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OBJETIVO 
Descrever estruturas de Redes de Convívio Domiciliar (RCD) com 
Sobreposição de casos de Hanseníase  em municípios dos estados de 
Rondônia, Piauí e Bahia, de 2001 a 2014.  

A hanseníase é uma condição crônica, negligenciada e estigmatizada 
que permeia diferentes contextos de vulnerabilidade, especialmente no 
âmbito familiar. Dado o longo período de incubação e a necessidade de 
contato contínuo para sua transmissão, conhecer os aspectos 
relacionados rede de convívio domiciliar com mais de um caso da 
hanseníase (sobreposição) é de suma relevância para o planejamento 
estratégico de ações de controle específicas.  
 

INTRODUÇÃO 

Foram construídos três genogramas (A,B e C), em todos eles verificou-se 
a ocorrência de casos de hanseníase em mais de uma geração no recorte 
temporal de 14 anos. Nos genogramas A e C, houve predomínio de casos 
no sexo feminino. Em todos os três genogramas, foi evidenciado estrutura 
familiar com predomínio de casos multibacilares, além do acometimento 
entre familiares consanguíneos, de primeiro e segundo grau. Estes 
contatos apresentaram risco de 2,8 vezes maior que os não 
consanguíneos. 

RESULTADOS 

REFERÊNCIAS 

ANÁLISE DE REDES DE CONVÍVIO DOMICILIAR COM SOBREPOSIÇÃO DE CASOS DE 
HANSENÍASE UTILIZANDO O GENOGRAMA COMO FERRAMENTA 

PROCEDIMENTO  METODOLÓGICO 
Estudo transversal, com abordagem analítica e exploratória com dados 
primários de casos de hanseníase que fazem parte de RCD com 
sobreposição da doença nos municípios de Cacoal (Rondônia), Floriano 
(Piauí) e Vitória da Conquista (Bahia). Os dados foram coletados por meio 
de instrumentos estruturados. Para a construção do genograma foi 
utilizado o software Genopro 11.2 afim de ilustrar a representação gráfica 
da densidade e distribuição dos casos de hanseníase nas RCD 
abordadas no estudo. 
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DISCUSSÃO 

O uso do genograma na descrição de RCD com sobreposição de casos de 
hanseníase, evidência o seu padrão focal, assim como a importância do 
espaço familiar na sua dinâmica de transmissão. Ao ilustrar o acometimento 
de diferentes membros e em diferentes gerações é possível dar maior  
visibilidade a cenários de maior risco e vulnerabilidade. O fato de envolver 
famílias residentes em municípios de diferentes endemicidade, reafirma que 
em qualquer dos cenários, a vigilância do contato deve ser ação priorizada. 
Casos multibacilares são marcadores em todos os genogramas, reafirmando 
o risco acrescido para seus contatos, sem no entanto, negligenciar casos 
paucibacilares no processo de vigilância. Do mesmo modo, é preciso discutir 
estratégias diferenciadas para o alcance dos homens em RCD com 
sobreposição da hanseníase. 

CONCLUSÃO 
Reforça-se a importância da hanseníase nos cenários estudados, bem como a 
necessidade de qualificação e a efetivação da vigilância dos contatos, com 
foco nos contextos familiares. O uso de genograma contribui para análise de 
contextos de maior vulnerabilidade, permitindo a identificação de RCD 
prioritários. Do mesmo modo, contribui para o planejamento de ações efetivas 
e sistemáticas, em especial pela Atenção Primária a Saúde, por ser o nível de 
cuidado mais próximo do local de residência.  

Genogramas familiares de RCD com sobreposição de casos de hanseníase (A: 
Cacoal (Rondônia), B: Floriano (Piauí) e C: Vitória da Conquista e Tremedal 
(BA)).  
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