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MÉTODOS

Foi elaborada uma pesquisa de literatura envolvendo

estudos publicados de 2014 a 2017, indexados nas bases

de dados SciELO, Lilacs, PUBMED e periódicos da

CAPES.

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa ocasionada

pelo Mycobacterium leprae, um bacilo álcool-ácido resistente,

que apresenta a capacidade de atingir a pele e nervos

periféricos de pacientes, podendo afetar vários órgãos e resultar

em deformidades e incapacidades físicas. Dessa forma, se faz

necessário para o controle da infecção o diagnóstico precoce e

o tratamento com poliquimioterapia (PQT). Portanto, o presente

estudo propõe avaliar a relação do teste de sorologia ML-FLOW

com a baciloscopia.
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AVALIAÇÃO DA SOROLOGIA ML FLOW UTILIZADA EM COMPLEMENTO COM A BACILOSCOPIA 
NO DIAGNÓSTICO DA HANSENÍASE

RESULTADOS
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Observou-se que a baciloscopia foi positiva em 80% pacientes

multibacilares (MB), e o teste ML FLOW foi positivo 82,5%. Nos

casos paucibacilares (PB) 37,5% dos pacientes apresentaram

soropositividade ao teste, enquanto que a baciloscopia foi 100%

negativa. A presença desses anticorpos serve para discriminar

pacientes MB de PB e reconhecer pacientes que estejam

apresentando recidiva da doença

CONCLUSÃO

O teste ML Flow demonstrou potencialidade como ferramenta

rápida e de fácil acesso para auxiliar na classificação e

tratamento da hanseníase. Desse modo, a associação dos dois

métodos proporciona ao profissional da área de saúde mais

segurança na decisão do tratamento poliquimioterápico.

Figura 1. Lesão no abdômen e soropositividade do teste ML FLOW.

Figura 2. Lâmina evidenciando o método da baciloscopia.

Figura 3. Aspectos relatados a respeito do teste ML Flow.
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