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RESUMO 

 

BRITO, Karen Krsytine Gonçalves. Análise epidemiológica e temporal da hanseníase na 

Paraíba. 2014. 71f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Centro de Ciências da Saúde, 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, incapacitante, com alta 

contagiosidade e baixa morbidade, que afeta as terminações nervosas, a partir da qual o 

número de complicações e lesões secundárias se aprofundam, levando ao aparecimento de 

deformidades, deficiências, limitação de atividades ou restrição de participação social. É 

considerada uma doença de notificação compulsória no Brasil, e seus aspectos 

epidemiológicos exprimem um dos principais fatores para tratá-la como um problema de 

saúde pública. O desenvolvimento desta pesquisa visa contribuir para a clarificação da 

situação epidemiológica na qual se apresenta a hanseníase no estado da Paraíba, bem como 

subsidiar o planejamento de ações que visem conter e minimizar os efeitos negativos da 

endemia nesta população. Objetivos: Analisar a associação entre as variáveis 

sociodemográfico e clínico-epidemiológicas e as séries temporais 2001-2006 e 2007-2011, 

para os portadores de hanseníase no estado da Paraíba; Caracterizar a evolução temporal, 

segundo indicadores epidemiológico e operacional, da endemia da hanseníase no estado da 

Paraíba no período de 2001 a 2011; Caracterizar associação entre as variáveis 

sociodemográficas e clínicas segundo detecção de casos por exame de contato e/ou busca 

espontânea. Método: Realizou-se um estudo epidemiológico de série temporal, retrospectivo 

e base documental; a partir dos casos de hanseníase notificados e residentes no estado da 

Paraíba entre os anos de 2001 e 2011.  Os dados de caráter secundários foram obtidos através 

da Secretaria Estadual de Saúde (SES) localizada no município de João Pessoa/PB. A 

pesquisa fez parte de um projeto maior aprovado pelo comitê de Ética CCS/UFPB através de 

parecer protocolo n° 203.485, CAAE 11076312.1.0000.5188. As informações foram 

armazenadas em um banco de dados, utilizando o Program Statistical Package for Social 

Sciense (SPSS) versão 20.0, e analisadas com técnicas de estatística inferencial. O nível de 

significância adotado em todas as análises foi de 5% (p <0,05). Resultados: A pesquisa 

constou de 10.476 casos notificados de hanseníase no Sinan, dos quais 6.161 no P1 (2001-

2006) e 4.315 no P2 (2007 – 2011), o que representa a princípio uma redução de 42,7% de 

casos entre os períodos. Os resultados apontam associação (p<0,05) entre as variáveis 

medidas e os recortes temporais. Entre os anos de 2001 e 2011 houve diminuição nos casos 

em menores de 15 anos, inversão da predominância feminina para masculina, queda nos casos 

com baixa escolaridade, aumento no número de lesões e nervos afetados, bem como no 

número de casos em abandono. Quanto aos indicadores preconizados pelo Ministério da 

Saúde percebe-se um coeficiente por 100.000/hab de muito alta endemicidade, média 

efetividade na detecção precoce dos casos e parâmetros de precariedade na avaliação da 

qualidade dos serviços. Pertinente aos fatores que se associam ao desenvolvimento da doença 

depreende-se que apenas as variáveis nível de escolaridade e grau de incapacidade física 

mostram associação significativa (p > 0,05) com a forma de detecção (exame de contato) da 

doença. Conclusão: De maneira geral, foi permissível consubstanciar muitos aspectos 

descritivos que envolvem a endemia da hanseníase na Paraíba, de forma a facilitar ou 

simplesmente, promover uma olhar mais audacioso sobre a necessidade de trabalhos que 

foquem as prioridades do nosso município, com vista à obtenção de uma melhora cada vez 

mais significativa para a situação epidemiológica vigente. 
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ABSTRACTE 

 

Brito, Karen Krystine Gonçalves. Epidemiological and temporal analysis of leprosy in 

Paraíba. 2014. 71f. Dissertation (Master's degree in Nursing) - Center of Health Sciences, 

Federal University of Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

Introduction: Leprosy is an infectious and contagious disease, chronic, disabling, with high 

infectiousness and low morbidity, which affects the nerve endings, from which the number of 

complications and secondary lesions intensify, leading to the appearance of deformities, 

disabilities, limitation or restriction of activities in social participation. It is considered a 

notifiable disease in Brazil, and its epidemiological aspects of expressing one of the main 

factors to treat it as a public health problem. The development of this research aims to 

contribute to the clarification of the epidemiological situation of leprosy in the State of 

Paraíba, as well as to subsidize the planning of actions aiming to contain and minimize the 

negative effects of endemic disease in this population. Objectives: Analyzing the association 

between socio-demographic variables and clinical-epidemiological and temporal series 2001-

2006 and 2007-2011, for patients with Hansen's disease in the State of Paraíba; characterize 

the temporal evolution, according to epidemiological and operational indicators of leprosy 

endemic in the State of Paraíba in the period from 2001 to 2011; characterize the association 

between socio-demographic variables and clinics according to detection of case by contact 

exam and/or spontaneous search. Methods: This was an epidemiological study of temporal 

time series, retrospective and documentary base; from the leprosy cases reported and residents 

in the State of Paraíba between 2001 and 2011. The data of secondary character were obtained 

through the State Department of Health (SES) located in the city of João Pessoa / Paraíba. The 

research is part of a larger project approved by the Ethics Committee of CCS / UFPB in a 

report Protocol n° 203.485, CAAE 11076312.1.0000.5188. The information was stored in a 

database, using the Statistical Package Program for Social Sciences (SPSS) version 20.0, and 

analyzed with techniques of inferential statistics. The significance level for all analysis was of 

5% (p < 0.05). Results: The survey consisted of 10.476 cases of leprosy in Sinan, of which 

6,161 in P1 (2001-2006) and 4,315 in P2 (2007-2011), which is the principle a reduction of 

42.7 % of cases among the periods. The results point to an association (p < 0.05) between the 

measured variables and the time cutouts. Between 2001 and 2011 there was a decrease in 

cases under 15 years, reversal of male to female predominance, fall in cases with low 

education, increase in the number of injuries and affected nerves as well as the number of 

abandonment cases. As for the indicators established by the Ministry of Health is perceived 

by a coefficient 100.000/hab very high endemicity, average effectiveness in the early 

detection of cases and parameters of precariousness in the evaluation of service quality. 

Between 2001 and 2011 there was a decrease in cases under 15 years, reversal of male to 

female predominance, fall in cases with low education, increase in the number of injuries and 

affected nerves as well as the number of abandonment cases. Relevant to the factors that are 

associated to the development of the disease it appears that only the variables level of 

education and of disability show significant association (p > 0.05) with the form of detection 

of the disease. Conclusion: In general, it was permissible to fleshing out many descriptive 

aspects involving leprosy endemic in Paraíba, in order to facilitate or simply promote a 

broader look about the need for works that focus the priorities of our municipality, with a 

view to obtaining an increasingly significant improvement to the current epidemiological 

situation.   
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RESUMEN 

 

BRITO, Karen Krystine Gonçalves. Análisis epidemiológico y temporal de la lepra en 

Paraíba. 2014. 71f. Tesis (Maestría en enfermería) - Centro de Ciencias de la Salud, 

Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

Introducción: La lepra es una enfermedad infecciosa y contagiosa, crónica, incapacitante, 

con alta contagiosidad y baja morbilidad, que afecta a las terminaciones nerviosas, de los 

cuales el número de complicaciones y lesiones secundarias se intensificó, conduciendo a la 

aparición de malformaciones, discapacidades, limitación o restricción de la participación 

social de las actividades. Es considerada una enfermedad de declaración obligatoria en Brasil 

y sus aspectos epidemiológicos expresan un de los principales factores de tratar la como un 

problema de salud pública. El desarrollo de esta investigación tiene como objetivo contribuir 

e subsidiar la planificación de acciones con el objetivo de contener y reducir al mínimo los 

efectos negativos de las enfermedades endémicas en esta población. Objetivos: Para analizar 

la asociación entre las variables socio-demográficas y clínico y epidemiológico y temporal la 

serie 2001-2006 y 2007-2011, para los pacientes con la enfermedad de Hansen en el estado de 

Paraíba; caracterizar la evolución temporal, según indicadores epidemiológicos y 

operacionales de la endemia de la lepra en el Estado de Paraíba, en el período de 2001 a 2011; 

caracterizar laasociación entre las variables sociodemográficas y clínicas según la detección 

de casos por examen decontactoy/o búsqueda espontánea. Métodos: Este fue un estudio 

epidemiológico de series de tiempo, retrospectivo y debasedocumental; de los casos de lepra 

notificados y residentes en el Estado de Paraíba, entre 2001 y 2011. Los datos de carácter 

secundarios se obtuvieron a través de la Secretaría Estatal de la Salud (SES) ubicada en la 

ciudad de João Pessoa-Paraíba. La investigación fue parte de un proyecto aprobado por el 

Comité de Ética CCS/UFPB a través de opinión Protocolo n° 203.485, 

CAAE11076312.1.0000.5188. La información se ha almacenado en una base de datos, 

utilizando el Paquete Estadístico para el Programa de Ciencias Sociales (SPSS) versión 20.0 y 

analizados con técnicas de estadística inferencial. El nivel de significación adoptado en todos 

los análisis fue del 5% (p < 0.05). Resultados: La investigación consistió en 10.476 casos 

notificados de lepra en Sinan, de los cuales 6.161 en P1 (2001-2006) y 4.315 en P2 (2007-

2011), lo que representa el principio de una reducción del 42,7% de los casos entre los 

períodos. Los resultados muestran asociación (p < 0.05) entre las variables medidas y los 

recortes temporales. Entre 2001 y 2011 hubo una disminución en los casos de menores de 15 

años, la inversión de macho a predominio del sexo femenino, caen en los casos con bajo nivel 

de educación, el aumento en el número de lesiones y los nervios afectados, así como el 

número de casos de abandono. En cuanto a los indicadores establecidos por el Ministerio de 

Salud que se percibe por un coeficiente 100.000/hab muy alta endemicidad, la eficacia media 

en la detección precoz de los casos y de los parámetros de la precariedad en la evaluación de 

la calidad del servicio. Pertinentes a los factores que se asocian al desarrollo de la enfermedad 

parece que sólo el nivel de las variables de la educación y grado de discapacidad muestran 

una asociación significativa (p > 0.05) con la forma de detección de la enfermedad. 

Conclusión: En general, fue permitido corroborar muchos aspectos descriptivos que implican 

la lepra endémica en Paraíba, con el fin de facilitar o simplemente promover una mirada más 

audaz a la necesidad de trabajo que se centran las prioridades de nuestro municipio, a fin de 

obtener una mejora cada vez más importante a la situación epidemiológica actual. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

1.1 Contextualização, problemática e justificativa 

 

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, incapacitante, com alta 

contagiosidade e baixa morbidade. É acarretada pelo Mycobacteriun leprae, parasita 

intracelular obrigatório, bacilo álcool-ácido resistente e gran-positivo, o qual possui 

predileção pelas células da pele e nervos periféricos, capazes de conferir uma grande 

diversidade de lesões ao indivíduo acometido. O alto potencial incapacitante da hanseníase 

está diretamente relacionado à capacidade de penetração do bacilo na célula nervosa e seu 

poder imunogênico. 
1
  

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)
2 

(resolução 

CD49.R19/2009), a hanseníase é considerada como uma doença negligenciada e relacionada á 

pobreza, sendo responsável por uma importante morbidade e, portanto, considerada como 

uma das 12 principais doenças com meta de eliminação. 

A cura e luta pela eliminação da hanseníase, pode-se assim dizer, teve seu início na 

década de 1940, quando a sulfona começou a ser empregada no tratamento da doença, e, 

acabou se transformando no primeiro medicamento eficaz para combatê-la. 
3
 Embora haja 

uma divergência pequena, em relação ao espaço temporal, a partir da década de 1970
3
 ou 

início da década de 1980
4
, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou a utilização 

do tratamento com poliquimioterapia (PQT) para tratamento da hanseníase.  

No Brasil, sua adoção iniciou-se em alguns Estados, a partir de 1982, contudo apenas 

em 1991, o esquema da PQT/OMS foi instituído como terapêutica oficial para tratamento da 

doença em todo território nacional, e reorganizou as ações de controle da hanseníase. 
4
  

Em 1991, com a PQT fazendo com que houvesse uma queda bastante acentuada na 

prevalência dos casos de hanseníase, na 44ª Assembleia Mundial da Saúde da OMS, foi 

aprovada a resolução WHA 44.9, declarando seu compromisso em eliminar a doença como 

problema de saúde pública até o fim de 2000, o que significaria, alcançar uma prevalência 

inferior a um caso em cada 10.000 habitantes, através da implementação em nível mundial 

das campanhas de estratégias de eliminação da hanseníase.  
5-6

   

Não atingindo o objetivo de eliminação até o ano 2000, principalmente nos países de 

maior endemia, a OMS lançou o Plano Estratégico para Eliminação da Hanseníase 2000-

2005, no qual se encorajava os países endêmicos a superarem os desafios impostos pela 

hanseníase, através de atividades de controle: diagnóstico, tratamento poliquimioterápico, 
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aconselhamento ao paciente e sua família, educação comunitária, prevenção de 

incapacidades/deficiências, reabilitação e encaminhamento nas complicações. 
6
  

A meta do Plano Estratégico 2000-2005, não foi passível de realização dentro do prazo 

previsto, mas foi aperfeiçoado, culminando na Estratégia Global para Maior Redução da 

Carga da Hanseníase e a Sustentação das Atividades de Controle da Hanseníase 2006-2010, 

projetado para tratar dos desafios remanescentes e diminuir ainda mais a carga sanitária 

decorrente da doença, com base prioritária na detecção e tratamento precoce do paciente. 

Através deste documento, juntamente com as diretrizes operacionais mais detalhadas, foi 

estipulado que cada país desenvolvesse a sua própria estratégia e planos de ação específicos. 
6
  

A OMS reconhece a distribuição desigual da hanseníase entre os países e enfatiza a 

necessidade de estratégias modificadas para todos, a fim de que seja aprimorada a cobertura 

da população. 
7
 

Diante de uma agenda inconclusa (ou seja, não realização das metas dentro do 

calendário determinado), no início do ano de 2011, o Ministério da Saúde (MS), através da 

Secretaria de Vigilância em Saúde criou a Coordenação Geral de Hanseníase e Doenças em 

Eliminação – CGHDE (Decreto nº 7.530, de 21 de julho de 2011), objetivando fortalecer a 

resposta para um grupo de doenças cujos resultados dos programas nacionais foram 

considerados insuficientes e incompatíveis com a capacidade do SUS (Sistema Único de 

Saúde), bem como de promover a sua eliminação até o ano de 2015, foi lançado o Plano 

integrado de ações estratégicas de eliminação da hanseníase, filariose, esquistossomose e 

oncocercose como problema de saúde pública, tracoma como causa de cegueira e controle 

das geohelmintíases (Plano de ação 2011-2015). 
8
 

Como problema dermatológico (lesões primárias), a hanseníase talvez não represente 

tamanha importância para a saúde pública, contudo, quando afeta as terminações nervosas, o 

número de complicações e lesões secundárias se aprofundam, levando ao aparecimento de 

deformidades, deficiências, limitação de atividades ou restrição de participação social, 

tornando-a uma questão de merecido destaque para a saúde pública. 

Tamanhos agravos aumentam o estigma que é intrínseco à hanseníase desde os seus 

primórdios, e gera ônus á saúde pública, aumentando os gastos com reabilitação, tratamento 

das ulcerações e diminuição da força de trabalho, especialmente quando se ressalta que a 

mesma atinge, em altos índices, a população economicamente ativa. Acrescido a todos os 

fatores citados, soma-se a situação epidemiológica de endemicidade na qual se encontra a 

doença. 
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A hanseníase é considerada uma doença de notificação compulsória no Brasil, e seus 

aspectos epidemiológicos exprimem um dos principais fatores para tratá-la como um 

problema de saúde pública. 

Dados da Organização Mundial de Saúde, que incluem relatórios oficiais de 115 

países, registram uma prevalência global da hanseníase para o primeiro trimestre de 2013, de 

189.018 casos diagnosticados, o que corresponde a 81,17% de todos os casos detectados no 

ano de 2012, que foi de 232.857. Estes altos índices mundiais são fortemente influenciados 

pelos números oriundos de países como Angola, Brasil, República Centro Africana, Índia e 

Madagascar, os quais englobam bolsões de alta endemicidade da doença. 
9
 

Embora os dados sejam alarmantes, no ano de 2012, menos de 20 países em todo o 

mundo relatou mais de 1.000 casos novos da doença, o que indica que a hanseníase tem 

realmente sido circunscrita a um pequeno número de países. A distribuição dos casos novos 

detectados, ainda para o referido ano, aponta que 71% concentra-se no Sudeste da Ásia, 16% 

nas Américas, 9% na África e 2% no Mediterrâneo e Ocidente do Pacífico. Outro dado 

aterrador a ser apontado refere-se ao número de pessoas com hanseníase diagnosticadas com 

grau de incapacidade física (GIF) 2, que apresentou índice de 0,23/100.00hab. em 2010, 

sendo meta da Estratégia Global Aprimorada (2011-2015) reduzir este padrão para 0,17 / 

100.00 hab. até o final de 2012. No entanto, a taxa de casos mostra um aumento para 0,25 / 

100.00 hab.
7
 

Historicamente, as principais áreas endêmicas no mundo se encontram em regiões de 

clima tropical, caracterizado por apresentar temperatura e precipitação elevadas. Além das 

premissas naturais, associam-se à distribuição territorial da hanseníase, condições 

desfavoráveis de vida, carências nutricionais e movimentos migratórios, entre outros. O 

estudo da hanseníase apresenta uma ampla literatura que de várias formas, direta ou 

indiretamente, aponta que a distribuição da hanseníase é restrita a determinadas áreas, 

denominadas focos, cinturões ou faixas. 
10

 

Em se tratando de Brasil, o país ocupa o segundo lugar no mundo com maior número 

de casos novos de hanseníase desde o ano de 2009, quando foram diagnosticados 37.610 

casos. Dos 40.474 casos novos diagnosticados para o ano de 2010 nas Américas, 93% foram 

notificados no Brasil. 
11

 

Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net do 

Sistema Único de Saúde
12

, no ano de 2012, foram confirmados 38.367 casos novos de 

hanseníase no Brasil. Para o ano de 2013, até o mês de setembro, têm-se 14.093 casos, 
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correspondendo a 36,7% em relação ao ano de 2012. Sobre esta proporção, os Estados, com 

maior número de casos reconhecidos, são Maranhão, Pará, Mato Grosso, Bahia e Ceará.  

O Ministério da Saúde (MS) assumiu o compromisso de eliminar a hanseníase como 

problema de saúde pública até 2015, o que significa alcançar menos de um caso por 10.000 

habitantes. Em 2011, o Brasil registrou 1,54 casos para cada 10.000 habitantes, 

correspondendo a 29.690 casos em tratamento, já para o ano de 2012 o coeficiente foi de 

1,51/10.000hab. 
13-14

 

Na Paraíba, foram notificados, em 2012, 791 casos novos da doença, que representa 

2,06% dos registros em nível de Brasil, enquanto que, para o ano de 2013, até o dado 

momento (setembro), foram constatados 340 casos no Estado, que equivale a 2,41% dos 

casos. Estes valores fazem com que a Paraíba ocupe a 17ª colocação dentre os 27 Estados 

brasileiros, sendo importante ressaltar que a porcentagem de casos aponta um crescimento no 

número casos, antes mesmo que se consolidem os dados anuais para 2013, em relação a 2012. 

12
  

Frente á gravidade endêmica da doença e ao elevado potencial incapacitante da 

mesma, a proporção de casos de hanseníase que apresentam Grau 2 de incapacidade, é 

utilizada para medir a sua força de morbidade, de magnitude e o perfil epidemiológico, bem 

como a qualidade dos serviços de saúde. 
15

 

Quanto às incapacidades acarretadas pela hanseníase, 89,3% dos pacientes apresentam 

algum grau de incapacidade já no momento do diagnóstico, no Brasil. Na Paraíba, este dado 

se apresenta em 83,4% dos casos registrados. 
16

 Estimativas sugerem que aproximadamente 2 

a 3 milhões de indivíduos no mundo tenham algum grau de incapacidade física (GIF) como 

resultado da hanseníase. 
17

  

Agregando valor epidemiológico a hanseníase, tem-se a importância dos contatos 

intradomiciliares dos doentes. Quando confirmada a doença em um indivíduo, o serviço de 

saúde local examina também os parentes e as pessoas com quem o portador tem ou teve 

contato para identificar outros casos existentes. Dessa forma, é possível reduzir as fontes de 

transmissão. 
18 

O Ministério da Saúde considera uma média de quatro contatos domiciliares 

por paciente. Assim, para cada caso diagnosticado, deve-se prever a vigilância de quatro 

indivíduos, com o objetivo de se adotarem medidas profiláticas em relação aos mesmos. Para 

fins operacionais, considera-se contato intradomiciliar toda e qualquer pessoa que resida ou 

tenha residido com o doente de hanseníase nos últimos 5 anos. 
19

 A OMS mostra que, em 

2009, no Brasil, apenas 59,8% dos pacientes tiveram seus contatos examinados. 
11
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Cientes das preocupações que circundam a hanseníase e cônscios de que cada uma das 

endemias apresentam peculiaridades clínicas e epidemiológicas, os planos estratégicos 

desenvolvidos no Brasil primam por ações que busquem a oferta oportuna de tratamento a 

grupos populacionais vulneráveis identificados em áreas geográficas de maior risco. 
8
 

Com vistas a auxiliar no desenvolvimento dessas ações, e partindo da premissa de que 

se faz necessário conhecer a epidemiologia especialmente com um enfoque temporal, para, a 

partir de então, desenvolver planos eficazes no combate á hanseníase, justifica-se a realização 

desta pesquisa.  

Assim o presente estudo tem como questões norteadoras: Quais mudanças ocorreram 

entre as variáveis sociodemográficas, clínicas e epidemiológicas entre os anos de 2001 a 

2011, para os casos de hanseníase no Estado da Paraíba? Como se caracteriza a evolução 

temporal da endemia da hanseníase no Estado da Paraíba? Quais fatores sociais e clínicos 

estão significativamente associados ao desenvolvimento da hanseníase quando se compara os 

casos diagnosticados por exame de contato e a demanda espontânea? 

O desenvolvimento desta pesquisa visa contribuir para a clarificação da situação 

epidemiológica na qual se apresenta a hanseníase no Estado da Paraíba, bem como subsidiar o 

planejamento de ações que visem conter e minimizar os efeitos negativos da endemia nesta 

população. É valido acrescentar que a pesquisa irá somar dados/informações aos apanhados 

gerais, emitidos pelos consolidados do Ministério da Saúde. 

   

1.2 Objetivos 

 

• Analisar a associação entre as variáveis sociodemográficas e clínico-epidemiológicas 

nas séries temporais 2001-2006 e 2007-2011, para os portadores de hanseníase no Estado da 

Paraíba. 

• Caracterizar a evolução temporal, segundo indicadores epidemiológico e operacional, 

da endemia da hanseníase no Estado da Paraíba, no período de 2001 a 2011. 

• Caracterizar associação entre as variáveis sociodemográficas e clínicas segundo 

detecção de casos por exame de contato e/ou busca espontânea.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

  

2.1 Breve consideração acerca da hanseníase 

 

O surgimento da hanseníase pode ser considerado impreciso, haja vista, que, nas 

descrições antigas, um grande número de doenças poderiam ser assim designadas. 
20

 

No Brasil, é provável que a aparição da “lepra” esteja associada aos primeiros 

movimentos migratórios dos Europeus para nossas terras, contudo, somente dois séculos 

depois dos registros iniciais, é possível datar na história iniciativas de combate á doença, 

quando se originaram os isolamentos através de leprosários. 
3
 

Com o advento da reforma sanitária, conceitos de microorganismos e 

transmissibilidade, os hospitais tornaram-se inadequados para o tratamento da doença, e 

começa o movimento de isolamento dos doentes de hanseníase. Data de 1920 a instituição de 

uma política específica para o combate à hanseníase no Brasil, e de 1949 a Lei que oficializa 

o isolamento para todas as Unidades da Federação, a partir da Campanha Contra Lepra. O 

atraso brasileiro no combate á hanseníase é tão notório quanto antigo, enquanto, no mundo, o 

isolamento deixa de ser considerado eficaz como medida terapêutica a partir do VII 

International Congress of Leprosy (1958), meramente em 1962, através do Decreto de n. 968 

de 07 de maio, o isolamento é banido como medida oficial e soberana de combate à doença no 

Brasil. 
3
 

O agente etiológico da Hanseníase é o M. leprae, um organismo em forma de haste 

fortemente álcool-ácido-resistente com os lados paralelos e extremidades arredondadas, que 

se assemelha ao bacilo da tuberculose em seu tamanho e forma. 
21-22

 

A hanseníase acomete todas as idades, sendo a principal via de contagio os indivíduos 

com altas cargas bacilares, e as vias respiratórias superiores a mais provável via de entrada e 

eliminação dos bacilos, embora já existam estudos que demonstrem evidências importantes de 

que a mucosa bucal pode ser um sítio secundário de infecção e transmissão do M. leprae. 
21-24 

Existe, também, a possibilidade de um indivíduo doente e não tratado eliminar bacilos por 

meio das lesões de pele, podendo infectar indivíduos sadios que não estejam com a pele 

íntegra. Seu período de incubação varia de dois a sete anos, no entanto, há referências a 

períodos mais curtos, de 7 meses, como também a mais longos, de 10 anos. A 

transmissibilidade se mantém enquanto houver bacilos viáveis ou doentes bacilíferos. 
21-24

 

A infecção ativa pelo bacilo é caracterizada por uma grande diversificação no curso 

clínico, variando de doença paucibacilar (PB) a multibacilar (MB), de acordo com a carga 
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bacilar presente nas lesões. As similaridades das manifestações clínicas e laboratoriais entre 

hanseníase e as doenças do tecido conjuntivo são relatadas de longa data. 
25

 

A primeira evidência clínica da hanseníase é a disestesia cutânea, inicialmente, 

ocorrem alterações da sensibilidade térmica: hiperestesia, seguida de hipoestesia e, após 

vários meses, anestesia. A seguir, ocorre perda progressiva da sensibilidade dolorosa e, por 

último, da tátil. Já as primeiras estruturas anatômicas afetadas são os componentes mais 

distais do sistema nervoso periférico (SNP), instala-se a musculite periférica. Em seguida, a 

doença progride, na direção proximal, aos ramos secundários e, finalmente, aos troncos 

neurais periféricos. Os troncos neurais tornam-se edemaciados, dolorosos à palpação ou à 

percussão. 
26

 

Além das manifestações cutâneas, existem também as lesões dos nervos periféricos, 

que acarretam neurites, levando a sinais e sintomas como: dor e /ou espessamento dos nervos 

periféricos; diminuição e/ou perda de sensibilidade nas áreas inervadas por esses nervos; 

diminuição e/ou perda de força nos músculos. 
23

 

O Ministério da Saúde considera dois grupos para classificar a hanseníase, sendo o 

paucibacilar (PB) – pacientes com até cinco lesões (ou classificados nas formas indeterminada 

ou tuberculóide); e multibacilar (MB) – pacientes com mais de cinco lesões cutâneas (ou 

classificados nas formas dimorfa e virchowiana). 
23-34

 Essa estratégia foi adotada pelo 

Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) em 2001 para definição do esquema 

terapêutico. Para os casos de difícil diagnóstico e/ou unidades de saúde que dispõem do 

exame de baciloscopia, quando o resultado desta é positivo, a hanseníase é considerada 

multibacilar, independente do número de lesões. 

Os mecanismos causadores das deformidades e das incapacidades em hanseníase se 

dão basicamente de duas formas: neurogênicos e inflamatórios. As deficiências primárias 

(orquite, uveíte, neuropatia, entre outros) são devido ao processo infamatório do organismo na 

tentativa de destruir o bacilo diretamente ou as células parasitadas por ele. As deficiências 

secundárias são aquelas decorrentes da não-realização de cuidados preventivos após o 

processo primário (garra rígida, mal-perfurante plantar, reabsorção óssea, entre outros.). 
27

 

Os dados disponíveis sobre deficiências físicas decorrentes da hanseníase variam 

consideravelmente, embora a Organização Mundial de Saúde (OMS) estime que 

aproximadamente 25% das pessoas com hanseníase tenham alguma deficiência. 
28

 

A prevenção e reabilitação das incapacidades oriundas da hanseníase exige muito mais 

que uma atenção profissional são necessárias ações descentralizadas, que envolvam as 

equipes de saúde tanto quanto o empenho dos próprios pacientes, posto que essas ações 
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devam ocorrer diariamente. Sob esta perspectiva, deve priorizar uma avaliação constante do 

paciente, bem como a utilização imprescindível de técnicas de autocuidado. 

Mantellini et al.
29

, concluem em sua pesquisa acerca das incapacidades produzidas 

pela hanseníase que, observando-se a repetitividade das Incapacidades Físicas, “pode ser 

constatado que estas constituem muito mais prioridade na prevenção do que coisa do passado, 

como asseveram alguns”.
 29:38

 

O diagnóstico da hanseníase é essencialmente baseado nos sinais e sintomas clínicos. 

São sinais cardinais da doença: lesão de pele única ou múltipla, normalmente hipopigmentada 

ou avermelhada ou ainda acobreada, perda de sensibilidade de leve à definitiva, associada ao 

espessamento dos nervos, são características diferenciais para o diagnóstico da hanseníase, 

além dos esfregaços baciloscópicos positivos. 
30

 

No Brasil, o tratamento divide-se em dois esquemas que diferem de acordo com a 

classificação operacional da doença: Esquema paucibacilar - composto por uma dose 

mensal de rifampicina (600 mg), com administração supervisionada e uma dose mensal de 

mais diárias de dapsona (100 mg). Nesse caso, o tratamento dura seis meses, podendo ser 

supervisionadas em até 9 meses. Esquema multibacilar - composto por uma dose mensal 

supervisionada de rifampicina (600mg); uma dose mensal supervionada, mais diárias 

autoadministradas de dapsona (100 mg), e a dose mensal supervionada de clofazimina 

(300mg) mais doses diárias autoadministradas. Nesse caso, o tratamento dura 12 meses, 

podendo ser supervisionado em até 18 meses. 
22

 

O Guia de Vigilância Epidemiológica
22

 refere que a poliquimioterapia recomendada 

pela Organização Mundial de Saúde (PQT/OMS) mata o bacilo, tornando-o inviável, e evita a 

evolução da doença, prevenindo as incapacidades e deformidades por ela causadas, levando à 

cura. O bacilo morto é incapaz de infectar outras pessoas, rompendo a cadeia epidemiológica 

da doença. Assim sendo, logo no início do tratamento, a transmissão da doença é interrompida 

e, se realizado de forma completa e correta, garante a cura da doença. 

 

2.2 Vigilância em saúde e sistema de informação em hanseníase 

 

Os sistemas de vigilância da hanseníase são elementos fundamentais para acompanhar 

os progressos realizados na sua eliminação, bem como na oferta de dados que identifiquem 

áreas de endemicidade em que estratégias devem ser aprimoradas.  

A Vigilância em Saúde pode ser entendida como uma forma de pensar e agir que tem 

como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e 
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execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes e inclui: 

a vigilância e controle das doenças transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não 

transmissíveis; a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da 

saúde do trabalhador e a vigilância sanitária. 
1
  

No sentido de reorganizar o funcionamento do sistema de saúde, em 2006, é proposto 

o Pacto pela Saúde, que sugere mudanças nos três níveis de gestão (municipal, estadual e 

federal) e prevê o financiamento federal para Estados e municípios por blocos de recursos, 

dentre eles, a vigilância à saúde, do qual a vigilância epidemiológica é parte constituinte. 
31

 

Ainda segundo o Ministério da Saúde
 1

, a vigilância epidemiológica consiste em: 

[...] um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da 

saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos. 
1:7

 

Tem como função coleta e processamento de dados; análise e interpretação dos 

dados processados; investigação epidemiológica de casos e surtos; recomendação e 

promoção das medidas de controle adotadas, impacto obtido, formas de prevenção 

de doenças, dentre outras [...]
1:8 

 Os conceitos de vigilância lhe conferem três características: é um processo contínuo e 

sistemático, ou seja, não é uma atividade isolada no tempo, e tampouco pode ser executada 

sem métodos; é um processo de verificação de tendências; e, é um processo de comparação, 

entre o observado e o esperado, para detectar ou antecipar mudanças na frequência, 

distribuição ou determinantes do processo de saúde e doença na população. 
32

 

A vigilância epidemiológica da hanseníase é fundamentalmente a análise dos dados 

coletados nos serviços de saúde, através de indicadores epidemiológicos e operacionais, 

visando à reorientação das ações a serem tomadas. 
33

 

Segundo as diretrizes apontadas pela Portaria Nº 3.125, de 7 de outubro de 2010, os 

Formulários das Diretrizes para Vigilância, Atenção e Controle da Hanseníase consistem em 

instrumentos destinados à implementação das ações de controle da hanseníase. 
34

  

Como a hanseníase, as doenças e surtos no Brasil seguem as regras do Regulamento 

Sanitário Internacional (RSI), aprovado na Assembleia Mundial de Ministros da Saúde em 

2005, e ratificado pelo Decreto Legislativo nº 395 de junho de 2009, do Senado Federal 

Brasileiro. Para manter-se alinhada ao RSI, a Portaria Ministerial nº 2472 de 31 de agosto de 

2010, contendo 44 eventos, normaliza a notificação compulsória em nosso país em uma lista 

grande de doenças e agravos. 
35

 

A hanseníase figura entre as doenças de notificação compulsória pela sua magnitude, 

transcendência, por causar incapacidades e deformidades e por ser uma doença transmissível 

passível de tratamento e controle. Apresenta baixa vulnerabilidade pela inexistência de vacina 
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específica, acometendo, sobretudo, adultos jovens, acarretando altos custos econômicos, tanto 

diretos, relacionados ao tratamento e à reabilitação, quanto indiretos, pela perda de anos 

produtivos, além do estigma social ainda associado à doença. Dados que enfatizam a 

necessidade de ações de saúde eficazes. 
35

 

A descentralização das ações e serviços do SUS tem contribuído para a qualificação 

do sistema de saúde, na medida em que o aproximam das especificidades epidemiológicas, 

sociais, políticas e administrativas de cada local, buscando superar as fragmentações das 

políticas e programas por meio de uma rede hierarquizada e regionalizada de ações, embora a 

construção de processos e instrumentos que reconheçam as diversidades locais constituam 

desafios concretos do Pacto pela Saúde. 
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Nos últimos dez anos, a descentralização das ações de controle da hanseníase avançou 

no país. Em 2010, cerca de 90% dos serviços com pacientes em tratamento de hanseníase 

estavam na atenção primária, sendo esta responsável por aproximadamente 74% dos casos em 

tratamento de hanseníase. 
36

 Contudo, Arantes et al. 
37

, esclarecem que a descentralização do 

diagnóstico e tratamento da hanseníase, nas unidades de saúde, deve ser vista como ação 

importante, porém não única, a ser utilizada como estratégia para eliminação da doença no 

Brasil e em todo o mundo. Fatores regionais culturais, educacionais, socioeconômicos, 

geográficos e políticos, devem ser considerados. 

 Com vista a resolver este problema, a Coordenação Geral do Programa Nacional de 

Controle da Hanseníase, tem planejado e executado ações legais, educação em saúde e uma 

verdadeira gama de materiais que objetivam garantir o direito do paciente com hanseníase a 

um atendimento mais qualificado possível, sendo algumas destes métodos: Oficinas sobre 

Rede de Atenção à Saúde e Linha de Cuidado Integral em Hanseníase; Publicação da Portaria 

nº 594, SAS/MS, de 29 de outubro de 2010; Elaboração do Plano Nacional de Prevenção de 

Incapacidades e Reabilitação; Publicação de materiais e formação de coordenadores de grupo 

de autocuidado; Ações dirigidas a grupos populacionais de maior vulnerabilidade, entre 

outros. 
36 

 Para a intensificação e fortalecimento da vigilância em hanseníase, é fundamental que 

os registros dos casos diagnosticados e em tratamento sejam atualizados rotineiramente. A 

vigilância epidemiológica em hanseníase envolve a coleta, processamento, análise e 

interpretação dos dados referentes aos casos e seus contatos, e deve ser organizada em todos 

os níveis de atenção – da unidade básica de saúde à alta complexidade –, de modo a garantir 

informações acerca da distribuição, da magnitude e da carga de morbidade da doença nas 
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diversas áreas geográficas. Ela propicia o acompanhamento rotineiro das principais ações 

estratégicas para o controle da hanseníase. 
8
  

Para avaliar a situação da hanseníase, o Ministério da Saúde utiliza dois grupos de 

indicadores denominados epidemiológicos e operacionais. O grupo epidemiológico é formado 

por: taxa de detecção anual de casos novos por 100.000 habitantes; taxa de detecção anual de 

casos novos na população menor de 15 anos por 100.000 habitantes; proporção de casos de 

hanseníase com grau 2 de incapacidade física no momento do diagnóstico entre os casos 

novos detectados e avaliados no ano; proporção de casos de hanseníase com grau 2 de 

incapacidade física, entre os casos avaliados no momento da alta por cura; coeficiente de 

prevalência  anual de hanseníase por 10.000 habitantes, o grupo dos indicadores operacionais 

é formado por: proporção de casos novos com grau de incapacidade física avaliado no 

momento do diagnóstico; proporção de casos de hanseníase avaliados quanto ao grau de 

incapacidade física no momento da alta por cura; proporção dos contatos examinados entre os 

contatos registrados dos casos novos diagnosticados no ano; proporção de cura de hanseníase 

entre os casos novos diagnosticados nos anos de coortes; proporção dos casos de hanseníase 

em abandono de tratamento entre os casos novos diagnosticados entre os anos de coorte. 
22

  

Os indicadores epidemiológicos e operacionais de monitoramento da hanseníase no 

Brasil têm apresentado decréscimos significativos nos números que envolvem a doença, no 

entanto o perfil apresentado na atualidade e algumas dificuldades de implementação de ações, 

impossibilitam que as metas de eliminação sejam alcançadas. 
36

  

Segundo Boletim Epidemiológico
38

, pode-se observar que, para os anos de 2003 a 

2012, o Brasil apresenta redução na detecção de casos em todas as suas regiões. De 2003 a 

2012, houve redução percentual de 41,5% na detecção de casos novos. Os maiores 

coeficientes de detecção por região geográfica foram verificados nas regiões Norte e Centro-

oeste, com respectivamente 42,3 e 40,1 casos novos por 100 mil habitantes em 2012, o que 

caracteriza hiperendemicidade. Por outro lado, as regiões Sul e Sudeste, com 4,8 e 6,6 casos 

novos por 100 mil habitantes, apresentam média endemicidade, e o Nordeste, com 25,8 casos 

novos por 100 mil habitantes, apresenta endemicidade muito alta.
 

Analisando a epidemiologia da hanseníase para o nordeste brasileiro, no período de 

2001 a 2010, Oliveira et al. 
39

, encontraram que, apesar da importante redução do coeficiente 

de prevalência de hanseníase os Estados da região Nordeste demandam intensificar as ações 

para eliminação da doença, justificadas por um padrão de média endemicidade segundo os 

parâmetros de prevalência. 
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Na Paraíba, dos 223 municípios, 129 (59%) não notificaram casos em 2010. Isso 

representa um registro de casos em 94 (41%) municípios. Desses, 14 municípios são 

classificados como hiperendêmicos, mas apenas 3 diagnosticaram mais de 10 casos, sendo: 

Cajazeiras (no Sertão Paraibano) com coeficiente de detecção 107,8 casos/100 mil habitantes, 

Campina Grande (no Agreste Paraibano) com 20,8 casos/100 mil habitantes, e a capital João 

Pessoa (Litoral Paraibano) com 11,3 casos/100 mil habitantes apresentam maior relevância 

epidemiológica. 
39

  

É importante ressaltar, que vários aspectos influenciam a situação epidemiológica da 

hanseníase, e mesmo os indicadores propostos pelo Ministério da Saúde devem ser avaliados 

levando em consideração contexto abrangentes, e não somente o dado bruto. Essa questão 

pode ser observada em estudo realizado no Paraná, para os anos de 2000 a 2005, onde foi 

constatado que a perspectiva de eliminação da hanseníase para o Estado em questão encontra-

se próximo de atingir a meta de eliminação estipulada pela OMS. Contudo, o coeficiente de 

detecção que é o indicador de transmissibilidade da hanseníase não diminuiu durante os seis 

anos do estudo, mostrando que ainda existe uma importante circulação de bacilos e um 

número significativo de adoecimento por hanseníase no Estado. Portanto, a redução do 

coeficiente de prevalência não ocorreu devido à diminuição do número de casos 

diagnosticados, mas, sim, pelo aumento do número de altas. 
40 

Além do coeficiente de detecção, o número de casos em menores de 15 anos e número 

de contatos examinados, são indicadores bastante relevantes no processo de avaliação da 

hanseníase em determinado local. Um grande número de casos de hanseníase em faixas 

etárias menores de 15 anos sinaliza a hiperendemicidade na comunidade, além de uma 

deficiência na vigilância e no controle da doença, o que faz suscitar uma possível falta de 

implementação de políticas de saúde efetivas voltadas para o diagnóstico precoce da doença, 

principalmente nessa faixa etária, o que inclui o exame dos comunicantes. 
41 

Na Paraíba, o coeficiente geral de detecção (CGD) em 2010 foi de 17,4 casos/100 mil 

habitantes; e para os menores de 15 anos de 4,1 casos/100 mil habitantes, padrão de elevada 

magnitude. As medidas de vigilância são voltadas ao aumento do percentual de exame de 

contatos, que em 2010, foi precário, com 37,2%. 
39 

O controle efetivo da doença desafia a organização dos serviços de saúde em função 

do longo período de incubação, do número elevado de casos, do estigma intrinsecamente 

histórico que a doença determina e das sequelas que os pacientes desenvolvem. Nesse sentido, 

a busca incessante dos contatos na hanseníase mostra-se um método eficaz para o diagnóstico 
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precoce da doença, sendo possível diminuir as fontes de infecção e interromper a cadeia de 

transmissão desse agravo. 
42 

Lobo et al. 
43

, em pesquisa realizada no Rio de Janeiro, enfatizam a importância do 

exame de contatos para disseminação da hanseníase, quando conclui que 16% dos casos 

novos que foram avaliados, tiveram seu diagnóstico através do exame de contato, e enfatiza 

que este modo de detecção de caso novo permite um diagnóstico mais precoce contribuindo 

assim para medidas de controle da doença. 

Em relação aos indicadores operacionais, a avaliação da incapacidade, medida capaz 

de estimar a transcendência da hanseníase, é considerada importante indicador de controle da 

doença e da capacidade operacional do serviço de saúde. Pelo fato de o grau de incapacidade 

estar associado à capacidade do serviço de prevenir as deformidades, esse indicador também é 

considerado relevante para avaliar a qualidade do programa de saúde. 
44 

Com o propósito de se promover a reorientação do modelo assistencial, faz-se 

necessário ampliar a discussão sobre a atenção integral em hanseníase com base numa 

compreensão da doença que dê relevância não apenas ao seu caráter transmissível e 

infeccioso, mas, sobretudo, à sua condição crônica, de forma que sejam identificadas 

necessidades populacionais e dirigidas ações individualizadas a estas. 
36 

A qualidade de um sistema de vigilância é medida frequentemente pela qualidade dos 

dados coletados. Além disso, é necessário contar com dados de população para usar como 

denominadores no sistema de vigilância. A coleta de dados é o componente mais oneroso e 

difícil de um sistema de vigilância. 
8
 

Para que os dados sejam fidedignos, é fundamental a utilização de instrumentos de 

coleta padronizados. Assim, as unidades federadas devem utilizar para notificação de doenças 

o modelo padronizado pela Secretária de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde. No caso 

da hanseníase, estes só devem ser notificados após a confirmação da doença, assim, 

preconiza-se a utilização da Ficha de Notificação/Investigação (FIN) específica para 

hanseníase, nos casos novos, recidivas, reingressos e transferências. 
45 

Cada caso diagnosticado deve ser notificado na semana epidemiológica de ocorrência 

do diagnóstico, utilizando-se a ficha de notificação e investigação do Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (Sinan), nos três níveis de atenção à saúde. A notificação deve ser 

enviada em meio físico, magnético ou virtual, ao órgão de vigilância epidemiológica 

hierarquicamente superior, permanecendo uma cópia no prontuário. 
34 

As fichas de notificação devem ser encaminhadas aos serviços responsáveis pela 

informação e/ou vigilância epidemiológica das Secretarias Municipais, que devem repassar 
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semanalmente os arquivos em meio magnético para as Secretarias Estaduais de Saúde (SES). 

A comunicação das SES com a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) deverá ocorrer 

quinzenalmente, de acordo com o cronograma definido pela SVS no início de cada ano. 
34 

Os arquivos do Sinan formam uma rica fonte de dados, que dispostas numericamente, 

pouco significam para o controle da hanseníase, sendo necessário que estes sejam 

consolidados e avaliados de forma a se transformarem em informações concretas as quais 

tornam-se valorosas para o conhecimento sobre o comportamento da doença e 

consequentemente na elaboração de estratégias para debelá-las. 
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3 METODOLOGIA 

 

Realizou-se um estudo epidemiológico de série temporal, retrospectivo e base 

documental, a partir dos casos de hanseníase notificados pelo Sinan no Estado da Paraíba no 

período de 2001 a 2011, por ter sido iniciada a implantação das estratégias para eliminação da 

hanseníase no ano de 2001 e o primeiro ano (consolidado até o momento de início da 

pesquisa) da mais recente estratégia lançada com a mesma finalidade (Plano integrado de 

ações estratégicas de eliminação da hanseníase, filariose, esquistossomose e oncocercose, 

como problema de saúde pública, tracoma como causa de cegueira e controle das geo-

helmintíases: plano de ação 2011-2015). 

A Epidemiologia é definida como o estudo da distribuição e dos determinantes das 

doenças ou condições relacionadas à saúde em populações especificadas. Mais recentemente, 

foi incorporada à definição de Epidemiologia a “aplicação desses estudos para controlar 

problemas de saúde”.
46-47

 Uma série temporal, também denominada série histórica, é uma 

seqüência de dados obtidos em intervalos regulares de tempo durante um período específico, 

Este tipo de análise é muito comum em epidemiologia, quando se pretende analisar o 

comportamento de algum fenômeno ao longo do tempo.
48 

Localizado na região Nordeste do Brasil, o Estado da Paraíba possui extensão 

territorial de 56.469,466 quilômetros quadrados, divididos em 223 municípios distribuídos 

pelas mesorregiões da Mata Paraibana, Agreste, Borborema e Sertão. 

Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 
49

, a população paraibana totaliza 3.766.528 habitantes, sendo 

o quinto estado mais populoso do Nordeste brasileiro. Esse contingente populacional 

corresponde a 1,97% da população nacional. 

Os dados de caráter secundários foram obtidos através da Secretaria Estadual de Saúde 

(SES), localizada no município de João Pessoa/PB, estes oriundos das Fichas Individuais de 

Notificação (FIN) (Anexo A), as quais são consolidadas pelo Sistema de Informação de 

Agravos e Notificação (Sinan) da SES/PB.  

Para o tratamento dos dados, inicialmente, foi realizada uma seleção das variáveis a 

serem consideradas na pesquisa. Estas foram descodificadas de acordo com o dicionário de 

dados do Sinan Net (versão 4.0) (Anexo B), a partir do qual se construiu um novo banco de 

dados no aplicativo Microsof Excel. Concluída essa etapa, os dados foram recodificados para 
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análise estatística no software IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciense) versão 18 e 

dispostos através de tabelas e gráficos.  

A seguir, são descritas as variáveis e técnicas de análise do estudo a partir dos 

objetivos propostos: 

Para analisar a associação entre as variáveis sociodemográfico e clínico-

epidemiológicas e as séries temporais 2001-2006 e 2007-2011, para os portadores de 

hanseníase no Estado da Paraíba, foram utilizadas as variáveis: faixa etária (< 15 anos, 

entre 15 e 19 anos, entre 20 e 29 anos, entre 30 e 39 anos, entre 40 e 49 anos, 50 anos ou 

mais); sexo (masculino, feminino); raça (branca, preta, amarela, parda, indígena); 

escolaridade (analfabeto, 1ª a 4ª série, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior); 

número de lesões (nenhuma, ≤ 5 lesões, > de 5 lesões); número de nervos afetados (nenhum, 

um, entre 2 e 3, 4 ou mais); forma clínica (indeterminada, tuberculóide, dimorfa, 

virchoviana); grau de incapacidade no diagnóstico (grau 0, grau I, grau II); classificação 

operacional (paucibacilar, multibacilar); baciloscopia (positiva, negativa) e tipo de alta (cura, 

transferência para o mesmo município, transferência para outro município, transferência para 

outro Estado, transferência para outro país, óbito, abandono, erro de diagnóstico, transferência 

não especificada).  Para tanto, foram subdivididos em dois períodos (P): P1 – 2001 a 2006 e 

P2- 2007 a 2011. Essa subdivisão teve, como intuito, avaliar as oscilações dos dados, uma vez 

que, são mais lentas e difíceis de serem percebidas, facilitando, portanto, a comparação entre 

os períodos. 

Em se tratando da análise dos dados, foram obtidas distribuições absolutas e 

percentuais (técnicas de estatística descritiva), além de técnicas de estatística inferencial, 

através do teste Qui-quadrado de Pearson, teste Exato de Fisher e teste t Student para 

diferenças de médias. 

Quanto a caracterizar a evolução temporal, segundo indicadores epidemiológico e 

operacional, da endemia da hanseníase no Estado da Paraíba no período de 2001 a 2011, 

utilizaram-se dois indicadores epidemiológicos e um indicador operacional, preconizados pelo 

Ministério da Saúde
22

 e descritos a seguir: 
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Quadro 1 – Indicadores Epidemiológicos da Hanseníase. 

Indicador Utilidade Construção Parâmetros 

Coeficiente de 

detecção anual de 

casos novos de 

hanseníase por 

100.000 

habitantes  

 

Utilidade - Para medir a 

força de magnitude, 

morbidade e tendência 

da doença. 

 

Numerador: Casos novos 

residentes em determinado 

local e diagnosticados no 

ano de avaliação  

Denominador: população 

total residente no mesmo 

local e período  

Hiperendêmico:  

> 40,00/100.000  

Muito alto:  

20,00 a 

39,99/100.000  

Alto: 10,00 a 

19,99/100.000  

Médio: 2,00 a 

9,99/100.000  

Baixo: 

<2,00/100.000  

Proporção de 

casos de 

hanseníase com 

grau 2 de 

incapacidade 

física no momento 

do diagnóstico, 

entre os casos 

novos detectados 

e avaliados no ano  

Avaliar a efetividade das 

atividades de detecção 

oportuna e/ou precoce de 

casos  

 

Numerador: casos novos 

com grau 2 de 

incapacidade física no 

diagnóstico, residentes em 

determinado local e 

detectados no ano de 

avaliação  

Denominador: casos novos 

com grau de incapacidade 

física avaliada, no mesmo 

local e período.  

Alto: > 10%  

Médio: 5 a 9%  

Baixo: < 5%  

Fonte: Ministério da Saúde, 2009. 

 

Quadro 2 – Indicador Operacional da Hanseníase. 

Indicador Utilidade Construção Parâmetros 

Proporção de casos 

novos de hanseníase 

com o grau de 

incapacidade física 

avaliado no 

diagnóstico  

 

Medir a qualidade 

do atendimento nos 

serviços e 

monitorar os 

resultados das 

ações do Programa  

 

Numerador: casos novos de 

hanseníase com o grau de 

incapacidade física avaliado 

no diagnóstico, residentes em 

determinado local e 

detectados no ano da 

avaliação  

Denominador: casos novos de 

hanseníase residentes no 

mesmo local e diagnosticados 

no ano da avaliação  

Bom: > 90%  

Regular: 75 a 89,9%  

Precário: < 75%  

Fonte: Ministério da Saúde, 2009. 
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Os indicadores foram construídos com dados populacionais determinados com base 

nas estimativas populacionais utilizadas na publicação “Saúde Brasil 2012” – Paraíba. 
50 

Concernente à análise dos dados, foram utilizadas as técnicas de análise de variância e 

de comparações múltiplas para paragonar a evolução dos índices propostos ao longo dos anos 

de observação. 

Por fim, visando caracterizar associação entre as variáveis sociodemográficas e 

clínicas, segundo detecção de casos por exame de contato e/ou busca espontânea foram 

utilizadas as variáveis: faixa etária (< 15 anos, entre 15 e 19 anos, entre 20 e 29 anos, entre 30 

e 39 anos, entre 40 e 49 anos, 50 anos ou mais); sexo (masculino, feminino); raça (branca, 

preta, amarela, parda, indígena); escolaridade (analfabeto, 1ª a 4ª série, ensino fundamental, 

ensino médio, ensino superior); número de nervos afetados (nenhum, um, entre 2 e 3, 4 ou 

mais); forma clínica (indeterminada, tuberculóide, dimorfa, virchoviana); grau de 

incapacidade no diagnóstico (grau 0, grau I, grau II); classificação operacional (paucibacilar, 

multibacilar); baciloscopia (positiva, negativa). 

As variáveis foram analisadas para o recorte de duas subcategorias: uma com o total 

de casos diagnosticados como “Modo de detecção de caso novo” na ficha do Sinan, 

assinalado com o número 4 correspondendo à opção “Exame de contato”; e o outro contendo 

os casos diagnosticados pelas demais formas (encaminhamento, demanda espontânea, exame 

de coletividade, outros modos). Isto posto, que o contato se dá pelo contato intimo e 

prolongado, o que torna esse convívio uma situação de risco para o desenvolvimento da 

doença. 

Atinente à análise dos dados, estes foram analisados a partir da construção de tabelas 

cruzadas com aplicação de teste Qui-quadrado e teste Exato de Fisher, para verificar possíveis 

associações dos fatores examinadas com a ocorrência dos casos novos da doença, bem como 

caracterizar os doentes. Ressalte-se que o nível de significância utilizado nas decisões dos 

testes estatísticos foi de 5% (p<0,05).  

 De acordo com o determinado pela Resolução 466/12
49

, foram garantidos o 

anonimato e confidencialidade das informações obtidas, assim como todas as demais 

prerrogativas, sendo o projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde / UFPB, como subprojeto de uma pesquisa mais abrangente intitulado 

“Perfil epidemiológico dos doentes de Hanseníase na Paraíba: 2001 – 2011”, com o número 

n° 203.485, CAAE 11076312.1.0000.5188 (Anexo C). 
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4 RESULTADOS 

 

A pesquisa constou de 10.476 casos notificados de hanseníase no Sinan-NET. Destes 

6.161 no P1 (2001-2006) e 4.315 no P2 (2007 – 2011), o que representa a princípio uma 

redução de 42,7% de casos entre os períodos. 

Para analise da associação entre as variáveis sociodemográficas e clínico-

epidemiológicas nas séries temporais 2001-2006 e 2007-2001 foram construídas as Tabelas 

1,2 e 3, bem como as Figura 1, 2 e 3.  

Concernente à caracterização sociodemográfica, a Tabela 1 mostra, que, em geral, há 

uma associação (p<0,05) entre as variáveis medidas (faixa etária, sexo, raça, escolaridade, 

número de lesões, número de nervos afetados, forma clínica, grau de incapacidade no 

momento do diagnóstico, classificação operacional, baciloscopia, tipo de alta) e os recortes 

temporais, Isso significa dizer que as proporções avaliadas para as variáveis do perfil 

sociodemográfico dos pacientes diferem entre os dois recortes temporais. São salientes os 

achados para variável raça, cujo percentual de casos não avaliados/ignorados decresce 

consideravelmente para o P2. 

Dentre as variáveis apresentadas, a escolaridade assume destaque, apresentando 

alterações eloquentes em seus padrões, em que, no P1, os casos de 1ª e 4ª séries e ensino 

fundamental somavam 78,6%; enquanto que para o P2, embora tenha surgido casos de 

analfabetismo (ausentes no P1), os percentuais estatísticos referentes à baixa escolaridade 

(analfabetos, 1ª a 4ª série, ensino fundamental) continuam totalizando maioria (61,8%) dos 

casos. Outro destaque remete para a faixa etária, em que ambos os períodos estudados 

acometem a faixa economicamente ativa, porém, no P1, há um destaque para os casos até 19 

anos, que apresenta uma queda significativa no P2. O inverso ocorre com os casos de 50 anos 

ou mais.  
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Tabela 1 - Perfil sociodemográfico dos casos de hanseníase para os recortes temporais de P1 

e P2. Paraíba, 2001 – 2011. 

Perfil 

P1 

2001-2006 (n=6161) 

P2 

2007-2011 (n=4315) Significância 

(Valor-p) 
Freq. % Freq. % 

Idade (média ± DP) 40,20  ±  19,64 43,07 ± 19,27 p
(3)

 = 0,0000 

Faixa Etária 
     

< 15 anos 510 8,28 276 6,40 

p
(1)

 = 0,0000 

Entre 15 e 19 anos 548 8,89 228 5,28 

Entre 20 e 29 anos 1137 18,45 718 16,64 

Entre 30 e 39 anos 949 15,40 740 17,15 

Entre 40 e 49 anos 988 16,04 708 16,41 

50 anos ou + 2029 32,93 1645 38,12 

Sexo 
     

Masculino 2960 48,04 2201 51,01 
p

(1)
 = 0,0029 

Feminino 3201 51,96 2114 48,99 

Raça 
     

Branca 1499 24,33 1243 28,81 

p
(2)

 = 0,0000 

Preta 504 8,18 475 11,01 

Amarela 111 1,80 55 1,27 

Parda 2246 36,46 2337 54,16 

Indígena 3 0,05 21 0,49 

Não avaliado/Ignorado 
(*)

 1798 29,18 184 4,26 

Escolaridade 
     

Analfabeto - - 462 10,71 

p
(2)

 = 0,0000 

1ª a 4ª série 2453 39,81 1381 32,00 

Ensino fundamental 2392 38,82 826 19,14 

Ensino médio 483 7,84 516 11,96 

Ensino superior - - 147 3,41 

Não avaliado /Ignorado 
(*)

 833 13,52 983 22,78 

Fonte: Dados Sinan, 2014. 

(1) Teste de associação de qui-quadrado 

(2) Teste exato de Fisher  

(3) Teste t para diferença de médias 

(*) Os testes estatísticos não consideraram essas informações 
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A Figura 1 apresenta graficamente os resultados acima, com vistas a facilitar o 

entendimento dos resultados. 

Figura 1 - Perfil sociodemográfico dos casos de hanseníase para os recortes temporais de P1 

e P2. Paraíba, 2001-2011. 

  

  
Fonte: Elaboração Própria. Paraíba, 2014. 

Alusivo à tipificação clínico-epidemiológica, as variáveis apresentadas na Tabela 2 e 

3, mostram valores estatísticos significativos (valores-p < 0,05) para os recortes temporais P1 

e P2. Em especial, é possível observar que o número médio de lesões difere 

significativamente entre os períodos estudados, passando de 3,5 lesões, em média, no P1, para 

5,5 no P2 um aumento de 57,1%. 

 Se analisadas segundo esquema de importância para classificação operacional, do 

Ministério da Saúde, percebe-se que, para o P1, 74,6% dos casos apresentam até 5 lesões; 

enquanto que, para  P2, este valor decresce para 61,2%, o que representa 21,8% na 

diminuição dos casos, consequentemente os casos com mais de 5 lesões aumentaram 

consideravelmente (75,7%) no P2. 

Concernente à quantidade de nervos afetados, o número de casos sem nervos afetados 

diminuiu drasticamente no P2, já para os casos que tiveram esse dado negligenciado (não 

avaliado/ignorado), foi obedecida a ordem inversa, ou seja, o P2 apresentou um aumento 

bastante significativo em relação ao P1.  
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Embora as variáveis expressas na Tabela 2, sejam de grande relevância, a variável 

avaliação da incapacidade física merece destaque, tendo em vista, sua importância 

epidemiológica para a hanseníase. Nota-se que, para os casos em que a variável foi 

identificada (ou seja, excluem-se os casos não identificados/ignorados), no P1 100,0% 

apresenta grau de incapacidade física I ou II; enquanto que, no P2, há um declínio para 

14,1%, o que representa aproximadamente 2 vezes menos com grau I ou II de incapacidade.  

Ressalta-se entre os achados os valores percentuais significativos que a variável grau 

de incapacidade apresenta de exiguidade, uma vez que, 54,5% para P1, e 43,8% para P2, dos 

casos, não tiveram a informação registrada ou mesmo ignorada.  

Tabela 2 - Caracterização clínico-epidemiológica, quanto ao número de lesões, nervos 

afetados e GIF dos casos de hanseníase para os recortes temporais de P1 e P2. Paraíba, 2001-

2011. 

Variáveis 

P1 

2001-2006 (6161) 

P2 

2007-2011 (4315) Significância 

(Valor-p) 
Freq. % Freq. % 

Número de lesões     (média ± dp*) 3,52  ±  6,26 5,57 ± 7,66 p
(3)

 = 0,0000 

Nenhuma 1638 26,59 111 2,57 

p
(1)

 = 0,0000 
Uma a cinco 2960 48,04 2532 58,68 

Mais de cinco 1190 19,32 1465 33,95 

Sem identificação/Ignorado 
(*) 373 6,05 207 4,80 

Número de nervos afetados (média ± dp*) 0,44  ±  1,09 0,78 ± 1,53 p
(3)

 = 0,0000 

Nenhum 4544 73,75 1254 29,06 

p
(1)

 = 0,0000 
Um 573 9,30 272 6,30 

Entre 2 e 3 503 8,16 264 6,12 

4 ou + 168 2,73 109 2,53 

Sem identificação/Ignorado 
(*) 373 6,05 2416 55,99  

Avaliação da incapacidade no diagnóstico 
    

Grau zero - - 1814 42,04 

p
(2)

 = 0,0000 Grau I 2529 41,05 440 10,20 

Grau II 270 4,38 169 3,92 

Sem identificação/Ignorado 
(*)

 3362 54,57 1892 43,85  

Fonte: Dados Sinan, 2014. 

(1) Teste de associação de qui-quadrado 

(2) Teste exato de Fisher 

(3) Teste t para diferença de médias 

(*) Os testes estatísticos não consideraram essas informações 
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Continuando a analise das características clinico-epidemiológicas, a Tabela 3 mostra 

que a classificação operacional predominante da doença, no P1, remete para tipo paucibacilar 

(54,2%); enquanto que, no P2, a forma predominante é multibacilar (52,3%). Já em relação à 

forma clínica, embora haja diminuição dos casos inderteminados e tuberculóides no P2 em 

relação ao P1, as demais formas clínicas (dimorfa e virchoviana) não apresentaram aumento 

expressivo. O que acresce significativamente é o numero de casos não informados/ignorados. 

Quanto à baciloscopia, destaca-se o número de ocorrências em que a variável não foi 

informada (65,6% para o P1 e 68,0% para o P2). Por fim, nos dois períodos estudados, a 

maioria dos casos registrados evoluiu para cura, embora seja importante destacar o aumento 

de mais de 100% nos casos de abandono para o P2. 
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Tabela 3 - Caracterização clínico-epidemiológica, quanto à classificação operacional, forma 

clínica, baciloscopia e tipo de alta, dos casos de hanseníase para os recortes temporais de P1 e 

P2. Paraíba, 2001-2011. 

Variáveis 

P1 

2001-2006 (6161) 

P2 

2007-2011 (4315) Significância 

(Valor-p) 
Freq. % Freq. % 

Classificação operacional 
     

Paucibacilar 3343 54,26 2051 47,53 
p

(1)
 = 0,0000 

Multibacilar 2789 45,27 2260 52,38 

Sem identificação/Ignorado (*) 29 0,47 4 0,09  

Forma clínica      

Indeterminada 1419 23,03 682 15,80  

Tuberculóide 1952 31,69 990 22,95 p
(1)

 = 0,0000 

Dimorfa 1660 26,94 1087 25,20  

Virchoviana 989 16,05 649 15,04  

Sem identificação/Ignorado (*) 141 2,29 907 21,01  

Baciloscopia 
     

Positiva 748 12,14 576 13,35 
p

(1)
 = 0,0000 

Negativa 1367 22,19 801 18,56 

Sem identificação/Ignorado (*) 4046 65,67 2938 68,09  

Tipo de alta 
     

Cura 4586 74,44 3402 78,84 

p
(2)

 = 0,0000 

Transf. p/ mesmo município 81 1,31 72 1,67 

Transf. p/ outro município 63 1,02 108 2,50 

Transf. p/ outro Estado 195 3,17 42 0,97 

Transf. p/ outro país 67 1,09 2 0,05 

Óbito - - 68 1,58 

Abandono 184 2,99 296 6,86 

Erro de diagnóstico 91 1,48 56 1,30 

Transf. não especificada - - 7 0,16 

Sem identificação/Ignorado (*) 894 14,51 262 6,07  

Fonte: Dados Sinan, 2014. 

(1) Teste de associação de qui-quadrado 

(2) Teste exato de Fisher 

(3) Teste t para diferença de médias 

(*) Os testes estatísticos não consideraram essas informações 
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A figura 2 resume graficamente os dados apresentados nas Tabelas 2 e 3. 

Figura 2 - Caracterização clínico-epidemiológica dos casos de hanseníase para os recortes 

temporais de P1 e P2. Paraíba, 2001-2011. 

  

  

  

 

 

Fonte: Elaboração Própria. Paraíba, 2014.  
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Visando uma caracterização da evolução temporal, segundo indicadores 

epidemiológicos e operacional, da endemia da hanseníase no estado da Paraíba no 

período de 2001 a 2011, foram construídos a Tabela 4 e as Figuras 3, 4 e 5.  

Tabela 4 - Evolução temporal da hanseníase na Paraíba no período 2001-2011. Paraíba, 2001-

2011. 

Ano 

Coeficiente de detecção 

anual de casos novos 

(100.00 hab.) 

Proporção de casos de 

hanseníase com grau II de 

incapacidade física 

avaliada no diagnóstico 

dentre os casos novos 

Proporção de casos novos 

de hanseníase com 

incapacidade física avaliada 

no diagnóstico dentre os 

casos novos 

  Valor % Classificação Valor % Classificação Valor % Classificação 

2001 24,11 Muito alto 13,39 Alto 55,32 Precário 

2002 25,43 Muito alto 9,24 Médio 55,89 Precário 

2003 26,96 Muito alto 7,12 Médio 54,56 Precário 

2004 26,13 Muito alto 9,31 Médio 43,78 Precário 

2005 29,09 Muito alto 10,82 Alto 44,13 Precário 

2006 27,18 Muito alto 6,93 Médio 23,40 Precário 

2007 23,31 Muito alto 5,88 Médio 55,74 Precário 

2008 21,42 Muito alto 7,87 Médio 59,34 Precário 

2009 27,18 Muito alto 6,93 Médio 56,27 Precário 

2010 23,31  Muito Alto 5,88 Médio 59,43 Precário 

2011 21,42 Muito Alto 7,87 Médio 55,24 Precário 

2012* 18,83 -- 5,57* -- 51,19* -- 

2013* 18,83 -- 5,08* -- 51,19* -- 

2014* 18,83 -- 4,60* -- 51,19* -- 
Fonte: Dados Sinan, 2014. 

* Valores projetados 
 

Quanto ao coeficiente de detecção anual de casos novos por 100.000 habitantes 

(Indicador 1), que mede a força de morbidade, magnitude e tendência da doença, verifica-se 

uma linha ascendente (Figura 3) entre os anos de 2001 a 2005, com tendência de queda a 

partir de 2006, no entanto, a classificação, segundo parâmetros, permanece de muito alta 

endemicidade (20,00 a 39,99/100.000) para o período analisado. Para as projeções 2012-2014, 

o padrão visualizado é de queda branda e estabilização do indicador. 
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Figura 3 - Evolução temporal da hanseníase na Paraíba no período 2001-2011 com projeções 

para 2012, 2013 e 2014, para o Indicador 1. Paraíba, 2001-2011. 

 
Fonte: Elaboração Própria. Paraíba, 2014. 

Avaliando a proporção de casos de hanseníase com grau II de incapacidade física 

avaliada no diagnóstico dentre os casos novos (Indicador 2) que mede a efetividade das 

atividades de detecção oportuna e/ou precoce de casos, visualiza-se, na Figura 4, uma 

tendência variável, porém, com classificação considerada de média efetividade (de 5% a 9,9 

%) a partir de 2006. Para as projeções 2012-2014, observa-se uma tendência de redução deste 

indicador. 
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Figura 4 - Evolução temporal da hanseníase na Paraíba no período 2001-2011 com projeções 

para 2012, 2013 e 2014, para o Indicador 2. Paraíba, 2001-2011 

 

Fonte: Elaboração Própria. João Pessoa, 2014. 

Por fim, relativa proporção de casos novos de hanseníase, com incapacidade física 

avaliada no diagnóstico dentre os casos novos (Indicador 3), que avalia a qualidade do 

atendimento nos serviços e resultados das ações dos programas, nos anos avaliados, os 

parâmetros podem ser descritos como precário (Precário: < 75%), porém para o ano de 2006, 

é observada uma baixa acentuada, no número de GIF avaliados, e tendência de estabilização a 

partir de 2007 (Figura 5).  
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Figura 5 - Evolução temporal da hanseníase na Paraíba no período 2001-2011, com projeções 

para 2012, 2013 e 2014, para o Indicador 3. Paraíba, 2001-2011. 

 
Fonte: Elaboração Própria. Paraíba, 2014. 
 

Para caracterizar a associação entre as variáveis sociodemográficas e clínicas, 

segundo detecção de casos por exame de contato e/ou busca espontânea, foram 

construídas as Tabelas 5 e 6.  

Dentre as formas de detecção dos casos de hanseníase, 335 (3,2%) casos foram através 

de exame de contato, 9.040 (86,3%) pelas demais categorias (encaminhamento, demanda 

espontânea, exame de coletividade, outros modos) e 1101 (10,50%) não tiveram dado 

informado no preenchimento da FIN. Pertinente ás variáveis que se associam ao 

desenvolvimento da doença, as Tabelas 5 e 6 mostram que, com exceção do nível de 

escolaridade e do grau de incapacidade física, as demais variáveis avaliadas 

(sociodemográficos e/ou clínicas) não possuem associação estatística significativa (p > 0,05) 

com o desenvolvimento da hanseníase.  

Na Tabela 5, a variável escolaridade reporta para o P2 uma diminuição nos casos com 

baixa escolaridade e consequentemente aumento no número de casos com melhor situação 

escolar (ensino médio e ensino superior). 

A Tabela 6 mostra que 36,1% dos casos detectados como exame de contato 

apresentam grau I ou II de incapacidades no momento do diagnóstico, enquanto que nas 

demais formas de detecção, este valor decresce para 32,8%. 
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Tabela 5 - Fatores sociodemográficos associados ao desenvolvimento da hanseníase, segundo 

modo de detecção de caso novo. Paraíba, 2001-2011. 

Perfil 

Modo de detecção 
Significância 

(Valor-p) 
Exame de contato (n=335) Outras formas (n=9040) 

Freq. % Freq. % 

Faixa Etária 
     

< 15 anos 29 8,66 678 7,50 

p
(1)

 = 0,1479 

Entre 15 e 19 anos 34 10,15 665 7,36 

Entre 20 e 29 anos 54 16,12 1619 17,91 

Entre 30 e 39 anos 67 20,00 1446 16,00 

Entre 40 e 49 anos 45 13,43 1453 16,07 

50 anos ou + 106 31,64 3179 35,17 

Sexo 
     

Masculino 164 48,96 4461 49,35 
p

(1)
 = 0,9114 

Feminino 171 51,04 4579 50,65 

Raça 
     

Branca 73 21,79 2390 26,44 

p
(2)

 = 0,1651 
Preta 31 9,25 840 9,29 

Amarela 8 2,39 144 1,59 

Parda 160 47,76 3947 43,66 

Indígena 1 0,30 17 0,19 

Sem identificação/Ignorado 
(*)

 
62 18,51 1702 18,83 

 

Escolaridade 
     

Analfabeto 6 1,79 400 4,42 

p
(2)

 = 0,0341 

1ª a 4ª série 116 34,63 3312 36,64 

Ensino fundamental 120 35,82 2773 30,67 

Ensino médio 29 8,66 859 9,50 

Ensino superior 2 0,60 127 1,40 

Sem identificação/Ignorado 
(*)

 
62 18,51 1569 17,36   

Fonte: Dados Sinan, 2014. 

(1) Teste de associação de qui-quadrado     
(2) Teste exato de Fisher 

     
(*) Os testes estatísticos não consideraram essas informações 
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Tabela 6 - Fatores clínicos associados ao desenvolvimento da hanseníase, segundo modo de 

detecção de casos novos. Paraíba, 2001-2011. 

Variáveis 

Modo de detecção 

Significância 

(Valor-p) 

Exame de contato 

(n=335) 
  Outras formas (n=9040) 

Freq. % Freq. % 

Número de nervos afetados 
    

Nenhum 187 55,82 5034 55,69 

p
(1)

 = 0,1822 
Um 39 11,64 712 7,88 

Entre 2 e 3 28 8,36 652 7,21 

4 ou + 9 2,69 238 2,63 

Sem identificação/Ignorado 
(*)

 72 21,49 2404 26,59 
 

Forma clínica 
     

Indeterminada 74 22,09 1830 20,24 

p
(1)

 = 0,8694 
Tuberculóide 93 27,76 2544 28,14 

Dimorfa 85 25,37 2369 26,21 

Virchowiana 50 14,93 1405 15,54 

Sem identificação/Ignorado 
(*)

 33 9,85 892 9,87 
 

Avaliação da incapacidade 
    

Grau zero 44 13,13 1534 16,97 

p
(2)

 = 0,0002 Grau I 117 34,93 2562 28,34 

Grau II 4 1,19 403 4,46 

Sem identificação/Ignorado 
(*)

 170 50,75 4541 50,23 
 

Classificação operacional 
     

Paucibacilar 178 53,13 4674 51,70 
p

(1)
 = 0,6565 

Multibacilar 157 46,87 4335 47,95 

Sem identificação/Ignorado 
(*)

 0 0,00 31 0,34 
 

Baciloscopia 
     

Positiva 42 12,54 1131 12,51 
p

(1)
 = 0,6979 

Negativa 74 22,09 1833 20,28 

Sem identificação/Ignorado 
(*)

 219 65,37 6076 67,21   

Fonte: Dados Sinan, 2014. 

(1) Teste de associação de qui-quadrado     
(2) Teste exato de Fisher 

     
(*) Os testes estatísticos não consideraram essas informações 

 

 

51 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 DISCUSSÃO 

 

O perfil dos portadores de hanseníase na Paraíba, não difere muito do perfil 

apresentado em outros estudos brasileiros, apesar de expor algumas particularidades. Para o 

período de 2001 a 2011, pode ser observado que a hanseníase atinge de forma mais acentuada 

a faixa etária economicamente ativa dos 20 aos 49 anos 
51-52

, o sexo feminino 
53-54

, cor parda 

55
, com níveis de escolaridade baixos 

53,56
, apresentando até 5 lesões 

57
, sem nervos afetados, 

classificação tuberculóide seguida pela dimorfa 
53

, GIF I, classificação paucibacilar 
57-58

, e 

com baciloscopia negativa. 

A associação entre as variáveis sociodemográficas e clínicas mostra mudanças 

significativas (p< 0,05) entre os dois períodos na Paraíba (Tabela 1 e 2). Sobre a faixa etária, 

ressalta-se a diminuição de 29,3%, para o P2, nos casos em menores de 15 anos, importante 

indicador epidemiológico, por retratar o poder ativo da doença no meio, ou seja, por 

representar circuitos de transmissão operantes 
59

. Em contrapartida, o acréscimo de casos com 

50 anos ou mais, também no P2, remete a uma situação em que a doença geralmente se 

manifesta vários anos após o contato com o doente. 
60 

Por ser considerada uma doença do jovem e do adulto, devido ao longo período de 

incubação pelo bacilo de Hansen, um acréscimo nos registros de casos na faixa etária menor 

de 15 anos, evidencia uma deficiência na vigilância e no controle da doença. 
61

 Os achados 

para esse banco de dados, corroboram para uma diminuição na cadeia de transmissão do 

bacilo, para o P2, e apontam uma melhora na eficiência da vigilância e controle da doença no 

Estado. 

A distribuição dos casos, de acordo com o sexo, inverteu os valores predominantes 

entre os períodos estudados, ou seja, para o P1, a maioria dos casos foram do sexo feminino; e 

para o P2, masculino (Figura 1). Segundo relatório da Organização Mundial de Saúde 
9
, 

embora a hanseníase afete ambos os sexos, em vários países, entre eles Índia e Indonésia, os 

homens são afetados com mais frequência do que as mulheres, muitas vezes na proporção de 

2:1. Deve ser salientado que a preponderância masculina em hanseníase não é universal e há 

áreas, particularmente na África, onde há ocorrência de hanseníase é igual nos dois sexos, ou, 

ocasionalmente, até mesmo uma prevalência maior no sexo feminino. No âmbito nacional, 

entre 2001 e 2009, os coeficientes de detecção de casos novos de hanseníase por 100.000 

habitantes, foram mais expressivos em homens. 
36 

Etnicamente é difícil observar nos estudos sobre hanseníase uma justificativa para as 

prevalências encontradas, talvez pelo fato desta variável ser influenciada pelas características 
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raciais de cada localidade. Assim, a predominância das raças pardas para esse estudo, pode 

estar atrela ao maior número de indivíduos com essa etnia no Brasil.  

Entre 2001 e 2009, a proporção de casos de hanseníase nas populações 

autodenominadas branco e parda supera as demais, desde 2002. Para a raça preta também 

pode ser observado um aumento de casos. Nota-se que com os movimentos sociais pela 

igualdade étnica/racial têm estimulado as pessoas a declararem sua condição de cor, o que 

pode influenciar esse indicador. 
16 

Quanto ao nível de escolaridade, os resultados apontam que para o P1 o percentual de 

casos com baixo nível de escolaridade representava 78,6%, decrescendo no P2 (61,8%), ou 

seja, uma redução de 27,1%, embora que, para esse tenha havido registro de casos de 

analfabetismos, fato não ocorrido no P1. Ainda assim, o modelo encontrado segue os achados 

literários, os quais justificam a associação do baixo nível educacional com o fato de que essa 

população apresenta também menores estratos de renda e, portanto, compartilham muitos 

outros contextos sociais, incluindo a falta de educação para a saúde e acesso aos cuidados de 

saúde. 
62 

No estudo de Ikehara et al. 
63

, a relação de indivíduos que possuem limitação das 

atividades e baixa escolaridade é considerada significante, assim, quanto menor o estudo e 

maior a dificuldade socioeconômica, maior tende a ser a limitação física, nos pacientes com 

hanseníase. Com base nessa informação, é preocupante observar os valores percentuais 

(13,5% para o P1 e 22,7% para o P2) dos casos que não tiveram a variável escolaridade 

informada nos arquivos do Sinan, pois remete a uma negação da importância deste dado. É 

importante ressaltar ainda que esta informação é influência diretamente no planejamento das 

ações de educação em saúde e sensibilização da comunidade. 

Concernente ao número de lesões, verifica-se que, no P2, há um aumento de 75,7% 

nos casos com mais de 5 lesões, em relação ao P1, e para o número de casos sem troncos 

nervosos afetados, houve um decréscimo (Tabela 2). Esses dados remetem para a presença da 

forma mais agressiva da doença no P2.  

Gonçalves et al. 
17

 referem que, entre outros fatores, a quantidade de nervos afetados 

apresenta associação com a evolução do GIF. Assim sendo, o alto percentual de casos 

(55,9%) sem registro/ignorado no P2, para a variável „número de troncos nervosos avaliados‟, 

aponta como um fator negligenciado no preenchimento das FIN. 

Um aspecto importante envolvido na capacidade operacional dos serviços de 

atendimento á hanseníase é a realização da avaliação de grau de incapacidade física no 

momento do diagnóstico. Na avaliação deste indicador, os resultados apresentam um 

54 



decréscimo no número de casos com GIF I ou II (somando-se os valores para o GIF I e GIF 

II) para o P2 de 3,2 vezes em relação ao P1, sendo um indicador de relevância por esboçar 

atuação precoce dos serviços de saúde no diagnóstico da doença.  

Entretanto, cabe ressaltar que, para os dois períodos estudados, a porcentagem de 

casos notificados que não tiveram essa informação registrada (54,5% no P1 e 43,8% para o 

P2), considera-se elevada, comprometendo a fidedignidade dos achados, fato semelhante é 

apontado na pesquisa desenvolvida por Nascimento et al. 
55

 

Relativo à classificação operacional da hanseníase, os resultados assumem valores 

inversamente proporcionais para os espaços temporais estudados (P1 e P2), revelando a 

preponderância dos casos multibacilares para o período mais recente (2007-2011) (Figura 2), 

o que, segundo Lima et al. 
64

, remete-nos á perspectiva de que a estrutura de combate á 

hanseníase está trabalhando de maneira estática, com uma demanda passiva de pacientes já 

antigos. 

Para a variável forma clínica, os valores de maior relevância dizem respeito ao 

aumento expressivo no número de casos para os quais a informação não foi 

registrada/ignorada (Tabela 3 e Figura 2). Este evento pode estar atrelado à preponderância 

que a classificação operacional tem para o sistema de saúde brasileiro, em relação à 

classificação de Madri 
22

, o que pode justificar que nem todos os casos sejam classificados de 

acordo com a forma clínica pelos profissionais de saúde. 

Ainda em relação à forma clínica, é possível observar que no P1 predominam as 

formas paucibacilares (indeterminada e tuberculóide), enquanto que, para o P2, acentuam-se 

as formas multibacilares (dimorfa e virchoviana) (Tabela 3). Em estudo desenvolvido por 

Ikehara et al. 
63

, foi possível encontrar significância entre as formas multibacilares e a 

presença de deficiências e limitação de atividades física, mostrando a importância do 

diagnóstico precoce, e portanto, que incluem casos nas formas iniciais da doença. 

Relativo à baciloscopia, também é passível de observação uma alta taxa de exiguidade 

(65,6% para o P1 e 68,0% para o P2), porém de menor importância epidemiológica, visto que 

o diagnóstico da hanseníase é baseado essencialmente no exame dermatoneurológico, e os 

exames laboratoriais são prioritários apenas em casos de dúvida ou nos serviços que 

dispuserem do mesmo. 
22

  

Por fim, o tipo de alta mais frequente (para a evolução temporal da doença) foi através 

da cura (Figura 2), entretanto há diferenças significativas entre o P1 e P2 para o número de 

casos que abandonaram o tratamento, com aumento de mais que 100% para P2. Sabe-se que o 

abandono do tratamento implica em maior risco de transmissão dos casos bacilíferos 
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detectados e não tratados adequadamente. Assim, dá-se continuidade à cadeia de transmissão 

que havia sido interrompida com o início do tratamento medicamentoso, risco de 

desenvolvimento de incapacidades físicas e deformidades e, por conseguinte, o estigma social 

e a discriminação contra as pessoas afetadas e suas famílias. 
65 

Em 1986, foi proposta pela primeira vez uma meta para a eliminação da hanseníase, 

que deveria ocorrer até o ano 2000. Neste meio tempo (1991), os 122 países mais endêmicos, 

incluindo o Brasil, assumiram compromisso com uma meta correspondente a menos de 1 caso 

novo diagnosticado para cada 10.000 habitantes. Desde então, a incidência e prevalência da 

doença em níveis mundiais têm diminuído drasticamente, de tal forma, que atualmente, 

apenas para 3 países, a doença ainda não alcançou a meta de eliminação em nível nacional, 

embora a maioria destas nações continuem trabalhando para a redução da prevalência em 

nível subnacional, ou seja, em estados/províncias e/ou departamentos.
66

 O Programa Nacional 

de Controle da Hanseníase (PNCH) instituiu, desde 2008, a apresentação dos coeficientes de 

detecção por 100.000 habitantes para facilitar a realização de análises comparativas com 

outras doenças. 
67 

Neste estudo, os coeficientes de detecção da hanseníase por 100.000 hab. se 

apresentam com parâmetros de classificação muito alto para todo o período estudado (Tabela 

4) e com discretas flutuações de um ano para o outro, remetendo á força de morbidade e 

magnitude da doença no Estado paraibano, bem como a dificuldade de controle da doença que 

mantém parâmetros bastante destoantes do recomendado pela OMS.  Esses dados corroboram 

com a situação do Brasil, que apresentou um leve declínio a partir do ano de 2006, com 

propensão a estabilização, o mesmo observado para a região Nordeste.
66

 A situação endêmica 

da Paraíba alerta para a necessidade de incremento de ações que visem à intensificação na 

detecção precoce de casos, que se considerada a possibilidade de sub-notificação de casos, 

será ainda maior a dimensão da doença.  

Entre as estratégias recomendadas pelo Ministério da Saúde para diminuição na 

detecção de casos de hanseníase, pode-se citar a descentralização do diagnóstico e tratamento 

dos casos. 
6
 Cunha et al. 

33
, avaliando os indicadores da hanseníase e as estratégias de 

eliminação da doença, verificaram uma influência positiva dessa estratégia de 

descentralização relacionada ao incremento da detecção de casos novos. O acesso facilitado 

da assistência aos portadores da doença, em todo o município pode ampliar a precocidade do 

diagnóstico e, consequentemente, reduz o número de pacientes incapacitados.  

Além do alto número de casos de hanseníase, que determinam a doença como 

problema de saúde pública, o seu potencial incapacitante pode interferir na fase produtiva e na 
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vida social do paciente, determinando perdas econômicas e traumas psicológicos. Essas 

incapacidades têm sido responsáveis pelo estigma e discriminação dos doentes. A avaliação 

do grau de incapacidade física dos pacientes no diagnóstico da doença é de suma importância 

e imprescindível para fins epidemiológicos, sendo uma das formas mais eficazes de avaliar a 

precocidade do diagnóstico de hanseníase. Quanto maior a proporção e a intensidade da 

incapacidade no momento do diagnóstico, mais se configura a detecção tardia da doença.
 68 

No que se refere ao Brasil, espera-se que o país apresente queda do CGD (coeficiente 

geral de detecção) de 35% até o ano de 2015. Consolidados epidemiológicos demonstram que 

entre 2008 e 2012 houve redução de 18%, sem se considerar o efeito acumulado desta queda. 

Todas as regiões brasileiras apresentaram redução deste indicador nos últimos cinco anos 

(2008-2012), com exceção da região Centro-Oeste. 
66

 Isto posto, os dados deste estudo segue 

os padrões nacionais. 

A figura 4 mostra que a proporção de incapacidade grau II, no momento do 

diagnóstico, apresenta picos nos anos de 2001 e 2005, bem como declives nas demais séries 

temporais, mas se mantém dentro do limiar (5 a 9%) considerado de média efetividade a partir 

de 2006, indicando assim, uma detecção tardia da hanseníase no Estado da Paraíba. 

 As projeções realizadas para os anos de 2012-2014 mostram tendência de diminuição 

no coeficiente em questão, assim, em um contexto no qual se tem investido nas ações de 

detecção e na melhoria dos sistemas de informação, fala a favor da melhoria do acesso da 

população aos serviços de saúde, do diagnóstico precoce e, consequentemente, da redução da 

endemia oculta. O resultado desse indicador dá suporte ao planejamento e à organização da 

rede de atenção para oferta das ações de prevenção de incapacidades e reabilitação. 
36

  

O último indicador avaliado diz respeito à proporção de casos novos de hanseníase 

com grau de incapacidade física avaliada no diagnóstico dentre os casos novos (Tabela 4), que 

verifica a qualidade do atendimento nos serviços de saúde e monitora os resultados das ações 

do Programação de Ações em Vigilância em Saúde (PAVS). Para este indicador, a Paraíba 

apresenta situação de precariedade no espaço temporal estudado, destacando-se o ano de 2006 

que sofre um declive considerável (Gráfico 5), e mesmo a partir de 2007, quando inicia-se 

uma tendência de estabilização, os parâmetros não ultrapassam 59,4% de GIF avaliados no 

diagnóstico.  

A proporção de casos novos de hanseníase com algum grau de incapacidade física 

avaliada no diagnóstico, na Paraíba, remete a um desempenho muito baixo em relação aos 

níveis nacionais. Em se tratando de Brasil, o mesmo indicador vem se aproximando dos 90% 

recomendados pelo Ministério da Saúde, variando de 84,7% em 2001 para 88,6% em 2012. 
14
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Silva Sobrinho et al. 
40

, em trabalho envolvendo a sensibilização e capacitação de 

profissionais de saúde para o diagnóstico de incapacidades na hanseníase, afirmam que, 

durante a avaliação dos pacientes, juntamente com a equipe de enfermagem em cada 

município, observou-se que muitos profissionais desconheciam a técnica de avaliação e 

classificação do grau de incapacidade e a sua importância como estratégia de prevenção, fato 

evidenciado pela pouca quantidade de pacientes avaliados pelos serviços locais de saúde e o 

relevante número de sequelados. 

Nesse sentido espera-se que os profissionais de saúde intensifiquem a realização dessa 

avaliação e que não ignorem o campo referente a esse dado na ficha de notificação de caso de 

hanseníase. A avaliação do grau de incapacidade física, além de auxiliar na estimativa da 

situação epidemiológica, é utilizada como indicador de controle da hanseníase. 
56 

Os dados referentes aos três indicadores acima representados assumem papel de 

destaque preocupante, quando se leva em consideração o número de planos e programas 

criados como estratégias para melhorar e ampliar a qualidade da assistência aos pacientes com 

hanseníase. Em nível mundial, pode-se referenciar o Plano Estratégico para Eliminação da 

Hanseníase 2000-2005 e a Estratégia Global para Maior Redução da Carga da Hanseníase e 

a Sustentação das Atividades de Controle da Hanseníase 2006-2010, ambos têm por princípio 

cardeal que o controle da doença é o "controle da morbidade", a detecção oportuna de novos 

casos, seu tratamento com poliquimioterapia, a prevenção de incapacidades e a reabilitação. 

Segundo a OMS: 

A ênfase continuará sendo a provisão de serviços de diagnóstico e 

tratamento equitativamente distribuídos, financeiramente exequíveis e 

facilmente acessíveis. Não há, por enquanto, ferramentas ou 

informações novas que justifiquem qualquer mudança significativa na 

estratégia. 
6:8 

Em nível nacional, destaca-se o Plano integrado de ações estratégias de eliminação 

da hanseníase e outras doenças para 2011-2015, que continua apontando a necessidade de 

parcerias para aumentar o acesso da população às informações em saúde, diagnóstico precoce 

e principalmente a possibilidade de uma atenção integral. 
8
 

 Ainda que distante do esperado, a Estratégia 2006-2010, que dispõe, entre outros 

fatores, sobre o incentivo da adoção de planos voltados para as especificidades de cada 

país/Estado/município, pode ser uma justificativa para a discreta melhora observada a partir 

de meados de 2006, nos três indicadores avaliados nesse estudo (Tabela 4). 

No Brasil, o controle da endemia ainda representa um verdadeiro desafio para as 

autoridades sanitárias. A eliminação da hanseníase, como problema de saúde pública, requer o 
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cumprimento rigoroso das medidas de vigilância epidemiológica, estabelecidas pelo MS, que 

prioriza, dentre outros aspectos, a vigilância dos contatos domiciliares. 
69

 

A busca ativa dos doentes configura-se como uma das principais estratégias para que 

se consiga identificá-los nas fases iniciais da hanseníase, e engloba o exame dos comunicantes 

e de coletividade. O primeiro, também denominado exame de contatos, refere-se à avaliação 

dos indivíduos que residem ou tenham residido com o doente nos últimos 5 anos, sendo este o 

grupo de maior risco para contrair a doença. 
70 

Na Paraíba, para o presente estudo, pode ser observado que 335 casos novos (3,2%) 

foram diagnosticados a partir de exames de contato (Tabela 6). Esse dado se encontra abaixo 

dos percentuais apresentados em outras localidades brasileiras, como observado por Lanza et 

al.
70

, Camello
71 

e Garcia et al.
72

,
 

que encontraram valores de 8,6%, 16,7% e 35,3% 

respectivamente. A menor proporção de casos detectados por exame de coletividades e de 

contatos sugere passividade dos serviços de saúde. Acredita-se que a baixa proporção de 

casos diagnosticados, através da busca ativa, seja indicativa de que os serviços de saúde locais 

não têm se mostrado atentos à relevância dessa forma de detecção dos casos de hanseníase. 
44 

Lana et al. 
73

, referem que o baixo percentual de casos diagnosticados através de 

exames de contato aponta a necessidade de intensificação das ações de vigilância 

epidemiológica, uma vez que  pode contribuir para o diagnóstico precoce, evitando assim o 

acúmulo de casos não detectados. Afirmação complementada por Garcia et al. 
72

 conclui, a 

partir de um estudo geográfico, que a ocorrência da hanseníase entre contatos domiciliares e 

de vizinhança aponta o domicílio como a menor unidade espacial de área de risco para a 

transmissão da doença.
 

Todos os portadores de hanseníase foram primeiramente comunicantes, portanto são 

considerados de importância epidemiológica significativa em termos de endemia e passam a 

se tornar um grupo de risco vulnerável do ponto de vista da cadeia do processo infeccioso. 
74 

Analisando a associação entre as variáveis (sociodemográficas e clínicas) e o modo de 

detecção de caso novo (exame de coletividade x demais formas de detecção – 

encaminhamento, demanda espontânea, coletividade e outros formas), constata-se nesse 

estudo que, excetuando-se o nível de escolaridade e o GIF, as demais variáveis não possuem 

associação estatística (p > 0,05) (Tabela 5 e 6).  

Em relação ao grau de escolaridade, observa-se que os casos detectados através de 

exame de contato, ou seja, busca ativa pelo serviço de saúde, possuem nível de escolaridade 

mais baixo do que os pacientes detectados pelas demais formas. Isto posto, é permissível 
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inferir que, uma maior escolaridade favorece o indivíduo a buscar o serviço de hanseníase, 

revelando uma resposta positiva ás campanhas de educação/informação em saúde.  

Cunha et al. 
33

,
 
em pesquisa realizada no município de Duque de Caxias (Rio de 

Janeiro), discutem que a realização de campanhas frequentes, com distribuição de panfletos e 

outras atividades educativas junto à comunidade, a partir das unidades básicas de saúde, pode 

ser benéfica através da melhoria do conhecimento sobre a doença por parte da população 

local, e isso talvez influencie no aumento da detecção de casos com a forma indeterminada, 

que é a forma mais inicial da doença. 

Lanza et al.
75

, descrevendo sobre ações de controle da hanseníase no Vale do 

Jequitinhonha, enfatizam em seus resultados que a realização frequente de campanhas de 

sensibilização da comunidade pode contribuir para o comparecimento voluntário às unidades 

de saúde na presença de sinais e sintomas dermatológicos, favorecendo assim a realização de 

diagnóstico precoce.  

 Quanto ao GIF (Tabela 6), percebe-se que as incapacidades (I ou II) no momento do 

diagnóstico, estão mais presentes nos casos detectados por exame de contato, refletindo o 

diagnóstico tardio desses pacientes pelas equipes de saúde.  

 Dessunti et al. 
76

,
 
em pesquisa sobre o controle dos contatos no município de 

Londrina-PR, em um período de dez anos (1996-2005), apresentaram entre seus resultados 

que dentre os contatos de casos confirmados de hanseníase registrados, apenas metade 

(51,0%) passou por avaliação dermatoneurológica, sendo que 183 apresentavam algum sinal 

sugestivo de hanseníase, dos quais 120 não concluíram a investigação. 

 Os mecanismos de transmissão da hanseníase ainda estão sob investigação, contudo 

sabe-se que o contato íntimo e prolongado com indivíduos acometidos pela doença tornam 

essa população mais vulnerável ao adoecimento 
14,22

. Assim sendo, a investigação adequada 

dos contatos contribui para a interrupção da cadeia de transmissão da hanseníase, pois trata 

precocemente os casos diagnosticados, evitando a disseminação do bacilo e a instalação de 

incapacidades. Conclui-se, portanto, há necessidade vigorosa de aprimoramento e extensão 

das coberturas destinadas a essa população. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo mostrou que existem diferenças significativas no perfil da 

hanseníase ao longo dos anos (2001 a 2011) estudados. De maneira geral, os índices relativos 

à doença vêm diminuindo, porém de forma lenta, o que faz com que se apresentem muito 

acima das metas estimadas pela OMS. 

Os dados analisados mostram que, entre anos de 2001 a 2011, houve uma diminuição 

dos casos de hanseníase na população menor de 15 anos, inversão da predominância feminina 

para masculina, queda nos casos com baixa escolaridade, aumento no número de lesões, 

nervos afetados e formas multibacilares da doença, bem como no número de casos em 

abandono. Portanto, para o estudo em questão, a situação da hanseníase na Paraíba remete a 

uma situação estática, com demanda passiva de casos antigos, embora alguns pontos, como a 

queda nos menores de 15 anos, indiquem uma diminuição na cadeia de transmissão. 

Quanto à avaliação pelos indicadores epidemiológicos e operacionais, foram 

visualizadas taxas de detecção de muito alta endemicidade, detecção tardia da doença e 

precariedade no atendimento realizado pelos serviços de saúde. Muitos fatores podem ter 

influenciado esta situação, como a falta de preparo dos profissionais para realizar o exame 

dermatoneurológico e reconhecer a hanseníase, passividade dos serviços da atenção básica na 

busca de casos, dificuldade no processo de descentralização da atenção a hanseníase, entre 

outros tantos fatores que não foram avaliados nesse estudo. 

Tendencialmente para o período analisado, a hanseníase tem mostrado queda de seus 

indicadores epidemiológicos, contudo a situação da endemia na Paraíba destoa 

consideravelmente dos padrões sugeridos pela Organização Mundial de Saúde. 

Embora a situação não pareça favorável, as projeções realizadas para os anos 2012-

2014, mostram tendências de decréscimo e estabilização dos indicadores, sendo importante 

ressaltar que, embora lentamente, estes já se apresentam em declínio a partir de meados de 

2006 (para os três indicadores avaliados), remetendo, portanto, á necessidade de avaliações 

mais curtas dos programas e das estratégias utilizadas, com vistas e se corrigirem os erros e a 

reorganização das ações de descentralização em saúde. 

Outro aspecto muito relevante diz respeito ao número de casos diagnosticados através 

do exame de contatos, em que os achados desse estudo remetem mais uma vez á necessidade 

prioritária de uma maior atuação dos serviços de saúde, na busca ativa dos casos e na 

disseminação de informações básicas à população. 
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Os dados apresentados por essa análise alertam para a necessidade determinada pelo 

MS de intensificar as atividades de controle, como a busca ativa, com exames de contato para 

melhorar o diagnóstico precoce. Deve-se considerar, também, a influência dos fatores 

socioculturais na manutenção dessa endemia. 

 A formalização de boletins epidemiológicos realizados pelo Governo da Paraíba, bem 

como a facilitação do acesso de profissionais de saúde a sua distribuição podem ser 

consideradas um início operativo para que se realizem ações específicas para nossa realidade. 

Atenta-se também a primordialidade da atenção que a hanseníase não possui em um país tão 

endêmico como o nosso, chegando a tal ponto de ser considerada, uma doença negligenciada 

pela Organização Mundial de Saúde. 

Torna-se preponderante enfatizar, para este estudo, as limitações encontradas durante 

o seu desenvolvimento, que se reportam ao processo de coleta de dados, restrito aos 

consolidados das fichas de notificação do Sinan, as quais ainda apresentam considerável 

contingente de informações não avaliadas/faltosas/ignoradas, comprometendo a eficácia de 

algumas inferências.  

Contudo, de maneira geral, foi permissível consubstanciar muitos aspectos descritivos 

que envolvem a endemia da hanseníase na Paraíba, de forma a facilitar ou simplesmente, 

promover uma olhar mais audacioso sobre a necessidade de trabalhos que foquem as 

prioridades do nosso município, com vista à obtenção de uma melhora cada vez mais 

significativa para a situação epidemiológica vigente. 

Muito ainda tem a ser feito pela realidade brasileira e paraibana no que tange á 

situação epidemiológica da hanseníase, contudo esta só poderá ser transformada quando 

passarmos a olhá-la com mais humanidade, respeitando a força de sua morbidade e 

promovendo convenientemente estratégias de combate que abarquem muito mais que planos 

traçados didaticamente.  

Neste ponto, vale questionar também a atuação das universidades e instituições de 

ensino junto às unidades básicas de saúde e hospitais referência no cuidado ao paciente com 

hanseníase. É necessário ainda, realizar estudos que avaliem o programa de assistência ao 

portador de hanseníase no município e a identificação e análise do processo de trabalho das 

equipes envolvidas. As pesquisas tendem a revelar problemas e sugestões de soluções, a 

realimentação que as informações podem trazer para os serviços são importantes para a 

resolutividade e capacitação dos profissionais de saúde. 
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ANEXO A –  Ficha Individual de Notificação - Hanseníase 
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ANEXO B – Dicionário de Dados Sinan-Net 
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