).  

Doenças infecciosas, em sua maioria, são consideradas doenças complexas, visto que 

a exposição ao patógeno também não é suficiente para que a infecção se estabeleça, sendo o 

desfecho influenciado por diferentes fatores. No caso da hanseníase, em torno de 2-3% dos 

indivíduos expostos desenvolvem a doença (24), entretanto, os dados percentuais podem 

aumentar quando outros fatores individuais exercerem influência no fator genético – idade, 

sexo e outros. Além disso, sabe-se que, em muitos casos, existe uma “resistência natural” do 

hospedeiro ao desenvolvimento de doenças infecciosas, o que reforça a importância do 

componente genético (74). 

Em hanseníase, a aplicação dessas ferramentas genéticas e moleculares 

possibilitaram elucidar diversas evidências, clínicas e/ou epidemiológicas, que confirmam a 

contribuição do componente genético do hospedeiro na suscetibilidade ou resistência à 

doença, dentre elas:  

• Estudos com gêmeos evidenciaram taxa de concordância alta entre os fenótipos da 

hanseníase em gêmeos monozigóticos (80%) em relação a gêmeos dizigóticos 

(20%) (69); 

• Maior risco de desenvolvimento da doença entre contatos domiciliares – 

especialmente aqueles com relação de consanguinidade (25);  

• Grupos étnicos distintos, em área endêmica, possuem taxas de prevalência 

diferentes, mesmo com a mesma exposição ao patógeno (25); 

• As formas clínicas da doença não são intercambiáveis (75); 

• A vacina BCG confere taxas de proteção distintas em diferentes populações 

(76); 

• Estudos filogenéticos apontam para pequena variabilidade genética da 

micobactéria, contrastando com o amplo espectro clínico que a doença apresenta (5). 

 

Ainda, Moraes e colaboradores (2006), identificaram que, no curso da infecção por 

M. leprae, a resposta do hospedeiro pode determinar diferentes desfechos, em diferentes 
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estágios: seja no estabelecimento ou cura espontânea da infecção, na progressão às diversas 

formas clínicas, seja na ocorrência de episódios reacionais. Além disso, é sustentada a 

hipótese de que existe um grupo de diferentes genes que influenciam na suscetibilidade ou 

resistência à doença (69). 

Compreender os mecanismos genéticos envolvidos nos desfechos de doenças 

complexas como essa, permitem elaborar estratégias atualizadas e eficazes no que diz respeito 

à prevenção, tratamento e diagnóstico. 

 

1.3 Polimorfismos genéticos como marcadores moleculares 

A possibilidade de elaboração e execução de ferramentas moleculares modernas tem 

possibilitado, nos últimos anos, um conhecimento mais apurado acerca da composição 

genética dos indivíduos humanos, incluindo a compreensão da sua variabilidade, a qual é 

responsável pelo caráter genético heterogêneo entre as populações.  

O genoma humano corresponde à totalidade da informação genética de um 

indivíduo, a qual está na forma da molécula de DNA (ácido desoxirribonucleico). O genoma 

nuclear, contido no núcleo das células humanas, abriga a maior parte dessa informação. 

Segundo o Projeto Genoma Humano, o genoma nuclear é constituído por aproximadamente 3 

bilhões de pares de base e, em média, 20.000 genes, número que ainda não é um consenso 

(77).  

No que diz respeito à organização da informação genética, sabe-se que a maior parte 

do genoma se apresenta em sequências repetitivas – cerca de 50%  (78). As sequências 

repetitivas podem variar entre indivíduos. Estima-se que cerca de 99,7% do genoma é idêntico 

entre os indivíduos, e os 0,3% restantes são os responsáveis pela singularidade de cada 

indivíduo a nível genético e pela diversidade humana (79).  Essas pequenas variações 

interindividuais geram as regiões polimórficas no genoma, as quais possibilitam a 

identificação e diferenciação de indivíduos e/ou populações (80).  

Polimorfismos genéticos correspondem a diferenças na sequência de DNA e são 

originados de mutações. Tais diferenças geram variantes alélicas distintas de um mesmo gene 

entre indivíduos, grupos ou populações de uma mesma espécie. Nesse caso, as variantes serão 

definidas como polimorfismo quando a sua frequência for igual ou superior a 1% na 

população (80). 

Os polimorfismos genéticos podem ser utilizados como marcadores moleculares. 

Esses, também chamados de marcadores genéticos, são segmentos do DNA que possuem 
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localização física conhecida no cromossomo (locus) e que podem ser utilizados para 

identificar diferenças genéticas entre indivíduos ou populações (70). Além disso, os 

polimorfismos genéticos  podem estar associados a doenças com caráter genético, e, por 

serem detectáveis a partir de ferramentas moleculares, é possível elucidar a sua influência 

sobre características fenotípicas importantes (81). 

Existem diversos tipos de polimorfismos genéticos, podendo ser polimorfismos de 

sequência ou de tamanho. Tais variantes também podem ser utilizadas em estudos de 

ancestralidade (82). Os mais utilizados em estudos genéticos populacionais são as repetições 

em tandem (STRs), os polimorfismos de base única (SNPs) e os polimorfismos de inserção e 

deleção (Indels) (73), esses últimos foram utilizados no estudo em questão. Os Indels são 

resultado de inserções ou deleções de um ou mais nucleotídeos na sequência de DNA, 

culminando em variações de tamanho. As inserções ou deleções podem ser de fragmentos 

curtos ou longos de DNA, ou, até mesmo, de elementos repetitivos (83). Esse polimorfismo 

será comentado com mais detalhes adiante.  

 

1.4 Estratégias de estudos genéticos em hanseníase: estudos de associação do tipo caso-

controle em populações miscigenadas 

 Estudos genéticos já confirmaram a influência genética no desenvolvimento da 

hanseníase. Algumas regiões genômicas já foram associadas com a doença. Todavia ainda 

devem existir loci gênicos ainda não elucidados e que também influenciam no desfecho da 

infecção. (33).  

Sendo assim, como ocorre para as doenças complexas em geral, em hanseníase, 

busca-se testar a contribuição dos genes na suscetibilidade do hospedeiro frente às infecções. 

Para tal, faz-se necessário o emprego de estudos genéticos com abordagens diferentes dos 

estudos familiares observacionais, inicialmente utilizados em hanseníase. As duas estratégias 

mais utilizadas para essa finalidade são os estudos de ligação e os estudos de associação 

genética (71). 

Com o objetivo de mapear os genes envolvidos no curso das doenças multifatoriais, 

o emprego de tecnologias moleculares modernas como genotipagem e sequenciamento em 

larga escala têm contribuído para a condução de estudos de associação, os quais têm ganhado 

destaque na literatura. Projetos como o Projeto Genoma Humano e o Projeto 1000 Genomas 

são exemplos de bancos de dados contendo informações acerca de variações genéticas 
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rastreadas entre diferentes populações mundiais que são disponibilizadas publicamente, 

devido ao emprego das tecnologias anteriormente citadas, a fim de favorecer esses estudos.  

A estratégia utilizada na condução dos estudos de associação baseia-se na análise das 

frequências alélicas dos polimorfismos, comparando-as entre os indivíduos afetados e não 

afetados pelo desfecho em questão. Com isso, é testada a associação do marcador com a 

doença. Nesse sentido, de forma simplificada, considera-se que o marcador está associado ao 

fenótipo quando a frequência do alelo se encontra aumentada nos indivíduos afetados quando 

comparada aos não afetados (69). 

Nesse tipo de estudo, os genes podem ser  escolhidos a priori, –chamados estudos de 

genes candidatos – a partir de evidências descritas em estudos prévios ou mesmo devido a 

alguma implicação biológica importante no curso da doença (51). Atualmente, estudos de 

associação em larga escala têm inovado as possibilidades para o estudo das doenças 

complexas, visto que favorecem a análise de inúmeras variantes genéticas no genoma, 

simultaneamente, na ordem de milhares de variantes. Tais estudos, como os GWAS (Genome-

Wide Association Studies), dispensam hipóteses a priori, sendo capazes de rastrear novas 

regiões possivelmente associadas à doença (84).  

O estudo de associação do tipo caso-controle é um dos principais desenhos 

empregados para avaliar a associação de variantes genéticas com o fenótipo em questão. 

Nesses estudos é possível investigar, por exemplo, doenças com longo período de 

incubação/latência, dispensando o acompanhamento de coortes inteiras para observar o 

desfecho de interesse (85).  

Assim, recruta-se um grupo de casos – composto por pacientes da doença – e um 

grupo de controles – composto por indivíduos sadios. Um ponto importante a ser observado 

nos estudos caso-controle é a definição bem caracterizada dos indivíduos selecionados para a 

composição dos grupos. Um exemplo importante ocorre para a definição do grupo controle, 

os quais devem ser representativos da população de onde os pacientes foram recrutados, pois, 

sendo originais da mesma área geográfica dos casos, teriam o mesmo teor de exposição e, 

portanto, possibilidade de desenvolver o desfecho (73). Contudo, tal seleção nem sempre é 

viável, de forma que os indivíduos sadios são, geralmente, recrutados a partir de bancos de 

doares de sangue da região (33).  

Nesses estudos utiliza-se, como medida de associação, a OR (do inglês, Odds ratio) 

ou razão de chances, a fim de quantificar a força de associação entre dois eventos: doença e 

não doença, nesse caso. A OR determina a chance de o fator de risco ser maior em casos do 

que em controles e é definida matematicamente como a razão de chance dos casos expostos 
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pela razão de chance dos casos não expostos. Se OR=1, então a razão de chance é igual para 

os grupos analisados; se OR>1 está relacionada à maior chance de desenvolver a doença – 

suscetibilidade, ao passo que OR<1 relaciona-se a uma menor chance de desenvolvimento da 

doença– proteção (86). 

Ressalta-se que uma desvantagem dos estudos do tipo caso-controle é a possibilidade 

da estratificação populacional. Esse processo está relacionado à formação de subgrupos em 

função de determinada característica populacional e, nesse caso, podem também diferir em 

relação ao risco de desenvolver a doença, visto a possibilidade de diferenças nas frequências 

alélicas derivadas de características populacionais, sem relação com o desfecho avaliado, o 

que levaria a associações equivocadas entre os marcadores genéticos e fenótipos de interesse.  

Em populações miscigenadas, o efeito da estratificação populacional é resultado da 

mistura étnica da população, como é o caso da população brasileira, conhecida por sua 

heterogeneidade étnica adquirida durante a colonização. Nessas populações, a mistura étnica 

resulta em diferentes proporções de ancestralidade entre os grupos (33).  

Os grupos de casos e controles podem divergir em relação ao grau de miscigenação, 

um grupo étnico pode estar sobre-representado em casos ou controles. Logo, o componente 

genético que esteja relacionado ao grupo étnico de maior expressão poderá demonstrar 

associação com a doença de forma errônea, visto que não revelará de fato a associação 

genética com a doença, mas estará relacionado unicamente à predominância de indivíduos 

com a ancestralidade em questão (87) (Figura 4). 
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Figura 4. Efeito da estratificação populacional nos estudos de associação em populações miscigenadas. No 

primeiro quadro o alelo está associado ao risco de desenvolver a doença visto que possui frequência alélica 

aumentada em casos em relação a controles. Já o segundo quadro demonstra que o alelo em questão é mais 

frequente em indivíduos com maior proporção de ancestralidade africana (preto) em comparação aos indivíduos 

com maior contribuição europeia (azul), assim, tendo um grupo constituído principalmente por indivíduos 

majoritariamente africanos, associa-se o alelo ao risco de desenvolver a doença devido à sobre-representação 

dessa ancestralidade no grupo de casos. Tem-se, então, um exemplo de associação espúria (Bezerra, 2019). 

 

Portanto, as possíveis variáveis capazes de gerar estratificação devem ser 

identificadas e, se possível, corrigidas a posteriori, contribuindo para uma avaliação 

exposição-desfecho fidedigna (88). Classicamente, sexo e idade dado o perfil de 

recrutamento, têm diferenças estatísticas e são usadas para ajuste estatístico nos diferentes 

modelos. Entretanto, a correção de uma eventual estratificação da etnia é a utilização de 

características morfológicas como cor de pele,  e é geralmente utilizada a etnia autodeclarada 

ou reportada por um profissional da saúde a fim de equiparar o componente étnico entre casos 

e controles. No entanto, a história pessoal e fenotípica do indivíduo em populações 

miscigenadas como a brasileira não reflete precisamente a sua ancestralidade. Os grupos 

étnicos não necessariamente representam a estrutura genética real de sua população (89). 
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Além disso, estudos demonstram que a correlação entre a pigmentação da pele e/ou etnia 

autodeclarada ou avaliada e a ancestralidade genômica é pobre  (90,91). 

Para exemplificar as afirmações acima, podemos utilizar associações de 

polimorfismos de base única (do inglês, SNPs Single Nucleotide Polymorphisms) do gene 

PKLR com a hanseníase, as quais foram conduzidas pelo grupo do Laboratório de 

Hanseníase/IOC. PKLR codifica a enzima piruvato quinase, que catalisa a conversão do 

fosfoenol piruvato em piruvato e ATP na via glicolítica. A associação dos SNPs rs11264355, 

rs4620533, rs4971072 e rs11264359 deste gene, descritas em um estudo caso-controle na 

população do Rio de Janeiro (Bezerra, 2019), estão demonstradas abaixo, de forma ajustada e 

não ajustada para as variáveis etnia e ancestralidade. Assim, pode-se observar que o padrão 

de associação para os SNPs é parecido na análise sem correção e na análise com correção para 

etnia (Figura 5, A e B). Em contrapartida, o padrão de associação na análise corrigida para 

ancestralidade é alterado para alguns SNPs – rs4620533 e rs4971072 (Figura 5, C). 

Um parâmetro importante a ser avaliado e que demonstra a maior precisão do ajuste 

considerando a ancestralidade é o intervalo de confiança dos valores de OR, os quais 

diminuíram.  

Nesse contexto, a ancestralidade genômica, determinada pela análise de marcadores 

genéticos, fornece a estimativa da ancestralidade genética dos indivíduos, refletindo o 

conteúdo genômico, e apresenta-se como uma melhor estratégia para correção dos efeitos da 

estratificação populacional nos estudos de associação, especialmente para populações 

miscigenadas (82).  

 

Figura 5. Comparação das análises de associação para SNPs do gene PKLR na população do Rio de 

Janeiro sem correção (A), com correção para etnia (B) e com correção para ancestralidade (C). No eixo X 

está representado um intervalo de ORs sendo que a OR para cada SNP é indicada pelo ponto sobre a barra. No 

eixo Y estão representados os SNPs que estão sendo testados para associação. A largura das barras representa o 

intervalo de confiança. As barras em preto representam associações não significativas, já as barras em vermelho 

representam associações estatisticamente significativas. Observa-se que com a correção para ancestralidade 

diversos SNPs perderam associação com a doença. (Bezerra, 2019). 
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1.5 A heterogeneidade genética na população brasileira 

A heterogeneidade genética da população brasileira pode ser entendida no contexto 

do padrão de colonização local. O processo resultou em um ponto de convergência para povos 

indígenas, europeus e africanos, culminando em uma das populações com maior grau de 

miscigenação do mundo. 

Anteriormente ao processo de colonização, o Brasil era ocupado pela população 

indígena, brasileiros nativos. Quanto à origem desse grupo parental, apesar de ser um ponto 

controverso entre os estudiosos, acredita-se, atualmente que seja de asiáticos. A migração 

deve ter ocorrido entre 15.000 a 10.000 atrás por meio do Estreito de Bering, embora tanto 

outros povos aborígenes, mais próximos de Africanos vindo da Oceania por navegação de 

cabotagem também sejam considerados como colonizadores fundadores da américa do Sul, 

especialmente do Brasil (92,93). Com o redescobrimento da América no século 15, a onda 

migratória tornou a América receptora de indivíduos de outros dois continentes: Europa e 

África (94). 

Nesse cenário, os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, dando início à interação 

português comnativo-americanos. Sabe-se que, de 1500 a 1808, quase que exclusivamente 

homens vieram para o território brasileiro, os quais se misturaram com as mulheres nativo-

americanas, resultando em uma primeira população heterogênea constituída geneticamente 

por 50% de ancestrais nativo-americanos e 50% de ancestrais europeus. Por conseguinte, as 

gerações futuras já teriam promovido progressiva “europeização” na ancestralidade genômica 

da população (95).  

Estima-se que a migração em massa tenha reduzido a população nativo-americana 

em 90% do que existia no início da colonização (96), devido, principalmente, a conflitos 

interpopulacionais e epidemias, trazidas do continente europeu (97). Como os nativos eram 

submetidos ao trabalho escravo, o despovoamento indígena induziu a necessidade de 

importação de mão de obra escrava africana para atividades de agricultura e mineração. 

Estendendo-se até 1850, a chegada de africanos no Brasil resultou na introdução da 

contribuição africana na ancestralidade genômica local, produto do cruzamento de gerações 

de colonizadores e descendentes com as populações locais (94).  

Callegari-Jacques e Salzano (1999) sugerem que, desde a colonização, entre 1500 e 

1972, com a abertura dos portos, os imigrantes que tinham o Brasil como destino eram 58% 

oriundos da Europa, 40% da África e 2% da Ásia.  Com isso, o encontro dos grupos parentais 
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e miscigenação ocorreu desproporcionalmente entre as diferentes regiões do país e favoreceu 

a mudança no padrão genético da população local, resultando em populações com diferentes 

perfis étnicos e de miscigenação ao longo do território. 

Pena e colaboradores (2011) demonstraram que a ancestralidade europeia é 

predominante em todas as regiões brasileiras – variando de 60,6% no Nordeste a 77,7% no 

Sul do Brasil, o que corrobora com os dados históricos que sugerem colonização marcada pela 

presença de lusitanos, espanhóis e alemães –, seguida da contribuição africana, que é maior no 

Nordeste (30,3%) e menor no Norte do Brasil (10,9%), também com destaque para a região 

Sudeste, com a segunda maior contribuição africana – o resultado também corrobora com o 

histórico de maior recepção de escravos africanos no Nordeste e Sudeste –, e da nativo-

americana, que é uniforme entre as regiões, mas a maior proporção está na região Norte 

(19,4%) (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Contribuição ancestral de africanos, nativo-americanos e europeus em quatro regiões 

brasileiras. Cada ponto representa uma região: (1) Norte (Pará), (2) Nordeste (Bahia), (3) Sudeste (Rio de 

Janeiro), (4) Sul (Rio Grande do Sul). Quanto mais próximo a cada vértice, maior a contribuição ancestral 

(Adaptado de Pena e colaboradores, 2011). 

 

Ademais, como o país apresenta um território extenso, os grupos étnicos que 

surgiram não foram distribuídos de forma homogênea por todo o país, o que justifica as 
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características genética e fenotípica tão particulares de cada região brasileira (98), com um 

saldo final de padrão de herança trí-hibrido, segundo a literatura, representada principalmente 

por três grupos ancestrais: africano, europeu e nativo-americano (95). 

 

1.6 Marcadores Informativos de Ancestralidade (AIMs) do tipo Indels 

Os polimorfismos do tipo Indels são abundantes e dispersos por todo o genoma, o 

que favorece as análises, tornando-o amplamente utilizado em estudos genéticos 

populacionais. No que diz respeito às análises de ancestralidade, o formato bi-alélico em sua 

maioria faz deste tipo de marcador uma excelente opção de genotipagem da variabilidade 

populacional. Isso porquei) há apenas 2 possibilidades de variantes: presença ou ausência do 

segmento inserido ou deletado, baixas taxas de mutação (o que confere estabilidade intra-

geracional) e possibilidade de análise de fragmentos de menor tamanho. (99,100). Além disso, 

possibilitam a detecção de diferenças sutis nas frequências alélicas entre grupos separados 

geograficamente (82).  

Com isso, dentre as aplicabilidades dos polimorfismos do tipo Indels, destaca-se aqui 

a possibilidade de serem utilizados como marcadores informativos de ancestralidade (AIMs, 

do inglês Ancestry Informative Markers). AIMs são polimorfismos que apresentam 

frequências alélicas consideravelmente diferenciadas entre grupos populacionais 

geograficamente distantes. (71,101). 

Devido a isso, tais marcadores são úteis para inferir a origem ancestral de um 

indivíduo ou as contribuições ancestrais em populações (101): caso um indivíduo seja 

portador de um alelo que ocorre com frequência de quase 100% em uma população, mas que 

seja raro em outras populações, terá contribuição ancestral relacionada à primeira população. 

Ademais, para que as estimativas sejam eficientes o AIM precisa ter, preferencialmente, um 

diferencial de frequência (δ) superior a 30% entre quaisquer duas populações parentais (102). 

Sendo assim, painéis de AIMs têm sido utilizados com o objetivo de estimar as 

contribuições ancestrais de indivíduos derivados de diferentes regiões geográficas e assim, 

podem auxiliar na correção dos efeitos da estratificação populacional, especialmente em 

populações miscigenadas, assegurando, portanto, os resultados de estudos de associação do 

tipo caso-controle em doenças como a hanseníase, por exemplo (99). 

Em um estudo recente, Pereira & Santangelo e colaboradores (2020) avaliaram o 

desempenho de diferentes painéis de ancestralidade – tanto AIM-Indels quanto SNPs – visto a 

necessidade de relatar com precisão as contribuições ancestrais de indivíduos de populações 
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miscigenadas. Com isso, observaram que tal eficiência está mais relacionada à capacidade de 

diferenciação dos grupos parentais (populações de referência), combinada ao número de 

marcadores utilizados (103). Portanto, um maior número de marcadores que estimem a 

ancestralidade populacional e individual aumenta a robustez dos dados gerados.  

Apesar disso, atualmente, há diversos painéis de AIMs já estabelecidos, com 

variadas quantidades e tipos de marcadores, os quais respondem bem às estimativas. Sabe-se, 

ainda, que quanto maior a distância geográfica entre as populações parentais – utilizadas 

como referência – um menor número de AIMs é necessário para diferenciar as populações-

teste. No caso da população brasileira, miscigenada e constituída por grupos continentais, um 

número menor de marcadores é requerido para obter um resultado satisfatório na 

caracterização da população (33,104). 

Pereira e colaboradores (2012) sugerem a metodologia do painel 46 AIM-Indels. 

Nesse estudo, os autores caracterizaram 46 AIMs do tipo Indels, o qual foi utilizado no 

presente trabalho. Os AIMs selecionados para esse painel apresentam frequências altamente 

diferentes entre as populações ancestrais do painel de diversidade HGDP-CEPH (Human 

Genome Diversity Cell Line Panel) , que corresponde a um painel com registro de perfis 

genéticos de 51 diferentes populações que representam 4 grupos ancestrais: Africanos, 

Europeus, Nativo-Americanos e Asiáticos. Esse painel de marcadores foi capaz de distinguir 

os 4 grupos ancestrais e revelou as ancestralidades esperadas para as populações do Taiwan, 

Angola, Portugal e tribos indígenas brasileiras. Além disso, comparando as estimativas do 

painel 46 AIM-Indels com aquelas obtidas a partir de outros dois painéis bem estabelecidos, 

Painel 210 Indels (105) e Painel 48 In4 AIM-SNP set (106), foi observado que existe 

concordância entre elas, com resultados muito próximos obtidos pelos autores (Quadro 2). 

Isso revela a precisão do painel utilizado neste estudo para inferência de estimativas de 

ancestralidade genética.  
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 Quadro 2. Comparação das estimativas de ancestralidade obtidas para o painel de diversidade 

HGDP-CEPH considerando 3 abordagens distintas (Pereira et al., 2012). 

 

 

Vale ressaltar que o uso do painel de 46 AIM-Indels justifica-se por apresentarem elevada 

frequência no genoma humano, possuírem baixa taxa de mutação, permitirem a análise de 

fragmentos curtos (menores que 250 pb) e por serem facilmente genotipados em uma única 

reação de PCR. Além disso, por apresentarem frequências alélicas com diferenças 

significativas entre europeus, africanos e nativo-americanos são eficazes na análise da origem 

ancestral de um indivíduo bem como na diferenciação de populações geograficamente 

distantes ou populações miscigenadas, como a brasileira, entre as três populações ancestrais  

(101).  

 

 

2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Atualmente, os estudos genéticos possibilitam investigar a relação entre a genética 

do hospedeiro e uma determinada doença infecciosa. A literatura sugere que a 

heterogeneidade de manifestações e a suscetibilidade a doenças infecciosas são influenciadas, 

por exemplo, por genes mediadores de resposta imune dentre outras vias do metabolismo e 

processos biológicos distintos(25). 

Diversos estudos em epidemiologia genética demonstraram a associação de 

diferentes genes do hospedeiro com o desenvolvimento da hanseníase per se (TLR1, NOD2, 

 
46 AIM-INDELs (101) 

 
210 INDELs (105) 

 
48 In4 AIM-SNP set (106) 

 
AFR EUR EAS NAT 

 
AFR EUR EAS NAT 

  
AFR EURA EAS AMI 

HGDP-CEPH AFR 0.969 0.011 0.012 0.008 
 

0.977 0.009 0.009 0.005 
 

AFR 0.97 0.02 0.01 0.01 

HGDP-CEPH EUR 0.008 0.963 0.014 0.014 
 

0.007 0.967 0.013 0.013 
 

EURA 0.01 0.96 0.02 0.01 

HGDP-CEPH EAS 0.006 0.018 0.952 0.024 
 

0.007 0.021 0.955 0.017 
 

EAS 0.01 0.04 0.91 0.03 

HGDP-CEPH NAM 0.008 0.041 0.027 0.924 
 

0.011 0.028 0.015 0.946 
 

AMI 0.01 0.03 0.04 0.92 

Testing populations: AFR EUR EAS NAT 
           

Angola 0.970 0.011 0.011 0.008 
           

Portugal 0.018 0.966 0.008 0.008 
           

Taiwan 0.004 0.003 0.984 0.009 
           

Br. Amazonas tribes 0.01 0.013 0.032 0.945 
           

Belém (4G-analysis) 0.148 0.535 0.088 0.229 
           

Belém (3G-analysis) 0.168 0.537 - 0.295 
           



 
 

37 

 
 

IL-10, TNF, PRKN, LACC1, LRRK2, TLR1 BAT1, LTA, BTNL2) (51,107,108). Além disso, 

polimorfismos de diferentes genes do hospedeiro também têm sido associados à progressão da 

doença aos diferentes fenótipos dentro do espectro clínico da hanseníase (VDR, IL23R, TAP, 

NRAMP1, TNF2) (109–113). Tais estudos de associação genética são de extrema importância 

para a identificação de genes candidatos e de variações genômicas que controlam a 

resistência/suscetibilidade a doenças complexas, como a hanseníase (25). Inúmeros destes 

estudos utilizam diferentes polimorfismos genéticos que são testados para a associação com a 

doença em populações distintas. Entretanto, os resultados ora são replicados, ora não são 

replicados. 

A associação discordante entre marcadores genéticos e diferentes populações mundiais 

estudadas é vista, por exemplo, em estudos de associação genética do gene que codifica para o 

receptor NOD2 com a hanseníase. O receptor NOD2 (do inglês “nucleotide-binding 

oligomerization domain containing 2”) é membro de uma classe de receptores de 

reconhecimento de padrão (PRRs, do inglês Pattern Recognition Receptors) e faz parte dos 

principais PRRs que atuam mediando o reconhecimento do M. leprae pelo sistema 

imunológico (51). A análise do gene NOD2 foi feita inicialmente na população Chinesa, em 

que dois SNPs foram associados ao risco de desenvolvimento da hanseníase (114). Entretanto, 

nas populações da Índia e Nepal o estudo não replicou tal associação, sugerindo que essa 

região genômica é heterogênea entre as populações (115). Acredita-se que esses resultados 

podem ser explicados pela existência de especificidades no perfil genético de cada uma das 

populações relacionadas à resistência/suscetibilidade à doença estudada, resultantes das 

diferentes pressões seletivas distintas exercidas por patógenos a que essas populações foram 

expostas ao longo da história (116). Ainda, um SNP desse gene foi associado à resistência no 

desenvolvimento da hanseníase em uma população do Norte do Brasil, tendo sido replicada 

em populações independentes de outras regiões brasileiras (117). Mais recentemente, a 

mesma associação foi encontrada na população miscigenada da Amazônia (118). Entretanto, 

nem sempre a associação de um alelo é replicada em uma mesma população que apresenta 

diferenças étnicas.  

Recentemente, nosso grupo verificou a associação do gene PKLR com a 

suscetibilidade à hanseníase em um estudo do tipo caso-controle em indivíduos do Rio de 

Janeiro (RJ) (70). Esse gene codifica a enzima piruvato cinase, crucial para a formação de 

ATP e integridade das células vermelhas. No entanto, mediante replicação do estudo com o 

mesmo painel de SNPs em um grupo populacional de Rondonópolis (MT), localizado em uma 

outra região brasileira hiperendêmica para a hanseníase, não foi observada associação. Assim, 
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sugerimos que uma das possíveis explicações para essa discordância se deve a uma diferença 

de ancestralidade genética entre essas duas populações, considerando uma particularidade dos 

marcadores do gene PKLR que são mais frequentes em africanos devido à pressão seletiva 

exercida por patógenos nessa população. Portanto, a hipótese inicial seria de que populações 

com maior ancestralidade africana poderiam apresentar a associação com gene, enquanto 

outras não. 

Como mencionado anteriormente, uma das limitações dos estudos de associação 

genética do tipo caso-controle é a possibilidade de resultados falso-positivos entre marcadores 

genéticos e fenótipos de interesse para populações constituídas por diferentes subpopulações. 

Isto porque as frequências alélicas podem não ser as mesmas na população geral, dado o perfil 

de  miscigenação, o que pode levar a diferentes predisposições a uma determinada doença. O 

mesmo ocorre para populações miscigenadas, em que o efeito da estratificação populacional 

pode confundir o resultado e levar a associação espúrias (119). Nesse caso, há associação 

entre um fenótipo e o marcador mesmo quando este não está associado ao locus de 

predisposição à doença. Trata-se de uma associação falsa, uma relação estatística existente 

entre duas variáveis, mas onde não existe nenhuma relação causa-efeito entre elas, onde a 

associação é gerada por uma terceira variável (120). 

A população brasileira é historicamente conhecida por sua heterogeneidade étnica 

adquirida durante a colonização. Por conta disso, estudos de associação genética em 

populações brasileiras estão sujeitas à estratificação populacional. Sendo assim, o correto 

conhecimento da miscigenação existente é extremamente importante para implicações 

clínicas, possibilitando um melhor entendimento e análise dos dados em estudos genéticos 

(121). 

A correção da estratificação é comumente baseada na utilização da etnia 

autodeclarada ou reportada por um profissional da saúde. Entretanto, este tipo de classificação 

é arbitrário uma vez que depende de observações fenotípicas e relatos subjetivos que podem 

não traduzir a real ancestralidade genética de um indivíduo (89,122). Além disso, estudos 

genéticos apresentam resultados conflitantes entre a sobreposição da ancestralidade genômica 

e a classificação étnico-racial na população brasileira (70). 

Diante disso, a utilização de marcadores genéticos informativos de ancestralidade 

para correção da estratificação populacional é considerada a metodologia mais apropriada. 

Ademais, é uma ferramenta eficaz na estimativa da composição genética ancestral da 

população brasileira recorrentes em estudos de associação (82), favorecendo a obtenção de 

associações não enviesadas pela abordagem social. A abordagem consiste em investigar as 
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diferenças populacionais entre casos e controles através do uso de marcadores do tipo AIM-

Indels. Estes polimorfismos têm a vantagem de estarem vastamente espalhados pelo genoma e 

permitirem a identificação de mínimas diferenças entre frequências alélicas de grupos 

populacionais separados geograficamente, o que os tornam marcadores muito informativos e 

adequados a estudos de ancestralidade (82).  

Portanto, este projeto pretende aplicar essa metodologia para estimar a ancestralidade 

genética em uma população brasileira de região hiperendêmica para a hanseníase, que 

constitui um banco caso-controle utilizado nos estudos caso-controle do Laboratório de 

Hanseníase, além de comparar essas estimativas com outras previamente geradas para a 

população do Rio de Janeiro. Os dados de ancestralidade genética gerados nesse trabalho 

poderão ser utilizados para a correção das análises de associação de diferentes genes com a 

hanseníase, auxiliando na compreensão do painel de marcadores genéticos associados com a 

suscetibilidade à doença.  

A identificação de marcadores genéticos de suscetibilidade à hanseníase poderia 

funcionar como uma ferramenta para predição de risco, sendo útil principalmente no âmbito 

do prognóstico molecular aplicado a populações mais expostas ao bacilo, como é o caso dos 

contatos domiciliares – que são os grupos de maior risco de progredir para a doença. Nesses 

casos, seria possível acompanhá-los de forma mais precisa, adotando medidas preventivas que 

minimizem as chances de desenvolvimento da doença nos casos de maior risco genético e, até 

mesmo, facilitar o esquema terapêutico em indivíduos já diagnosticados, o que teria 

importante papel na quebra da cadeia de transmissão da doença. Compreendendo o contexto 

atual da hanseníase no país, o qual ainda se mantém em parâmetro de alta endemicidade na 

maioria das regiões (13), uma abordagem como essa, associada a ferramentas clínicas e 

imunológicas já empregadas atualmente, poderia auxiliar na tentativa de controle da doença 

em âmbito nacional. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Obter estimativas de ancestralidade genética de grupos populacionais utilizados em 

estudos de associação do tipo caso-controle com a hanseníase através do uso de marcadores 

Indels informativos de ancestralidade. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Realizar a genotipagem dos grupos populacionais de Rondonópolis 

(MT/Centro-Oeste – 384 casos de hanseníase e 351 controles), por meio da análise de 

marcadores informativos de ancestralidade (46 AIM-Indels) e determinar o perfil de 

ancestralidade genética a nível individual e populacional, a partir da determinação das 

estimativas de ancestralidade; 

• Realizar a genotipagem de 288 indivíduos pacientes de hanseníase pertencentes 

ao Rio de Janeiro (RJ/Sudeste), por meio da análise de marcadores informativos de 

ancestralidade (46 AIM-Indels) e determinar o perfil de ancestralidade genética a nível 

individual e populacional, a partir da determinação das estimativas de ancestralidade; 

• Comparar as estimativas de ancestralidade obtidas para a população de 

Rondonópolis com as contribuições ancestrais previamente estimadas para a população do 

Rio de Janeiro (da Silva Mota, 2015), composta por 401 casos de hanseníase e 426 controles, 

além dos 288 casos cujas estimativas de ancestralidade foram estimadas neste trabalho; 

• Comparar os resultados de ancestralidade genética individual com os dados de 

etnia referida para os indivíduos da população de Rondonópolis. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Amostras Populacionais 

A classificação de todos os pacientes de hanseníase cujas amostras foram utilizadas 

nesse trabalho seguem os critérios de Ridley e Jopling (1996) e da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) – em paucibacilares ou multibacilares. Os grupos amostrais utilizados, 
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compostos por pacientes e controles de hanseníase representam regiões brasileiras endêmicas 

para a doença – Centro-Oeste (Incidência da hanseníase em 2019: 39,93/100 mil habitantes) 

e Sudeste (Incidência da hanseníase em 2019: 4,23/100 mil habitantes). A primeira está no 

parâmetro de alta endemicidade e a segunda, endemicidade média (13).  

 

4.1.1 População de Rondonópolis 

As amostras da população de Rondonópolis (MT), região hiperendêmica para a 

hanseníase (Incidência da hanseníase em 2018: 44,53/100 mil habitantes), é composta por 735 

indivíduos que foram recrutados por meio de um projeto colaborativo de Doenças 

Negligenciadas (CNPq/MS/DECIT – EDITAL 034/2008) do Instituto Lauro de Souza Lima 

(Bauru/SP). Os casos correspondem a 384 indivíduos diagnosticados com hanseníase a partir 

da realização de exames nos atendimentos ambulatoriais dos postos de saúde familiar (PSFs) 

do município de Rondonópolis. Já os controles correspondem a 351 indivíduos sadios sem 

histórico preliminar da doença, selecionados em mutirões para diagnóstico de hanseníase em 

locais públicos, totalizando 834 amostras. 

As amostras de DNA dessa população foram extraídas pelo método Salting-out, 

descrito abaixo, e cedidas pelo Instituto Lauro de Souza Lima (ILSL). 

Os procedimentos envolvendo tais amostras no trabalho em questão, foram aprovados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Lauro de Souza Lima (CEP/ILSL, nº172/09; 

anexo 9.1). Todos os indivíduos recrutados, doadores das amostras biológicas, assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

4.1.2 População do Rio de Janeiro 

As amostras população do Rio de Janeiro (Incidência da hanseníase em 2018: 

4,35/100 mil habitantes), base de comparação utilizada, é composta por 426 indivíduos sadios 

– controles –, os quais são doadores de medula óssea do Instituto Nacional do Câncer 

(INCA/RJ) sem histórico de hanseníase, e 401 casos diagnosticados com hanseníase pelo 

Ambulatório Souza Araújo (ASA-Fiocruz/RJ), totalizando 827 amostras. Nesse centro de 

referência para a doença, os pacientes são diagnosticados por exame clínico, histopatologia e 

baciloscopia, além do diagnóstico molecular quando necessário.  

As amostras de DNA dessa população foram extraídas pelo método de Salting-out no 

Laboratório de Hanseníase (IOC-Fiocruz/RJ). 
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Os procedimentos envolvendo tais amostras no trabalho em questão, foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz (CEP/Fiocruz, nº151/01; anexo 9.2). 

Todos os indivíduos recrutados, doadores das amostras biológicas, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

4.2 Extração de DNA 

As amostras de DNA que compõem os grupos populacionais estudados foram 

extraídas de sangue periférico a partir do método de Salting-out (123), com adaptações. A 

primeira etapa do método consiste em três lavagens de 500 µL de sangue total pela adição de 

1mL de tampão de lise de hemácias (Tris-HCl 10mM e EDTA 1mM) seguidas de 

centrifugações, sendo a primeira a 2.800 rpm por 20 minutos e as demais por 15 minutos. Tal 

etapa tem por finalidade a remoção das hemácias da amostra de sangue, uma vez que o 

grupamento heme presente nas hemoglobinas pode inibir as reações de PCR. Na etapa 

seguinte adiciona-se 200 µL de tampão de lise nuclear (Tris-HCl 10 mM, NaCl 400 mM, e 

EDTA 2 mM), 20 µL de SDS (10%) e 5 µL de proteinase K objetivando extravasar o material 

genético do núcleo celular, bem como degradar possíveis proteínas associadas. Após esta 

etapa as amostras foram incubadas a 56ºC overnight.  

As demais etapas consistem na adição de 200 µL acetato de sódio saturado (6,83M), 

seguido de centrifugação a 2800 rpm por 15 minutos e posterior adição de etanol absoluto 

para precipitação do DNA, uma vez retirado o sobrenadante pós-centrifugação. Tendo 

centrifugado a 12.000 rpm por 15 minutos e o sobrenadante descartado, adiciona-se etanol 

hidratado (70%), repetida a centrifugação, o descarte do sobrenadante e promovida a secagem 

do pellet final, acrescenta-se 50 µL de solução TE (Tris-HCl 5mM e EDTA 0,1mM) utilizada 

para ressuspensão do DNA. As amostras de DNA permanecem durante 1h a 56ºC para 

dissolução do pellet e posterior quantificação por espectrofotometria. 

 

4.3  Quantificação de DNA 

As quantificações de DNA foram realizadas no NanoDrop® ND-1000 (Thermo 

Scientific, USA). Trata-se de um espectrofotômetro que analisa amostras entre 0,5 e 2uL com 

precisão e reprodutibilidade significativas por densidade ótica. O comprimento de onda 

260nm permite a detecção e quantificação das moléculas de DNA na amostra. Já o intervalo 
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entre 230nm e 280nm proporciona ao instrumento a funcionalidade de aferir a sua pureza, 

visto que em 230nm é possível detectar componentes orgânicos e, em 280 nm, proteínas. 

Portanto, valores entre 1.8 – 2.0 ng/µL para(A260/280) e (A260/230) indicam uma boa condição de 

pureza. 

 

 

4.4 Diluição de DNA dos grupos amostrais 

A diluição das amostras para 0,5-10ng/uL para um volume final de 40 µL. Seguido 

da diluição, as amostras foram quantificadas a fim de confirmar a concentração ideal de DNA 

para os ensaios de PCR multiplex. 

 

 

4.5 Análises de Ancestralidade 

4.5.1 Reações de PCR multiplex, eletroforese capilar e detecção dos alelos 

A fim de estimar as composições ancestrais e suas proporções para os grupos 

populacionais estudados, a PCR para amplificação do DNA utiliza um sistema multiplex 

desenvolvido pelo Grupo de Genética Populacional do Instituto de Patologia e Imunologia 

Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP), como descrito por Pereira et al., 2012, que 

possibilita a análise de 46 marcadores informativos de ancestralidade do tipo Indels 

(inserção/deleção) numa única reação de PCR. 

Para tal, utilizou-se o kit QIAGEN Multiplex PCR (QIAGEN). A mistura de trabalho 

contém 2,5 μl do Master Mix, 0,5 μl do Mix de Primers (46-plex), 0,5 μl do Reforço de 

Primers (7-plex), – devido ao fato de que, com o tempo, certos marcadores tendem a 

amplificar em piores condições, sendo necessário aumentar a concentração de seus primers no 

mix da PCR – 1 μl de água de ampola e 0,5 μl de DNA. As reações foram feitas para um 

volume final de 5μl, utilizando o termociclador GeneAmp® PCR System 9700 (Thermo 

Fisher). As condições de ciclagem foram: Desnaturação inicial a 95ºC por 15 min; 29 ciclos 

de 94ºC por 30 seg, 60ºC por 90 seg e 72ºC por 4 5seg; Extensão final de 72ºC por 60min.  

A análise dos fragmentos de DNA amplificados pela PCR é possível devido aos 

primers marcados com fluoróforos de diferentes colorações. A visualização desses fragmentos 

foi feita por meio de eletroforese capilar, realizada no sequenciador automático ABI 3500® 

(Thermo Fisher / Laboratório de Diagnóstico por DNA - UERJ) e ABI 3130® (Plataforma de 

Sequenciamento de DNA – Fiocruz). Para tal, as reações foram preparadas com 1 μl das 
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amostras amplificadas por PCR, conjugadas a 9 μl de um mix , contendo: 8,8 μl de Hi-Di 

Formamida, e 0,2 μl do padrão de tamanho interno (size standard) GeneScanTM500 LIZ® 

(Thermo Fisher). A listagem dos marcadores amplificados, a descrição dos alelos e a 

localização física estão indicadas no Quadro 3. 

 

 

Quadro 3. Representação dos 46 AIM-Indels utilizados neste estudo, a localização do marcador no 

genoma e os alelos descritos. As cores do quadro correspondem aos diferentes painéis formados pelo conjunto 

de AIMs marcados por um mesmo fluoróforo. Azul = fluoróforo 6-FAM; Verde = fluoróforo VIC; Laranja = 

AIMs fluoróforo NED; Vermelho = fluoróforo PET. 

Código MID 

midMIDMID 

Código rs Cromossomo Posição(bp) 

**Mapping 

data 

according to 

dbSNP (build 

132). 

Alelos descritos no dbSNP 

MID-1470 rs2307666 11 64729920 -/GTTAC 

MID-777 rs1610863 16 6551830 -/GAA 

MID-196 rs16635 6 99789775 -/CAT 

MID-881 rs1610965 5 79746093 -/ACTT 

MID-3122 rs35451359 18 45110983 -/ATCT 

MID-548 rs140837 6 3708909 -/CT 

MID-659 rs1160893 2 224794577 -/CT 

MID-2011 rs2308203 2 109401291 -/CTAGA 

MID-2929 rs33974167 8 87813725 -/TA 

MID-593 rs1160852 6 137345857 -/TT 

MID-798 rs1610884 5 56122323 -/GGGAAA 

MID-1193 rs2067280 5 89818959 -/AT 

MID-1871 rs2308067 7 127291541 -/TT 

MID-17 rs4183 3 3192524 -/TAAC 

MID-2538 rs3054057 15 86010538 -/AACA 

MID-1644 rs2307840 1 36099090 -/GT 

MID-3854 rs60612424 6 84017514 -/TCTA 

MID-2275 rs3033053 14 42554496 -/TCAGCAG 

MID-94 rs16384 22 42045009 -/AAC 

MID-3072 rs34611875 18 67623917 -/GCCCCCA 

MID-772 rs1610859 5 128317275 -/TAG 

MID-2313 rs3045215 1 234740917 -/ATTATAACT 

MID-397 rs25621 6 139858158 -/TTCT 

MID-1636 rs2307832 1 55590789 -/AA 

MID-51 rs16343 4 17635560 -/TTTAT 

MID-2431 rs3031979 8 73501951 -/ATTG 

MID-2264 rs34122827 13 63778778 -/AAGT 

MID-2256 rs133052 22 41042364 -/CAT 

MID-128 rs6490 12 108127168 -/ATT 

MID-15 rs4181 2 42577803 -/AAATACACAC 

MID-2241 rs3030826 6 67176774 -/GTCCAATA 

MID-419 rs140708 6 170720016 -/AATGGCA 

MID-943 rs1611026 5 82545545 -/TGAT 
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MID-159 rs16438 20 25278470 -/CCCCA 

MID-2005 rs2308161 10 69800909 -/AACAAT 

MID-250 rs16687 7 83887882 -/CA 

MID-1802 rs2307998 5 7814345 -/GGA 

MID-1607 rs2307803 3 108981031 -/TG 

MID-1734 rs2307930 6 84476378 -/CCAT 

MID-406 rs25630 6 14734341 -/AG 

MID-1386 rs2307582 1 247768775 -/AAACTATTCATTTTTCACCCT 

MID-1726 rs2307922 1 39896964 -

/CAAGAACTATAAT/CACTATCTATTAT MID-3626 rs11267926 15 45526069 -/AATATAATTTCTCCA 

MID-360 rs25584 12 112145217 -/AA 

MID-1603 rs2307799 5 70828427 -/TTGT 

MID-2719 rs34541393 20 30701405 -/AACT 
Código rs: Listagem dos marcadores de acordo com dbSNP -132; MID: nomenclatura dos marcadores segundo 

o banco de dados Marsh field Diallelic Insertion/Deletion Polymorphisms. 

 

A discriminação alélica foi realizada no software GeneMapper ID v4.1 e 

GeneMapper ID v3.2 (Thermo Fisher), utilizando os produtos gerados na forma de 

eletroferogramas (Figura 8). Para favorecer a genotipagem neste software, os alelos foram 

classificados como alelos curtos (1) – correspondendo à sequência de menor tamanho para 

determinado marcador – e alelos longos (2) – correspondendo à sequência de maior tamanho 

para o marcador (Figura 9). 

 

Figura 7. Eletroferograma gerado pelo software GeneMapper  após PCR (sistema multiplex AIM-Indels) 

e análise de fragmentos, evidenciando o perfil alélico de uma amostra de DNA para os 46 marcadores de 

ancestralidade. Por meio da marcação dos 46 pares de primers com diferentes fluoróforos, foi possível a 

identificação e genotipagem dos alelos para cada um deles. Do marcador 1470 ao 1644 houve marcação com 
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fluoróforo de cor azul; do 3854 ao 2264 com a cor verde; do 2256 ao 1607 com a cor preta; do 1734 ao 2719 

com a cor vermelha. O eixo X representa os alelos (1 e 2) em pb, cujos picos de fluorescência são produtos da 

amplificação. Já o eixo Y representa em RFU a intensidade desta fluorescência para cada alelo. 

 

Figura 8. Genotipagem dos marcadores do tipo Indels. A. Representa-se com as setas os primers para o 

marcador a ser amplificado, flanqueando as regiões-alvo. Em laranja, está representada a sequência de DNA que 

determinará o tamanho do produto. Se presente, a amplificação dará origem ao alelo longo (L); se ausente, a 

amplificação resultará no alelo curto (S). B. Uma vez amplificado o marcador, é feita a genotipagem com base 

no eletroferograma. O primeiro corresponde a um indivíduo heterozigoto e os demais representam indivíduos 

homozigotos para o alelo curto (Del) ou longo (In) (Adaptado de Pereira & Gusmão, 2012). 

 

4.5.2 Estimativas de ancestralidade e comparação com etnia referida 

As estimativas de ancestralidade individual e global foram realizadas no software 

STRUCTURE v2.3.4 (Pritchard e colaboradores, 2000), usando como amostras de referência 

as populações ancestrais africanas, europeias e nativo-americanas cujos dados estão 

disponíveis no painel de diversidade  HGDP-CEPH (H952) (101). As informações referentes 

às populações referência, bem como as estimativas de ancestralidade para cada uma delas 

estão representadas no quadro 4. 

As análises foram realizadas utilizando as informações a priori sobre a origem das 

populações utilizadas (opção Use Population Information To Test For Migrants do modelo de 

análise da ancestralidade). Considerou-se 20.000 para o “Burnin Period” e 20.000 repetições 
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MCMC pós Burnin. O número de clusters ancestrais (K) utilizado foi igual a 3, suficiente para 

recuperar a composição genética esperada para as populações em questão.  

O gráfico de comparação entre ancestralidade genética e etnia referida na população 

de Rondonópolis foi realizado utilizando software R (V2.14), pacote “ggplot2”.  

 

Quadro 4. Populações do painel HGDP-CEPH utilizadas como referência para as estimativas de 

ancestralidade na população brasileira. 

 

 

 

 

 

Populações 

parentais 

HGDP-CEPH 

Grupos populacionais N 
Ancestralidade 

(%) 

 

 

 

Africanos 

(N=105) 

Bantu Sul da África – Botswana ou Namíbia, 

Angola, Lesoto e África do Sul 
8 96,54% 

Bantu do Quênia  11 96,60% 

Mandeka – Senegal  22 98,84% 

Yoruba – Nigéria  22 99,30% 

Biaka Pygmy – República da África Central  23 99,67% 

Mbuti Pygmy – Congo  13 99,95% 

San - Namíbia 6 99,95% 

Total 105 99,70% 

 

 

 

Europeus 

(N=158) 

Orcadianos – Ilhas Órcades, Escócia  15 98,14% 

Adygei – Cáucaso Russo  17 88,58% 

Rússia  25 96,61% 

Basco – França  24 97,97% 

França  28 92,35% 

Bérgamo –  Itália 13 93,57% 

Sardenha – Itália 28 97,55% 

Toscana – Itália 8 99,61% 

Total 158 98,90% 

 

Nativo-

americanos 

(N=64) 

Colômbia  7 95,50% 

Karitiana – Brasil  14 99,99% 

Surui – Brasil  8 99,95% 

Maya – México  21 85,37% 

Pima – México  14 99,66% 

 Total  64 98,40% 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Descrição da ancestralidade genômica em Rondonópolis 

Do total de 768 amostras testadas, foi possível obter estimativas de ancestralidade 

para um total de 735 (95,70% do total). Para essas as contribuições de cada componente 

foram estimadas, a nível individual e populacional, considerando as populações-referência do 

painel de diversidade HGDP-CEPH para as ancestralidades europeia, africana e nativo-

americana.   

O quadro 5 resume as estimativas de ancestralidade genômica para casos e controles 

da população de Rondonópolis (Mato Grosso) de forma numérica. Considerando os 384 casos 

e 351 controles analisados, observa-se maior contribuição europeia em ambos os grupos, 

seguida da africana e, por último, nativo-americana. Tem-se que as estimativas entre casos e 

controles estão aproximadas, sendo que os casos carreiam uma proporção de 28% de 

ancestralidade africana e os controles 25%, enquanto os controles apresentam 16% de 

ancestralidade nativo-americana e casos 14%. Portanto, não há diferenças expressivas na 

ancestralidade entre casos e controles de Rondonópolis, sendo tais diferenças restritas a um 

percentual muito baixo para cada contribuição ancestral.  

Visualisando os dados das proporções de ancestralidade a partir de uma análise 

gráfica – triangular plot – (Figura 10), nota-se uma sobreposição nas proporções de 

ancestralidade genética entre os indivíduos que compõem cada grupo, evidenciando a 

homogeneidade nas estimativas de ancestralidade obtidas para casos e controles nessa 

população.  

 

Quadro 5. Estimativas de ancestralidade genômica para casos e controles da população de Rondonópolis, 

a partir da utilização dos 46 AIM-Indels. (Africanos (AFR) = vermelho; Europeus (EUR) = verde; nativo-

americanos (NAT) = azul). 

GRUPOS AFR EUR NAT TOTAL 

Rondonópolis (MT) 

Casos 28% 58% 14% 384 

Controles 25% 59% 16% 351 
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Figura 9. Proporções de ancestralidade representadas no triangular plot. Cada vértice representa um cluster, 

nos quais cada cor corresponde aos indivíduos das populações parentais: africanos (vermelho), europeus 

(verde) e nativo-americanos (azul). Dispersos pela área do triângulo estão plotados os indivíduos da população 

teste, casos e controles (amarelo). 

 
 

5.2 Comparação do perfil de ancestralidade em Rondonópolis e Rio de Janeiro 

 Neste trabalho aumentamos o N amostral da população do Rio de Janeiro, para a 

qual a estimativa de ancestralidade genética fora previamente descrita em um outro 

trabalho do laboratório por da Silva Mota, 2015 (71) para um total de 401 casos e 426 

controles. No quadro 6 demonstramos as contribuições ancestrais desse grupo 

populacional composto por 288 casos para hanseníase. Obtivemos estimativas 

semelhantes àquelas previamente estimadas para pacientes do Rio de Janeiro em outro 

grupo amostral. 

 

Quadro 6. Comparação das estimativas de ancestralidade para o grupo de casos do Rio de Janeiro. 

 

 

GRUPOS AFR EUR NAT TOTAL 

Rio de Janeiro – RJ 

Casos (da Silva Mota, 2015) 30% 57% 13% 401 

Casos (este trabalho) 32% 53% 15% 288 
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Além disso, as estimativas de ancestralidade obtidas para a população de 

Rondonópolis foram comparadas com as estimativas obtidas para a população do Rio de 

Janeiro, considerando casos e controles previamente analisados, bem como os casos 

cujas estimativas de ancestralidade foram obtidas neste trabalho (Quadro 7). 

Assim como em Rondonópolis, para a população do Rio de Janeiro, tem-se 

uma maior contribuição europeia em ambos os grupos, seguida da africana e nativo-

americana. Os dados apontam, ainda, para diferenças percentuais expressivas para as 

estimativas de ancestralidade entre casos e controles na população do Rio de Janeiro, já 

que o grupo de casos apresenta um percentual consideravelmente maior para a 

contribuição africana de 31% versus 18% no grupo de controles enquanto o grupo de 

controles apresenta uma elevada contribuição europeia de 71% comparado a 55% no 

grupo dos casos. 

 

Quadro 7. Estimativa da ancestralidade genômica para casos e controles das populações do Rio de 

Janeiro e de Rondonópolis a partir da utilização dos 46 AIM-Indels. 

GRUPOS AFR EUR NAT TOTAL 

Rio de Janeiro – RJ 

(da Silva Mota, 2015) 

Casos 31% 55% 14% 689 

Controles 18% 71% 11% 426 

Rondonópolis - MT 

Casos 28% 58% 14% 384 

Controles 25% 59% 16% 351 

 

 

 Na representação gráfica do bar plot (Figura 11) evidencia-se a diferença 

observada entre os grupos de casos e controles do Rio de Janeiro, com um maior 

componente africano em casos (vermelho) e europeu (verde) em controles, o que não 

ocorre em Rondonópolis, tornando esta última população mais homogênea para a 

replicação de estudos genéticos.  
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Figura 10. Bar plot contendo as informações de proporções da ancestralidade inferidas pelo STRUCTURE, tanto para as 

amostras parentais do painel HGDP-CEPH quanto para os grupos de casos e controles testados. As barras verticais nas 

cores vermelho, verde e azul referem-se às populações parentais africanas, europeias e nativo-americanas. As linhas verticais 

correspondem a cada indivíduo dos grupos caso-controle e as proporções de cada estimativa de ancestralidade individual, com as 

cores representadas de acordo com as populações parentais. 

 

 

5.3 Comparação entre ancestralidade genética e etnia referida na população de 

Rondonópolis 

As estimativas de ancestralidade individual obtidas para os indivíduos da população 

de Rondonópolis foram comparadas, posteriormente, com informações pré-existentes da etnia 

declarada por um profissional da saúde no momento da coleta destes indivíduos. Dentre eles, 

249 foram declarados caucasianos, 31 negros e 455 pardos. Não houve declaração de 

indivíduos amarelos ou indígenas, portanto, as análises consideram apenas as três categoriais 

acima descritas.  

Estratificando a etnia por casos e controles, observamos uma maior porcentagem de 

indivíduos declarados pardos (60,42% nos casos e 63,54% nos controles), seguido dos 

declarados caucasianos e, em menor proporção, os declarados negros (Quadro 8). As 

proporções de etnia são parecidas entre casos e controles. 

Em uma leitura gráfica, por meio de boxplot, pode-se visualizar que, ao estratificar 

os indivíduos de cada grupo levando em consideração a etnia referida e o percentual de 

contribuição ancestral para cada perfil ancestral (EUR, AFR, NAT), existe concordância entre 

estes dados. Independente do grupo avaliado, indivíduos declarados brancos tendem a possuir 

maior contribuição genética europeia; indivíduos declarados negros tendem a possuir 

contribuição genética africana maior do que os não-declarados negros e indivíduos declarados 

pardos possuem contribuição genética dos três perfis ancestrais de forma mais homogênea 

(Figura 12). Em pacientes é possível observar estas diferenças de forma ainda mais clara, 

especialmente para os grupos declarados brancos e negros, indicando uma maior 

homogeneidade entre a autodeclaração e a ancestralidade genética. As contribuições europeias 
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e africanas, respectivamente, mostram-se maiores que as demais contribuições para estes 

indivíduos (Figura 12). 

 

 

Quadro 8. Categorização dos indivíduos de Rondonópolis segundo a etnia referida. 

ETNIA PACIENTES TOTAL (%) CONTROLES TOTAL (%) 

CAUCASÓIDE 135 35,16% 114 32,48% 

PARDO 232 60,42% 223 63,54% 

NEGRO 17 4,43% 14 3,99% 

 

 

 

Figura 11. Boxplot com a distribuição das contribuições de ancestralidade genética considerando cada 

grupo de etnia referida na população de Rondonópolis.  
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6 DISCUSSÃO 

 

Os estudos de associação genética, em geral, são uma ferramenta importante e 

amplamente utilizada com o objetivo de detectar regiões genômicas ou genes candidatos nos 

quais haja alelos que possam contribuir para a suscetibilidade ou proteção a doenças e/ou 

outros fenótipos. 

No entanto, para evitar a ocorrência de associações espúrias neste modelo de estudo, 

deve-se garantir que as diferenças nas frequências alélicas encontradas para os indivíduos nos 

grupos de casos e controles estejam relacionadas apenas com o desfecho da doença no grupo 

de pacientes e não devido a outras divergências significativas entre os grupos, o que pode 

caracterizar a influência de variáveis confundidoras na associação (71). Partindo da premissa 

de que as populações humanas apresentam diferenças significativas em suas contribuições 

genéticas, faz-se necessário o conhecimento das características dos grupos amostrais 

utilizados em estudos de associação, especialmente para grupos da população brasileira, 

altamente miscigenada, cuja característica pode apresentar-se como um fator de 

confundimento no que diz respeito à ancestralidade dos indivíduos. 

Na ausência de dados genômicos, a etnia é frequentemente utilizada como variável 

para correção dos efeitos de estratificação populacional nos estudos de associação, uma vez 

que a literatura sugere que equiparar casos e controles quanto à etnia é uma boa alternativa de 

minimizar esses efeitos (124). No entanto, a partir dos estudos atuais com a população 

brasileira, os quais visam compreender a relação etnia/ancestralidade genética (90), 

compreende-se que a subjetividade envolvida na autodeclaração e na declaração por um 

profissional de saúde, compromete a fidedignidade dos resultados. Isso se deve ao fato de que 

a etnia engloba padrões e diferenças moleculares que variam entre os indivíduos, o que pode 

exercer influência na epidemiologia das doenças para grupos distintos (71).  

Sendo assim, a estimativa de ancestralidade a nível genômico torna-se uma 

alternativa que reflete melhor as proporções ancestrais para cada indivíduo. Nesse contexto, 

utilizando um painel de 46 Marcadores Genéticos Informativos de Ancestralidade, do tipo 

Indels, o presente trabalho demonstra que os grupos de casos e controles de Rondonópolis 

têm, ambos, maior contribuição europeia. Além disso, a contribuição nativo-americana é 

expressiva se comparada à mesma contribuição no Rio de Janeiro. Tais resultados estão em 

concordância com o que já fora consolidado historicamente: apesar de ter apresentado 

colonização europeia predominante, a influência primária de habitação da região Centro-
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Oeste teve grande participação indígena, justificando as frequências aumentadas da 

ancestralidade nativo-americana nessa população (14-16%), considerando o padrão observado 

na literatura para esta contribuição em outras populações brasileiras (125).  

Ademais, observa-se que a variabilidade intra-grupos em Rondonópolis é baixa, 

ressaltando a homogeneidade dos componentes ancestrais em pacientes e indivíduos sadios do 

banco de amostras analisado. Esse dado aponta a população de Rondonópolis estudada como 

uma boa coorte para a replicação de estudos genéticos. Ao contrário, a população do Rio de 

Janeiro apresenta diferenças expressivas na contribuição ancestral entre os grupos analisados. 

Entende-se que, nesse caso, as diferenças entre os grupos de casos e controles se deva, 

principalmente, a um possível viés de recrutamento, especialmente no que diz respeito à 

região de origem dos indivíduos de cada um dos grupos. Essas diferenças atentam ainda mais 

para a importância do uso dos marcadores informativos de ancestralidade para o ajuste das 

análises de associação, especialmente em populações miscigenadas em que há maior 

probabilidade de recrutar grupos populacionais com diferentes perfis. 

No Quadro 9 demonstramos uma comparação entre as estimativas de ancestralidade 

descritas neste estudo e outros trabalhos disponíveis na literatura, avaliando por região. Visto 

isso, vale ressaltar que o padrão de ancestralidade baseado no painel de 46 AIM-Indels para a 

população de Rondonópolis, que teve sua ancestralidade descrita pela primeira vez neste 

estudo, é concordante com a ancestralidade estimada para uma segunda população da mesma 

região brasileira descrita por Manta e colaboradores (2013), apresentando estimativas 

próximas. Isso sugere que os resultados observados neste trabalho correspondem ao esperado 

para a região Centro-Oeste.  

 Por outro lado, observa-se que as estimativas para as populações do Rio de Janeiro 

apresentam  resultados que variam entre os grupos populacionais utilizados nos diferentes 

trabalhos descritos na literatura, como visto nas populações analisadas por Pena e 

colaboradores (2011), Manta e colaboradores (2013) e Andersen e colaboradores (2020), 

apesar de manterem as contribuições esperadas para a região Sudeste – maior contribuição 

europeia, seguida das contribuições africanas e nativo-americanas (Quadro 9). Visto que todos 

os autores utilizaram a mesma metodologia bem como o mesmo painel de 46 AIM-Indels, 

sugerimos que as diferenças sejam inerentes aos diferentes recrutamentos na extensão do 

município do Rio de Janeiro, visto que se trata de uma população bastante heterogênea. Por 

ser um grande centro urbano, o município abriga uma grande mistura de populações de outras 

regiões do Brasil. Em 2000, aproximadamente 35% dos moradores metropolitanos não eram 
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naturais da região e, mais recentemente, em 2014, foi visto que o Rio de Janeiro possuía 2,5 

milhões de migrantes, ou seja, 15,3% da população fluminense (126). 

 

 

Quadro 9. Estimativas de ancestralidade descritas na literatura para as regiões Centro-Oeste e Sudeste. Foram 

utilizados apenas os indivíduos sadios para a comparação. 

 

Região População AFR EUR NAT Referência Painel 

Centro-

Oeste 

Mato Grosso do 
Sul 

26% 59% 15% Manta, 2013 46 AIM-Indels 

Terena (MS) 9% 13% 78% Manta, 2013 46 AIM-Indels 

Rondonópolis 

(MT) 

25% 59% 16% Este estudo 46 AIM-Indels 

 

 

 

Sudeste 

Minas Gerais 29% 59% 12% Manta, 2013 46 AIM-Indels 

Espírito Santo 13% 74% 13% Manta, 2013 46 AIM-Indels 

Bambuí (MG) 9,6% 83,8% 5,4% Lima-Costa, 
2015 

370.539 SNPs 

São Paulo 25% 63% 12% Manta, 2013 46 AIM-Indels 

Rio de Janeiro 17% 74% 7% Pena, 2011 46 AIM-Indels 

Rio de Janeiro 31% 55% 14% Manta, 2013 46 AIM-Indels 

Rio de Janeiro 20,8% 68,8% 10,4% Andersen, 2020 46 AIM-Indels 

Rio de Janeiro 18% 70% 12% Este estudo 46 AIM-Indels 

 

Sugere-se que tais diferenças de contribuição genética observadas entre 

Rondonópolis e Rio de Janeiro estejam relacionadas à diferente dinâmica de formação 

populacional e cultural das diferentes regiões brasileiras. O estado do Rio de Janeiro teve uma 

influência colonizadora maior por parte dos europeus, como já consolidado historicamente. 

Além disso, toda a região Sudeste abrigou uma grande quantidade de africanos devido ao 

intenso desembarque de navios negreiros, em decorrência do tráfico de escravos, que ocorreu 

por longos anos na história do Brasil (97,127), o que corrobora com os dados das estimativas 

de ancestralidade obtidas, com destaque para maiores contribuições europeia e africana. Por 

outro lado, Rondonópolis, como já discutido, tem contribuição nativo-americana importante 

justificada pela expressiva habitação indígena local.  

Apesar da concordância entre etnia e ancestralidade na população de Rondonópolis, 

vários trabalhos já demonstraram que a etnia autodeclarada ou referida não corresponde à 

ancestralidade genética (128). Ao contrário das expectativas, é plausível que o grupo dos 

autodeclarados negros, por exemplo, não apresente a maior proporção da ancestralidade 
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africana, pois a contribuição europeia na formação brasileira foi majoritária no processo de 

colonização (94).  

Por conta dos fatores sociais envolvidos com a declaração de cor de pele, muitas 

vezes a classificação por etnia é enviesada. Da Silva Mota, 2015 (71) também comparou as 

estimativas de ancestralidade com a etnia autodeclarada para os grupos da população do Rio 

de Janeiro. Foi observada uma concordância considerável entre elas no grupo de casos, ao 

contrário do observado no grupo controle, em que há baixa concordância entre ancestralidade 

e etnia para os indivíduos. A autora sugere que a diferença em controles seja explicada pela 

alta proporção de ancestralidade genética europeia encontrada em indivíduos que foram 

declarados negros, o que reforça a possibilidade de divergência dos dados de acordo com a 

percepção individual, cultural, entre outros fatores. Ressalta-se que os indivíduos possam ter 

sido avaliados por profissionais diferentes. 

Cita-se ainda a dificuldade em formular um padrão nesse tipo de classificação, 

principalmente em populações miscigenadas. A dificuldade para definir branco, preto e pardo 

é grande, visto que o julgamento do observador pode relacionar-se, ainda, à “cultura regional” 

(129). Nesse sentido, discutimos a desvantagem em utilizar a etnia como variável de 

confundimento nas análises de associação genética, sendo os marcadores informativos de 

ancestralidade as variáveis mais robustas para decifrar o perfil ancestral populacional que 

deve ser levado em consideração em tais estudos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os resultados discutidos anteriormente, podemos inferir que: 

 

• Há uma maior contribuição europeia nas populações brasileiras apresentadas 

neste trabalho, seguida da africana e, por fim, nativo-americana; 

• A população de Rondonópolis apresenta homogeneidade na ancestralidade 

genética entre casos e controles, e, portanto, é considerada uma boa coorte para estudos de 

associação de marcadores genéticos com a hanseníase; 

• Populações com diferenças significativas na ancestralidade entre casos e 

controles, como a coorte do Rio de Janeiro, evidenciam a necessidade de utilização dos 

marcadores informativos de ancestralidade para correção das análises de associação; 

• Há concordância entre os dados de etnia e ancestralidade genética vista para a 

população de Rondonópolis e para o grupo de casos do Rio de Janeiro, apesar da etnia não ser 

a variável ideal para os estudos de associação; 

• As populações de Rondonópolis e Rio de Janeiro apresentam diferenças 

consideráveis no perfil de ancestralidade genética devido ao histórico de colonização de cada 

uma das regiões. 
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9     ANEXOS 

 

9.1   Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – População de Rondonópolis  
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9.2   Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – População do Rio de Janeiro 

 


