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OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho éanalisar a distribuição espacial

dos casos de hanseníase em menores de 15 anos em

Teresina/Piauí.

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica,

dermatoneurológica, com relevante magnitude e alto poder

incapacitante. A percepção da espacialização da doença pode

subsidiar o aperfeiçoamento de ações no controle na APS.

INTRODUÇÃO

As elevadas taxas de detecção em menores de 15 anos em todos os anos do

estudo estão relacionadas à persistência de focos ativos de transmissão,

decorrentes de bacilos circulantes de casos multibacilares, estando

autocorrelacionada no espaço o que reflete a forma de organização da

assistência à hanseníase nos serviços de saúde.

CONCLUSÃO

Foram notificados 3.428 casos novos de hanseníase, sendo 304 em

menores de15 anos com taxa de detecção elevada a níveis hiperendêmicos

em todos os anos do estudo e padrão irregular na distribuição espacial da

taxa média de detecção bruta, evidenciada por bairros hiperendêmicos

(56,36%) e bairros com baixas taxas de detecção ou silenciosos (37,27%).

Após o emprego do modelo bayesiano empírico local de suavização das

taxas de detecção média por bairro, a maior parte apresentava alta taxa de

detecção (13,65%)ou hiperendemicidade (77,27%).
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RESULTADOS

Figura 1. Mapa da distribuição espacial da taxa bruta de detecção média bruta 

(A) e suavizada (B) da hanseníase por 100.000 habitantes. Teresina-PI, 2010-2016
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Estudo ecológico, analítico realizado com o 
universo de <15 anos (N=304), notificados 
com hanseníase em Teresina entre 2010 e 
2016

Dados  coletados  em 2017 a partir 
do SINAN, IBGE e PRODATER, 
com posterior georeferenciamento

Análise dos dados:calculou-se a taxa de 
detecção geral média em  < 15 
anos/bairro e realizou-se suavização 
dessas taxas e Índice de Moran Global, 
gerando mapas cloropléticos.

utilizou-se o software Terraview . Estudo 
aprovado pelo CEP/UFPI sob parecer nº 
1.115.818.
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