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OBJETIVO 

Analisar as características sociodemográficas e clínicas 

dos pessoas com hanseníase internados em um hospital 

de referência em infectologia.  

A hanseníase é uma doença infecciosa com alterações 

dermatoneurológicas que se configura como um importante 

desafio à saúde pública no Brasil. Pesquisas sobre a endemia 

da hanseníase no Ceará, são relevantes por demonstrar que a 

doença ainda persiste. Considerando que o diagnóstico desta 

doença deve ser na atenção básica, é relevante conhecer as 

principais circunstâncias que levam à internações para 

identificação precoce de grupos prioritários (BRASIL, 2012; 

CEARÁ, 2016).  

INTRODUÇÃO 

Assim identificou-se as circunstâncias clínicas mais frequentes que podem 

levar as complicações da hanseníase e internação hospitalar. Como limitação 

teve-se a falta de acesso a alguns dados relevantes através do prontuário, 

devido à ausência de preenchimento ou omissão de informações.  

É necessário orientar a equipe de saúde quanto ao preenchimento adequado 

de dados, no momento de sua admissão e permanência no hospital. Sugere-se 

a realização de novos estudos que visem minimizar hospitalizações evitáveis. 

CONCLUSÃO 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

REFERÊNCIAS 

CARACTERÍSTICAS DE PESSOAS INTERNADAS COM HANSENÍASE EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM INFECTOLOGIA 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de 

abordagem quantitativa. A população foi constituída por 

pessoas com hanseníase que estiveram internadas no 

período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, no 

Hospital de referência em Doenças Infecciosas, Fortaleza, 

CE.  

A coleta de dados foi realizada nos prontuários por meio de 

um formulário estruturado de acordo com as informações 

da ficha do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), após a aprovação do comitê de ética 

da referida instituição, sob protocolo nº 

59559516.3.0000.5044.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados 81 pacientes, destes 52 eram do sexo 

masculino e pardos. Quanto à escolaridade, considerando 

analfabetos ou com ensino fundamental incompleto, 

encontrou-se 59 pessoas. Referente à condição salarial, 

observou-se que 78 pessoas possuem renda familiar 

mensal de até um salário mínimo. 

Em relação à classificação operacional a forma multibacilar 

foi a mais prevalente e quanto à clínica identificou-se 

ausência desta informação nos registros dos prontuários da 

maioria dos pacientes. O grau de incapacidade física mais 

frequente foi o I. 

Considerando aqueles que foram acometidos por reação 

hansênica, o eritema nodoso hansênico foi a principal 

reação, surgindo durante o tratamento, sendo a principal 

causa de internação hospitalar, associada a infecção 

secundária. A mortalidade como desfecho clínico foi mais 

prevalente em pacientes idosos, do sexo masculino e com 

forma clínica virchowiana.  

 

Em relação ao grau de incapacidade, o presente estudo revela que houve um 

crescente número de pacientes que se internaram com grau de incapacidade 

2, especialmente, nos anos de 2013 a 2015. Ribeiro e Lana (2015) reforçam a 

afirmativa da persistência do ciclo da doença quando se encontra alto 

percentual de casos notificados de hanseníase com grau 2 de incapacidade 

física e o predomínio das formas multibacilares, similares com os dados 

encontrados neste estudo.  
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