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DESENHO DO ESTUDO/MÉTODO

Trata-se de um estudo ecológico. Foi utilizada a base de

dados do Sistema de Informação de Agravos de

Notificação, o censo 2010 e a base cartográfica do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística. O indicador utilizado

foi o coeficiente de incidência para todas as formas de

classificação da doença para o ano de 2017, por bairros do

município. A apresentação dos dados foi gerada por mapas

temáticos de acordo com a classificação da Organização

Mundial de Saúde em: hiperendêmico, muito alto, alto,

médio e baixo. O software utilizado para o banco de dados
foi o Excel e o QGIS® versão 2.18.

A hanseníase continua sendo um dos sérios problemas de

saúde pública mundial, principalmente pelo grau de

incapacidade, em decorrência da infecção causada pelo

Mycobacterium leprae, ao sistema neural e dermatológico das

pessoas, quando realizado um diagnóstico tardio. O objetivo do

estudo foi: Identificar áreas prioritárias para controle da

Hanseníase no município de Jaboatão dos Guararapes,

Pernambuco, Brasil. Este município pertence à região

metropolitana, localizado ao sul da capital do estado, com área

territorial de 257,3 km², sendo 23,6 km² de zona urbana e os

233,7 km² de zona rural.

INTRODUÇÃO

O município apresenta áreas de prioridades de controle da doença, totalizando

14 bairros. A representação gráfica dos bairros por meio da ferramenta de

geoprocessamento, auxiliou para melhor visualização dos dados do sistema de

informação do agravo ao invés de simples dados tabulados. Essa identificação

oportuniza os serviços e profissionais de saúde desses locais, para intensificar

o diagnóstico precoce, avaliação dos contatos intradomiciliares, finalizando com

o controle da Hanseníase, como meta a ser atingida no Estado e no Brasil,

nessas áreas onde a doença está efetivamente instalada.

CONCLUSÃO

Diante do contexto histórico, estigma e contexto social da

doença, evidencia-se a necessidade de estratégias

específicas que interrompam a cadeia epidemiológica do

agravo. Jaboatão dos Guararapes, é uma cidade que deve

investir em estratégias para o controle da hanseníase, uma

vez que, 38% dos bairros apresentam números elevados

da doença, intensificando nas ações de educação em

saúde e nas buscas ativas dos contatos intradomiciliares,

principalmente nos bairros identificados nesse estudo.

Atuar sobre os determinantes e condicionantes de acordo

com os conceitos de equidade e regionalização nos

processos assistências garante a melhoria do atendimento.

DISCUSSÃO
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RESULTADOS

Foram identificados cinco bairros com classificação

hiperendêmica: Os bairros de Comportas

(105/100.000hab), Muribequinha (51/100.000hab),

Prazeres (56/100.000hab), Socorro (156/100.000hab) e

Vila Rica (40/100.000hab). Seguidos de dez bairros

classificados como muito alto, segundo o coeficiente de

incidência da doença.
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