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OBJETIVO

Caracterizar o perfil epidemiológico da hanseníase no

Município de Jaboatão dos Guararapes/PE no período de

2001 a 2015.

No mundo, estima-se que tenha ocorrido uma redução da
prevalência em 85% dos casos de hanseníase, contudo, a meta da
Organização Mundial de Saúde (OMS) que visa reduzir para um caso a
cada dez mil habitantes ainda não foi atingida (PREUSS; WERNER,
2017).

No Brasil, se percebe uma redução nas taxas de prevalência da
doença para a população geral nos anos de 2008 a 2015 e nas mortes
causadas pela doença. Entretanto, em algumas regiões do país, após
queda gradativa no número de casos, a prevalência tornou a
aumentar (ASSIS, DE et al., 2017).

No nordeste do país, estudos demonstram que, além de

endêmica, a hanseníase possui um diagnóstico considerado

tardio (BRITO et al., 2014; BARBOSA et al., 2014; NARDI et al.,

2017).

Segundo o Relatório de Situação do Sistema Nacional de

Vigilância em Saúde, divulgado em 2011, apesar de

Pernambuco apresentar redução da prevalência da Hanseníase

para 2,7 casos/10 mil habitantes, ainda existem padrões de

média endemicidade próximas à Região Metropolitana do Recife

(RMR) (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).

Por compor a RMR, e por ser muito extenso e populoso,

Jaboatão dos Guararapes foi escolhido para ser investigado

quanto às suas características epidemiológicas para a

hanseníase.

INTRODUÇÃO

O estudo evidenciou um município hiperendêmico em hanseníase, o que

demonstra a necessidade de investimentos adequadamente direcionados e

que visem o controle da disseminação da doença mediante diagnóstico e

tratamento precoces.

Foi evidenciada a necessidade de investir em educação permanente dos

profissionais de atenção básica pois o elevado número de casos

diagnosticados mediante encaminhamentos pode significar insegurança por

parte dos profissionais com relação à doença. Entende-se que um diagnóstico

tardio implica em tratamento tardio, expondo mais a população, principalmente

em uma região onde o número de casos multibacilares é maioria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A situação de Jaboatão pode ser considerada hiperendêmica. Preocupa o

fato dos acometidos estarem na faixa etária economicamente ativa devido o risco

do desenvolvimento de incapacidades físicas, lesões, estados reacionais e

afastamento das atividades produtivas. O grau de incapacidade física dos

jaboatonenses não compromete os olhos, mãos e pés, sugerindo esforço em

diagnosticar precocemente a patologia. Contudo, preocupa o elevado número de

multibacilares. Os frequentes encaminhamentos podem indicar insegurança dos

profissionais da atenção básica em diagnosticar, podendo causar algum retardo

no diagnóstico. Por saber que a demora e o deslocamento por longas distâncias

ocasionadas pelo atendimento deficitário na Unidade Básica de Saúde são os

principais problemas causadores do retardo do início do tratamento, torna-se

importante que o município invista na capacitação dos profissionais e na

avaliação da assistência oferecida aos portadores da patologia mediante

acompanhamento dos casos.
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DA HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

METODOLOGIA

Realizou-se um estudo epidemiológico observacional do

tipo descritivo com abordagem quantitativa. Dados foram

coletados em fevereiro de 2018 mediante consulta ao

Sistema de Informação de Agravo de Notificação a partir do

banco de dados vinculado ao Departamento de Informática

do Sistema Único de Saúde (DATASUS).

Foram incluídos casos novos notificados entre 2011 e

2015 referentes a ambos os sexos e qualquer faixa etária.

Foram excluídos os provenientes de transferências de

outros municípios.

As variáveis investigadas referem-se ao sexo, faixa

etária, ano de diagnóstico, taxa de detecção de casos de

hanseníase, forma clínica, classe operacional, lesões

cutâneas, avaliação diagnóstica e modo de detecção.

A taxa de detecção de casos de hanseníase é o

número de casos novos confirmados, por 10.000

habitantes, em determinado espaço geográfico e no ano

considerado. Ela estima o risco de ocorrência de casos

novos em qualquer uma das suas formas clínicas e possui

a seguinte classificação: Baixa (<0,2), média (0,2 – 0,9),

alta (1,0-1,9), muito alta (2,0-3,9) e hiperendêmica (≥ 4,0).

Devido ao diagnóstico comumente tardio, esse indicador é

utilizado como Proxy da incidência da hanseníase

(BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).
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Quadro 1 Características Epidemiológicas da Hanseníase no Município de Jaboatão 

dos Guararapes (2001-2015).
Variável Investigada Resultado
Nº de notificações 4.283 
Taxa de detecção de casos novos 43,93
Faixa etária mais acometida 20-59 anos (68,05%)
Forma Clínica mais prevalente Dimorfa (37,54%)
Classificação Operacional mais prevalente Multibacilar (39,52%)
Grau de incapacidade no diagnóstico Grau zero (82,86%)
Modo de detecção Encaminhamentos (55,66%)
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