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Resumo: O objetivo deste trabalho é de discorrer sobre a atividade da vitamina D sobre 

o funcionamento do sistema imunológico de indivíduos hansênicos. Trata-se de uma 

revisão integrativa baseada em levantamento bibliográfico de artigos científicos em 

português, inglês e/ou espanhol, nas bases de dados PubMed e SciELO, no período de 

publicação entre 2009 a 2019. Entendeu-se a participação da vitamina D associada ao 

sistema imune, sendo esse micronutriente caracterizado como um componente regulador 

dos processos de imunomodulação que ocorrem no organismo de portadores do 

Mycobacterium leprae. Conclui-se que existe uma relação da vitamina D na 

imunomodulação da resposta imunológica de indivíduos com hanseníase. 
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VITAMIN D AND IMMUNOMODULATION IN LEPROSY INDIVIDUALS 

Abstract: The objective is to discuss the functioning of the immune system, related to 

the participation of vitamin D in leprosy. This is an integrative review based on a 

bibliographic survey of scientific articles in Portuguese, English and/or Spanish, in the 

PubMed and SciELO databases, from 2009 to 2019. It was understood the participation 

of vitamin D associated with This immune system is characterized as a regulating 

component of the immunomodulation processes that occur in the body of 

Mycobacterium leprae carriers. It is concluded that there is a relationship of vitamin D 

in the immunomodulation of the immune response of leprosy individuals. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A hanseníase é uma doença caracterizada como infecciosa, contagiosa e crônica, 

constituída como uma enfermidade dematoneurológica no qual possui progressão lenta, 

causada pela bactéria Mycobacterium leprae. O hansênico apresenta como 

manifestações iniciais o comprometimento de células cutâneas e nervos periféricos 

preferencialmente, assim, proporcionando lesões dermatológicas e neurológicas nessas 

áreas (EICHELMANN et al.,2013).  

A atividade imunológica exerce função de proteção contra processos infecciosos 

que ocorrem no organismo, defesa essa essencial para o funcionamento normal deste, 

sendo alcançado quando executa respostas rápidas e eficientes contra patógenos 

estranhos, como, por exemplo, as micobactérias (EICHELMANN et al.,2013). As 

manifestações clínicas do portador do M. leprae apresentam-se distribuídas em cinco 

grupos, classificadas pelos estudiosos Ridley e Jopling como Tuberculoide (TT), 

Borderline-Tuberculóide (BT), Borderline-Borderline (BB), Borderline-Virchowiana 

(BV) e Virchowiana (VV). Vale ressaltar também a classificação Indeterminada (I) 

caracterizada como a forma inicial da doença e por este motivo não está inclusa no 

grupo de manifestações (VIRMOND et al., 2015). 

A vitamina D possui destaque importante associado ao sistema imune, pois 

desempenha uma interação e auxílio no funcionamento da defesa contra antígenos. 

Quando o organismo encontra-se em situação de baixas concentrações séricas de 

vitamina “hipovitaminose D” é possível uma desregulação do sistema imunológico, 

aumentando a possibilidade do indivíduo está suscetível à infecções (SINGH et al., 

2018). A concentração de vitamina D está relacionada a processos de imumodulação no 

paciente com hanseníase, sendo regulada através da expressão do gene do receptor de 

vitamina D (VDR) distribuidos em diversas áreas do corpo (SINGH et al., 2018; FÉLIX 

et al., 2009). Diante deste cenário, a presente revisão possui como objetivo a integração 

de artigos com temática em comum, assim, resultando na construção de uma revisão 

integrativa abordando as perspectivas relevantes do processo de imunomodulação, 

frente a condições de vitamina D na hanseníase.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  
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Trata-se de uma revisão integrativa fundamentada em artigos científicos 

publicados no últimos dez anos, em vista disso, utilizou-se como bases de dados para a 

pesquisa de artigos científicos, a Scientific Electronic Library Online (SciELO) e US 

National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed). A Biblioteca 

Virual em Saúde: Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) foi a ferramenta manuseada 

para o processo de pesquisa dos seguintes descritores para busca dos artigos científicos: 

“Hanseníase/Leprosy/Lepra”,“Imunomodulação/Immunomodulation/Inmunomodulació

n” e “Vitamina D/Vitamin D/Vitamina D”. Os critérios de inclusão definidos para a 

seleção foram artigos publicados em português, inglês e/ou espanhol, realizados em 

humanos ou animais no qual correspondem a temática referente a revisão integrativa, 

indexados nos respectivos bancos de dados até 10 anos de publicação. Como critério de 

exclusão, foram retirados deste estudo trabalhos de revisões bibliográficas e outros que 

não possuem relação com o conteúdo abordado nesta revisão. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foi encontrado um total de 11 artigos relacionados ao assunto discorrido neste 

trabalho, destes, apenas sete estudos foram selecionados para a construção da amostra 

final desta revisão integrativa, devidamente selecionados pelos critérios de inclusão 

previamente estabelecidos. A seguir apresenta-se a Tabela 1, apresentando cada um dos 

artigos de composição desta revisão e especificações. De acordo com os critérios de 

exclusão, quatro trabalhos foram removidos no processo de pesquisa, pois, não estavam 

dentro dos aspectos propostos desta revisão.  

 

Tabela 1. Artigos selecionados em (SciELO) e (PubMed) 

Autor, Ano Objetivo Conclusão 

TELES et al., 2013 Estudo de IFN na 

hanseníase humana para 

verificar uma correlação 

com a vitamina D. 
 

As respostas de IFN na 

hanseníase podem ser 

dependentes de vitamina D. 

 

ZAVALA et al.,2018 

 

Atividade do IFN na 

hanseníase humana na 

presença de atividade da 

Entende-se a contribuição 

de IFN na proteção do 

organismo contra infecções 



 

Amazônia: desafios, avanços e contribuições 

na Educação, Saúde e Meio ambiente. 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

 

 

4 

 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. X, 2019. 

vitamina D 

 

bacterianas.  

VIRMOND et al., 2015 

 

Avaliar as manifestações 

clínicas e aspectos 

associados à hanseníase 

como patogênese, 

epidemiologia e tratamento 

Apresentação de aspectos 

epidemiológicos da 

hanseníase 

 

SINGH et al., 2018 Investigar a relação do 

gene de VDR e os níveis de 

VD, associando à 

manifestações da 

hanseníase. 

Não foi verificada relação 

direta entre a concentração 

de VD e as manifestações 

da hanseníase, porém, foi 

observada uma diminuição 

da expressão do gene VDR 

em pacientes com 

hanseníase. 

FÉLIX et al., 2009 Estabelecer relação do 

polimorfismo Taql do gene 

VDR com a hanseníase. 

O estudo sugere que a VD 

está envolvida com 

respostas imunológicas 

contra a M. leprae.  

RIBEIRO et al., 2012 Analisar os níveis de VD 

em portadores do M. 

leprae.  

É possível que a VD esteja 

envolvida na 

imunomodulação da 

hanseníase. 

EICHELMANN et al., 

2013 

Apresentar uma visão geral 

sobre a hanseníase e 

aspectos relevantes. 

É importante proporcionar 

compreensão sobre a 

hanseníase e sobre a 

complexidade da doença. 

IFN: Interferon; VD: Vitamina D; VDR: Receptor da Vitamina D 

 

Dessa forma, podemos salientar que de acordo com os estudos realizados por 

Zavala e seus colaboradores (2018), a inibição da vitamina D contribui no 

desenvolvimento do M. leprae, especificamente através do processo de 

imunomodulação quando os macrófagos do sistema imune frente a uma infecção são 

estimulados com citocinas do ramo Th2, IL-10 (Interleucina-10) e IL-4 (Interleucina-4), 

deixando de responder a estímulos Th1 pelo IFN (Interferon), inibindo a ativação da 

vitamina D no organismo. O estudo de Teles et al., (2013) teve como objetivo principal 

a avaliação dos Interferons (IFN-α, IFN-β e IFN-γ), que apresentam função importante 

na ativação de macrófagos na indução de destruição de patógenos intracelulares, 

portanto são caracterizadas como proteínas importantes na defesa contra processos 
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infecciosos por patógenos, e, segundo o estudo, a produção desse componente contribui 

para a proteção de determinadas infecções causadas por bactérias, inclusive aquela 

causada pelo M. leprae. Além do mais, salienta-se que a VD possui uma ampla atuação 

nas funções imunológicas executadas pelo organismo e os receptores VDR estão 

presentes em diversas áreas do corpo, demostrando uma associação de elevada 

importância com sistema imunológico (FÉLIX et al., 2009).  

Singh e colaboradores (2018) observaram que as manifestações clínicas, TT, BT, 

BB, BV e VV, não possuem relação com a concentração de vitamina D presente na 

amostra de indivíduos com hanseníase, mas foi possível observar que os receptores 

VDR estão distribuídos em menores quantidades nestes indivíduos. Assim, entende-se 

que se houver um aumento na expressão de receptores VDR, a vitamina D, agora 

ativada, pode passar a desempenhar atividades relacionadas às manifestações clínicas da 

hanseníase (SINGH et al., 2018). 

Em concordância, tem-se o trabalho de Ribeiro et al., (2012) no qual afirmaram 

a atividade imunomoduladora da vitamina D na hanseníase, nesse sentido, segundo os 

autores existe uma associação positiva nas atividades autoimunes e os níveis de 

vitamina D em portadores da doença.  

 

4. CONCLUSÃO 

Diante dos artigos discorridos, conclui-se que a vitamina D é um componente 

auxiliador nas atividades de imunomodulação que ocorrem no organismo, entende-se 

que níveis positivos de vitamina D são essenciais para o desenvolvimento de respostas 

de imunológicas consistentes na defesa contra a hanseníase.  
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