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METODOLOGIA

.

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica,

causada pelo Mycobacterium leprae e que possui cura¹. Essa

doença persiste como um problema de saúde pública pois,

está relacionada ao baixo nível socioeconômico da maioria

das pessoas acometidas, entre outros determinantes². O

objetivo deste estudo foi analisar as características

epidemiológicas dos casos novos de hanseníase na

população de Paulo Afonso-BA ao longo dos anos de 2000 a

2015.

INTRODUÇÃO

A prevalência da baixa escolaridade pode estar interferindo de forma

positiva na manutenção da doença, uma vez que a falta de conhecimento

sobre reconhecer os sinais e sintomas, retarda a procura pelo tratamento e

consequentemente a probabilidade é maior de haver incapacidades físicas

e transmissão para outras pessoas. Podendo levar em conta esse

determinante social como exemplo de fator comportamental da

hanseníase.

CONCLUSÃO

A maioria dos indivíduos com hanseníase do município de

Paulo Afonso, tem as características sociodemográficas

similares aos perfis nacional e estadual, no que se refere à

raça/cor e à escolaridade, e diferindo quanto ao sexo³. E

quanto à zona de moradia percebeu-se um padrão de

prevalência semelhante ao ocorrido em Juazeiro, que

também é uma cidade baiana do Vale do São Francisco4.
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CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE HANSENÍASE OCORRIDOS EM UM MUNICÍPIO DO VALE

DO SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 2000 A 2015

RESULTADOS
Conforme descrito na tabela 1, entre os 1.069 casos novos

de hanseníase notificados no município, as maiores

proporções ocorreram em pessoas do sexo feminino (611/

57,16%), da zona urbana (983/ 91,96%), com cor da pele

parda (609/ 65,2%), com ensino fundamental completo ou

incompleto (676/ 67,6%) e de idade maior que quinze anos

(989/ 92,5%).
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VARIÁVEIS n %

Sexo

Feminino 611 57,16

Masculino 458 42,84

Zona da moradia* (1)

Urbana 983 93,97

Rural 63 6,02

Raça/cor* (2)

Branca 220 24,17

Preta 64 7,03

Amarela 10 1,09

Parda 609 66,92

Indígena 7 0,76

Escolaridade* (3)

Analfabeto 90 9,83

Ensino fundamental 676 73,87

Ensino médio 142 15,51

Ensino superior 7 0,76

Idade

<15 anos 80 7,48

>15 anos 989 92,50

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos casos novos de
hanseníase ocorridos no município de Paulo Afonso no período de 2000 a
2015.

* Porcentagem calculada considerando apenas os indivíduos com informações para

estas variáveis.
1 Para 2,15% (23 pessoas) dos casos novos, esta variável não foi preenchida na ficha

de notificação.
2 Para 15,56% (159 pessoas) dos casos novos, esta variável não foi preenchida na

ficha de notificação.
3 Para 14,95% (154 pessoas) dos casos novos, esta variável não foi preenchida na ficha

de notificação.


