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OBJETIVO

Descrever os casos novos de hanseníase por
classificação operacional no estado de Pernambuco,
Brasil.

A hanseníase é considerada um problema de saúde
pública devido a condição infectocontagiosa, o
impacto socioeconômico e repercussão psicológica,
advinda das deformidades e incapacidades físicas
frequentes no processo do adoecimento. A hanseníase
é causada pelo Mycobacterium leprae, a transmissão
acontece de pessoa a pessoa pelo contato frequente
com os doentes multibacilares sem tratamento. Os
casos em multibacilares colaboram com a manutenção
da cadeia de transmissão da doença. Dessa forma, os
casos novos precisam ser caracterizados e associados à
classificação operacional para ser melhor entendida a
epidemiologia da hanseníase na área e assim ter
melhores estratégias para controle (BLOK et al., 2017;
JÚNIOR RODRIGUES et al., 2016; NOBRE et al., 2017).

INTRODUÇÃO

A maior ocorrência dos casos no período de 10 anos de estudo foram o sexo
feminino, faixa etária de 15 anos a mais, a forma clínica dimorfa, grau zero
na avaliação do grau de incapacidade física no momento do diagnóstico e
desfecho de tratamento os curados, além do aumento do percentual ao
longo dos anos de multibacilares e em menores de 15 anos. Dessa forma, o
estado de Pernambuco mantém a cadeia de transmissão ativa para
hanseníase.

CONCLUSÕES

Foram registrados 28.895 casos, com predomínio no sexo
feminino (14.857; 51,41%), faixa etária de 15 anos a mais
(25.782; 89,37%), forma clínica dimorfa (8.198; 30,05%), grau
zero na avaliação do grau de incapacidade física no momento
do diagnóstico (19.908; 71,18%) e curados no desfecho de
tratamento (24.820; 87,88%). Essas variáveis foram
associadas (p<0,05) à classificação operacional. Houve uma
redução de 22,64% nos números de casos novos e de 29,86%
na taxa de detecção anual, diferente da proporção de
multibacilares e em memores de 15 anos, que aumentou
(17,77% e 3,21% respectivamente).

RESULTADOS
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MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, realizado com os casos
novos de hanseníase residentes no estado de Pernambuco.
Os dados foram extraídos do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan) no período 2005 a 2014. As
seguintes variáveis foram selecionadas para o estudo: ano do
diagnóstico, sexo, faixa etária, forma clínica, classificação
operacional, avaliação do grau de incapacidade física no
momento do diagnóstico e desfecho do tratamento. Foi
calculada a taxa de detecção anual de casos novos de
hanseníase e adotados os parâmetros do Ministério da
Saúde. Foram analisadas frequências absolutas e relativas,
por teste qui-quadrado (χ2) com nível de significância 0,05.
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