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OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi analisar

os indicadores epidemiológicos da

hanseníase em Pernambuco no ano

de 2017.

A hanseníase é uma doença

crônica, infectocontagiosa, cujo

principal agente etiológico é o M.

leprae. Atinge pele e nervos

periféricos podendo levar a

incapacidades físicas, sendo de

notificação compulsória em todo o

território nacional. O Ministério da

saúde, através do documento de

Diretrizes para vigilância, atenção e

eliminação da hanseníase como

problema de saúde pública, publicado

em 2016, reafirmou os parâmetros de

controle e eliminação da hanseníase

no Brasil. Dentro deste contexto, o

estado de Pernambuco possui

relevância nacional devido a Região

Metropolitana do Recife estar entre

as regiões consideradas prioritárias

com grande importância

epidemiológica.

INTRODUÇÃO

Faz-se necessária uma maior atenção à

atuação dos programas de controle e

vigilância para alcançar as metas propostas

para a contenção e eliminação da hanseníase

na região estudada, a qual se mantém com

grande impacto na população.

CONCLUSÃO

A taxa de casos novos foi 19.71 por 100 mil

habitantes, demonstrando a persistência de

uma alta magnitude e força de morbidade. No

entanto, quando comparada com anos

anteriores, foi perceptível uma tendência

decrescente. Referente a taxa de casos

novos, na população de 0-14 anos, o

coeficiente foi 30,14 po mil habitantes,

revelando uma intensa força da transmissão

recente na região. A taxa de casos novos com

grau II de incapacidade física no momento do

diagnóstico foi de 0,78, que juntamente com a

tendência de redução da taxa de casos

novos, apresentou redução desde 2004. Em

relação a qualidade das ações e serviços, a

proporção de cura e de contatos examinados

entre os casos novos diagnosticados nos

anos das coortes foi respectivamente de

74.78% e 75%, demonstrando que a região

possui uma qualidade regular e serviços de

vigilância de nível ainda precário.
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ANÁLISE DOS INDICADORES DA HANSENÍASE EM PERNAMBUCO

METODOLOGIA

Para realização desta análise foi

feito um estudo descritivo,

transversal e retrospectivo com base

em dados secundários coletados

através do Sistema Nacional de

Informação de Agravos de

Notificação (SINAN).
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