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OBJETIVO

O objetivo do estudo é analisar o índice da

prevalência de hanseníase nos anos entre 2007 a

2016 no estado do ceará.

A hanseníase é uma doença crônica,

infectocontagiosa, causada pelo bacilo

Mycobacterium leprae com alto potencial

incapacitante, caracterizada por lesão(ões) e/ou área

(s) da pele com alteração da sensibilidade térmica

e/ou dolorosa e/ou tátil; espessamento de nervo

periférico, associado a alterações sensitivas e/ou

motoras e/ou autonômicas.

INTRODUÇÃO

O presente estudo ressalta que durante o período de 2007 a

2016 no estado de Ceará o sexo masculino apresenta uma

prevalência da doença, sendo que a taxa de prevalência ao

longo desse período apresentou queda de 16,6% com

algumas oscilações. Foram notificados 21.335 casos novos

da doença no Ceará, sendo 6.930 em Fortaleza. A capital

manteve-se ao longo do período do estudo com coeficientes

expressivos de detecção, tendo grande impacto no resultado

geral do estado, sendo uma importância epidemiológica para

o controle da endemia no Ceará.

CONCLUSÃO

RESULTADOS

REFERÊNCIAS

1 BRITO, Aline; et al. Tendência temporal da hanseníase em uma capital do

Nordeste do Brasil: epidemiologia e análise por pontos de inflexão, 2001 a

2012. Revista brasileira epidemiologia, vol.19 no.1 São Paulo,

janeiro/março 2016.

2 LUNA, Izaildo; et al. Adesão ao tratamento da Hanseníase: dificuldades

inerentes aos portadores. Revista Brasileira de Enfermagem – REBEn,

2010.

3 MALTEMPE, Flaviane; et al. Critical analysis: use of polymerase chain

reaction to diagnose leprosy. Braz. J. Pharm. Sci. vol.52 no.1 São Paulo,

janeiro/março 2016.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo quantitativo descritivo,

retrospectivo que utilizou o sistema informatizado de

dados das notificações de hanseníase, vinculado à

Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Ceará e

ao SINAN (Sistema de Informação de Agravo de

Notificação), abrangendo o período de 2007 a 2016.

Esse sistema é constituído por todos os casos de

hanseníase notificados e confirmados no estado do

Ceará.
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No período de 2007 a 2016 foram notificados 21.335 casos

novos da doença no Ceará, sendo 6.930 em Fortaleza. A

capital contribuiu, aproximadamente com 32% das notificações

de casos de hanseníase ao longo do período, tendo, portanto,

uma importância epidemiológica para o controle da endemia

No Ceará. No período de 2007 a 2016 houve uma redução de

37,4% na taxa de detecção geral do Estado. A maior taxa de

detecçãode hanseníase no Ceará ocorreu em 2008, sendo

30,4/100.000 habitantes.


