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RESUMO 

 

Virgens AR. Análise da interação de células dendríticas- linfócitos T e macrófagos na 

dermatite de contato alérgica por metilisotiazolinona e metilcloroisotiazolinona [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021.  

 

INTRODUÇÃO: A dermatite de contato alérgica (DCA) é uma das doenças inflamatórias 

da pele mais frequentes, mediada pela reação de Gell e Coombs tipo IV, que decorre do 

contato da pele com alérgenos, como a metilcloroisotiazolinona (MCI) e a 

metilisotiazolinona (MI). MCI e MI são biocidas e, por isso, são amplamente utilizados como 

preservativos. Introduzidos no mercado no fim dos anos 70, foram responsáveis por duas 

“epidemias” de DCA por cosméticos, sendo que a última persiste até este momento. A falta 

de regulamentação clara e uniforme e a utilização recente de outros derivados de 

isotiazolinonas pouco conhecidos pode piorar ainda mais o cenário atual. Apesar da 

importância destas substâncias, há poucos estudos mecanísticos sobre as mesmas. Sendo 

assim, é crucial a avaliação de dendrócitos dérmicos, células T e macrófagos em pele humana 

na DCA por MCI/MI para um melhor entendimento da patogênese desta dermatose. 

OBJETIVO: Avaliar a presença de dendrócitos dérmicos, subtipos de macrófagos e células 

T na fase de elicitação da DCA por MCI/MI. MÉTODOS: Foram selecionados indivíduos 

com reação positiva para MCI/MI no teste de contato (TC+, n=13) e com teste de contato 

negativo (TC-, n=11). Após 48 horas da aplicação do teste de contato apenas com MCI/MI 

no grupo TC+ e água estéril no grupo TC-, foram realizadas biópsias de pele nas regiões onde 

as respectivas substâncias foram colocadas. Foram realizados RT-qPCR, imuno-

histoquímica e imunofluorescência nos fragmentos de pele coletados. RESULTADOS: 

Houve aumento dos transcritos IL-4, IL-13 e IFNG e diminuição da expressão de RORC e 

Arginase-1 no grupo TC+; e expressão similar de CXCL10 e CXCR3 entre os grupos. Ocorreu 

maior expressão proteica de IL-4, linfócitos T CD4+ e CD8+, dendrócitos dérmicos FXIIIA+ 

e macrófagos M1 (pSTAT+ CD68+) e M2 (CMAF+ CD163+) no grupo TC+. A 

imunofluorescência com dupla marcação evidenciou agregados dérmicos de linfócitos T, que 

se colocalizaram com IL-4, assim como macrófagos próximos aos aglomerados de células T. 

CONCLUSÃO: A fase de elicitação da DCA por MCI/MI é caracterizada por infiltração de 



 

dendrócitos dérmicos e linfócitos T CD4+, com predomínio da resposta Th2 e menor 

participação de Th1. Ambos os macrófagos M1 e M2 participam da reação, sendo a presença 

de M2 mais pronunciada. Tais achados trazem novas perspectivas para o desenvolvimento e 

implementação de terapias-alvo que atuem no bloqueio de receptores, citocinas e células 

envolvidos na reação ao MCI/MI. 

Descritores: Dermatite de contato alérgica; Aditivos em cosméticos; Macrófagos; Células 

Th2; Células apresentadoras de antígenos; Interleucina-4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Virgens AR. Analysis of the interaction between dendritic cells-T lymphocytes and 

macrophages in the allergic contact dermatitis to methylisothiazolinone and 

methylchloroisothiazolinone [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2021.  

 

BACKGROUND: Allergic contact dermatitis (ACD) is one of the most common 

inflammatory skin disorders caused by a type IV hypersensitivity reaction, which is elicited 

by the contact of the skin with certain allergens, such as methylchloroisothiazolinone (MCI) 

and methylisothiazolinone (MI). MCI and MI are biocides; therefore, they are widely used 

as preservatives. Released in the market in the late 1970s, MCI/MI were accountable for two 

“epidemics” of ACD to cosmetics, the last of them persists until this moment. The lack of 

precise and uniform regulation and the recent use of lesser known isothiazolinone derivatives 

could worsen the current scenario. Despite their significance, there are few mechanistic 

studies on the ACD to MCI/MI. The analyses of dermal dendrocytes, T cells and 

macrophages in the ACD to MCI/MI is, therefore, crucial for better understanding the 

pathogenesis of this dermatosis. OBJECTIVE: To evaluate dermal dendrocytes, subtypes 

of macrophages and T cells in human skin during the elicitation phase of ACD to MCI/MI. 

METHODS: Individuals with positive patch test reactions to MCI/MI (TC+, n=13) and 

negative patch test results (TC-, n=11) were selected. Skin biopsies were performed at 48 

hours of patch testing with MCI/MI alone in the TC+ patients, and sterile water alone in the 

TC- individuals. RT-qPCR, immunohistochemistry and immunofluorescence assays were 

conducted in the skin samples. RESULTS: The TC+ group presented an upregulation of IL-

4, IL-13 and IFNG and a downregulation of RORC and Arginase-1. The expression of 

CXCL10 and CXCR3 was similar in both groups. There was an overexpression of IL-4, CD4+ 

and CD8+ T cells, FXIIIA+ dermal dendrocytes, M1 (pSTAT1+ CD68+) and M2 (CMAF+ 

CD163+) macrophages in the TC+ group. Double-staining immunofluorescence 

demonstrated dermal clusters of T lymphocytes co-localized with IL-4, as well as some 

macrophages nearby the T cell clusters. CONCLUSION: The elicitation phase of ACD to 

MCI/MI is characterized by the infiltration of dermal dendrocytes and CD4+ T cells, biased 

towards the Th2 subtype, with a minor participation of Th1. Similarly, M1 and predominantly 



 

M2 macrophages partake in the reaction. Taken together, these findings bring new 

perspectives on the development of treatments that block cytokines, receptors or cells 

involved in the immunopathogenesis of the MCI/MI reaction. 

Descriptors: Allergic contact dermatitis; Additives in cosmetics; Macrophages; Th2 cells; 

Antigen-presenting cells; Interleukin-4  
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1. Introdução 

 

 

        A dermatite de contato alérgica (DCA) é uma doença inflamatória da pele comum, 

acometendo 15-20% da população geral (1, 2). Diversas lesões cutâneas podem corresponder 

à manifestação clínica da DCA, no entanto, o eczema é a apresentação mais usual (3). O 

contato repetitivo dos alérgenos com a pele é responsável pelo desencadeamento deste 

quadro, sendo o níquel, o perfume “mix”, a metilcloroisotiazolinona (MCI) e a 

metilisotiazolinona (MI) algumas das substâncias sensibilizantes mais frequentemente 

identificadas nos testes de contato (1, 4, 5).  

        Está bem estabelecido que a DCA é mediada por uma reação de hipersensibilidade tipo 

IV. Recentemente, surgiram evidências da participação de outras células, como os 

macrófagos, células linfoides inatas (ILC) e células “Natural Killer” (NK) no processo (5, 6). 

Tais células potencializam a inflamação cutânea promovida pelas células T (7), por exemplo, 

através da liberação de óxido nítrico-sintase induzida (iNOS) pelos macrófagos (5). Essa 

enzima leva à produção do radical livre oxido nítrico (NO), que, em altas concentrações, 

causa dano tecidual e apoptose celular (5, 8). Tendo em vista que os tratamentos atualmente 

disponíveis são limitados a restringir o contato com o alérgeno e promover uma supressão 

abrangente do sistema imunológico, essas evidências têm grande importância, uma vez que 

representam uma oportunidade para o desenvolvimento de novas terapias (5, 9).  

 

 

1.1 Epidemiologia da dermatite de contato alérgica por MCI e MI 

 

 

        MI e MCI são compostos orgânicos heterocíclicos derivados da isotiazolinona, possuem 

um anel aromático, que contém nitrogênio (N) e enxofre (S), e são facilmente miscíveis em 

água, diol e outros solventes orgânicos hidrofílicos (10-12). A ligação de pontes N-S a 

moléculas nucleofílicas, como proteínas, confere atividade antimicrobiana à estas 

substâncias. Tal característica é o motivo pelo qual os derivados de isotiazolinona são ainda 
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amplamente utilizados como preservativos em cosméticos e produtos químicos de uso 

industrial e domiciliar. As atividades algicida, bactericida e fungicida são importantes para 

evitar a contaminação biológica e estender a validade de produtos. No entanto, MCI e MI 

podem promover sensibilização e DCA nos indivíduos expostos.  Este fenômeno é explicado 

pela mesma propriedade que proporciona a ação biocida a MCI e MI, a capacidade de ligação 

das pontes N-S à outras moléculas (12). Inclusive, em um relato de caso, um quadro de DCA 

ocupacional por exposição a MI na forma de vapor foi controlado com sucesso com o uso de 

glutationa em creme. Este tripeptídeo promove a ruptura das pontes N-S, o que acarreta perda 

das propriedades antimicrobianas e alergênicas de MI (13, 14).  

        Os primeiros relatos de DCA não ocupacional por MCI e MI ocorreram em meados dos 

anos 80, pouco tempo depois de começarem a ser utilizados como preservativos na forma de 

uma mistura com proporção 3MCI:1MI (nome comercial: Kathon CG - DuPont, 

Wilmington, DE, USA)  (15). Esse cenário evoluiu de maneira rápida e expressiva, 

culminando no que foi identificado como uma “epidemia” de DCA por cosméticos (16). Em 

resposta a esta situação, entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, agências e órgãos 

reguladores impuseram limites máximos para a concentração de MCI/MI. Nos Estados 

Unidos, o uso desta mistura na proporção 3:1 foi restrito a até 15 ppm em produtos 

enxaguáveis, como shampoos, e 7,5 ppm em não enxaguáveis, como protetores solares. Já 

na Europa, o valor máximo estabelecido foi de 15 ppm tanto para produtos enxaguáveis, 

como para não enxaguáveis (15). Tais medidas foram importantes para conter o avanço das 

taxas de sensibilização, porém, a prevalência de DCA por MCI/MI permaneceu estável e sem 

tendência à queda, em torno de 2% na população geral (15, 17). Estudos realizados no Brasil 

confirmam esse padrão, com positividade em testes de contato para MCI/MI em torno de 

2,7% (18).   

        A partir de 2005, MI passou a ser empregado como preservativo isolado, sem estar em 

combinação com MCI, com limite máximo de concentração de 100 ppm para produtos 

cosméticos e irrestrita para os demais usos (12, 15). Apesar de ser considerado um agente 

com fraco potencial de sensibilização, a concentração de 100 ppm excede muito a de 3,75 

ppm, correspondente ao valor de 15 ppm de uma mistura 3MCI:1MI (15). Desta forma, 

algum tempo após a inclusão de MI como preservativo isolado, ocorreu um novo aumento 
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significativo nas taxas de sensibilização por MCI/MI e MI, configurando uma segunda 

“epidemia”, na qual as fontes de exposição identificadas na maioria dos casos eram 

cosméticos ou produtos de uso domiciliar (16, 17, 19). Esse novo surto pode ser atribuído 

exclusivamente à MI, como também pode ser justificado por uma reação cruzada entre MI e 

MCI (12). 

        Desde o pico de prevalência da sensibilização por MCI/MI e MI em 2013, foram 

adotadas novas medidas de regulamentação do uso destas substâncias na Europa. Um estudo 

prospectivo, com 997 pacientes no Reino Unido, evidenciou o impacto destas sanções, com 

a taxa de sensibilização por MCI/MI ou MI variando de 11,7% em 2013, para 6,7% no final 

de 2015 (20). Atualmente, na Europa, é permitido o uso de MCI/MI ou MI em até 15 ppm 

em cosméticos enxaguáveis e proibido em cosméticos não enxaguáveis. Já nos Estados 

Unidos, não houve nenhuma alteração da legislação até o momento (12).  

        Apesar do maior controle do uso destes preservativos em cosméticos, a regulamentação 

é mais branda ou inexistente em relação a outros tipos de produtos (12). Este fato pode ser 

uma das explicações para o aumento recente no número casos de DCA relacionados à 

exposição ocupacional e domiciliar não cosmética (12, 21). Além disso, outras 

isotiazolinonas, como a benzisotiazolinona e a octilisotiazolinona, e novos derivados menos 

conhecidos, como a butil-benzisotiazolinona, metil-benzisotiazolinona e a dicloro-

octilisotiazolinona, também podem promover sensibilização (12). Os níveis de segurança 

estabelecidos para o uso destes outros derivados são ainda mais imprecisos e o emprego dos 

mesmos como alternativa à MCI/MI e MI deve ser desencorajado, uma vez que, por 

possuírem similaridades estruturais, são capazes de desencadear cossensibilização (12, 22).   

        Outra questão importante envolvendo MCI, MI e outros derivados de isotiazolinona é a 

identificação inadequada nos rótulos, como o uso de nomes comerciais pouco usuais, 

presença em concentrações acima do permitido e até ausência completa de citação na 

embalagem do produto (12, 23). Todos estes fatos, associados à falta de regulamentação clara 

e uniforme entre diferentes países e ao uso de novos derivados ainda pouco estudados, 

dificulta a exclusão destes preservativos pelos indivíduos sensibilizados, inviabilizando um 

controle efetivo e duradouro da prevalência de DCA por isotiazolinonas (12).    
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1.2 Fisiopatologia da dermatite de contato alérgica 

 

 

        Há poucos estudos na literatura sobre o mecanismo imunológico envolvido no 

desenvolvimento da DCA por MCI e MI. A DCA é uma doença inflamatória cutânea que 

ocorre por uma reação de Gell e Coombs do tipo IV. Essa reação se divide em duas fases: 

sensibilização e elicitação (24). Na primeira fase, de sensibilização, uma pequena molécula 

denominada hapteno, com menos de 500 Daltons de peso molecular, penetra na pele e se liga 

a uma proteína do hospedeiro, formando um complexo hapteno-proteína, tornando-se assim 

antigênica (25, 26).  

        Além disso, há também os chamados pró-hapteno e pré-hapteno. O pró-hapteno é uma 

molécula que, para tornar-se reativa, requer ativação prévia por mecanismos enzimáticos do 

hospedeiro. Já o pré-hapteno não precisa sofrer metabolização, mas necessita de 

transformação química por exposição à fatores ambientais para que possa se tornar apta a 

formar um complexo hapteno-proteína (27).  

        Após serem reconhecidas e capturadas via endocitose pelas células apresentadoras de 

antígeno (APCs), as proteínas haptenizadas sofrem degradação no meio intracelular, 

resultando na produção de peptídeos que irão se ligar às moléculas do Complexo Principal 

de Histocompatibilidade (MHC) localizadas na membrana celular (28). Tanto as moléculas 

MHC de classe II (MHC-II), quanto de classe I (MHC-I), podem apresentar peptídeos 

provenientes do processamento de antígenos de origem extracelular (28, 29).  Haptenos 

lipofílicos se conjugam preferencialmente com moléculas MHC-I, favorecendo uma ativação 

mais rápida de células T CD8+ e mais tardia de células T CD4+. Por outro lado, alérgenos 

hidrofílicos ligam-se principalmente a MHC-II, resultando em um estímulo inicial de 

linfócitos T CD4+ e posteriormente de CD8+ (30, 31).  

        É essencial que essa interação APC-hapteno seja influenciada por um conjunto 

apropriado de estímulos para que ocorra uma ativação efetiva das APCs (32, 33). 

Inicialmente, há um aumento na capacidade de captar e processar antígenos pelas APCs. Em 

seguida, há uma queda destas funções e subsequente aumento na capacidade de apresentar 

antígenos (34, 35). Diferentes elementos do sistema imune inato têm papel crucial na 

promoção da maturação das APCs. Além da participação de neutrófilos, queratinócitos e 
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mastócitos, os próprios haptenos parecem ser capazes de contribuir para a ativação destas 

células (32, 36, 37). Maior expressão de moléculas coestimuladoras, como CD54, CD80 e 

CD86, mudança no padrão de receptores e de moléculas de adesão, e elevação do potencial 

imunogênico das APCs favorecem a interação com os linfócitos T (5, 38, 39). 

        As principais APCs da fase de sensibilização são as células dendríticas (DCs) (40). As 

DCs plasmocitóides (pDCs), DCs derivadas de monócitos e DCs convencionais (cDCs) 

caracterizam as diferentes DCs identificadas na pele humana (41, 42). Além disso, na 

epiderme, estão presentes as células de Langerhans (LCs), que, apesar de terem funções 

muito semelhantes às das cDCs, foram reclassificadas junto aos macrófagos em decorrência 

de análises ontogenéticas (42). As LCs se originam a partir de monócitos derivados do fígado 

fetal e macrófagos do saco vitelino e, no período pós-natal, se mantém por meio de 

mecanismos de autorrenovação, exceto quando, frente à reações inflamatórias intensas, há 

um recrutamento e diferenciação adicionais a partir de monócitos oriundos da medula óssea 

(43).  

        Os monócitos também são responsáveis por gerar as DCs inflamatórias, ou DCs 

derivadas de monócitos (42, 44, 45). Nesta classificação estão inclusas as DCs produtoras de 

iNOS e TNF- (TIP-DCs) (42, 44). Apresentação de antígenos aos linfócitos T, fagocitose e 

secreção de citocinas são algumas das funções das DCs inflamatórias (42, 46). Tais células 

podem ser identificadas pelos marcadores CD11c, CD1c, MHC-II e FXIIIA (46-48). Durante 

processos inflamatórios, a diferenciação de monócitos em DCs inflamatórias resulta em uma 

maior expressão do FXIIIA nestas células (48, 49). Ainda, o estímulo de IL-4 com GM-CSF 

promove aumento do transcrito FXIIIA e induz a transformação dos monócitos em DCs (48). 

        O fator XIIIA constitui uma transglutaminase estabilizadora da fibrina e está presente 

em diferentes tipos celulares, como monócitos, DCs inflamatórias, macrófagos 

alternativamente ativados e dendrócitos dérmicos (48, 50). Assim como as DCs 

inflamatórias, os dendrócitos dérmicos FXIIIA+ também podem ser capazes de atuar como 

APCs (51-53). Jörundsson et al. (52) constataram um aumento significante desta população 

celular durante a fase de elicitação da hipersensibilidade de contato (CHS). Além da 

apresentação de antígenos, outras funções são atribuídas aos dendrócitos dérmicos FXIIIA+, 
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como fagocitose, reparo tecidual, produção de citocinas pró-inflamatórias e manutenção da 

tensegridade da pele (48). 

        É importante ressaltar que alguns autores questionam se os dendrócitos dérmicos 

constituem um subtipo celular próprio, sugerindo que tais células seriam na verdade 

macrófagos residentes da derme (41, 50). As células mielóides são caracterizadas por sua 

multifuncionalidade, plasticidade e por coexpressarem alguns marcadores fenotípicos em 

determinadas condições (42, 45, 50). Estes atributos podem implicar em divergências na 

classificação e dificuldades na identificação destas células, principalmente durante processos 

inflamatórios. Por exemplo, após a diferenciação a partir de monócitos, as DCs inflamatórias 

podem manter a expressão de CD11b, dificultando sua distinção de outro grupo de DCs, as 

cDCs CD1c+ (44, 47).  

        As cDCs derivam de células tronco hematopoéticas e se localizam na derme superficial 

(41, 54, 55). Há dois subtipos de cDCs, as de tipo 1 (cDC1), com fenótipo CD141+ (BDCA-

3), e as de tipo 2 (cDC2), que são CD1c+ (BDCA-1). As cDC1 dérmicas são mais escassas 

e se caracterizam por apresentarem o receptor tipo “Toll” 3 (TLR3), o fator de transcrição 

IRF8 e o receptor XC de quimiocina 1 (XCR1), ligante de XCL1 expresso em células T 

CD8+. Além disso, as cDC1 de camundongos não possuem CD141, mas são identificadas 

pela expressão de CD103 (42). Já as cDC2 são as cDCs predominantes da derme (56), 

expressam o fator de transcrição IRF4 e não apresentam a molécula CD14, o que as diferencia 

de macrófagos (42, 54, 57). Há ainda uma terceira população na derme humana que é positiva 

tanto para CD11c quanto para CD14. Tais células ainda precisam ser mais bem 

caracterizadas, porém a análise transcriptômica sugere maior semelhança com macrófagos e 

monócitos (54, 57). A Figura 1 representa esquematicamente os subtipos e linhagens de 

DCs.  
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Figura 1 - Representação dos subtipos e linhagens de DCs. Linhagem das células tronco 

hematopoiéticas (HSC): as células progenitoras de DCs e macrófagos (MDP), após estímulo 

com FLT3L ou M-CSF, originam os precursores comuns de DCs (CDP) e monócitos 

respectivamente. As cDC1, cDC2 e pDCs derivam das CDP. As pDCs também advém de 

progenitor linfoide comum (CLP). Linhagem monocítica: origina macrófagos, LCs e DCs 

inflamatórias (iDCs), também denominadas DCs derivadas de monócitos (MoDCs) ou TIP-

DCs. As LCs e os macrófagos também descendem de precursores embrionários. Adaptado 

de Eisenbarth (42) 

 

        Apesar de cDC1 e cDC2 serem APCs, estas células podem gerar respostas imunológicas 

diferentes até quando expostas aos mesmos estímulos. As cDC1 são mais eficazes que as 

cDC2 em ativar células T CD8+ e em realizar a apresentação cruzada de antígenos exógenos 

para linfócitos T CD8+ citotóxicos, principalmente quando há co-estímulo de TLR3 (54, 58). 

Além disso, as cDC1 também são capazes de produzir mais IL-12 que as cDC2, favorecendo 

um perfil de células T “helper” (Th) 1 (Th1). Já as cDC2 estimulam principalmente células 

T CD4+, com ênfase para o perfil Th tipo 2 (Th2) (42, 59).  

        Esse padrão comportamental, em que há uma ativação preferencial das células T CD8+ 

pelas cDC1 e das T CD4+ pelas cDC2 pode ser devido a diferenças funcionais intrínsecas e 

a localização física nos órgãos linfoides secundários após a migração celular (42). Tais 
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características, bem como os estímulos recebidos do microambiente, modulam a resposta 

imunológica, de modo que, as cDCs podem tanto ter papel imunogênico, quanto atuar como 

mediadoras de tolerância (59). As DCs imunogênicas possuem maior expressão de moléculas 

coestimuladoras, produzem citocinas pró-inflamatórias e são capazes de migrar para os 

órgãos linfoides secundários e ativar as células T (42, 60). 

        Nos linfonodos, as APCs expressam o complexo hapteno-proteína às células T “naive” 

CD4+ e CD8+ via complexos MHC-II e MHC-I, respectivamente, o que é reconhecido como 

o primeiro sinal (61, 62). O segundo sinal é gerado pelas moléculas coestimuladoras, como 

o receptor CD28, que aumentam na presença de padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMP). Já o terceiro sinal decorre das citocinas produzidas em resposta a ativação dos 

receptores de reconhecimento de padrões (PRR) (54, 62). Este conjunto de estímulos resulta 

na proliferação e diferenciação dos linfócitos T em células T efetoras, de memória e 

reguladoras (62).  

        Após a ativação das células T CD4+ “naive”, estas podem se diferenciar em células 

efetoras Th tipo Th1, Th2, Th17, Th22 e Th9; células Th foliculares (Tfh); e células T 

reguladoras induzidas perifericamente (pTreg) FOXP3+ e tipo 1 (Tr1) (63-65). Essa 

classificação em diferentes subtipos é baseada no padrão de secreção de citocinas e nos 

fatores de transcrição e receptores de quimiocinas expressos (63, 66). A linhagem Th1 produz 

IFN-γ, TNF-α e IL-2. Já as células Th2 estão relacionadas com a secreção de IL-4, IL-5 e IL-

13, enquanto as Th17 secretam IL-17A, IL-17F, IFN-γ, GM-CSF, IL-10 e IL-22. Além disso, 

as Th17 caracteristicamente expressam o fator de transcrição “Retinoic-Acid-Receptor-

related Orphan nuclear Receptor gamma T” (ROR-γT). Por fim, os perfis Th22 e Th9 

sintetizam IL-22 e IL-9, respectivamente (63).  

        É importante ressaltar que alguns autores questionam se as células Th22 não 

representariam apenas uma variante das Th17 (67). Isso pois, a produção de IL-22 também 

ocorre em células Th17 e os fatores de transcrição de Th22, T-bet e receptor de 

hidrocarboneto de arila (Ahr), não são exclusivos de sua linhagem (63). Além disso, também 

tem sido investigado se as células Th9 constituem um subtipo único “in vivo” (66).  

        Micossé et al. (66) sugerem que os linfócitos Th9 seriam uma subpopulação de células 

Th2 positivas para receptores ativados por proliferador de peroxissoma gamma (PPAR-). 
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Segundo os autores, o perfil funcional e fenotípico Th9 representa um estado transitório e 

dependente da ativação de PPAR-.  Em repouso, as células identificadas como Th9 

produziram grandes quantidades de IL-5 e IL-13 e expressaram fatores de transcrição 

associados ao perfil Th2. Após sua ativação e de forma apenas transitória, houve diminuição 

da secreção das citocinas Th2, expressão de altos níveis de PPAR- e liberação intensa de 

IL-9, com posterior retorno ao estado inicial Th2 (66).  

        Por outro lado, outros autores consideram os linfócitos Th9 como um tipo celular 

próprio devido a presença de fatores de transcrição distintivos e da sua reprodução “in vitro” 

demandar um programa exclusivo (68). A Figura 2 mostra uma representação simplificada 

dos diferentes perfis de células T efetoras oriundas da ativação de células T “naive”. 
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Figura 2 - Perfis de células T efetoras derivadas da ativação de células T “naive”. A 

apresentação de antígenos pelas DCs através das moléculas MHCII às células T CD4+ 

“naive” resulta na proliferação e diferenciação dos linfócitos T nos linfonodos. Os diferentes 

subtipos celulares que podem resultar desta interação estão representados. As citocinas e os 

fatores de transcrição localizados no meio das setas correspondem ao estímulo necessário 

para o desenvolvimento do perfil celular indicado na ponta da seta. As citocinas e os 

receptores de quimiocinas presentes ao redor das células configuram características de cada 

um dos subtipos. Fonte: Adaptado de Gregor et al. (63) 

 

        Além das células T CD4+, as células T CD8+ também atuam na DCA e, após ativação 

pelas DCs, expansão clonal e diferenciação, estas originam os subtipos efetores de linfócitos 

T citotóxicos (Tc) 1 (Tc1), Tc2, Tc17 e Tc9 e T reguladores CD8+. O perfil Tc1 representa 

a principal linhagem entre as células Tc e se caracteriza pela produção de IFN-, TNF-α, 

granzima e perforina. Já as Tc2 liberam IL-5, IL-13 e, de forma menos pronunciada, IL-4; 

enquanto as Tc9 secretam IL-9 e IL-10. Por fim, as Tc17 liberam IL-17 e IL-21 e, assim 

como as Th17, também expressam ROR-γT (69).  
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        Tanto as células efetoras T CD4+, quanto as T CD8+, são capazes de entrar no sistema 

circulatório e alcançar os tecidos periféricos inflamados. No entanto, sua duração é breve e 

após a remoção do antígeno a maioria delas é eliminada por apoptose (70). Em paralelo, há 

o aparecimento das células T de memória, que são duradouras e permitem uma resposta 

rápida e potente em caso de reexposição ao alérgeno. A formação destas células é crucial 

para que o individuo se torne sensibilizado a uma determinada substância (70, 71). Ainda 

não está claro se estas células de memória representam uma linhagem distinta derivada 

diretamente dos estágios iniciais da ativação das células T “naive”, ou se são formadas após 

intensa expansão clonal a partir de pequenos grupos de células T efetoras sobreviventes (72). 

        As células T de memória são divididas em células T de memória central (Tcm), células 

T de memória efetoras (Tem) e as células T de memória residentes (Trm). Classicamente, as 

Tcm circulam no sangue e órgãos linfoides secundários e as Tem transitam entre o sangue e 

tecidos não linfoides (70, 72). Porém, já foi demonstrado que as células Tem são capazes de 

adentrar vasos linfáticos aferentes em situações específicas. Além disso, as Tcm podem 

expressar moléculas de “homing” cutâneo, o que sugere que tais células também podem 

circular em tecidos periféricos. Especula-se que as células Tcm com “homing” cutâneo 

podem originar as Trm (72). 

        Por sua vez, as Trm se localizam em tecidos não linfoides, principalmente os de barreira, 

como a pele e a mucosa intestinal. Tais células não tem capacidade migratória e, caso ocorra 

reexposição ao antígeno, podem ser ativadas pelas DCs, proporcionando uma resposta rápida 

e intensa (70). Sua manutenção na pele parece ocorrer através de mecanismos de 

autorrenovação, além de poderem ser originadas a partir das células Tem e Tcm (72). Ainda, 

um novo perfil celular de célula T de memória, as células T de memória migratória (Tmm), 

foi identificado, sendo sugerido que estas células poderiam atuar como precursoras das Trm 

(73).  

        Outro dado interessante é que as populações de Trm dérmicas e epidérmicas humanas 

são compostas em sua maior parte por células T CD4+ (73). Além disso, em modelo animal 

foi demonstrado que as Trm CD4+ se localizam principalmente na derme papilar, enquanto 

as Trm CD8+ são encontradas preferencialmente na epiderme (74). O marcador CD103 

também é importante na determinação do posicionamento destas células na pele, uma vez 
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que, a maioria das Trm, tanto CD4+ quanto CD8+ presentes na derme humana são CD103-, 

enquanto as Trm da epiderme são majoritariamente CD103+  (73). 

        A geração de células T de memória ocorre no final da fase de sensibilização da DCA. 

No geral, são necessários contatos múltiplos e repetitivos para que um indivíduo se torne 

sensibilizado a um determinado alérgeno. Entretanto, é possível que a isso ocorra após uma 

única exposição, dependendo do tipo e dose da substância sensibilizante (71, 75). Uma vez 

que o indivíduo esteja sensibilizado, caso haja reexposição ao alérgeno, será desencadeada a 

segunda fase da DCA, a elicitação. A partir do início desta fase, podem ser necessários de 1 

a 7 dias para que a reação cutânea se desenvolva em sua totalidade (75, 76).  

        Após este novo contato do indivíduo sensibilizado com o antígeno, DCs, dendrócitos 

dérmicos, queratinócitos, macrófagos e outros células da imunidade inata liberam citocinas 

e quimiocinas (36, 48) . Estas proteínas criam um ambiente pró-inflamatório, atraindo células 

T CD4+ e T CD8+ de memória, que por sua vez promovem uma resposta efetora rápida (5, 

77).  

        O sistema imune inato desempenha um papel determinante na DCA, como observado 

previamente por nosso grupo (78). Neste estudo, foi verificada a presença de fatores pró-

inflamatórios às 48 horas do teste de contato com MCI/MI. Ainda, também foi observada “in 

vitro” a ativação da via NF-B, com liberação de IL-1β, IL-6 e TNF a partir do estímulo de 

células mononucleares (CMNs) do sangue periférico com MCI/MI. Similarmente, foi 

observado por Natsuaki et al. (79) que os macrófagos são indispensáveis para a reação, já 

que a depleção dos mesmos impediu o desenvolvimento da fase de elicitação da CHS. 

 

 

1.3 Papel dos macrófagos na dermatite de contato alérgica 

 

 

        Macrófagos são células heterogêneas, dotadas de plasticidade e agem na defesa contra 

patógenos, na inflamação e na reparação tecidual (80). Estas células se originam a partir de 

progenitores do saco vitelino, ou de monócitos presentes na circulação. Os macrófagos de 

origem embrionária estão presentes na pele ao nascimento, tem sobrevida longa, são capazes 
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de se autorrenovar e atuam no remodelamento tecidual. Já os macrófagos derivados de 

monócitos constituem a maior parte da população macrofágica dérmica, participam tanto nos 

processos fisiológicos, como a angiogênese, quanto nas respostas primárias a patógenos, e 

tem sobrevida curta (80, 81).  

        Além disso, evidências recentes mostram que os macrófagos derivados de monócitos 

também seriam capazes de readquirir capacidade proliferativa, contribuindo para a 

manutenção e reposição do “pool” macrofágico em determinados tecidos (82). Ainda, alguns 

destes macrófagos derivados de monócitos tendem a ter uma localização preferencialmente 

perivascular na derme (83). É importante ressaltar que cada órgão tem uma composição única 

de macrófagos de origem embrionária e derivados de monócitos, com características 

morfológicas e funcionais variáveis (80). 

        A defesa contra agentes agressores é uma das atividades mais importantes dos 

macrófagos na pele. Num ambiente inflamatório, os macrófagos podem ser rapidamente 

recrutados a partir de monócitos da corrente sanguínea, constituindo o principal tipo 

macrofágico local. Porém, os macrófagos residentes, que já se encontram no tecido antes do 

começo da reação, podem exercer um papel relevante, iniciando a resposta inflamatória 

através da secreção de citocinas e quimiocinas. Essa ação dos macrófagos residentes depende 

do tipo e magnitude do insulto, da variedade e distribuição dos receptores de reconhecimento 

expressos e da presença de outros meios celulares ou humorais de reconhecimento. A 

influência específica de cada subtipo de macrófago residente envolvido neste cenário ainda 

não foi caracterizada (84).   

        Outro atributo importante dos macrófagos é sua plasticidade. A capacidade de mudar o 

fenótipo e a resposta funcional dependendo dos estímulos do microambiente permite que 

estas células sejam classificadas em duas subpopulações, os macrófagos ativados pela via 

clássica, M1, e os ativados pela via alternativa, M2 (80). A diferenciação em M1 é 

influenciada por produtos microbianos e citocinas Th1, como IFN-γ e TNF-α, e regulada 

pelos fatores de transcrição pSTAT1 e “Recombination signal Binding Protein for 

immunoglobulin kappa J region” (RBP-J) (80, 85). Este subtipo celular também libera 

citocinas pró-inflamatórias como IL-1 α, IL-1β, IL-6, IL-12, IL-17A, IL-23 e TNF-α, e ainda 

produz ciclooxigenase 2 (COX-2), NO, espécies reativas de oxigênio (EROs) e quimiocinas 

como CXCL5, CXCL9 e CXCL10 (80, 86).  
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        A quimiocina CXCL10, ligante do receptor CXCR3 expresso em células Th1, quando 

inibida, prejudicou o desenvolvimento de uma reação de CHS (36). Além de atrair linfócitos 

Th1, CXCL10 também tem ação sobre as células NK, favorecendo a defesa contra agentes 

intracelulares (87, 88). Tais características são indicativos da potente atividade antitumoral e 

antimicrobiana dos macrófagos M1 (80).  

        Já os macrófagos M2 tem ação principalmente anti-inflamatória, possuem polarização 

regulada pelo fator de transcrição CMAF e são induzidos pelas citocinas IL-4 e IL-13 (80, 

85). Além das citocinas Th2, IL-10, através da ativação do fator de transcrição STAT3, 

também favorece o perfil M2. Já a IL-33 amplifica a polarização induzida por IL-13, com 

consequente aumento de arginase 1, CCL17 e CCL24. Ainda, os macrófagos M2 se 

caracterizam pela secreção de TGF-β, IL-10 e pela baixa liberação de IL-12. Desta forma, 

estas células tendem a uma atividade imunorreguladora e reparadora (80).  

        Os macrófagos M2 podem ainda ser subdivididos em M2a, M2b, M2c e M2d. Os 

macrófagos M2a são estimulados por IL-4 e IL-13, expressam altos níveis de receptor de 

manose (MR) e liberam fibronectina, fator de crescimento de insulina (IGF) e TGF-β, que 

promovem o reparo tecidual. O subtipo M2b resulta de exposição a imunocomplexos, 

ligantes de receptor tipo “Toll” (TLR) ou agonistas do receptor de IL-1, tem altos níveis de 

MR e de receptor de membrana de tirosina quinase (MerTK), além de produzir tanto citocinas 

pró-inflamatórias, IL-1β, IL-6 e TNF- α, quanto anti-inflamatórias, IL-10. A diferenciação 

em M2c se dá pela ação de IL-10 e corticoides. Estas células mostram elevada expressão de 

MR e MerTK, e secretam IL-10 e TGF- β. Já o subtipo M2d é induzido pela coestimulação 

de ligantes dos receptores TLR e agonistas dos receptores de adenosina A2A. As células M2d 

também tem baixa expressão de MR, elevada produção de IL-10 e VEGF, e baixa liberação 

de TNF-α e IL-12 (80, 86). Além disso, expor macrófagos M2 à estímulos que normalmente 

induzem M1, ou vice-versa, induz uma repolarização dos macrófagos já diferenciados, o que 

reforça a plasticidade funcional destas células, especialmente em ambientes inflamatórios 

(80).  

        Em reações de CHS a participação do subtipo M1 está bem documentada e, 

recentemente, a presença de macrófagos M2 também foi constatada. A citocina IL-4 induz a 

secreção de metaloproteinase de matriz 12 (MMP12) por macrófagos M2 na CHS (86). 

Apesar da MMP12 atuar na remodelação tecidual por meio da degradação de proteínas da 
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matriz extracelular, alguns estudos evidenciaram que essa enzima pode exacerbar processos 

alérgicos (86, 89). Outro possível mecanismo pelo qual os macrófagos M2 podem acentuar 

reações inflamatórias, é através da secreção de citocinas pró-inflamatórias (80, 86).  

        Ainda que existam diferentes estudos que contemplem os macrófagos em modelo 

animal de CHS, trabalhos “in vivo” em humanos são escassos na literatura e no geral se 

restringem a análise de fatores funcionais relacionados a macrófagos, como quimiocinas (7). 

Este é um fato importante, uma vez que alguns autores questionam a aplicabilidade da divisão 

dicotômica, entre M1 e M2, na análise dos macrófagos humanos no microambiente. A 

classificação atual, baseada em estudos animais ou “in vitro” com macrófagos isolados de 

tumores e infecções parasitárias, tem se mostrado insuficiente para explicar o fenótipo, a 

função e a ativação dos macrófagos em humanos “in vivo”, tanto em processos patológicos, 

quanto na homeostase. Técnicas avançadas como sequenciamento em célula individual e 

citometria de massa, e clássicas como citometria de fluxo e imuno-histoquímica, são 

instrumentos essenciais para a caracterização destas células, principalmente durante a 

avaliação de populações celulares heterogêneas (90, 91).  

        Quanto ao modelo de estudo, uma resposta adaptativa dinâmica e bem estabelecida 

como a DCA constitui um bom protótipo para a avaliação fenotípica e funcional dos 

macrófagos humanos no microambiente inflamatório. Além disso, por se tratar de uma reação 

predominantemente linfocítica, também é possível analisar a relação entre os macrófagos e 

as células T efetoras durante a fase de elicitação. Inclusive, é notável que essa interação 

celular varia conforme o subtipo de resposta T efetora predominante (92).  

 

 

1.4 Perfil de resposta celular Th/Tc na dermatite de contato alérgica 

 

 

        Classicamente, o perfil de células T efetoras tido como predominante na fase de 

elicitação da DCA é o Tc/Th1 (93). No entanto, os demais padrões de resposta T também 

podem estar presentes (93-95). Inclusive, foi demonstrado que, na dependência do alérgeno, 

estes outros tipos celulares podem até configurar o principal agente da resposta imune. Isso 

ocorre, por exemplo, na DCA por perfume “mix”, na qual foi evidenciado, através de análise 
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imuno-histoquímica com dupla marcação em espécimes obtidos de biopsias de pele de testes 

de contato positivo, o predomínio da resposta Th2 (93). 

        Até o momento, nenhum estudo caracterizou o infiltrado de células Th/Tc presente na 

pele lesionada de indivíduos com DCA por MCI/MI. Há, porém, um trabalho que demonstrou 

“in vitro” o aumento de secreção de IL-13 e IL-2 por CMNs do sangue periférico de pacientes 

com DCA por MCI/MI após estímulo com este alérgeno. Tal estudo especula quanto a 

participação tanto de células Tc/Th1 (IL-2), quanto de Tc/Th2 (IL-13), na DCA por MCI/MI 

(96).  

        No tecido, células T efetoras entram em contato com as DCs associadas ao hapteno. 

Caso essa interação ocorra de forma adequada, haverá uma liberação intensa de citocinas e 

quimiocinas, que promovem a atração, infiltração e ativação de outros tipos celulares (36, 

71) . Estes, por sua vez, liberam diferentes mediadores inflamatórios, que também 

influenciam a relação DC-célula T (97). 

 

 

1.5 Aglomerados leucocitários na dermatite de contato alérgica  

 

 

        Os mecanismos envolvidos na interação DC-célula T, que ocorre na pele e é ponto chave 

da fase de elicitação, ainda não estão totalmente elucidados (97). No entanto, alguns trabalhos 

apontam a formação de aglomerados leucocitários perivasculares (79, 93), sugerindo que 

estes seriam determinantes para a ativação efetiva das células T na pele (79, 93).  

        Em dois estudos, realizados em fragmentos de pele obtidos por meio de biópsia de pele 

de testes de contato positivos, também foi identificada a formação de agregados celulares 

dérmicos perivasculares. No eixo vertical, a localização destes aglomerados coincidia com a 

das vesículas intraepidérmicas suprajacentes (79, 93). Um destes estudos avaliou as 

substâncias sensibilizantes níquel, perfume “mix” e borracha (93), e o outro, somente o 

níquel (79). Ambos evidenciaram que os agregados celulares eram compostos por DCs e 

linfócitos T. Já os grupos controle dos dois trabalhos, realizados com a aplicação de petrolato 

como veículo inerte no teste de contato, não apresentaram este padrão de distribuição celular 
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(79, 93). É importante ressaltar que não há, até o momento, nada semelhante na literatura 

para MCI/MI.  

        Além da avaliação em humanos, um destes trabalhos prosseguiu a investigação em 

modelo animal com o uso de 2,4-dinitrofluorobenzeno (DNFB) como alérgeno. Os resultados 

obtidos sugerem que, uma vez estimulados pelo hapteno, os queratinócitos liberam IL-1α, 

que age sobre os macrófagos M2 que, por sua vez, liberam a quimiocina CXCL2, que atrai 

as DCs para a região das vênulas pós capilares, formando aglomerados de DCs 

perivasculares. Estes agregados se mostraram essenciais para que as células T efetoras 

pudessem ser adequadamente atraídas e ativadas, permitindo que a fase de elicitação 

ocorresse em sua totalidade (79). 

        Recentemente, após constatar que estes aglomerados leucocitários presentes na DCA 

não são identificados na pele em estado basal, alguns autores propuseram um conceito novo, 

de tecido linfóide associado à pele induzível (iSALT) (97, 98). Além de macrófagos, DCs e 

células T efetoras, os autores especulam sobre a atuação de linfócitos Treg no iSALT (98). 

Previamente, nosso grupo mostrou a expressão do fator de transcrição FOXP3+ bem como 

de IL-10 às 48h do teste de contato com MCI/MI (78). Tais dados apontam para a 

participação de linfócitos Treg, essenciais para a resolução da reação inflamatória, neste 

ponto da fase de elicitação da DCA por MCI/MI. Contudo, a presença destas células nos 

agregados celulares do iSALT ainda não foi investigada. 

        O estudo dos dendrócitos dérmicos e macrófagos, a caracterização do padrão Tc/Th e a 

análise da disposição destas células na pele durante a DCA por MCI/MI também são inéditos 

e contribuem para a compreensão mecanística da reação. O conhecimento das vias 

imunológicas específicas envolvidas na DCA por MCI/MI pode ainda criar possibilidades 

para o desenvolvimento de novas estratégias no tratamento desta dermatose. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo principal 

 

        Avaliar a presença de células T, subtipos de macrófagos e dendrócitos dérmicos na fase 

de elicitação da reação de contato alérgica ao composto MCI/MI.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

        Avaliar em fragmentos de pele obtidos de biópsias de pele da região de aplicação de 

MCI/MI no teste de contato do grupo TC+ e de água estéril do grupo TC-:  

 

- O perfil transcricional do fator de transcrição RORC e das citocinas IL-4, IL-13, 

IFNG; da enzima relativa a macrófagos M2, Arginase-1, e da quimiciona CXCL10 e 

respectivo receptor CXCR3, relacionados com macrófagos M1; 

- A presença de células Fator XIIIA+, células T (CD4+ e CD8+) e citocinas por imuno-

histoquímica; 

- A presença de macrófagos (CD68+) e de subtipos de macrófagos M1 (pSTAT1+ 

CD68+) e M2 (CD163+ CMAF+) por imuno-histoquímica; 

- A colocalização de células T e citocinas IL-4 e IL13; e linfócitos T e macrófagos por 

imunofluorescência.  
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3. Métodos 

 

 

3.1 Casuística 

 

 

        Foram selecionados indivíduos de ambos os gêneros no Ambulatório do Departamento 

de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Os indivíduos 

selecionados foram testados com a bateria padrão brasileira (Endoderme, São Paulo, SP, 

Brasil), que contém 30 substâncias (Anexo A) (99). Antes do teste ser fixado, os pacientes 

foram informados sobre a necessidade de evitar molhar o dorso e atividades que levassem a 

sudorese excessiva até a retirada do teste. Cada alérgeno foi colocado em contensores Alergo 

Chamber (Neoflex, São Paulo, SP, Brasil) de 8 mm, e estes foram fixados no dorso dos 

pacientes. A primeira e a segunda leitura do teste foram realizadas após 48 horas e 96 horas 

da aplicação do teste, respectivamente.  

        Aqueles que apresentaram alguma das leituras do teste de contato (TC) positivo para 

MCI/MI forte (++/+++) ou muito forte (+++/+++) foram selecionados para o grupo TC+ 

(n=13). O grupo controle (grupo TC-; n=11) foi constituído por indivíduos com teste de 

contato negativo para todas as substâncias testadas e sem histórico de dermatite atópica, de 

acordo com os critérios de Hanifin e Rajka (100). 

        Os pacientes selecionados para os grupos TC+ e TC- foram reconvocados para a 

aplicação de um novo teste de contato. Neste novo teste, apenas MCI/MI foi aplicado no 

grupo TC+. No grupo TC- foi aplicada apenas água estéril. Uma vez que o composto MCI/MI 

utilizado tanto na bateria padrão, quanto no teste de contato com MCI/MI isolado, é 

formulado em solução aquosa; água estéril, e não petrolato, foi a escolha de veículo controle 

do grupo TC-. Em todos os pacientes foi respeitado um intervalo mínimo de 30 dias entre o 

teste de contato com a bateria padrão completa e o segundo teste de contato realizado apenas 

com MCI/MI ou água estéril. O gênero e a idade foram pareados entre os grupos. 

 

 

3.2 Critérios de seleção dos pacientes  
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        Foram considerados aptos a este estudo indivíduos de ambos os gêneros, que 

apresentaram teste de contato positivo com leitura forte (++/+++) ou muito forte reator 

(+++/+++) para MCI/MI (n=13), e os indivíduos que, no caso do grupo controle, 

apresentaram teste de contato negativo (n=11). Para serem considerados aptos a participar, 

todos os indivíduos se encontravam dentro da faixa etária de 18 a 55 anos de idade e 

assinaram o termo de consentimento. 

        Foram considerados fatores de exclusão idade abaixo de 18 anos ou acima de 55 anos, 

gestantes e lactantes, uso de imunossupressores, antecedente de dermatite atópica, 

antecedente de doença autoimune, antecedente de melanoma, positividade para os vírus HIV 

ou da hepatite C ou da hepatite B, exposição à radiação ultravioleta há menos de 15 dias do 

teste, uso de corticoide sistêmico há menos de 30 dias do teste, uso de corticoide tópico no 

local do teste há menos de 30 dias da realização do teste, alergia a qualquer componente do 

anestésico a ser utilizado nas biópsias e pacientes que se recusassem a assinar o termo de 

consentimento. 

        Todos os pacientes do grupo TC+ (Anexo B) e do grupo TC- (Anexo C) foram 

informados sobre o conteúdo da pesquisa, assinando um termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo B, Anexo C) aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos 

de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. (72419617.4.0000.0068) (Anexo D). 

 

 

3.3 Obtenção dos fragmentos de pele a partir de biópsia  

 

 

        Foram obtidos fragmentos de pele de aproximadamente 6 mm de diâmetro (por meio de 

biópsias com uso de “punch”) da região onde estava aplicado o contensor Alergo Chamber 

(Neoflex) com MCI/MI ou água estéril nos indivíduos dos grupos TC+ e TC-, 

respectivamente. As biópsias foram realizadas 48 horas após a reaplicação dos testes de 

contato, tanto no grupo TC+, quanto no grupo TC-. O tecido foi coletado após antissepsia 
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com solução de clorexidina 0,5% alcoólica, colocação de campos de pano estéreis, aplicação 

de anestesia local infiltrativa com agulha 27 Gauge e seringa de metal esterilizada, injetando 

0,5 mL de solução de cloridrato de lidocaína a 2% com hemitartarato de norepinefrina 

1:50.000. Todo o procedimento foi realizado utilizando luvas e gazes estéreis. O fechamento 

da região de onde foi retirada a amostra de pele foi feita com sutura simples, utilizando fio 

Nylon preto 3.0 (Ethicon, Sommerville, NJ, USA). O fragmento do tecido coletado foi 

cortado ao meio, na direção vertical, sendo uma das metades armazenada em solução de 

formol a 10% em temperatura ambiente, para posterior processamento. A outra metade do 

fragmento de pele foi colocada em solução de RNA “later” (Sigma Chemical Co, St. Louis, 

MO, USA) e mantida a -80oC para processamento posterior. Ao final do procedimento, os 

participantes foram orientados quanto aos cuidados locais e sinais de alerta para possíveis 

complicações. A retirada dos pontos foi realizada aproximadamente 2 semanas após a 

realização da biópsia. 

 

 

3.4 Análise da expressão de macrófagos M1 e M2, células T e dendrócitos dérmicos por 

imuno-histoquímica 

 

 

        Os fragmentos de pele armazenados em formol foram posteriormente emblocados em 

parafina e em seguida realizados cortes histológicos de 4 µm de espessura em lâminas 

silanizadas (Sigma Chemical Co.). Os cortes histológicos foram desparafinizados em banhos 

de xilol e posteriormente hidratados em concentrações decrescentes de etanol. O bloqueio 

com peroxidase endógena (H2O2) foi realizado em câmara escura com três incubações em 

água oxigenada 3% por 10 minutos cada. A seguir, foi realizada a exposição antigênica em 

calor úmido e pH 9.0 (Dako Cytomatation, Carpinteria, CA, USA). O bloqueio de proteínas 

inespecíficas do tecido foi feito com incubação em solução de leite desnatado (Molico, 

Nestlé®) a 10%.   

        A avaliação dos subtipos de macrófagos por imuno-histoquímica foi realizada de acordo 

como descrito previamente por Barros et al. (85). Para o estudo dos macrófagos M1, as 

lâminas foram incubadas utilizando os anticorpos monoclonais anti-pSTAT1 (Santa Cruz 
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Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA) e anti-CD68 (Cell Marque, Rocklin, CA, USA) e, 

para a avaliação do perfil M2, anti-CMAF (Santa Cruz) e anti-CD163 (Leica Biosystems, 

Newcastle Upon Tyne, UK). Os sítios de ligação foram revelados com diaminobenzidina 

(Sigma Chemical Co.), exceto para CD68 e CD163, nos quais o cromógeno utilizado foi o 

substrato TrueBlue (KLP Laboratories, Gaithersburg, MD, USA).  

        Cortes histológicos de lesões de hanseníase virchowiana foram utilizados como controle 

positivo para a dupla reação com o fator de transcrição CMAF, e de lesões de hanseníase 

tubérculoide para a reação com o fator de transcrição pSTAT1. Para os controles negativos, 

foi realizada a substituição de anticorpos primários por solução salina tamponada com 

fosfatos (PBS). 

        Para avaliar os linfócitos T, as lâminas foram incubadas utilizando os anticorpos 

monoclonais anti-CD3 (Dako), anti-CD4 (Cell Marque) e anti-CD8 (Abcam, Cambridge, 

MA, USA) e, para avaliação do perfil Th2, os anticorpos monoclonais anti-IL13 (Novus 

Biologicals, Littleton, CO, USA) e anti-IL4 (Abcam). Os sítios de ligação foram revelados 

com diaminobenzidina (Sigma Chemical Co.). 

        Cortes histológicos de amigdala foram utilizados como controle positivo para a reação 

com CD3, CD8 e CD4; e de lesões de hanseníase virchowiana para a reação com as citocinas 

IL-4 e IL-13. Para os controles negativos, foi realizada a substituição de anticorpos primários 

por PBS.  

        Para avaliar os dendrócitos dérmicos, as lâminas foram incubadas utilizando o anticorpo 

monoclonal anti-Fator XIIIA (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). Os sítios de 

ligação foram revelados com diaminobenzidina (Sigma Chemical Co.). Cortes histológicos 

de placenta foram utilizados como controle positivo para a reação com Fator XIIIA, enquanto 

os controles negativos da reação foram obtidos através da omissão do anticorpo primário. 

        As lâminas foram escaneadas no aparelho Aperio Scanscope Cs (Aperio Technologies, 

Vista, CA, USA) e analisadas no software Image-Pro Plus (Media Cybernetics Inc., 

Bethesda, MD, USA). A quantificação dos marcadores anti-CD3, anti-CD4, anti-CD8 e anti-

Fator XIIIA ocorreu mediante a divisão das áreas marcadas como positivas pela área total da 

derme mensurada. Já para anti-IL-4 e anti-IL-13, foi calculada a divisão das áreas com 

marcação positiva pela área total mensurada da epiderme e da derme separadamente. As 

células imunomarcadas com o anticorpo CD68 foram contadas e o valor absoluto obtido foi 



 26 

dividido pela área total da derme avaliada. Já para a quantificação das duplas marcações anti-

CD68 e pSTAT1, e anti-CD163 e CMAF, apenas as células duplamente marcadas foram 

contadas e o valor aferido foi dividido pela área total da derme mensurada. 

 

 

3.5 Análise da expressão dos transcritos por reação em cadeia da polimerase em tempo 

real 

 

 

        A avaliação dos transcritos IL-4, IL-13, RORC, IFNG, Arginase-1, CXCR3 e CXCL10, 

e o controle interno pelo gene GAPDH, foi realizada por transcrição reversa quantitativa 

seguida de reação em cadeia da polimerase (RT-qPCR). As amostras de pele armazenadas 

em RNA “later” (Sigma Chemical Co.) foram processadas com o aparelho Tissue Ruptor 

(Qiagen, Hilden, DEU). Após a remoção de fragmentos por centrifugação, os sobrenadantes 

foram utilizados para a extração de RNA. A extração de RNA total foi obtida com o kit 

RNeasy Plus Mini Kit (Qiagen), seguindo as recomendações do fabricante. Os níveis de RNA 

foram mensurados com auxílio do espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 (Thermo Fisher 

Scientific). Para obtenção de cDNA a partir do RNA total purificado foi utilizado o kit 

iScriptTM (Bio-Rad, Berkeley, CA, USA) de acordo com as recomendações do fabricante.  

        A reação de amplificação em tempo real foi feita utilizando, para cada amostra, 5 µL de 

cDNA, 7 µL da solução SYBR® Green (Thermo Fisher Scientific) e 2 µL dos “primers” 

sense e anti-sense (1 µm) para os genes alvos e controle interno GAPDH, todos sintetizados 

pela Invitrogen (Thermo Fisher Scientific). A amplificação foi realizada no aparelho 7500 

(Thermo Fisher Scientific) e a análise dos resultados foi realizada no programa 7500 

Software v2.0.6 (Thermo Fisher Scientific) utilizando a fórmula 2-ΔΔCT, como descrito por 

Livak e Schmittgen (101), os resultados foram normalizados. As sequências dos “primers” 

utilizados estão listados na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Oligonucleotídeos utilizados nos experimentos de RT-qPCR 

Gene Sequências 

IFNG F: 5′- TGTCGCCAGCAGCTAAAACA -3′ 

 R: 5′- TGCAGGCAGGACAACCATTA -3′ 

GAPDH F: 5’-GAAGGTGAAGGTCGGAGT-3’ 

 R: 5’-GAAGATGGTGATGGGATTTC-3’ 

IL-4 F: 5′- CCAACGTACTCTGGTTGGCT -3′ 

 R: 5′- GCACCGAGTTGACCGTAACA -3′ 

IL-13 F: 5′- GCAATGGCAGCATGGTATGG -3′ 

 R: 5′- CTGCACAGTACATGCCAGCT -3′ 

CXCL10 F: 5′-GGTGAGAAGAGATGTCTGAATCC-3′ 

 R: 5′-GTCCATCCTTGGAAGCACTGCA-3′ 

CXCR3 F: 5′-ACGAGAGTGACTCGTGCTGTAC-3′ 

 R: 5′-GCAGAAAGAGGAGGCTGTAGAG-3′ 

Arginase-1 F: 5′-TCATCTGGGTGGATGCTCACAC-3′ 

 R: 5′-GAGAATCCTGGCACATCGGGAA-3′ 

RORC F: 5′- TGAGAAGGACAGGGAGCCAA -3′ 

 R: 5′- CCACAGATTTTGCAAGGGATCA -3′ 

F: sense (“foward”); R: anti-sense (“reverse”); GAPDH: “Glyceraldehyde-3-

Phosphate Dehydrogenase”; IFNG: Interferon gamma; RORC: “Retinoic-

Acid-Receptor-related Orphan nuclear Receptor gamma T”. 

 

 

3.6 Avaliação de linfócitos T, citocinas e macrófagos por imunofluorescência 

 

 

        Os fragmentos de pele armazenados em formol foram posteriormente emblocados em 

parafina e em seguida realizados cortes histológicos de 4 µm de espessura em lâminas 
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silanizadas (Sigma Chemical Co.). A seguir, foram selecionados cortes histológicos de dois 

pacientes do grupo TC+ e dois pacientes do grupo TC-. Após serem desparafinizados e 

hidratados, a permeabilização foi realizada com o surfactante Triton X-100 (Sigma Chemical 

Co.)  em PBS em banho Maria, 95°C, por 20 minutos. Para o bloqueio foi utilizada albumina 

sérica bovina (BSA) em PBS 5%. As lâminas foram então incubadas “overnight” com dois 

anticorpos primários: anti-CD3 (Dako) e anti-CD68 (Abcam); anti-IL4 (Abcam) e anti-CD3 

(Dako); ou anti-IL13 (Novus Biologicals) e anti-CD3 (Dako). Em seguida, foi feita a 

aplicação de diamidinofenilindol (DAPI) e dos anticorpos secundários Alexa Fluor 488 

A11006 (verde, Thermo Fisher Scientific) e Alexa Fluor 594 A11007 (vermelho, Thermo 

Fisher Scientific) para a dupla marcação CD3/CD68; Alexa Fluor 555 A31570 (vermelho, 

Thermo Fisher Scientific) e Alexa Fluor 488 A11008 (verde, Thermo Fisher Scientific) para 

CD3/IL-4; e Alexa Fluor 488 A11059 (verde, Thermo Fisher Scientific) e Alexa Fluor 633 

A21082 (vermelho, Thermo Fisher Scientific) para CD3/IL13, incubados à temperatura 

ambiente e ao abrigo da luz por 1 hora e meia. Posteriormente, as lâminas foram montadas e 

observadas no microscópio de fluorescência (Zeiss, Oberkochen, DEU). 

 

 

3.7 Análise estatística 

 

 

        Os dados foram analisados com auxílio do “software” GraphPadPrism versão 5.0 

(GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Na comparação estatística entre os grupos TC+ 

e TC- foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Todas as comparações que 

resultaram em p≤0,05 foram consideradas significantes. Os dados foram representados com 

a mediana e interquartis. As representações gráficas dos resultados também foram realizadas 

com o auxílio do “software” GraphPadPrism (GraphPad). 
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4. Resultados 

 

 

4.1. Características demográficas dos pacientes com teste de contato positivo ao 

MCI/MI e teste de contato negativo 

 

 

        Foram incluídos 13 e 11 indivíduos nos grupos TC+ e TC-, respectivamente. A idade 

média dos indivíduos do grupo TC+ foi 43,61 (± 11,62) anos de idade, sendo a idade mínima 

21 anos e a máxima 55 anos de idade. O grupo TC- foi pareado para uma distribuição 

semelhante, com média de idade de 41,18 (±10,28) anos de idade e variação de 24 a 53 anos 

de idade. O grupo TC+ foi predominantemente feminino, composto por nove mulheres e 

quatro homens (69,23% de mulheres). O grupo TC- também foi pareado de acordo com o 

gênero, sendo este constituído por oito mulheres e três homens (72,72% de mulheres). Outro 

dado importante é que, no grupo TC+, o resultado do teste de contato com aplicação isolada 

de MCI/MI também foi forte (++) ou muito forte (+++), mesmo nos indivíduos que haviam 

sido submetidos ao último teste de contato com as 30 substâncias da bateria padrão brasileira 

há mais de 3 anos. 

        Apenas dois pacientes no grupo TC+ eram sensibilizados para outras substâncias além 

de MCI/MI, sendo que um dos casos possuía positividade para sulfato de níquel (+++/+++) 

e outro para lanolina (++/+++) e perfume “mix” (+/+++) no teste de contato (Tabela 2). 

Quanto à ocupação, quatro pacientes realizavam trabalho doméstico, sendo uma diarista e 

três do lar. Todos os demais indivíduos tinham profissões distintas, não sendo possível 

estabelecer um padrão para uma investigação de exposição ocupacional.   
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Tabela 2 - Tabela demográfica de indivíduos do grupo TC+ e do grupo TC- 

TC+ (Teste de Contato Positivo) e TC- (Teste de Contato Negativo); § média ± SD 

 

 

4.2 Avaliação do perfil transcricional de citocinas, receptores e fatores relacionados a 

subtipos de linfócitos T e macrófagos  

 

 

        Inicialmente, a fim de verificar o perfil de células T, foram analisados os transcritos de 

IFNG, IL-4, IL-13 e RORC por RT-qPCR nos fragmentos de pele obtidos por biópsia da 

Indivíduos Gênero Idade 

(anos) 

Teste 

original 

(ano) 

Reteste Positivo 

(2018) 

(MCI/MI) 

Outras 

substâncias (teste 

original) 

Ocupação 

TC+1 F 53 

 

++ (2015) ++ sulfato de níquel 

(+++) 

Diarista 

TC+2 F 

 

54 ++ (2014) ++ - Do lar 

TC+3 M 55 ++ (2016) ++ - Pedreiro 

TC+4 F 36 ++ (2016) ++ - Auxiliar de escritório 

TC+5 F 51 +++ (2016) ++ - Técnica de 

enfermagem 

TC+6 F 47 ++ (2017) ++ - Do lar 

TC+7 M 46 +++ (2017) +++ Lanolina (++), 

perfume “mix” (+) 

Padeiro 

TC+8 F 52 ++ (2018) ++ - Do lar 

TC+9 M 35 +++ (2017) +++ - Auxiliar de 

almoxarifado 

TC+10 F 22 ++ (2017) ++ - Caixa de restaurante 

TC+11 F 21 ++ (2015) ++ - Esteticista 

TC+12 F 43 ++ (2018) ++ - Oficial 

administrativo 

TC+13 M 52 +++ (2011) ++ - Profissional de 

tecnologia da 

informação 

Média  4M/9F 43,61± 11,62§     

    TC- 3M/8F 41,18±10,28§ - - -  
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região do dorso onde foi realizada a aplicação de MCI/ MI no grupo TC+ e água estéril no 

grupo TC-, 48 horas após a colocação das respectivas substâncias. A Figura 3 mostra o 

aumento da expressão de IFNG, IL-4 e IL-13, e diminuição de RORC no grupo TC+ 

comparado ao grupo TC-. Estes transcritos estão relacionados às células Tc1/Th1 (IFNG), 

Tc/Th2 (IL-4 e IL-13) e Tc/Th17 (RORC). No entanto, não são exclusivos destes perfis 

celulares, uma vez que células da imunidade inata também expressam estes fatores. Por 

exemplo, o fator de transcrição RORC evidencia células secretoras de IL-17, característica 

tanto dos linfócitos Tc/Th17 quanto das ILCs do tipo 3 (102).  

        A seguir, a fim de avaliar o perfil de macrófagos, foram verificados os transcritos de 

Arginase-1, CXCL10 e CXCR3, por RT-qPCR, presentes em fragmentos de pele obtidos por 

biópsia da região de aplicação de MCI/MI no grupo TC+ e água estéril no grupo TC-, após 

48 horas da colocação das substâncias. A Figura 4 mostra expressão similar de CXCL10 e 

CXCR3 entre os grupos e menor expressão de Arginase-1 no grupo TC+. O transcrito 

CXCL10 ocorre, de forma não exclusiva, nos macrófagos M1 e o transcrito CXCR3 está 

relacionado ao receptor da quimiocina CXCL10 (103). Já o transcrito Arginase-1, está 

relacionado, não exclusivamente, com macrófagos do tipo M2 (80, 104).  
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Figura 3 - Perfil transcricional de citocinas e fator de transcrição na DCA por MCI/MI. 

Os níveis de mRNA de IL-4, IL-13, IFNG e RORC foram verificados nos fragmentos de pele 

obtidos por biopsia de pele da região de aplicação, por 48 horas, de MCI/MI no grupo TC+ 

(n=13, símbolo fechado) e de água estéril no grupo TC- (n=8-11, símbolo aberto). Os valores 

são expressos em mediana e intervalo interquartis. * p ≤ 0,05; *** p ≤ 0,001; **** p ≤ 0,0001 

 

 
Figura 4 - Perfil transcricional de fatores relacionados a macrófagos na DCA por 

MCI/MI. Os níveis de mRNA de Arginase-1 (ARG1), CXCL10 e CXCR3 foram verificados 

nos fragmentos de pele obtidos por biopsia de pele da região de aplicação, por 48 horas, de 

MCI/MI no grupo TC+ (n=13, símbolo fechado) e de água estéril no grupo TC- (n=9-10, 

símbolo aberto). Os valores são expressos em mediana e intervalo interquartis. **** p ≤ 

0,0001 
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4.3 Perfil celular na reação de DCA por MCI/MI 

 

 

        A avaliação da expressão proteica por imuno-histoquímica foi realizada a fim de 

caracterizar o tipo de infiltrado celular no teste de contato com MCI/ MI no grupo TC+ e 

água estéril no grupo TC-, após 48 horas da colocação das substâncias.  

        Foi verificado um aumento significante na frequência de macrófagos CD68+ no grupo 

TC+ (Figura 5). Quanto aos subtipos de macrófagos, foram detectados os macrófagos M1, 

com a dupla marcação pSTAT1 e CD68 e, com maior intensidade, os macrófagos M2, com 

a dupla marcação CMAF e CD163 no grupo TC+ (Figura 6). Apesar da identificação de 

ambas as populações M1 e M2 na imuno-histoquímica, a diminuição dos níveis 

transcricionais de Arginase-1 (Figura 4) podem indicar uma redução funcional do subtipo 

M2, sem comprometer sua presença na reação. Como esperado, os dendrócitos dérmicos, 

caracterizados pelo anticorpo anti-FXIIIA, foram observados na região dérmica da reação ao 

composto MCI/MI (Figura 6).   

 

 
Figura 5 - Avaliação imuno-histoquímica de macrófagos na DCA por MCI/MI. Análise 

do marcador CD68 (azul) com a técnica de imuno-histoquímica nos fragmentos de pele 

obtidos a partir de biópsia de pele da região de aplicação, por 48 horas, de MCI/MI no grupo 

TC+ (n=13, símbolo fechado) e de água estéril no grupo TC- (n=11, símbolo aberto). Os 

valores foram expressos em mediana e intervalo interquartis. Ampliação original de 20x. 

Barras de escala em 100m.  *** p0,001 
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Figura 6 - Análise imuno-histoquímica dos dendrócitos dérmicos e macrófagos M1 e 

M2 na DCA por MCI/MI. A técnica de imuno-histoquímica foi realizada em fragmentos 

de pele obtidos por biópsia de pele de região de aplicação, por 48 horas, de MCI/MI no grupo 

TC+ (n=13, símbolo fechado) e água estéril no grupo TC- (n=11, símbolo aberto). Foram 

utilizados os marcadores FXIIIA para análise dos dendrócitos dérmicos; e as duplas 

marcações pSTAT1 (marrom) e CD68 (azul), CMAF (marrom) e CD163 (azul) para avaliar 

os subtipos de macrófagos M1 e M2 respectivamente. Os valores foram expressos em 

mediana e intervalo interquartis. Ampliação original de 20x. Barras de escala em 100m. * 

p0,05; ** p0,01; *** p0,001 

 

        Também foi observada intensa infiltração de células T (CD3+), distribuídas na forma 

de aglomerados dérmicos, principalmente nas áreas perivasculares, no grupo TC+ (Figura 

7). Quanto ao subtipo de células T, houve infiltração tanto de células T CD4+ (Figura 7), 

quanto CD8+ (Figura 7), no grupo TC+. A razão de expressão de células T CD4/CD8 no 

grupo TC- foi 4,2, enquanto no grupo TC+ a proporção foi de 13,8. Assim como o marcador 

CD3, os linfócitos T CD4+ também foram identificados em agregados dérmicos. 
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Figura 7 - Estudo imuno-histoquímico dos linfócitos T na DCA por MCI/MI. Análise 

dos linfócitos T (CD3+) e dos subtipos CD4+ e CD8+ com a técnica de imuno-histoquímica 

nos fragmentos de pele obtidos a partir de biópsia de pele da região de aplicação, por 48 

horas, de MCI/MI no grupo TC+ (n=13, símbolo fechado) e de água estéril no grupo TC- 

(n=11, símbolo aberto). Os valores foram expressos em mediana e intervalo interquartis. 

Ampliação original de 20x. Barras de escala em 100m.  ** p0,01; *** p0,001 

 

 

4.4 Perfil de citocinas relacionadas a células T na DCA por MCI/MI 

 

 

        Além das populações celulares analisadas, por imuno-histoquímica também foram 

verificadas as citocinas IL-4 e IL-13, após a aplicação de MCI/MI no grupo TC+ e água 

estéril no grupo TC- por 48 horas. A Figura 8 mostra a expressão similar da citocina IL-13 

entre os grupos TC+ e TC-, tanto na epiderme, quanto na derme.  
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        Já a citocina IL-4 (Figura 8) teve maior expressão na porção dérmica do grupo TC+, 

enquanto na epiderme não houve diferença entre os grupos. As citocinas IL-4 e IL-13 estão 

relacionadas principalmente ao subtipo celular Th2. A citocina IL-4, assim como os linfócitos 

T, se mostrou organizada em aglomerados celulares dérmicos (Figura 7, Figura 8). 
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Figura 8 - Avaliação imuno-histoquímica das citocinas IL-4 e IL-13 na DCA por 

MCI/MI. Análise das citocinas IL-4 e IL-13 com a técnica de imuno-histoquímica nos 

fragmentos de pele obtidos a partir de biópsia de pele da região de aplicação, por 48 horas, 

de MCI/MI no grupo TC+ (n=13, símbolo fechado) e de água estéril no grupo TC- (n=11, 

símbolo aberto). A quantificação das citocinas foi realizada separadamente na epiderme e na 

derme. Os valores foram expressos em mediana e intervalo interquartis. Ampliação original 

de 20x. Barras de escala em 100m.  *** p0,001 
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4.5 Identificação de células T, citocinas e macrófagos por imunofluorescência 

 

 

        Após as análises por RT-qPCR e imuno-histoquímica, foi realizada a reação de 

imunofluorescência em amostras de pele de dois pacientes do grupo TC+ e dois indivíduos 

do grupo TC-. A técnica foi conduzida com as duplas marcações anti-CD3 (vermelho) e anti-

IL-4 (verde) (Figura 9); e anti-CD3 (verde) e anti-IL-13 (vermelho) (Figura 10). Foi 

evidenciada uma população de células T secretoras de IL-4 em aglomerados dérmicos 

(Figura 9). Já a citocina IL-13 teve baixa detecção no grupo TC+, dado compatível com o 

observado na análise imuno-histoquímica (Figura 10). Além disso, foi evidenciada a 

presença de células T CD3+ (verde) e macrófagos CD68+ (vermelho) na imunofluorescência 

(Figura 11). Os macrófagos estavam mais dispersos, sem formar aglomerados dérmicos. No 

entanto, foi possível observar que algumas destas células se encontravam ao redor dos 

aglomerados linfocitários (Figura 11). 
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Figura 9 - Análise dos linfócitos T e da citocina IL-4 na DCA por MCI/MI com 

imunofluorescência. Avaliação dos linfócitos T (CD3+, vermelho) e da citocina IL-4 

(verde) com a técnica de imunofluorescência nos fragmentos de pele obtidos a partir de 

biópsia de pele da região de aplicação, por 48 horas, de MCI/MI no grupo TC+ (n=2) e de 

água estéril no grupo TC- (n=2). O núcleo celular foi marcado com DAPI (azul). As setas e 

o quadrado amarelos indicam a junção das imagens, evidenciando células T CD3+ 

expressando a citocina IL-4. Ampliação original de 20x. Barras de escala em 50m 

 

 
Figura 10 - Análise dos linfócitos T e da citocina IL-13 na DCA por MCI/MI com 

imunofluorescência. Avaliação dos linfócitos T (CD3+, verde) e da citocina IL-13 

(vermelho) com a técnica de imunofluorescência nos fragmentos de pele obtidos a partir de 

biópsia de pele da região de aplicação, por 48 horas, de MCI/MI no grupo TC+ (n=2) e de 

água estéril no grupo TC- (n=2). O núcleo celular foi marcado com DAPI (azul). As setas e 

o quadrado amarelos indicam a junção das imagens, evidenciando que não há expressão 

detectável de IL-13 pelas células T CD3+. Ampliação original de 20x. Barras de escala em 

50m 
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Figura 11 - Análise por imunofluorescência dos linfócitos T e macrófagos na DCA por 

MCI/MI. Avaliação dos linfócitos T (CD3+, verde) e macrófagos (CD68+, vermelho) com 

a técnica de imunofluorescência nos fragmentos de pele obtidos a partir de biópsia de pele 

da região de aplicação, por 48 horas, de MCI/MI no grupo TC+ (n=2) e de água estéril no 

grupo TC- (n=2). O núcleo celular foi marcado com DAPI (azul). Ampliação original de 20 

x 
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5. Discussão 

 

 

        A DCA é uma das doenças inflamatórias cutâneas mais comuns, mediada pela reação 

de Gell e Coombs do tipo IV, em resposta ao contato da pele com alérgenos (105). Acomete 

indivíduos de ambos os gêneros e de todas as idades, sendo que a DCA por MCI/MI afeta 

principalmente mulheres adultas (19, 106). Este dado é compatível com o perfil demográfico 

deste estudo, no qual as mulheres constituem 69,23% do grupo TC+. Outro trabalho recente 

realizado nos Estados Unidos, com 703 pacientes sensibilizados por MCI/MI ou MI, obteve 

resultado muito semelhante ao nosso, com os indivíduos do gênero feminino correspondendo 

a 70,4% dos casos (107).  

        A avaliação dos mecanismos imunológicos da DCA por MCI/MI ocorreu a partir do 

estudo de linfócitos T, dendrócitos dérmicos e macrófagos. A análise dos dendrócitos 

dérmicos foi realizada com o FXIIIA, o qual foi expresso mais intensamente no grupo TC+.  

Esse achado confirma a observação de um número aumentado de células positivas para o 

FXIIIA em lesões eczematosas (108). É possível que os dendrócitos dérmicos, através da 

secreção de TNF, estimulem o influxo de linfócitos T na derme dos pacientes sensibilizados 

(109, 110). De fato, em outro estudo da mesma linha de pesquisa, as CMNs de sangue 

periférico dos indivíduos do grupo TC+ produziram TNF após estímulo com MCI/MI (78). 

Outros mecanismos, como a atuação como APC (51), também poderiam justificar a 

participação destas células FXIIIA+ na DCA por MCI/MI, mas para tal são necessárias 

investigações adicionais.   

        Além disso, é importante considerar que o FXIIIA não é um marcador exclusivo de 

dendrócitos dérmicos, uma vez que está presente em DCs derivadas de monócitos, monócitos 

e macrófagos (48, 50). As DCs derivadas de monócitos têm diversas funções, sendo uma 

delas a de atuarem como APCs (111). Uma vez que a apresentação de antígenos aos linfócitos 

T pelas DCs constitui um ponto chave da fase de elicitação, é justificável e esperada a 

presença mais acentuada de DCs inflamatórias no grupo TC+.  

        Outra população celular verificada neste estudo, e que também pode contribuir para a 

expressão aumentada do FXIIIA, são os macrófagos. Aqui, o marcador pan-macrofágico 

CD68 foi captado com maior intensidade no grupo TC+. Já na análise dos subtipos de 
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macrófagos, foi observada expressão similar de CXCL10 e CXCR3 entre os grupos e 

diminuição significante de Arginase-1 no grupo TC+. As duplas marcações para os perfis 

M1, com pSTAT1 e CD68, e M2, com CMAF e CD163, também estavam aumentadas no 

grupo TC+, sendo que a infiltração de células M2 foi mais pronunciada que a de M1. 

        Apesar dos resultados do RT-qPCR não terem constatado diferença entre os grupos para 

os transcritos do tipo M1, CXCL10 e CXCR3, a diminuição do transcrito Arginase-1 e a maior 

expressão proteica de pSTAT1 e CD68 na imuno-histoquímica favorecem um padrão M1. 

Considerando que os macrófagos M1 podem estar agindo por meio de outras quimiocinas 

não avaliadas neste estudo, CXCL10 e CXCR3 podem ser referentes a outros tipos celulares. 

A quimiocina CXCL10 é expressa não apenas por macrófagos M1, mas também por 

queratinócitos, células endoteliais, fibroblastos e DCs (112). Essa proteína atua atraindo 

monócitos, DCs, linfócitos T ativados e leucócitos através da ligação com o receptor CXCR3 

presente nestas células (112-114). Outra possível explicação para o resultado obtido é que, 

como os macrófagos não são o tipo celular predominante da reação de DCA, a sensibilidade 

da técnica RT-qPCR é impactada negativamente. Nestes casos, as quimiocinas e os 

receptores relacionados à estas células são mais bem evidenciados por outros métodos, como 

a imuno-histoquímica (115). No entanto, não foi avaliada a expressão proteica de CXCL10 

e CXCR3.  

        Já a aparente divergência de resultados para o perfil M2, com maior intensidade de 

marcação na imuno-histoquímica e diminuição dos níveis de mRNA para Arginase-1, não o 

exclui da participação na DCA por MCI/MI. As enzimas iNOS e arginase 1 fazem parte do 

metabolismo de macrófagos, sendo a polarização M2 tradicionalmente definida por um 

aumento de arginase 1 (116, 117). No entanto, já foi demonstrada a produção normal de 

poliaminas e outros marcadores do subtipo M2 em macrófagos deficientes em arginase 1 

(118). Assim, a existência de vias independentes desta enzima em macrófagos 

alternativamente ativados poderia justificar a diminuição de arginase 1 associada a expressão 

proteica de marcadores M2.  

        Além disso, as enzimas iNOS e arginase não são exclusivas da linhagem monocítica-

macrofágica, já que também fazem parte do metabolismo de leucócitos polimorfonucleares 

(PMN) e DCs (119). Inclusive, as células PMN são a principais produtoras de arginase 1 em 

humanos (120) e, nas DCs, a expressão aumentada de arginase 1 pode estar relacionada a 
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uma atividade imunossupressora (116). Desta forma, também é possível que a captação 

diminuída do transcrito Arginase-1 esteja relacionada a outros tipos celulares, especialmente 

DCs, cujo infiltrado é mais proeminente que o de macrófagos na reação da DCA.  

        Outra consideração importante na análise de macrófagos neste estudo é que a divisão 

dicotômica clássica M1 M2 é baseada em investigações “in vitro”, as quais parecem não 

refletir satisfatoriamente o comportamento metabólico dos macrófagos humanos “in vivo” 

(90, 91). As expressões proteicas de arginase 1, CXCL10 e CXCR3 não foram verificadas, 

uma vez que indicam a atividade funcional celular dos macrófagos e não características 

fenotípicas, como as duplas marcações pSTAT1 CD68 e CMAF CD163.  Neste estudo foram 

identificados macrófagos M1 e M2 na DCA por MCI/MI, porém, é possível que, trabalhos 

futuros, que estabeleçam referencias específicas para o metabolismo macrofágico no 

microambiente “in vivo”, permitam uma nova interpretação do comportamento funcional dos 

macrófagos na reação ao MCI/MI.  

        Já a análise dos linfócitos T, como esperado, evidenciou uma maior infiltração destas 

células nos pacientes do grupo TC+, em consonância com os dados da literatura obtidos a 

partir da investigação de outros alérgenos (71). Ambos os subtipos de células T, CD4+ e 

CD8+, estavam aumentados de forma significante no grupo TC+, sendo que a razão da 

expressão CD4/CD8 foi 4,2 no grupo TC- e 13,8 no grupo TC+. Estes dados indicam que a 

DCA por MCI/MI é caracterizada por um infiltrado linfocitário predominantemente CD4+; 

corroborando com estudos anteriores, que indicam que haptenos hidrofílicos, como é o caso 

do composto MCI/MI, são preferencialmente apresentados por moléculas MHC-II (31).  

        Quanto a polarização das células T, foi evidenciada maior detecção do transcrito IL-4 

no grupo TC+. Este dado é compatível com a expressão aumentada da citocina IL-4 na derme 

do grupo TC+, favorecendo um perfil celular Th2. No entanto, a avaliação da citocina IL-13, 

que também integra o padrão de resposta tipo 2, teve resultados discordantes nas análises 

imuno-histoquímica e por RT-qPCR. A expressão proteica de IL-13 foi similar entre os 

grupos TC+ e TC-, enquanto o transcrito IL-13 teve captação aumentada no grupo TC+. 

        Apesar da avaliação do perfil transcricional permitir a caracterização adequada da 

expressão gênica, nem sempre é possível estabelecer uma correlação positiva entre os níveis 

de mRNA detectados e a proteína sintetizada (115, 121). Os processos pós transcricionais 

são influenciados por uma diversidade de fatores, como o pareamento códon-anticódon e o 
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dobramento do mRNA (122, 123). Além disso, os experimentos atualmente disponíveis 

apresentam limitações técnicas que podem comprometer a precisão dos resultados obtidos 

(122). Ainda, mesmo que o processo de tradução seja concluído de forma satisfatória, a 

proteína resultante, neste caso a IL-13, pode ser lábil ou rapidamente consumida no meio 

extracelular, comprometendo a captação pela técnica de imuno-histoquímica (123). Por fim, 

é difícil determinar qual fator técnico e ou biológico influenciou mais a expressão similar de 

IL-13 nos indivíduos do grupo TC+ e TC-. 

        Além disso, também é importante pontuar que a regulação aumentada de IL-13 pode 

estar relacionada a outros tipos celulares. Macrófagos, linfócitos B, eosinófilos, basófilos e 

ILC do tipo 2 (ILC2) também secretam IL-13 (124). Assim, seria necessário avaliar se este 

transcrito pode não estar relacionado às células Th2.  

        Os outros perfis Th foram avaliados apenas por meio da técnica RT-qPCR. O transcrito 

IFNG estava aumentado no grupo TC+, o que permite inferir quanto a uma possível 

participação de células Th1 na DCA por MCI/MI. Já o padrão Th17 foi verificado pelo 

transcrito RORC, o qual estava diminuído de forma significante no grupo TC+. Os linfócitos 

Th2, através da citocina IL-4, regulam negativamente as células Th17 (125, 126), o que pode 

explicar este achado. Ainda, o perfil Th22 não foi verificado, uma vez que alguns autores 

questionam se as células Th22 não representariam apenas uma variante das Th17 (67). Outro 

perfil de resposta não avaliado diretamente neste estudo foi o Th9. Apesar de também 

existirem questionamentos quanto a sua validação como um padrão celular próprio, as 

evidências mais atuais apontam para sua consolidação como um subtipo único (66, 127).  

        As células Th9 se caracterizam por serem FOXP3 negativas e pela secreção de IL-10 e 

IL-9 a partir do estímulo de IL-4 e TGF- (127, 128). Neste estudo, a citocina IL-4 foi 

detectada na derme dos pacientes TC+, o que favoreceria a presença do subtipo Th9. No 

entanto, em outro trabalho da mesma linha de pesquisa do laboratório, realizado com o 

mesmo material deste estudo, apesar da detecção de TGF- e IL-10, também ocorreu 

detecção de FOXP3 no grupo TC+ (78). Tais achados, somados, apontam para a presença de 

células Treg e não Th9 às 48 horas da reação de DCA por MCI/MI.  

        Em conjunto, os resultados do RT-qPCR e da imuno-histoquímica favorecem uma 

resposta linfocitária do tipo Th2, associada a uma menor expressão de Th1, à semelhança da 
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detecção de M1 e M2, com predomínio de M2, na DCA por MCI/MI. A descrição dos 

subtipos de macrófagos nesta reação é inédita e a investigação do perfil de células T 

envolvidas é favorável ao resultado de outro estudo (96), no qual CMNs do sangue periférico 

de indivíduos com DCA por MCI/MI, após estímulo com MC/MI, apresentaram secreção de 

citocinas dos padrões Th1 e Th2. Os dados da imunofluorescência também reforçam que a 

DCA por MCI/MI é caracterizada por um infiltrado linfocitário de células T 

predominantemente CD4+ secretoras de IL-4. 

        A dupla marcação com os anticorpos anti-CD3 e anti-IL4 demonstrou a localização 

justaposta destes marcadores, evidenciando a presença de agregados celulares dérmicos de 

células T secretoras de IL-4 na DCA por MCI/MI. As imagens obtidas da imuno-

histoquímica também revelaram aglomerados dérmicos, principalmente perivasculares, de 

células imunomarcadas com CD3, CD4 e IL-4. Tais achados são compatíveis com a 

identificação de agregados perivasculares de linfócitos T em reações de CHS e DCA por 

outros autores (79, 93). Já o resultado da imunofluorescência com dupla marcação para IL13 

e CD3 foi coerente com o obtido por imuno-histoquímica, não ocorrendo detecção desta 

citocina na derme dos pacientes TC+.  

        A análise por imunofluorescência dos dendrócitos dérmicos não foi realizada, uma vez 

que na imuno-histoquímica a distribuição destas células era difusa, localizada principalmente 

na derme superficial, e sem tendência à disposição em aglomerados celulares. A avaliação 

imuno-histoquímica dos macrófagos M1 e M2 também não mostrou a presença de agregados 

perivasculares. No entanto, a reação de imunofluorescência foi realizada, uma vez que o 

papel dos macrófagos na DCA ainda é pouco estudado e trabalhos anteriores mostraram a 

atuação determinante destas células na formação de aglomerados dérmicos leucocitários em 

uma reação de CHS com DNFB (79). De fato, a análise por imunofluorescência identificou 

parte dos macrófagos em localização próxima aos agregados de linfócitos T e parte dos 

macrófagos dispersos na derme.  

        O sistema imune inato participa de todas as etapas da DCA, desde o início até a 

resolução do processo inflamatório (5, 129). Estudos anteriores evidenciaram a importância 

dos macrófagos no desencadeamento da fase de elicitação (79, 129). Inclusive, Natsuaki et 

al. (79) demonstraram que na ausência de macrófagos, os aglomerados perivasculares de 

linfócitos T e DCs não são formados, o que impede que a reação de CHS se desenvolva.  
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        Aqui, é possível que, no microambiente, os macrófagos próximos aos agregados 

dérmicos de linfócitos Th2, estimulados pela IL-4 ou pelo próprio complexo hapteno-

proteína, assumam um perfil M2. Por sua vez, o subtipo M2 favoreceria o recrutamento e a 

expansão de células Th2. Uma participação secundária dos macrófagos na interação DC-

célula T também não pode ser excluída. Além disso, também não é possível descartar que, 

nos estágios mais iniciais da reação, os macrófagos assumam uma disposição 

predominantemente perivascular ou até formem agregados dérmicos com os linfócitos T. 

Para tal, são necessários estudos complementares que preferencialmente contemplem 

macrófagos, linfócitos T e DCs em diferentes estágios da resposta inflamatória. 

        A DCA é um processo composto por múltiplas etapas e, no presente estudo, por 

limitações técnicas, as análises foram conduzidas apenas em um ponto, 48 horas após o início 

do teste de contato. A avaliação em um único tempo da reação acarreta limitações que não 

se restringem ao estudo dos macrófagos, de modo que não é possível afirmar que o 

predomínio da resposta Th2, em comparação com a Th1, se mantém em outros momentos da 

reação. Também não é possível excluir que as ILC, não verificadas diretamente neste estudo, 

contribuam para a produção da IL-4 identificada na reação ao composto MC/MI.  

        As ILC2 desempenham um papel importante tanto na manutenção da homeostase 

tecidual quanto em condições inflamatórias, como a DCA, atuando como APCs, promovendo 

inflamação ou tolerância (6, 130). Tais células são caracterizadas por serem CD3-, CD4-, 

CD8- e secretarem principalmente IL-13 e IL-5, mas também IL-9 e IL-4 (131-133). 

Inclusive, já foi demonstrado que em reações de CHS com predomínio Th2, as ILC2 têm 

uma ação pró-inflamatória importante (6). No entanto, a ausência da citocina IL-13 na derme 

do grupo TC+ e a co-localização de CD3 e IL-4 em aglomerados dérmicos favorece que 

produção de IL-4 ocorra principalmente pelas células Th2 às 48h da DCA por MCI/MI. Este 

fato não exclui a possibilidade de que as ILC2 possam ser uma fonte primária importante na 

diferenciação das células Th2, atuando nos estágios mais iniciais da reação ao MCI/MI. Para 

tal, seria importante investigar as ILC em períodos que antecedam as 48 horas do teste de 

contato com MCI/MI.  

        Em conjunto, os achados deste estudo sugerem que em indivíduos sensibilizados o 

composto MCI/MI induziu, no local da reação, a infiltração de dendrócitos dérmicos, 

macrófagos M2 e linfócitos Th2 secretores de IL-4. Estes resultados trazem novas 
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perspectivas para o desenvolvimento e implementação de terapias-alvo que atuem no 

bloqueio de receptores, citocinas e células envolvidos na reação ao MCI/MI. Inclusive, já foi 

relatada em um paciente com antecedente pessoal de dermatite atópica, a melhora de lesões 

recalcitrantes de DCA por MCI/MI com o uso de dupilumabe (134). Este relato de caso, 

apesar de isolado e do possível viés relacionado ao histórico de atopia, reforça os resultados 

deste estudo, uma vez que o dupilumabe é um anticorpo monoclonal inibidor do receptor de 

IL-4 (135).  

        A aplicação de terapias-alvo pode representar um tratamento complementar importante 

na abordagem de quadros graves e crônicos de DCA causada por alérgenos que, como o 

MCI/MI, são ubíquos e cuja exclusão absoluta do contato é impraticável (12). Para a 

investigação destas novas perspectivas são necessários estudos adicionais, em diferentes 

momentos do teste de contato, que permitam uma caracterização ainda mais abrangente da 

fisiopatologia da DCA por MCI/MI. 
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6. Conclusão 

- O infiltrado celular da fase de elicitação da DCA por MCI/MI foi caracterizado pela 

presença de dendrócitos dérmicos FXIIIA+, macrófagos e linfócitos T CD4+. 

- Houve predomínio da resposta Th2, com menor participação de Th1 na reação ao composto 

MCI/MI. Similarmente, ambos os subtipos de macrófagos, M1 e M2, participaram da reação 

ao composto MCI/MI, sendo a infiltração M2 mais pronunciada. 

- Ocorreu formação de aglomerados dérmicos de linfócitos T CD4+ secretores de IL-4 na 

fase de elicitação da DCA por MCI/MI. 

- Os dados obtidos trazem novas perspectivas quanto a possibilidade de desenvolvimento de 

novas estratégias terapêuticas que atuem no bloqueio de receptores, citocinas e células 

envolvidas na DCA por MCI/MI, especialmente para casos graves e recalcitrantes.  
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ANEXO A 

 

Bateria Padrão Brasileira sugerido pelo Grupo Brasileiro de Estudo em Dermatite de 

Contato (99).  

Substância Concentração (%) Veículo 

Antraquinona 2 Vaselina sólida 

Bálsamo-do-peru 25 Vaselina sólida 

PPD-“mix” (a) 0,4 Vaselina sólida 

Hidroquinona 1 Vaselina sólida 

Bicromato de potássio 0,5 Vaselina sólida 

Propilenoglicol 10 Vaselina sólida 

Butilfenol-para-terciário 1 Vaselina sólida 

Neomicina 20 Vaselina sólida 

Irgasan 1 Vaselina sólida 

Kathon CG (MCI/MI) 1 Água 

Cloreto de cobalto 1 Vaselina sólida 

Lanolina 30 Vaselina sólida 

Tiuran-“mix” (b) 1 Vaselina sólida 

Etilenodiamina 1 Vaselina sólida 

Perfume-“mix” (c) 7 Vaselina sólida 

Mercapto-“mix” (d) 2 Vaselina sólida 

Benzocaína 5 Vaselina sólida 

Quaternium 15 1 Vaselina sólida 

Quinolina-“mix” (e) 6 Vaselina sólida 

Nitrofurazona 1 Vaselina sólida 

Parabeno-“mix” (f) 15 Vaselina sólida 

Epóxi-resina 1 Vaselina sólida 

Timerosal 0,1 Vaselina sólida 

Terebintina 10 Vaselina sólida 

Carba-“mix” (g) 3 Vaselina sólida 

Prometazina 1 Vaselina sólida 

Sulfato de níquel 5 Vaselina sólida 

Colofônia 20 Vaselina sólida 

Parafenilenodiamina 1 Vaselina sólida 

Formaldeído 1 Água 

(a) N-Isopropil-N-fenil-PPD 0,2%, N-N-difenil-PPD 0,2%; (b) Tetrametiltiuran 

monossulfeto 0,5%, Tetrametiltiuram dissulfeto 0,5%; (c) Eugenol 1%, Isoeugenol 1%, 

Geraniol 1%, Álcool cinâmico 1%, Aldeído alfa amilcinâmico 1%, Absoluto de musgo de 

carvalho 1%, Hidroxicitronelal 1%; (d) N-Ciclohexil 2 benzotiazol sulfenamida 0,5%, 

Morfolinilmercaptobenzotiazol 0,5%, Dibenzotiazol dissulfito 0,5%, Mercaptobenzotiazol 

0,5%; (e) Clioquinol 3%, Clorquinaldol 3%; (f) Butil 3%, Etil 3%, Propil 3%, Benzil 3%, 

Metil 3%, Parabenos; (g) Difenilguanidina 1%, Dimetilcarbamato de zinco 1%, 

Dietilcarbamato de zinco 1%. 
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ANEXO B 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

________________________________________________________________ 

DADOS DA PESQUISA  

Título da pesquisa: Análise da interação de células dendríticas- linfócitos T e macrófagos 

na dermatite de contato alérgica por metilisotiazolinona e metilcloroisotiazolinona  

Pesquisador principal: Professora Doutora Maria Notomi Sato 

Instituto: Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina da USP 

Convite à participação, justificativa e objetivos da pesquisa: Convidamos o(a) Sr(a).                                                                                    

para participar da pesquisa “Análise da interação de células dendríticas- linfócitos T e 

macrófagos na dermatite de contato alérgica por metilisotiazolinona e 

metilcloroisotiazolinona “. O objetivo dessa pesquisa é estudar e entender melhor a sua 

doença de pele, a dermatite de contato alérgica. Dermatite de contato alérgica é uma alergia 

da pele. Esse tipo de alergia é causada pelo contato da pele com substâncias alérgicas. Neste 

estudo avaliaremos duas substâncias alérgicas que são a causa da sua alergia, a 

metilisotiazolinona e a metilcloroisotiazolinona. A metilisotiazolinona e a 

metilcloroisotiazolinona estão presentes em muitos produtos que usamos no dia a dia, como 

por exemplo, shampoos e condicionadores, e também em produtos industriais, como tintas 

de parede. Nesta pesquisa estudaremos como três células do sistema imunológico, os 

linfócitos T, os macrófagos e as células dendríticas agem na alergia por metilisotiazolinona 

e metilcloroisotiazolinona. Por causa deste estudo, poderemos entender melhor os 

mecanismos imunológicos que acontecem na sua alergia, compreender melhor a sua doença 

e também, possivelmente, permitir a descoberta, no futuro, de novas terapias e medicações 

para esta alergia.  

Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados: Para que seja 

possível realizar este estudo, precisaremos realizar dois exames que não seriam solicitados 

normalmente para o tratamento da sua alergia. Esses dois exames somente serão realizados 

por causa desta pesquisa. Um deles é a biópsia de pele. Antes da biópsia de pele o participante 

passará por um novo teste de contato, mas com somente duas substâncias, a 

metilisotiazolinona e a metilcloroisotiazolinona. Para esse teste, serão aplicadas a 

metilisotiazolinona e a metilcloroisotiazolinona em um contensor (objeto parecido com uma 

tampinha de metal). Esse contensor com as substâncias será colado nas costas e deverá 

permanecer ali por dois dias. Durante esse período o contensor não poderá ser molhado e 

nem o participante poderá pegar sol na região. Quando o contensor for removido, dois dias 

depois da aplicação, a biópsia de pele será feita. Na biópsia será retirado de um pedaço de 

pele das costas de 8mm (um pouco menor que a metade de uma moeda nova de 1 centavo) 
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do mesmo lugar onde estava aplicado o contensor. A biópsia será feita somente depois de 

injeção de anestésico na pele e, após a retirada do pedaço de pele, serão dados de um a três 

pontos. A biópsia será realizada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 

e os pontos serão retirados também no Hospital das Clínicas, uma semana após a realização 

da biópsia. No mesmo dia da biópsia será feito o outro exame, que é a coleta de 20ml (quarto 

colheres de sopa) de sangue. O sangue será colhido de uma veia do antebraço direito ou 

esquerdo no laboratório da Dermatologia da Faculdade de Medicina da USP. Tanto o sangue 

colhido quanto o material da biópsia, serão enviados para análise no laboratório da 

Dermatologia e submetidos a exames específicos: imunofluorescência, imunohistoquímica e 

citometria de fluxo. Estas analises específicas permitirão identificar como os macrófagos, os 

linfócitos T e as células dendríticas participam da dermatite de contato alérgica por 

metilisotiazolinona e metilcloroisotiazolinona. 

Possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa: No local de 

aplicação das substâncias nas costas poderá ocorrer vermelhidão, alergia e coceira durante o 

tempo em que o participante estiver com as substâncias aplicadas e por até alguns dias depois. 

No momento da coleta de sangue o participante poderá sentir dor no local da picada. Nesse 

momento, algumas pessoas também podem sentir tontura ou enjoo. Após a coleta, o 

participante pode sentir um pouco de dor no local em que o sangue for colhido por até alguns 

dias. Também pode ficar uma mancha roxa no local da coleta e pode levar uma semana ou 

mais para sair. Na biópsia, o participante poderá sentir dor na hora em que o anestésico for 

injetado na pele. Depois da anestesia o participante poderá sentir pressão na pele, mas não 

deverá sentir dor. O local da biópsia pode ficar dolorido por alguns dias. Também poderá 

ocorrer, nos dias depois da biópsia, formação de mancha roxa, coceira, vermelhidão e 

também infecção com saída de pus do local. Na retirada dos pontos o participante também 

poderá sentir um pouco de dor.   No local da biópsia ficará uma cicatriz, que terá mais ou 

menos o mesmo tamanho da biópsia (8mm). Essa cicatriz poderá ser uma linha branca, ficar 

elevada ou até formar um quelóide. Todas as complicações decorrentes do procedimento 

serão tratadas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.   

Benefícios esperados para o participante: No momento não há benefício direto para o 

participante, A participação nesta pesquisa será importante para que seja possível entender 

melhor a sua doença e o papel do sistema imunológico nela. Além disso, essa pesquisa poderá 

permitir que, possivelmente, no futuro, surja algum medicamento ou terapia nova para a sua 

doença. Nesse caso, o participante terá acesso garantido à qualquer benefício ou tratamento 

para sua doença que surja à partir desta pesquisa.    

Medidas para reduzir e evitar efeitos adversos: A aplicação das substâncias nas costas 

será feita por um biólogo, com as subtâncias em baixa concentração e apenas nos 

participantes que estiverem sem lesões de alergia no dia. A coleta de sangue será realizada 

por um enfermeiro experiente, num ambiente adequado e com a técnica correta. A biópsia de 

pele e a retirada dos pontos serão feitas por médicos dermatologistas. Todos os materiais 

utilizados serão estéreis e serão empregadas as técnicas corretas de limpeza e de biópsia. O 

participante será orientado quanto aos cuidados que deverá ter após os procedimentos e terá 

livre acesso aos profissionais participantes da pesquisa antes, durante e após os exames. 
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Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 

participantes da pesquisa : Após a retirada dos pontos, o participante não precisará 

continuar nenhum acompanhamento específico para a pesquisa. O participante continuará o 

seguimento no Ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da USP conforme as condições do seu quadro clinico e de forma independente da 

pesquisa. É importante ressaltar que se você não quiser fazer parte desta pesquisa isso não 

afetará em nada seu sigilo, privacidade, seguimento ou tratamento no Ambulatório de 

Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Caso você decida 

participar, você será mantido atualizado quanto aos resultados da pesquisa que forem do 

conhecimento dos pesquisadores, sejam eles resultados parciais, finais, ou que ocorrão 

futuramente em decorrência da pesquisa. O contato deverá ser feito conforme o participante 

desejar, via telefone, mensagem de texto em celular, e-mail ou carta. Também é importante 

ressaltar que, mesmo que você aceite participar do estudo, você é livre para decidir deixar de 

fazer parte dele à qualquer momento e sem nenhum prejuízo ao seu sigilo, privacidade, 

acompanhamento ou tratamento no Ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da USP. 

Garantia de que o participante receberá uma via do termo de consentimento: Esse termo 

de consentimento é feito em duas vias. Uma fica com o participante e outra com o 

pesquisador. Caso você decida participar da pesquisa, uma das vias deste termo deverá ser 

entregue à você. 

Despesas e compensações: O participante do estudo não terá despesas pessoais em qualquer 

fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação.  

Material biológico: O material biólogico obtido na coleta de sangue e na biópsia de pele 

para esta pesquisa será armazenado de acordo com a resolução 441/2011 do Conselho 

Nacional de Saúde. O material coletado para esta pesquisa permanecerá armazenado em local 

apropriado e poderá ser utilizado apenas para esta pesquisa. Qualquer pesquisa futura, em 

que se deseje utilizar este material, deverá primeiro informar o participante que o forneceu, 

obter sua aprovação e assinatura de novo termo de consentimento, além de nova aprovação 

pelo sistema CEP/CONEP. O participante, ou outra pessoa por ele indicado em caso de óbito 

ou incapacidade, é livre para negar o uso do material em outras pesquisas sem qualquer 

prejuízo ao seu sigilo, privacidade, tratamento ou seguimento no Ambulatório de 

Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Em caso de 

necessidade de descarte do material armazenado, o participante deverá ser informado quanto 

aos motivos do descarte e caberá à ele autorizar o descarte. Em caso de perda ou destruição 

do material armazenado, o paciente também deverá ser informado do acontecimento e dos 

motivos que levaram à ele. Caso haja necessidade de transferir o material armazenado para 

outro local, o participante também deverá ser informado sempre que possível. Se não for 

possível o contato com o participante, será apresentada justificativa ao Sistema CEP/CONEP. 

O material biológico coletado é do participante da pesquisa e, após as análises que serão 

realizadas em laboratório, o restante do material ficará guardado no Biorrepositório do 

Laboratório da Dermatologia da Faculdade de Medicina da USP e sob a guarda e 

responsabilidade da instituição. 



 57 

Acesso aos pesquisadores: Em qualquer etapa do estudo, o participante terá livre acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal 

investigador é a Dra Maria Notomi Sato, que pode ser encontrada no endereço: Instituto de 

Medicina Tropical, Prédio II, Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 500, telefones: 3061-

7499/3061-7457, e e-mail: marisato@usp.br. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Ovídio Pires de Campos, 225 – 5o andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-

1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br  

______________________________________________________________________ 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Análise da interação de células 

dendríticas- linfócitos T e macrófagos na dermatite de contato alérgica por 

metilisotiazolinona e metilcloroisotiazolinona”.  

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável Professora Doutora Maria 

Notomi Sato ou pessoa por ela delegada: Anangélica Rodrigues Virgens sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, 

os potenciais desconfortos,os riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo, assino este termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo 

pesquisador.  

 

_________________________________ 

 

Assinatura do participante /representante legal  

Data     /    /  

_________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo  

Data    /    /  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marisato@usp.br
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE 

IDENTIFICAÇÃO) DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL  

1.NOME: 

…………………………………………………………………………………………........... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE No: .........................................……......……..…............. 

SEXO: M □ F □  DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO: ............................................................................. No: .............. APTO: ........... 

BAIRRO: ................................................................. CIDADE: .............................................. 

CEP: ..................................... TELEFONE: DDD (............)  

2.RESPONSÁVEL LEGAL: 

................................................................................................................................................... 

NATUREZA: (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 

............................................…………………………………………………………............... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE : ...................................................................................... 

SEXO: M □ F □  DATA NASCIMENTO : ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................. No: .............. APTO: ........... 

BAIRRO: ................................................................. CIDADE: .............................................. 

CEP: ..................................... TELEFONE: DDD (............)  
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ANEXO C 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

________________________________________________________________ 

DADOS DA PESQUISA  

Título da pesquisa: Análise da interação de células dendríticas- linfócitos T e macrófagos 

na dermatite de contato alérgica por metilisotiazolinona e metilcloroisotiazolinona  

 

Pesquisador principal: Professora Doutora Maria Notomi Sato 

Instituto: Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina da USP 

Convite à participação, justificativa e objetivos da pesquisa: Convidamos o(a) Sr(a).                                                                          

para participar da pesquisa “Análise da interação de células dendríticas - linfócitos T e 

macrófagos na dermatite de contato alérgica por metilisotiazolinona e 

metilcloroisotiazolinona “. O objetivo dessa pesquisa é estudar e entender melhor a dermatite 

de contato alérgica. Dermatite de contato alérgica é uma alergia da pele. Esse tipo de alergia 

é causada pelo contato da pele com substâncias alérgicas. Neste estudo avaliaremos duas 

substâncias que são causa de alergia em muitas pessoas, a metilisotiazolinona e a 

metilcloroisotiazolinona. A metilisotiazolinona e a metilcloroisotiazolinona estão presentes 

em muitos produtos que usamos no dia a dia, como por exemplo, shampoos e 

condicionadores, e também em produtos industriais, como tintas de parede. Nesta pesquisa 

estudaremos como três células do sistema imunológico, os linfócitos T, os macrófagos e as 

células dendríticas agem na alergia por metilisotiazolinona e metilcloroisotiazolinona. Por 

causa deste estudo, poderemos entender melhor os mecanismos imunológicos que acontecem 

nessa alergia, compreender melhor essa doença e também, possivelmente, permitir a 

descoberta, no futuro, de novas terapias e medicações para este tipo de alergia. 

Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados: Para que seja 

possível realizar este estudo, precisaremos realizar dois exames, que não seriam normalmente 

solicitados numa rotina, nos participantes sem alergia à metilisotiazolinona e 

metilcloroisotiazolinona. Esses dois exames somente serão realizados por causa desta 

pesquisa. Um deles é a biópsia de pele. Antes da biópsia de pele, o participante passará por 

um novo teste de contato, mas com somente uma substância, o petrolato. Para esse teste, será 

aplicado o petrolato, uma substância que geralmente não causa alergia, em um contensor 

(objeto parecido com uma tampinha de metal). Esse contensor com petrolato será colado nas 

costas e deverá permanecer ali por dois dias. Durante esse período o contensor não poderá 

ser molhado e nem o participante poderá pegar sol na região. Quando o contensor for 

removido, dois dias depois da aplicação, a biópsia de pele será feita. Na biópsia será retirado 

um pedaço de pele das costas de 8mm (um pouco menor que a metade de uma moeda nova 
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de 1 centavo) do mesmo lugar onde estava aplicado o contensor. A biópsia será feita somente 

depois de injeção de anestésico na pele e, após a retirada do pedaço de pele, serão dados de 

um a três pontos. A biópsia será realizada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da USP e os pontos serão retirados também no Hospital das Clínicas, uma semana após a 

realização da biópsia. No mesmo dia da biópsia será feito o outro exame, que é a coleta de 

20ml (quarto colheres de sopa) de sangue. O sangue será colhido de uma veia do antebraço 

direito ou esquerdo no laboratório da Dermatologia da Faculdade de Medicina da USP. Tanto 

o sangue colhido quanto o material da biópsia, serão enviados para análise no laboratório da 

Dermatologia e submetidos a exames específicos: imunofluorescência, imunohistoquímica e 

citometria de fluxo. Estas analises específicas permitirão identificar como os macrófagos, os 

linfócitos T e as células dendríticas participam da dermatite de contato alérgica por 

metilisotiazolinona e metilcloroisotiazolinona. 

Possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa: No local de 

aplicação das substâncias nas costas poderá ocorrer vermelhidão, alergia e coceira durante o 

tempo em que o participante estiver com as substâncias aplicadas e por até alguns dias depois. 

No momento da coleta de sangue o participante poderá sentir dor no local da picada. Nesse 

momento, algumas pessoas também podem sentir tontura ou enjoo. Após a coleta, o 

participante pode sentir um pouco de dor no local em que o sangue for colhido por até alguns 

dias. Também pode ficar uma mancha roxa no local da coleta e pode levar uma semana ou 

mais para sair. Na biópsia, o participante poderá sentir dor na hora em que o anestésico for 

injetado na pele. Depois da anestesia, o participante poderá sentir pressão na pele, mas não 

deverá sentir dor. O local da biópsia pode ficar dolorido por alguns dias. Também poderá 

ocorrer, nos dias depois da biópsia, formação de mancha roxa, coceira, vermelhidão e 

também infecção com saída de pus do local. Na retirada dos pontos o participante também 

poderá sentir um pouco de dor. No local da biópsia ficará uma cicatriz, que terá mais ou 

menos o mesmo tamanho da biópsia (8mm). Essa cicatriz poderá ser uma linha branca, ficar 

elevada ou até formar um quelóide. Todas as complicações decorrentes do procedimento 

serão tratadas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.   

Benefícios esperados para o participante: Não há benefício direto para o participante, A 

participação nesta pesquisa será importante para que seja possível entender melhor a 

dermatite de contato alérgica por metilisotiazolinona e metilcloroisotiazolinona e o papel do 

sistema imunológico nela. Além disso, essa pesquisa poderá possivelmente permitir que no 

futuro surja algum medicamento ou terapia nova para esta doença.  

Medidas para reduzir e evitar efeitos adversos: A aplicação das substâncias nas costas 

será feita por um biólogo, com as subtâncias em baixa concentração e apenas nos 

participantes que estiverem sem lesões de alergia no dia. A coleta de sangue será realizada 

por um enfermeiro experiente, num ambiente adequado e com a técnica correta. A biópsia de 

pele e a retirada dos pontos serão feitas por médicos dermatologistas. Todos os materiais 

utilizados serão estéreis e serão empregadas as técnicas corretas de limpeza e de biópsia. O 

participante será orientado quanto aos cuidados que deverá ter após os procedimentos e terá 

livre acesso aos profissionais participantes da pesquisa antes, durante e após os exames.  

Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 
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participantes da pesquisa: Após a retirada dos pontos, o participante não precisará 

continuar nenhum acompanhamento específico para a pesquisa. O participante continuará o 

seguimento no Ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da USP conforme as condições do seu quadro clínico e de forma independente da 

pesquisa. É importante ressaltar que se você não quiser fazer parte desta pesquisa isso não 

afetará em nada seu sigilo, privacidade, seguimento ou tratamento no Ambulatório de 

Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Caso você decida 

participar, você será mantido atualizado quanto aos resultados da pesquisa que forem do 

conhecimento dos pesquisadores, sejam eles resultados parciais, finais, ou que ocorrão 

futuramente em decorrência da pesquisa. O contato deverá ser feito conforme o participante 

desejar, via telefone, mensagem de texto em celular, e-mail ou carta. Também é importante 

ressaltar que, mesmo que você aceite participar do estudo, você é livre para decidir deixar de 

fazer parte dele à qualquer momento e sem nenhum prejuízo ao seu sigilo, privacidade, 

acompanhamento ou tratamento no Ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da USP. 

Garantia de que o participante receberá uma via do termo de consentimento: Esse termo 

de consentimento é feito em duas vias. Uma fica com o participante e outra com o 

pesquisador. Caso você decida participar da pesquisa, uma das vias deste termo deverá ser 

entregue à você. 

Despesas e compensações: O participante do estudo não terá despesas pessoais em qualquer 

fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação.  

Material biológico: O material biólogico obtido na coleta de sangue e na biópsia de pele 

para esta pesquisa será armazenado de acordo com a resolução 441/2011 do Conselho 

Nacional de Saúde. O material coletado para esta pesquisa permanecerá armazenado em local 

apropriado e poderá ser utilizado apenas para esta pesquisa. Qualquer pesquisa futura em que 

se deseje utilizar este material deverá primeiro informar o participante que o forneceu, obter 

sua aprovação e assinatura de novo termo de consentimento, além de nova aprovação pelo 

sistema CEP/CONEP. O participante, ou outra pessoa por ele indicado em caso de óbito ou 

incapacidade, é livre para negar o uso do material em outras pesquisas sem qualquer prejuízo 

ao seu sigilo, privacidade, tratamento ou seguimento no Ambulatório de Dermatologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Em caso de necessidade de descarte 

do material armazenado, o participante deverá ser informado quanto aos motivos do descarte 

e caberá à ele autorizar o descarte. Em caso de perda ou destruição do material armazenado, 

o paciente também deverá ser informado do acontecimento e dos motivos que levaram à ele. 

Caso haja necessidade de transferir o material armazenado para outro local, o participante 

também deverá ser informado sempre que possível. Se não for possível o contato com o 

participante, será apresentada justificativa ao Sistema CEP/CONEP. O material biológico 

coletado é do participante da pesquisa e, após as análises que serão realizadas em laboratório, 

o restante do material ficará guardado no Biorrepositório do Laboratório da Dermatologia da 

Faculdade de Medicina da USP e sob a guarda e responsabilidade da instituição. 

Acesso aos pesquisadores: Em qualquer etapa do estudo, o participante terá livre acesso aos 
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profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal 

investigador é a Dra Maria Notomi Sato, que pode ser encontrada no endereço: Instituto de 

Medicina Tropical, Prédio II, Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 500, telefones: 3061-

7499/3061-7457 e e-mail: marisato@usp.br. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Ovídio Pires de Campos, 225 – 5o andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-

1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

______________________________________________________________________ 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Análise da interação de células 

dendríticas- linfócitos T e macrófagos na dermatite de contato alérgica por 

metilisotiazolinona e metilcloroisotiazolinona”.  

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável Professora Doutora Maria 

Notomi Sato ou pessoa por ela delegada: Anangélica Rodrigues Virgens sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, 

os potenciais desconfortos, os riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo, assino este termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo 

pesquisador.  

 

_________________________________ 

 

Assinatura do participante /representante legal  

Data     /    /  

_________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo  

Data    /    / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marisato@usp.br
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE 

IDENTIFICAÇÃO) DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL  

1.NOME: 

…………………………………………………………………………………………........... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE No: .........................................……......……..…............. 

SEXO: M □ F □  DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO: ............................................................................. No: .............. APTO: ........... 

BAIRRO: ................................................................. CIDADE: .............................................. 

CEP: ..................................... TELEFONE: DDD (............)  

2.RESPONSÁVEL LEGAL: 

................................................................................................................................................... 

NATUREZA: (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 

............................................…………………………………………………………............... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE : ...................................................................................... 

SEXO: M □ F □  DATA NASCIMENTO : ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................. No: .............. APTO: ........... 

BAIRRO: ................................................................. CIDADE: .............................................. 

CEP: ..................................... TELEFONE: DDD (............)  
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ANEXO E 
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