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METODOLOGIA

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e

retrospectivo. Para tal, foram obtidos dados provenientes

do DATASUS, os quais estão disponíveis online sendo de

livre acesso, e posteriormente analisados correlacionando

com informações disponíveis sobre o tema.

A hanseníase, considerada uma doença de notificação

compulsória, é causada pelo bacilo Mycobacterium leprae.

Tal agente atinge pele e nervos periféricos, podendo até

gerar incapacidades físicas. Além disso, este agravo é

considerado crônico e infectocontagioso. Este estudo tem

por objetivo analisar o perfil epidemiológico da hanseníase

em Alagoas no período de 2015 a 2017.

INTRODUÇÃO 

A hanseníase, ainda com índices decrescentes, demanda atenção máxima pois

pode ser transmitida e tornar-se crônica, podendo alcançar as formas mais

graves e incapacitantes. Sendo assim, é de extrema importância a contínua

investigação de áreas mais prevalentes para não haver o aumento do número

de casos no Estado.

CONCLUSÃO

Esses dados demonstram a alta prevalência da hanseníase no Estado, porém

estes, com o passar dos anos, vêm sofrendo decréscimo demostrado em suas

taxas. Ademais, apresenta como forma mais predominante a dimorfa que gera

lesões em diversas áreas anatômicas com possível comprometimento das

mesmas, levando estes indivíduos ao sofrimento. Além disso, sabendo-se que

na faixa etária acometida, a qual compreende a população economicamente

ativa, há uma dominância das formas enquadradas na multibacilar e que esta é

caracterizada por ter elevadas chances de incapacitar o doente, assim

entende-se que pode haver um prejuízo a economia local por afastamento

desses indivíduos.
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ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE EM ALAGOAS NOS PERÍODOS DE 

2015 - 2017

RESULTADOS 

A respeito das notificações, totalizou-se no período

proposto 868 casos, distribuídos em 2015 com 428 casos

(49,31%); em 2016, 317 casos (36,52%) e em 2017, 123

casos (14,17%). Quando relacionadas as formas clínicas

com este total, a forma indeterminada contabilizou 18,76%,

a tuberculoide 25,85%, a dimorfa alcançou 35,74% e a

forma virchowiana 19,64%. Dentro da escala de faixa

etária, a classificação multibacilar, que enquadra as formas

dimorfa e virchowiana, atingiu em maior quantidade, cerca

de 76,52%, a população compreendida entre 20 e 64 anos.
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Figura 1: paciente com lesões causadas pelo 
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Gráfico 2: formas clínicas da hanseníase de 2015-2017
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Gráfico 1: total de casos de hanseníase de 2015-2017


