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RESUMO 

 

UCHOA, R.E.M.N. Incapacidades físicas por hanseníase no período de 2001 a 2011 no 

estado da Paraíba. 2014. 80f. Dissertação (Mestrado). Centro de Ciências da Saúde, 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

 

Introdução: A hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção 

causada pelo Mycobacterium leprae. O bacilo tem a capacidade de infectar grande número de 

indivíduos, no entanto poucos adoecem, o que decorre não apenas de suas características 

intrínsecas, mas, sobretudo, de sua relação com o hospedeiro e o grau de endemicidade do 

meio, entre outros aspectos. Visto que a hanseníase realmente trata-se de um problema de 

saúde pública, apresentando elevada incidência não apenas no Brasil como também em outros 

países e pode acarretar danos físicos e o comprometimento funcional, é válida a realização de 

estudos que identifiquem a prevalência das deficiências e incapacidades, bem como as áreas 

de maior concentração destas, de forma a direcionar ações mais específicas pelos órgãos e 

profissionais de saúde no sentido de atuar preventivamente e conter o avanço de complicações 

decorrentes do diagnóstico e intervenções tardias. Objetivos: Identificar o perfil dos casos de 

hanseníase com incapacidades físicas diagnosticados na Paraíba, entre os anos de 2001 a 

2011; Determinar a prevalência das incapacidades físicas em pacientes hansênicos no período 

de 2001 a 2011 no estado da Paraíba; Identificar o padrão espacial da ocorrência de 

incapacidades físicas por hanseníase no estado da Paraíba. Metodologia: Estudo 

epidemiológico, retrospectivo e de base documental, a partir dos casos de hanseníase 

notificados pelo Sinan no Estado da Paraíba no período de 2001 a 2011. Para o estudo foram 

selecionados todos os casos diagnosticados de hanseníase na Paraíba que apresentaram grau 

de incapacidade física I ou II no momento do diagnóstico, registrados no período, 

correspondendo a um total de 3.408 casos. Para análise dos dados foram obtidas distribuições 

absolutas e percentuais, além de técnicas de estatística inferencial. O projeto aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde / UFPB, como subprojeto de 

uma pesquisa mais abrangente intitulada “Perfil epidemiológico dos doentes de Hanseníase 

na Paraíba: 2001 – 2011”. Resultados: Os resultados mostraram que dos 3.408 casos de 

hanseníase que apresentaram algum grau de incapacidade física, 2969 remetem para o GIF I e 

439 para o GIF II. Encontrou-se uma proporção geral de 65,2% de incapacidades instaladas 

no momento do diagnóstico. Para os casos que apresentaram incapacidade física a maioria dos 

pacientes com GIF I são mulheres (53,7%); baciloscopia negativa (68,5%); forma clínica 

tuberculóide (34,2%); uma lesão (30,6%) e sem nervos afetados (80,7%). Os casos com GIF 

II são em maioria do sexo masculino (67,2%); com baciloscopia negativa (50,2%), 

classificação do tipo dimorfa (45,3%), além de estarem associados com dez lesões ou mais 

(33%), embora sem qualquer nervo afetado (50,4%).Concernente à distribuição espacial da 

hanseníase na Paraíba os resultados evidenciaram altas taxas de detecção nas microrregiões de 

Cajazeiras, Guarabira, Esperança, Itaporanga, João Pessoa e Seridó Oriental. Apenas a 

microrregião do Seridó Ocidental não teve registrados casos de incapacidade física. 

Conclusão: Considerando a situação atual da saúde na Paraíba e a avaliação dos achados do 

estudo, verifica-se que ainda há muito a ser trilhado nas esferas municipal, estadual e federal 

de saúde concernente ao controle da hanseníase, contudo a identificação de população 

vulnerável, a utilização das técnicas de geoprocessamento e o empenho dos profissionais são 

notadamente, ferramentas de grande poder para favorecer a reversão do panorama 

identificado. 

Descritores: Hanseníase. Epidemiologia. Estatísticas de Sequelas e Incapacidade. 
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ABSTRACT 

 

UCHOA , R.E.M.N. Physical disabilities by leprosy in the period from 2001 to 2011 on 

state of Paraíba 2014. 80f. Thesis (Master).Center for Health Sciences, Federal University of 

Paraíba, João Pessoa.  

Introduction: Leprosy is a chronic granulomatous disease, from infection caused by 

Mycobacterium leprae. The bacillus has the ability to infect large numbers of individuals, 

however few sick that these properties are not only a function of its intrinsic characteristics 

but depend mainly on their relationship with the host and degree of endemicity of the 

environment, among other aspects. Since leprosy is really about is a public health problem, 

with high incidence not only in Brazil but worldwide, which causes physical harm and hence 

functional impairment, it is valid to conduct studies to identify the prevalence of disabilities 

and disabilitie, as well as the areas of highest concentration of these in order to target more 

specific actions by health professionals. Objectives: To identify the profile of leprosy cases 

diagnosed with physical disabilities in Paraíba, between the years 2001-2011 ; To determine 

the prevalence of physical disability in leprosy patients in the period 2001 to 2011 in the state 

of Paraíba; Identify spatial patterns of occurrence of leprosy by physical disabilities in the 

state of Paraíba , between the years 2001-2011. Methodology: We conducted an 

epidemiological study of temporal, retrospective and documentary based series, from the 

leprosy cases reported by Sinan in the state of Paraíba in the period 2001-2011.  Selected for 

the study were all new cases of leprosy, who had physical disability I and / or II at diagnosis, 

registered in the period from 2001 to 2011, diagnosed in the state Paraíba, corresponding to a 

total of 3,408 cases detected in the period. For data analysis, absolute and percentage 

distributions (descriptive statistical techniques) were obtained, and inferential statistical 

techniques. The approved by the Center for Health Sciences/UFPB Research Ethics 

Committee, as subproject of a larger research entitled "Epidemiological profile of leprosy 

patients in Paraíba: 2001 - 2011" project, with the number n° 203 485, CAAE 11076312.1 

.0000.5188. Results: This study showed that of the 3,408 cases of leprosy who had some 

degree of physical disability ( I or II ) , 2969 refer to the GIF I and 439 to GIF II . We found 

an overall prevalence of 65,2% of disability installed at diagnosis with media endemicity 

parameters for cases with GIF II ( 8,4% ) . For all variables studied were no statistically 

significant differences between grades I and II disability. Concerning the spatial distribution 

of leprosy in Paraíba results show high detection rates in the regions of CajazeirasGuarabira 

Hope Itaporanga ,João Pessoa and Eastern Seridó . Only micro Western Seridó had no 

reported cases of physical disability. Conclusion: Considering the current state of health in 

Paraíba studied and reviewed the findings of the study suggest that there is a long period to be 

followed in municipal, state and federal health , what concerning the control of leprosy , 

however the identification of vulnerable population , the use of GIS techniques and 

commitment of professionals are notably large power tools to change this situation. 

 

DESCRIPTORS: Leprosy. Epidemiology. Statistics on Sequelae and Disability. 



11 
 

 

RESUMEN 

Uchôa, R.E.M.N. Análisis de lasdiscapacidades físicas de la lepra enel período de 2001 a 

2011 enel estado de Paraíba. 2014. 80f. Tesis (Master). Centro de Ciencias de laSalud , de 

laUniversidad Federal de Paraíba, João Pessoa. 

Introducción: La lepra es una enfermedadgranulomatosa crónica, lainfección causada por el 

Mycobacterium leprae . El bacilo tienelacapacidad de infectar ungran número de individuos , sin 

embargo algunos enfermos que estas propiedades no sonsólo una función de sus características 

intrínsecas , pero dependen principalmente de surelaciónconelhuésped y el grado de 

endemicidaddelmedio ambiente , entre otras aspectos . Dado que la lepra es realmente acerca de 

un problema de salud pública, con una alta incidencia no sóloen Brasil, sino en todo el mundo, 

que causa daños físicos y deterioro funcional, por lo tanto, es válido para llevar a cabo estudios 

para identificar laprevalencia de ladiscapacidad y ladiscapacidad, así como las áreas de 

mayorconcentración de éstos , a fin de orientar acciones más específicas por parte de 

profesionales de lasalud. Objetivos: Identificar el perfil de los casos de lepra diagnosticados 

condiscapacidades físicas en Paraíba, entre losaños 2001-2011; Para determinar laprevalencia de 

ladiscapacidad física enlos pacientes de lepra enel período de 2001 a 2011 enel estado de Paraíba; 

Identificar lospatronesespaciales de laocurrencia de lepra por discapacidad física enel estado de 

Paraíba , entre losaños 2001-2011. Metodología: Hemosllevado a cabo unestudio epidemiológico 

de la serie temporal , retrospectivo y con base documental , a partir de los casos de lepra 

notificados por Sinanenel estado de Paraíba, enel período 2001-2011. seleccionados para 

elestudiofueron todos losnuevos casos de lepra , que tenían que ladiscapacidad física y / o II al 

momento del diagnóstico, registradas enel período de 2001 a 2011, diagnosticados enel estado 

Paraíba , que corresponde a un total de 3.408 casos detectados enel período. Para elanálisis de 

losdatos, se obtuvieronlasdistribuciones absolutas y porcentuales (técnicas de estadística 

descriptiva ) , y las técnicas estadísticas inferenciales . La aprobación por el Centro de 

Investigación Comité de Ética Ciencias de laSalud / UFPB , como subproyecto de investigación 

más amplio titulado " Perfil epidemiológico de los enfermos de lepra en Paraíba: 2001 - 2011 " 

delproyecto, conel número n ° 203 485, CAAE 11.076.312,1.0000.5188 . Resultados: Este 

estudiomostró que de los 3.408 casos de lepra que tuvieronalgún grado de discapacidad física (I o 

II), 2969 se refieren al GIF I y 439 a GIF II. Se encontró una prevalencia general de 65,2 % de la 

discapacidad instalado el momento del diagnóstico, conparámetros de media endemicidad para 

casos con GIF II ( 8,4%). Para todas lasvariablesestudiadas se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grados I y II discapacidad . Encuanto a ladistribución 

espacial de la lepra enlos resultados de Paraíba muestran altos índices de detecciónenlasregiones 

de Cajazeiras Guarabira Hope Itaporanga, João Pessoa y Seridó Este. Sólo micro Seridó 

occidentaltuvoningún caso de discapacidad física. Conclusión: Teniendoencuentael estado actual 

de lasaluden Paraíba estudió y revisólos resultados delestudiosugieren que existe un largo período 

que debeseguirseenlasalud municipal, estatal y federal, lo que se refiere al control de la lepra, sin 

embargo, laidentificación de poblaciónvulnerable, el uso de técnicas de SIG y compromiso de 

losprofesionalessonnotablemente grandes herramientas eléctricas para cambiar esta situación. 

 

DESCRIPTORES: Lepra.Epidemiología.Estadísticas de Secuelas y Discapacidad. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização e Justificativa 

 

A Hanseníase é considerada endêmica em alguns países no mundo, estando a Índia e o 

Brasil com os maiores índices da doença, com 134.752 e 33.303 casos novos notificados em 

2012, respectivamente. Compromete com maior frequência pessoas do sexo masculino na 

faixa etária que varia de 13 a 50 anos (BRASIL, 2008; OPAS/OMS, 2010; BATISTA et al., 

2011; WHO, 2013). 

Epidemiologicamente, as estatísticas mostram que houve um declínio no número de 

casos novos da doença detectados mundialmente verificando-se que enquanto no ano de 2005 

foram registrados 299.036 mil casos, em 2012 houve redução para 232.857 mil. 

Acompanhando a tendência de redução mundial, no Brasil, em 2005, foram notificados 

38.410 novos casos esse número diminuiu para 33.303 mil em 2012. Apesar do Brasil 

apresenta índices que ACOMPANHAM a tendência de redução (13,3%), esses foram 

menores do que o encontrado no cenário mundial (22,1%). Na Paraíba foram confirmados 

para o ano de 2012, 826 casos novos de hanseníase (WHO, 2013, DATASUS, 2013). 

  Com vistas à eliminação da Hanseníase como problema de saúde pública, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) lança planos para implementar  ações de saúde em 

períodos de tempo definidos. Por não alcançar todos os objetivos propostos, estes são  

reformulados e ampliados, sendo o mais recente a “Estratégia Global aprimorada para redução 

adicional da carga da hanseníase (2011-2015)”,que apresentam entre estando entre suas metas 

a redução em nível mundial do coeficiente de prevalência para menos de um doente em cada 

10.000 habitantes, além da melhora na cobertura dos serviços prestados e a redução de novos 

casos de hanseníase com deformidades visíveis ou grau de incapacidade física II, em cada 

100.000 habitantes, para 35% em relação ao ano de 2010 (OMS/OPAS, 2010; WHO, 2013). 

Para a OMS (2005, p.7) “A hanseníase é a principal causa de incapacidade física 

permanente entre as doenças infectocontagiosas” com reconhecido estigma fazendo com que 

pessoas por ela acometidas apresentem necessidades marcantes de reabilitação ao longo de 

suas vidas. Dessa forma, o alto grau incapacitante tem sido a maior problemática da 

hanseníase que acaba interferindo no trabalho, na realização das atividades de vida diária 

(AVD`s) bem como no aspecto psicológico (LOCKWOOD; SUNEETHA, 2005; AQUINO et 

al., 2003). 
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Entre as incapacidades físicas decorrentes da hanseníase, especificamente pela lesão 

do sistema nervoso periférico, pode-se afirmar que a fraqueza muscular associada a 

contraturas e deformidades em membros superiores e inferiores são encontradas com 

freqüência, limitações estas que interferem na vida pessoal, social e psicológica dessas 

pessoas (OMS/OPAS, 2010). 

Ikehara et al. (2010) confirmou em seu estudo que as atividades diárias das pessoas 

afetadas pela hanseníase são substancialmente reduzidas, estando associadas a sequelas como 

as algias em membros superiores e inferiores, hipoestesia de mãos e pés, deformidades nas 

mãos e limitação da amplitude de movimento (ADM). Atualmente, a cura da doença 

prevalece, mas a atenção e o cuidado ao paciente no que diz respeito à prevenção de 

incapacidades devem ser contínuos e não necessariamente interrompidos no momento da alta 

medicamentosa, afinal, a piora e a gravidade das lesões podem comprometer a qualidade de 

vida desses pacientes. 

Um marco na evolução da prevenção de incapacidades no Brasil data de 1974, quando 

o Ministério da Saúde sistematizou a qualificação de profissionais centrados na prevenção de 

incapacidades e incorporou às ações de prevenção medidas de controle da hanseníase.  

Posteriormente houve a integração da reabilitação o que reflete positivamente na abordagem 

da pessoa com hanseníase nos serviços de saúde (VIRMOND, 2008). 

Nesse processo de prevenção, é preciso ter o empenho da equipe multidisciplinar, 

onde a atuação do fisioterapeuta é ampla e de fundamental importância desde a realização de 

atividades educativas para melhor orientar a comunidade quanto à doença e suas 

complicações e avaliação do paciente até o processo de prevenção de incapacidades e 

reabilitação, visto que este profissional está apto para utilização de recursos terapêuticos que 

auxiliam os pacientes a adquirirem uma nova condição física e ajudá-los a se reinserir na 

sociedade (LIMA et al., 2010). 

Estudos como o de Vieira et al. (2012) concluem que tanto o diagnóstico quanto as 

rotinas de tratamento fisioterápicas ainda são realizados de maneira tardia, ocasionando 

dificuldades no processo de reabilitação e sérias implicações no quadro funcional dos sujeitos 

com hanseníase. 

No bojo dessas implicações, em 2010, Ramos e Souto afirmaram que cerca de 20% de 

todos os novos casos apresentam algum grau de incapacidade física no momento do 

diagnóstico, e outros 15% irão desenvolvê-las mesmo que todas as ações de saúde sejam 

realizadas adequadamente, seja no tratamento das neurites, dos estados reacionais e mesmo 

com a poliquimioterapia. Diante disso, o acompanhamento do profissional fisioterapeuta 
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torna-se indispensável antes, durante e após o tratamento medicamentoso ou quimioterápico 

atuando nas fases de prevenção e reabilitação. 

Ressalta-se que prevenir incapacidades em hanseníase significa estabelecer 

diagnóstico e tratamento precoces dos casos com atuação multidisciplinar, posto que quanto 

mais precocemente detectados, mais rápido iniciam-se o tratamento e as ações de diligência 

para que sejam evitadas as sequelas causadas pela doença. 

Visto que a hanseníase realmente trata-se de um problema de saúde pública, 

apresentando elevada prevalência não apenas no Brasil e que acarreta danos físicos e, por 

consequência,  comprometimento funcional, é válida a realização de estudos que identifiquem 

a prevalência das deficiências e incapacidades, bem como as áreas de maior concentração 

destas, de forma a direcionar ações mais específicas pelos profissionais de saúde.  Com vistas 

a auxiliar nesse processo, torna-se fundamental o mapeamento das incapacidades oriundas da 

hanseníase para os casos diagnosticados na Paraíba. 

Diante do exposto, questiona-se: Qual a proporção das incapacidades físicas nos casos 

notificados de hanseníase ocorridos na Paraíba entre os anos de 2001 a 2011? Qual o perfil 

clínico dos pacientes com incapacidades físicas decorrentes da hanseníase? ; Qual o padrão 

espacial da ocorrência de incapacidades físicas por hanseníase no estado da Paraíba? 

Sendo assim, este trabalho almeja subsidiar ações que objetivem prevenir e reabilitar 

pacientes que possuem limitações e/ou deformidades físicas decorrentes da hanseníase, com o 

intuito de amenizar os danos advindos das sequelas desta doença e assim trazer melhorias na 

qualidade de vida dos pacientes. 
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1.2 Objetivos  

 Determinar a proporção de casos com incapacidades físicas em pacientes 

hansênicos no estado da Paraíba no período de 2001 a 2011; 

 Identificar o perfil clínico dos pacientes com incapacidades físicas decorrentes da 

hanseníase; 

 Identificar o padrão espacial da ocorrência de incapacidades físicas por hanseníase 

no estado da Paraíba entre os anos de 2001 a 2011. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Aspectos clínicos e epidemiológicos 

A hanseníase é uma doença sistêmica infectocontagiosa causada por uma bactéria 

denominada MycobateriumLeprae, um patógeno intracelular obrigatório que infecta com 

maior frequência o endotélio vascular e apresenta grande afinidade pelo sistema nervoso 

periférico, em particular pelas células de schwann, induzindo assim ao processo de 

desmielinização do nervo acometido (WHO, 2013b; BRASIL, 2009; CHACHA et al., 2009). 

A fisiopatologia da doença se dá através da junção de dois fatores: Uma infecção 

crônica causada pelo bacilo que leva a uma resposta imune sistêmica seguida da neuropatia 

periférica iniciada pela infecção e consequente inflamação do nervo levando ao 

desenvolvimento da neurite (MENDONÇA et al., 2008). 

As manifestações cutâneas da hanseníase, bem como as manifestações neurológicas, 

viscerais, oculares e otorrinolaringológicas, dependem essencialmente da capacidade 

defensiva do organismo infectado, uma vez que o grau de resistência deste frente ao M. leprae 

é o fator preditivo para desencadear as manifestações clínicas, o quadro histopatológico, a 

evolução e o prognóstico (BERNARDES et al., 2009). 

A doença afeta diretamente as células da pele, mucosas das vias aéreas superiores, 

olhos, vísceras abdominais, linfonodos, medula óssea, testículos e ovários e os nervos 

periféricos, com maior frequência os nervos trigêmeo (V par craniano), facial (VII par 

craniano),ulnar, mediano, radial, fibular comum e o nervo tibial (BRASIL, 2008a; 

OPROMOLLA, 2003; GARBINO et al., 2003). 
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A neuropatia presente na hanseníase tem característica mista envolvendo as fibras 

nervosas sensitivas (alteração da sensibilidade dolorosa, térmica e tátil), motoras e do sistema 

nervoso autônomo, sendo assim, quando a doença não é detectada e/ou tratada precocemente, 

traz como consequências deformidades físicas e incapacidades permanentes (BRASIL, 2008a; 

GARBINO et al., 2003).   

A transmissão ocorre através das vias respiratórias por meio de aerossóis infectados 

eliminados ao tossir, espirrar ou falar, associada ao contato direto e prolongado com o doente 

sem tratamento, podendo o período de incubação durar em média de dois a cinco anos. 

Alguns fatores podem aumentar o risco de adquirir a doença como viver em regiões 

endêmicas, condições socioeconômicas desfavoráveis, saúde e moradia precárias e residir 

com um elevado número de pessoas (OMS, 2005; BRASIL, 2008a; MENDONÇA et al,2008).                                   

 

                   

Fig 2: Lesões dos nervos periféricos 
FONTE: MANUAL DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008. 
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Para fins de diagnóstico é importante conhecer e classificar as formas de hanseníase. 

Uma primeira classificação, a Sul-americana, divide a hanseníase em quatro tipos: 

Indeterminada e Tuberculóide que apresentam como manifestações clínicas áreas de pele com 

alteração da sensibilidade térmica, dolorosa e tátil, manchas hipocrômicas anestésicas ou 

hipoestésicas, placas eritematosas, comprometimento de troncos nervosos e mono ou 

polineuropatias. A Virchowiana em que as lesões têm limites imprecisos com 

comprometimento de nervos, ossos, articulações e órgãos e a Dimorfa que se mostra por 

lesões “esburacadas” e nestas também há o comprometimento de nervos periféricos. Uma 

segunda classificação, e atualmente a mais utilizada, é a Operacional, proposta pelo programa 

nacional de controle da hanseníase como forma de simplificar o diagnóstico da doença. Esta é 

subdividida em dois tipos:Paucibacilar (PB) e Multibacilar (MB). A PB apresenta uma menor 

morbidade com no máximo cinco lesões de pele de coloração pálida ou avermelhada 

associada à perda de sensibilidade no local. É comum em doentes que apresentam resistência 

ao bacilo, pois possui uma carga bacilar diminuída não sendo suficiente para transmissão da 

doença. Nestes casos o resultado da baciloscopia é negativo.O segundo tipo é classificado 

como Multibacilar (MB) tendo como característica várias lesões de pele (acima de cinco) 

associadas a nódulos e placas, sendo esta forma a fonte de transmissão da doença.  Em alguns 

casos há acometimento da mucosa nasal e de nervos periféricos levando ao surgimento de 

incapacidades, pois o risco de lesões nervosas nos tipos MB torna-se bem maior. As formas 

Multibacilares apresentam bacilos ácido-álcool-resistentes (BRASIL, 2002; GOMES et al., 

2005; LOBO et al, 2011; FINEZ; SALOTTI, 2011). 

De acordo com a OMS/OPAS (2010) considera-se um caso de hanseníase a pessoa 

que apresentar sinais clínicos característicos da doença e necessitar de poliquimioterapia 

(PQT).  

Coura, (2005) relata que os sinais e sintomas mais freqüentes são lesões de pele 

hipocrômicas ou avermelhadas com sensibilidade alterada (sinal mais comum de hanseníase), 

presença de nervos espessados e/ou dolorosos, parestesia e/ou paresia em mãos e pés e 

presença de feridas ou queimaduras indolores. As lesões cutâneas manifestam-se em forma de 

placas, máculas, tubérculos, pápulas, nódulos, infiltração e eritema cutâneo já as alterações 

nervosas aparecem através do aumento, diminuição ou ausência de sensibilidade associada ao 

comprometimento da força muscular nas extremidades. Alterações sistêmicas também 

aparecem através de artralgias, rinite, rouquidão, edema de extremidades, entre outras. 

O diagnóstico da Hanseníase é clínico e tem por base o aparecimento de pelo menos 

um destes sinais cardinais: lesão(ões) da pele hipocrômicas ou avermelhadas com alteração de 



19 
 

 

sensibilidade, comprometimento nervoso com espessamento neural associado à perda da 

sensibilidade e diminuição da força muscular e presença de bacilos álcool- ácido- resistente 

(BAAR) (OMS/OPAS, 2010). 

O tratamento é realizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) através da 

poliquimioterapia, sendo preconizado o uso dos corticosteróides, em particular a prednisona, 

administrada por via oral. Em alguns casos neurológicos de difícil controle, em que a 

sintomatologia é mais grave, ou em pacientes em uso prolongado de corticosteróides orais 

sem apresentar melhora do quadro clínico pode ser indicada a pulsoterapia, em que a 

medicação será aplicada de forma intravenosa, obtendo assim uma resposta mais rápida, 

sendo, no entanto realizada em centros especializados. A duração mínima para o tratamento é 

de seis meses, para os casos Paucibacilares e um ano, para os casos Multibacilares.  

(GARBINO, 2003; OMS/OPAS, 2010). 

O diagnóstico precoce, o tratamento específico e o acesso à informação constituem 

elementos indispensáveis ao controle da hanseníase como problema de saúde pública.  

A endemia hansênica ainda prevalece, chamando a atenção para a Ásia e as Américas 

que apresentam os maiores índices de prevalência da doença, com 125.167 e 33.926 casos 

respectivamente no primeiro trimestre de 2013, chamando à atenção para a Índia que se 

encontra em primeiro lugar no cenário mundial seguida do Brasil. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), foram notificados 16 países 

no mundo com mil ou mais casos de hanseníase no ano de 2012. A Índia é responsável pela 

maior taxa de incidência da doença, com 134.752 casos novos, acompanhada do Brasil com 

33.303 casos notificados, em particular, nas regiões Norte, com a maior concentração de casos 

novos, apresentando um valor médio incidente de 69,40/100.000 habitantes, seguida das 

regiões Centro-Oeste, com uma média de 60,77/100.000 e Nordeste com a média de 

35,48/100.000hab. No mesmo ano no estado da Paraíba foram confirmados 723 casos novos 

de hanseníase (DATASUS, 2013; BRASIL, 2008; BRASIL, 2011; WHO, 2013). 

Estatísticas relacionadas aos casos de hanseníase no Brasil e mais especificamente na 

Paraíba mostram que houve uma redução significante no coeficiente de prevalência que se 

encontra em 1,5 casos/10.000 habitantes e 1,4 casos/10.000 habitantes respectivamente, 

porém as ações para eliminação da doença ainda devem ser constantes no estado por este ser 

considerado região de média endemicidade segundo indicadores epidemiológicos 

preconizados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2002; BRASIL, 2011; DATASUS 2013). 

Em relação aos graus de incapacidade física (GIF), em particular o GIF II, que atua 

como um importante indicador da qualidade dos serviços de saúde através da detecção 
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precoce dos casos de hanseníase, foram diagnosticados 14.409 casos com GIF II no mundo 

para cada 100.000 habitantes no ano de 2012, representando um aumento de 0,23/100.000 no 

ano de 2010, para 0,25/100.000. Dentre estes, 2.420 estão no continente Americano com 

2.234 casos apenas no Brasil (WHO, 2013). Na Paraíba, foram diagnosticados para o ano de 

2012, 253 casos novos com incapacidades, sendo 200 GIF I e 53 GIF II, perfazendo um total 

de 33,8% dos casos confirmados (DATASUS, 2013). 

Visto que as deficiências e incapacidades advindas da hanseníase ainda são uma 

constante torna-se importante uma melhoria na qualidade dos serviços prestados a esta 

população no que diz respeito ao diagnóstico e intervenção precoce, direcionando o paciente a 

um serviço de reabilitação de modo a amenizar ou diminuir as limitações funcionais e 

possíveis seqüelas decorrentes da hanseníase.  

 

2.2 Incapacidades físicas e Atuação da fisioterapia 

 

Segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), este termo refere-se a 

todas as funções corporais, atividades e participação, enquanto incapacidade é um termo 

abrangente para deficiência (problema no funcionamento ou estrutura do corpo, como desvios 

e perdas significativas); limitação de atividade (dificuldade para realizar atividades da vida 

diária) e restrição da participação social (problemas que uma pessoa pode experienciar ao se 

envolver em situações da vida diária). Por fim define-se por Incapacidade por qualquer 

limitação, restrição ou impedimento da realização de alguma função pelo paciente 

(OMS/OPAS, 2010). 

Os meios de prevenção de incapacidades mais importantes são o diagnóstico e 

tratamento precoce, antes do surgimento das lesões nervosas, prevenindo assim o 

aparecimento das deficiências e diminuindo os custos do processo de reabilitação. As técnicas 

de reabilitação devem ser ministradas durante o tratamento e após a cura, com o intuito de 

evitar a instalação dedeficiências (NARDI, 2006; GONÇALVES et al, 2009; OMS/OPAS, 

2010). 

O paciente com hanseníase deve ser avaliado no momento do diagnóstico e cura 

quanto à presença de incapacidades, de acordo com escore estipulado pelo Ministério da 

Saúde. Esta avaliação se mostra importante para a equipe de saúde, em particular para o 

profissional fisioterapeuta, pois facilita o conhecimento das deficiências bem como direciona 

as atividades que devem ser realizadas (BRASIL, 2008; OMS/OPAS, 2010). 
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O escore varia de zero a dois, sendo avaliados olhos, mãos e pés. No Grau 0 nenhuma 

incapacidade é encontrada; no grau 1 há diminuição ou perda de sensibilidade na córnea, 

mãos e/ou pés e por fim no grau 2 há presença de lesões e/ou deformidades visíveis como 

lagoftalmo, dificuldade para fechar os olhos, cegueira, úlceras, pé caído e mão em garra. Vale 

salientar mais uma vez a importância do diagnóstico e tratamento precoce como forma de 

prevenir as lesões nervosas uma vez que os danos neurais mais recentes, presentes há menos 

de seis meses, conseguem normalizar-se com maior frequência através do uso de corticóides 

(BRASIL, 2008; OMS/ OPAS, 2010).  

Outra modalidade de avaliar o grau de incapacidade é a graduação EHF (olhos, mãos e 

pés). Este modo nos dá um somatório total e isolado das incapacidades para cada parte do 

corpo, logo, quanto mais incapacidades forem diagnosticadas maior será a pontuação, 

permitindo assim uma avaliação mais fidedigna. O escore pode variar de 0 A 12 (BRASIL, 

2008). 

Esta graduação também pode ser utilizada como um indicador de forma a avaliar o 

desenvolvimento de novas incapacidades durante o tratamento com a poliquimioterapia. O 

aumento dessa graduação indicaria novas incapacidades (OMS/OPAS, 2010). 

Além de subsidiar a conduta fisioterapêutica, os GIF, em particular o GIF2, trazem 

também dados importantes no que diz respeito à melhoria na atenção integral ao paciente com 

hanseníase e ao diagnóstico precoce uma vez que estão relacionados com o tempo da doença 

(BRASIL, 2008; OMS/OPAS, 2010). 

Segundo pesquisa realizada por Gonçalves, Sampaio e Antunes (2009), alguns fatores 

são preditivos na evolução do grau de incapacidade em pacientes com hanseníase sendo eles: 

neurite, número de nervos afetados, tipo de tratamento fisioterapêutico e maior dose de 

medicamento. 

Entre as incapacidades físicas encontradas em pessoas com hanseníase as mais 

freqüentes são a fraqueza muscular associada a contraturas e deformidades em membros 

superiores e inferiores.        
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Fig 3: Comprometimento do nervo Ulnar levando à lesão em Garra inicial 

FONTE: BRASIL, 2008 

 

Nas mãos pode ser vista a deformidade em garra por lesão dos nervos ulnar e mediano 

e a mão caída por lesão do nervo radial (OMS/ OPAS, 2010; MS, 2008; CUNHA, 2012). 

 

 

Fig 4: Comprometimento do nervo Ulnar com lesão em Garra avançada/ 

FONTE: BRASIL, 2008 
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Fig 5: Comprometimento dos nervos ulnar e mediano com lesão em Garra 

avançada. FONTE: BRASIL, 2008 

 

Nos pés pode-se encontrar deformidade em garra dos artelhos por lesão do nervo tibial 

posterior como também o pé eqüino-varo, vulgarmente conhecido como pé caído, por 

paralisia do nervo fibular comum (OMS/ OPAS, 2010; BRASIL, 2008; CUNHA, 2012) 

 

 

Fig 6: Comprometimento do nervo tibial posterior com conseqüente lesão em 

garra dos artelhos/ FONTE: BRASIL, 2008 
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Fig 7:  lesão do nervo fibular comum com deformidade do pé em equino-varo 

FONTE: BRASIL, 2008 

 

O tratamento fisioterapêutico é essencial no processo de reabilitação, pois é através da 

realização de exercícios contínuos associados ao uso da corticoterapia que a função nervosa 

poderá retornar. Geralmente o dano neural poderá ser revertido quando detectado 

precocemente (até seis meses após seu diagnóstico) (OMS/OPAS, 2010). 

Quando já instalada as incapacidades e deformidades, tem-se por opção a reabilitação, 

que inclui a realização da fisioterapia e terapia ocupacional, o uso de órteses e próteses, 

equipamentos de proteção e em casos mais avançados a cirurgia corretiva.  

O processo de reabilitação tem início com a avaliação do paciente, observando o 

espessamento neural através da palpação dos principais nervos acometidos, o trofismo 

muscular, a amplitude dos movimentos articulares, presença de contraturas e/ou 

deformidades, alterações da força muscular e da sensibilidade nos membros superiores e 

inferiores (MOREIRA et al., 2001; BRASIL, 2008; OMS/OPAS, 2010). 

Para uma avaliação mais precisa da força muscular esta deve ser graduada de 0 a 5 

pontos, em que o zero significa perda total da força do músculo e o cinco mostra que a força 

muscular encontra-se normal (ver figura8).  Para também avaliar a sensibilidade das mãos e 

pés de forma mais fidedigna pode-se aplicar um instrumento denominado estesiômetro, em 

que monofilamentos com espessuras diferentes são aplicados na pele do paciente de modo a 

avaliar o déficit sensorial, desde o mais leve até o mais avançado, dentro de seis níveis sendo 

eles: sensibilidade normal, sensibilidade diminuída, sensibilidade protetora diminuída, perda 
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da sensibilidade protetora, sensação de pressão profunda e a perda desta sensação (ver 

figuras 9 e 10) (GARBINO et al., 2003;BRASIL, 2008). 

 

 

 

                                 Fig8: Graus de força muscular. FONTE: MS, 2008 

 

 

                Fig 9: Estesiômetro / FONTE: MS, 2008. 
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Fig 10: Tabela de avaliação da sensibilidade através do estesiômetro / FONTE: MS, 

2008. 

 

São prioridades no processo de reabilitação, melhorar a função motora do paciente que 

se encontra prejudicada, bem como capacitá-lo para o desempenho de suas AVD´s através de 

exercícios adequados para suas limitações e necessidades com o objetivo de prevenir ou 

diminuir encurtamentos, contraturas e deformidades, manter ou recuperar a mobilidade e 

melhorar a força muscular (JENSEN, 2010; ARAÚJO et al., 2012; OMS/OPAS, 2010). 

São realizados exercícios passivos que ajudam a alongar e mobilizar os tecidos moles 

e os exercícios ativos e ativo-assistidos que atuam na melhora do tônus, amplitude de 

movimento e ganho de força, indicados nos casos em que a paresia muscular está presente. Os 

exercícios devem ser contra-indicados nos casos de neurite aguda, traumatismo, úlceras e 

outros processos infecciosos (MS, 2008; GONÇALVES et al., 2009; OMS/OPAS, 2010) 

O uso de órteses também deve ser indicado com o intuito de imobilizar o segmento 

comprometido de forma a prevenir ou corrigir contraturas e deformidades em membros 

superiores e/ou inferiores, alinhar o segmento corporal acometido e principalmente manter a 

função e a amplitude de movimento (ADM) (UMPHRED, 2010). 

Alguns casos não apresentam melhoras com o tratamento ortético como também não 

respondem ao processo de reabilitação evoluindo com perda total da função e possibilidade de 

tratamento cirúrgico. A cirurgia tem por finalidade reduzir ou eliminar a compressão nervosa, 

acabando com a dor e melhorando a função. O processo de reabilitação através da terapia 

física deverá ser continuado após a cirurgia com o objetivo de aliviar a dor, reduzir o edema, 
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manter a amplitude de movimento, melhorar a força muscular e tornar o paciente o mais 

independente possível para que o mesmo seja capaz de desempenhar suas atividades de vida 

diária (AVD`s) (GARBINO et al., 2003; BRASIL, 2008). 

Estudos como o de Rajam et al., (2006) mostraram os resultados do tratamento 

fisioterapêutico antes e após realização de cirurgia de mão, deixando claro a melhora da 

função depois de algumas semanas. Tokars et al (2003) em sua pesquisa com portadores de 

hanseníase também observou que a maioria dos pacientes referiram melhora significativa após 

realização da intervenção fisioterapêutica através de  mobilizações ativas livres e ou passivas, 

técnicas de deslizamento tendinoso e alongamento mioneural, exercícios para melhorar ou 

manter o trofismo e a resistência muscular e reeducação proprioceptiva dos membros 

inferiores e superiores. 

Sob esta perspectiva o fisioterapeuta tem grande importância desde a prevenção até a 

reabilitação, com os objetivos de monitorar a função nervosa através da avaliação 

neurológica, aplicar técnicas preventivas e de tratamento, indicar dispositivos ortéticos e por 

fim promover a melhora na qualidade de vida do paciente (BAMBIRRA, 2004). 

 

 

3 MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudo 

 Estudo epidemiológico, descritivo, retrospectivo e de base documental, realizado a 

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

2001 a 2011. O estudo epidemiológico descritivo tem por objetivo determinar a distribuição 

de doenças segundo tempo, lugar e/ou perfil dos indivíduos, respondendo a questão: como, 

onde e quem adoece? (COSTA e BARRETO, 2003). 

Para análise espacial da ocorrência de incapacidades físicas no estado da Paraíba 

realizou-se também o tipo de estudo ecológico, o qual tem como sua unidade de análise 

grupos populacionais. O estudo foi direcionado para as microrregiões do estado da Paraíba. 

3.2 Definição da área do estudo 

Decidiu-se realizar esta pesquisa a partir de dados relativos ao estado da Paraíba por 

ser uma área prioritária para a eliminação da hanseníase sendo considerada região de média 

endemicidade (1,5 casos para cada 10.000 habitantes no ano de 2011) e por apresentar altos 
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índices de casos com incapacidade física no momento do diagnóstico (33,8% para o ano de 

2012) de acordo com indicadores epidemiológicos preconizados pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2001; BRASIL, 2011; DATASUS, 2013). 

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, 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 (IBGE, 2011) 

3.3 Fonte de dados 

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

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

Notificação (FIN), que são consolidadas pelo Sistema de Informação de Agravos e 

Notificação (SINAN).  

 

3.4 Amostra 

Para o estudo foram selecionados os casos notificados de hanseníase, que 

apresentaram grau de incapacidade física I ou II no momento do diagnóstico, registrados no 

período de 2001 a 2011, no Estado da Paraíba, correspondendo a um total de 3.408 casos 

detectados. 

O período de 11 anos de registro foi escolhido por compreender o espaço temporal em 

que foi 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) 

(BRASIL, 2012). 

3.5 Variáveis  
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Foram delimitadas as variáveis:sexo, grau de incapacidade física avaliado no momento 

do diagnóstico, baciloscopia, forma clínica, número de lesões e número de nervos afetados.  

3.6 Tratamento dos dados alfanuméricos 

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

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

Sinan Net (versão 4.0), a partir do qual se construiu um novo banco de dados no aplicativo 

Microsof Excel. Concluída essa etapa, os dados foram recodificados para análise estatística no 

software IBM SPSS (StatisticalPackage for Social Sciense) versão 18 e dispostos através de 

tabelas e gráficos.  

3.7 Análise 

3.7.1 Artigo I 

Para 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, para verificar possíveis associações das variáveis examinadas com a 

ocorrência dos casos com GIF I e II. 

Para determinação da proporção de casos com GIF foi utilizado o cálculo realizado 

através da fórmula de um dos indicadores de saúde preconizados pelo ministério da saúde, o 

qual tem por finalidade estimar a endemia oculta e avaliar a efetividade das atividades para a 

detecção precoce dos casos. Um alto índice equivale a 10%, médio entre 10% e 5% e baixo < 

5% (BRASIL, 2001). 

 

  

=                                                                          x100% 

 

 

 

Ressalte-se que o nível de significância utilizado nas decisões dos testes estatísticos foi 

de 5% (p<0,05). Os resultados são apresentados através de tabelas, gráficos e organogramas. 

3.7.2 Artigo II 

Porcentagem de casos com 

incapacidades físicas entre os 

casos novos detectados e 

avaliados no ano (período) 

Casos novos residentes, diagnosticados 

no ano (período), com GIF I ou II 

Casos novos residentes, diagnosticados 

no ano (período) com GIF avaliado 
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Inicialmente foram ponderadas as prevalências de casos de hanseníase com grau I e II 

de incapacidades físicas para as 23 microrregiões, em que se subdivide o Estado da Paraíba. 

Para determinação da prevalência foram utilizadas medidas transversais, estabelecidas 

matematicamente, através do cálculo obtido pela seguinte fórmula:  

 

Taxa de prevalência=       Número de casos existentes c/ GIF I e II        x 10.000hab. 

Número de pessoas na população por microrregião 

 

 Posteriormente construíram-se os mapas com indicação das regiões com maiores 

concentrações de incapacidades físicas.  

3.8 Aspectos Éticos 

De acordo com o determinado pela Resolução 466/12, 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 / 

Universidade Federal da Paraíba, como subprojeto da pesquisa intitulada “Perfil 

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

203.485, CAAE 11076312.1.0000.5188. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os achados oriundos da investigação resultaram na elaboração de dois artigos os quais 

compuseram a estrutura do presente relatório final. 

 

4.1 Artigo I 

PERFIL CLÍNICO E INCAPACIDADE FÍSICA EM PACIENTES COM 

HANSENÍASE NA PARAÍBA NO PERÍODO DE 2001 A 2011 

Rosa Emília Malta Nascimento Uchôa, Karen Krystine Gonçalves de Brito, Maria Júlia 

Guimarães Oliveira Soares. 
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Resumo 

 

O estudo tem como objetivo identificar e delinear o perfil clínico dos pacientes e a 

prevalência dos casos de hanseníase com incapacidades físicas no estado da Paraíba para o 

período 2001 a 2011. Realizou-se um estudo epidemiológico descritivo de série temporal, 

retrospectivo e base documental, a partir dos casos de hanseníase diagnosticados com 

incapacidade física (grau I ou II) notificados pelo Sistema nacional de agravos de notificação 

(SINAN) no Estado da Paraíba no período de 2001 a 2011. Foram analisados 3.408 casos de 

hanseníase, a partir da construção de tabelas cruzadas com aplicação de teste Qui-quadrado, 

para verificar possíveis associações estatísticas. Os resultados mostraram que para todas as 

variáveis estudas houve diferenças estatísticas significativas entre os graus I e II de 

incapacidade. Sugere-se com o estudo, necessidade de ações mais efetivas no controle da 

hanseníase e consequentemente de suas sequelas. 

Palavras-chave: Hanseníase; Epidemiologia; Estatísticas de Sequelas e Incapacidade 

Abstract 

The study aims to identify the clinical profile and the prevalence of leprosy cases with 

physical disabilities for the period 2001 to 2011 in the state of Paraíba. We conducted an 

epidemiological study of temporal, retrospective and documentary series based from the 

leprosy cases diagnosed with disability (grade I or II) reported by Sinan in the state of Paraíba 

in the period 2001-2011. 3,408 cases were analyzed leprosy, from the building with crosstabs 

application of Chi-square test, to check for possible statistical associations. The results 

showed that for all variables studied were no statistically significant differences between 

levels I and II of disability. It is suggested to study need for more effective action in leprosy 

control and consequently its sequels. 
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Key Words: Leprosy; Epidemiology; Statistics on Sequelae and Disability 

 

Introdução 

 

 A Hanseníase é uma doença crônica infectocontagiosa proveniente de uma infecção 

causada pelo Mycobacterium leprae. O bacilo infecta com maior frequência o endotélio 

vascular e apresenta grande afinidade pelo sistema nervoso periférico
1-3

.  

A hanseníase constitui uma doença infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium 

leprae, um bacilo que infecta com maior  frequência   o endotélio vascular e apresenta grande 

afinidade pelo sistema periférico
1-3

. 

A neuropatia da hanseníase é clinicamente mista, comprometendo fibras nervosas 

sensitivas (alteração da sensibilidade dolorosa, térmica e tátil), motoras e autonômicas 

(diminuição ou perda do suor e lubrificação natural da pele). Quando a doença não é 

detectada e/ou tratada precocemente, traz como consequências deformidades físicas e 

incapacidades permanentes
1
. 

Dois a três milhões de indivíduos no mundo possuem alguma sequela motora pela 

hanseníase
4
. De todos os casos novos com hanseníase, em média 20% apresentam algum grau 

de incapacidade física no momento do diagnóstico e outros 15% irão desenvolvê-las mesmo 

que todas as ações de saúde sejam desenvolvidas de forma adequada
5
.  

No mundo, para o ano de 2012, foram registrados 232.857 casos novos de hanseníase, 

dos quais 14.409 foram diagnosticados com grau II de incapacidade física. Dentre estes, 2.420 

estão no continente Americano, com 2.234 casos apenas no Brasil
6
. Na Paraíba, foram 

notificados para o ano de 2012, 253 casos novos com incapacidades, sendo 200 com GIF I e 

53 com GIF II, perfazendo um total de 33,8,% dos casos, dado este considerado alto de 
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acordo com os indicadores epidemiológicos da World Health Organization
6
 e do Ministério 

da Saúde
7,8,11

. 

Pesquisa sobre as mudanças na vida das pessoas acometidas pela hanseníase evidencia 

que alguns indivíduos manifestaram melhora dos sintomas com o início do tratamento; porém 

outros, ao contrário, relataram o aparecimento ou agravamento de sinais e sintomas físicos 

desagradáveis, influenciando na sua qualidade de vida e causando sentimentos de 

impotência
10

.  

A hanseníase não passa despercebida na vida das pessoas, pois deixa sua marca seja 

por tempo limitado, durante o tratamento, ou por um período mais longo, como no caso das 

sequelas físicas. Nesse sentido, é imprescindível o apoio dos profissionais de saúde a essas 

pessoas prestando-lhes atenção integral
10

. 

Diante do desafio do Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH/MS) para 

acompanhamento e minimização das deficiências e incapacidades geradas pela doença, esse 

estudo objetivou identificar a proporção dos casos de hanseníase com incapacidades físicas no 

estado da Paraíba no período 2001 a 2011 e verificar a associação entre os dados clínicos e os 

graus de incapacidade física dos pacientes diagnosticados. 

Métodos 

 Estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo e de base documental, a partir dos 

casos de hanseníase notificados pelo Sistema de Informação de Agravos e Notificação 

(SINAN) no estado da Paraíba, no período de 2001 a 2011. 

Decidiu-se realizar esta pesquisa a partir de dados relativos ao estado da Paraíba por 

ser uma área prioritária para a eliminação da hanseníase, já que é considerada região de média 

endemicidade (1,4 casos para cada 10.000 habitantes no ano de 2012) e por apresentar alto 

índice de GIF (33,8%), de acordo com indicadores epidemiológicos preconizados pelo 

Ministério da Saúde.
7,8 ,11
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Os dados de caráter secundários foram obtidos através da Secretaria Estadual de Saúde 

(SES) da Paraíba, oriundos das Fichas Individuais de Notificação (FIN),consolidadas pelo 

SINAN da SES/PB.  

Para o estudo foram selecionados todos os casos notificados de hanseníase que 

apresentaram grau de incapacidade física I ou II no momento do diagnóstico, correspondendo 

a um total de 3.408 casos. 

O espaço temporal de 2001 a 2011 foi selecionado por representar o início da 

implantação das estratégias para eliminação da hanseníase e o primeiro ano da mais recente 

estratégia lançada com a mesma finalidade
12

. 

Foram delimitadas as variáveis: sexo, baciloscopia, forma clínica, número de lesões, 

número de nervos afetados e grau de incapacidade física avaliados no momento do 

diagnóstico. 

Para o tratamento dos dados, as variáveis foram selecionadas e descodificadas de 

acordo com o dicionário de dados do Sinan Net (versão 4.0), a partir do qual se construiu um 

novo banco de dados no aplicativo Microsof Excel. Concluída esta etapa, os dados foram 

recodificados para análise estatística no software IBM SPSS (Statistical Package for Social 

Sciense) versão 18.0.  

Para 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, para verificar possíveis associações das variáveis selecionadas com os 

casos de incapacidade física (GIF I e II) decorrentes da doença. Ressalte-se que o nível de 

significância utilizado nas decisões dos testes estatísticos foi de 5% (p<0,05). 

Para determinação da proporção dos casos com GIF I ou II foi utilizado o indicador 

epidemiológico preconizado pelo Ministério da Saúde responsável por avaliar a efetividade da 

detecção precoce dos casos
8
. Para tanto, realizou-se adaptação no indicador, passando a 
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considerar não o ano, mas sim o período em que as informações foram analisadas (2001 a 

2011). 

 

 

  =x 100                                                                                                          x 100 

 

 

Foram garantidos o anonimato e confidencialidade das informações obtidas, assim 

como todas as demais prerrogativas, de acordo com a Resolução 466/12, sendo o projeto 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde / UFPB. com o 

número n° 203.485, CAAE 11076312.1.0000.5188. 

Resultados 

Para o espaço temporal delimitado (2001-2011) foi notificado, através da FIN e 

agrupado no SINAN, o total de 10.476 casos de hanseníase no estado da Paraíba. Destes, 

apenas 5.222 tiveram o GIF avaliado no momento do diagnóstico, dos quais 3.408 

apresentaram algum grau de incapacidade (I ou II). Portanto, pode-se afirmar que a proporção 

geral de incapacidades físicas (I e II) foi de 65,2%. É importante chamar a atenção para os 

5.254 casos negligenciados no tocante a avaliação do GIF e para os quais não se pode, 

portanto, determinar a porcentagem dos casos de incapacidade física. 

Os resultados da análise bivariada (Tabela 1) permitiram identificar as características 

clínicas que se apresentaram estatisticamente diferentes entre os grupos de casos detectados 

com grau I e II de incapacidade.  

Analisando a caracterização da amostra (Tabela 1), observa-se que todas as variáveis 

testadas (sexo, baciloscopia, forma clínica, número de lesões e número de nervos afetados) 

estão associadas (p<0,05) com o grau de incapacidade física dos pacientes. 

Porcentagem de casos com 

incapacidades físicas entre os 

casos novos detectados e 

avaliados no ano (período) 

Casos novos residentes, diagnosticados 

no ano (período), com GIF I ou II 

Casos novos residentes, diagnosticados 

no ano (período) com GIF avaliado 



36 
 

 

Dos pacientes avaliados, a hanseníase predominou no sexo feminino com 51,5% e o 

sexo masculino com 48,5%. Entretanto nos casos que apresentaram incapacidade física a 

maioria dos pacientes com GIF I são mulheres (53,7%); baciloscopia negativa (68,5%); forma 

clínica tuberculóide (34,2%); uma lesão (30,6%) e sem nervos afetados (80,7%). 

Os casos com GIF II estão associados com o sexo masculino (67,2%); baciloscopia 

negativa (50,2%), classificação do tipo dimorfa (45,3%), além de estarem associados com dez 

lesões ou mais (33%), embora sem qualquer nervo afetado (50,4%). 

Tabela 1 - Perfil clínico dos casos de hanseníase com GIF. João Pessoa, 2001-2011. 

Características 

Grau de incapacidade 

Significância 

(Valor-p) 

Grau zero 

(n=1814) 

Grau I 

(n=2969) 

Grau II 

(n=439) 

nº % nº % nº % 

Sexo 
       

Masculino 864   47,63 1372 46,21 295 67,20 
p

(1)
 = 0,0000 

Feminino 950 52,37 1597 53,79 144 32,80 

Baciloscopia 
       

Positiva 194 32,39 353 31,49 90 49,72 
p

(1)
 = 0,0000 

Negativa 405 67,61 768 68,51 91 50,28 

Forma clínica 
       

Indeterminada 368 25,27 720 24,97 24 5,78 

p
(1)

 = 0,0000 
Tuberculóide 519 35,65 987 34,24 74 17,83 

Dimorfa 367 25,21 753 26,12 188 45,30 

Virchowiana 202 13,87 423 14,67 129 31,08 

Número de lesões 
       

Nenhuma 30 1,71 705 25,64 91 22,64 

p
(1)

 = 0,0000 

Uma 726 41,37 843 30,65 54 13,43 

Entre 2 e 5 495 28,21 623 22,65 64 15,92 

Entre 6 e 9 216 12,31 212 7,71 60 14,93 

10 ou + 288 16,41 367 13,35 133 33,08 

Número de nervos afetados 
      

Nenhum 656 77,45 2046 80,71 164 50,46 

p
(1)

 = 0,0000 Um 93 10,98 238 9,39 49 15,08 

Entre 2 e 3 71 8,38 208 8,21 84 25,85 
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4 ou + 27 3,19 43 1,70 28 8,62 

Fonte: Dados Sinan, 2014. 
(1)

 Teste de associação de qui-quadrado      

 

A associação entre a presença de nervos afetados no exame inicial e os graus de 

incapacidade física no diagnóstico está demonstrada na tabela 2. Dos 841 pacientes com 

nervos afetados, 650 apresentaram também GIF I ou II, podendo observar que há associação 

significativa entre o GIF do paciente e o número de nervos afetados (p-valor < 0,000) visto 

que, desconsiderando os casos de não-resposta (NA/NR), a maioria dos pacientes que não 

apresenta incapacidade (36,16%) também não tem nervos afetados. Já entre os pacientes com 

grau I de incapacidade física, observa-se que 16,47% (489/2969) deles possuem um ou mais 

nervos afetados, sendo que essa proporção atinge 36,67% (161/439) quando são considerados 

aqueles pacientes com grau II de incapacidade física. Dessa forma, considerando valores de 

p<0,05, a gravidade do grau de incapacidade física dos pacientes está diretamente associada 

com o aumento do número de nervos afetados. 

Ainda na tabela 2 os dados mostram que 1515 pacientes (somatório equivalente ao 

NA/NR presente na tabela 2) não tiveram o registro do número de nervos afetados. Destaca-se 

também a existência de 191 pacientes com nervos afetados e classificados com GIF 0. 

Tabela 2 - Associação entre o número de nervos afetados com os graus de incapacidade física 

na hanseníase. Paraíba, 2001-2011. 

Número de 

nervos afetados 

Grau de incapacidade 

Significância 

(Valor-p) 
Grau zero 

(n=1814) 
Grau I (n=2969) Grau II (n=439) 

nº % nº % nº % 

Nenhum 656 36,16 2046 68,91 164 37,36 

p
(1)

 = 0,0000 
Um 93 5,13 238 8,02 49 11,16 

Entre 2 e 3 71 3,91 208 7,01 84 19,13 

4 ou + 27 1,49 43 1,45 28 6,38 
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NA/NR
(2)

 967 53,31 434 14,62 114 25,97 

Total 1814 100,00 2969 100,00 439 100,00   

Fonte: Dados Sinan, 2014. 
(1)

 Teste de associação de Qui-quadrado 
(2)

Para a obtenção do valor-p do teste não foram considerado os casos em que não se aplicava a 

informação ou os casos de não-resposta (NA/NR) 

 

Discussão 

 

Com o objetivo de sistematizar o registro das incapacidades geradas pela hanseníase, 

utiliza-se um formulário próprio para detalhar as avaliações realizadas e os resultados em 

relação aos graus de incapacidade em cada paciente. Considera-se inicialmente três graus de 

incapacidade, em ordem crescente, segundo o comprometimento de mãos, pés e olhos: O grau 

zero – corresponde à ausência de incapacidades; Grau I– decorre de alterações sensitivas nas 

mãos e/ou pés e por fim o Grau II – está associado à presença de alterações motoras com 

deformidades físicas já instaladas
1, 26

. 

A busca por incapacidades físicas nos pacientes diagnosticados com hanseníase é uma 

das etapas básicas da avaliação neurológica do paciente preconizada pelo Ministério da 

Saúde
1
. O foco está nas ações realizadas pelos profissionais que compõem a equipe de saúde, 

em particular o fisioterapeuta, que deve estar atento a qualquer indício de comprometimento 

nervoso (nervos doloridos ou espessados à palpação, alterações da sensibilidade e déficit de 

força muscular nas mãos e pés)
1,26

   

Os profissionais de saúde responsáveis pelo processo de avaliação devem estar 

capacitados para diagnosticar precocemente as incapacidades adquiridas pelos doentes 

prevenindo a instalação de deformidades e diminuindo os custos para a saúde.  
 

Uma das informações relevantes para conhecer os problemas de saúde de uma 

população e para subsidiar o planejamento de políticas e programas de saúde consiste em 



39 
 

 

determinar a prevalência da doença ou situação da população. Nesse sentido, para o espaço 

temporal estudado investigou-se a proporção de casos com incapacidades físicas decorrentes 

da hanseníase na amostra, identificando um elevado índice para o período (65,2%), achado 

compatível com os de outros estudos brasileiros em diferentes períodos.  

No Brasil, estima-se que 89,3% dos pacientes com hanseníase apresentam algum grau 

de incapacidade já no momento do diagnóstico. Na Paraíba, este dado se apresenta em 33,8% 

dos casos registrados para o ano de 2012 
11,15

.  

Em estudos para investigar o Grau de Incapacidade Física (GIF) no momento do 

diagnóstico foi visto em Bauru/SP que 60% dos pacientes já apresentavam algum grau de 

incapacidade
23

. Outros estudos realizados nos estados do Maranhão, Mato Grosso do Sul, 

Paraná e Minas Gerais em período de tempo que variou de 2 meses a 5 anos, também 

mostraram percentuais elevados de prevalência quanto ao GIF, apresentando 42,1%, 59,4% e 

79,8%, 77,5% respectivamente
17-20

, sendo que apenas os dois últimos superaram a prevalência 

encontrada na Paraíba. 

Além do grande percentual de casos onde as incapacidades apresentam-se já no 

momento do diagnóstico, no Brasil, em média 23% dos doentes adquirem algum grau de 

incapacidade após o tratamento medicamentoso
16

. 

Um dado importante e que chamou à atenção neste estudo foi a quantidade de 

pacientes diagnosticados com hanseníase e não avaliados quanto ao GIF (5.254 casos), fato 

indicativo de negligência quanto à avaliação neurológica por parte dos profissionais 

responsáveis uma vez que quanto mais tardia for a detecção das incapacidades maiores 

também serão os danos ocasionados pelas seqüelas motoras. 

Frente ao dado encontrado, não é possível indicar os reais motivos pelos quais 

informações tão relevantes para determinar a dimensão das implicações físicas decorrentes da 

hanseníase no conjunto de pessoas acometidas pela doença, estejam ausentes do formulário 
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específico para notificação dos casos, o que constitui um achado que deve instigar os serviços 

e órgão oficias responsáveis pela avaliação e coleta dos dados a realizar uma investigação 

acerca dos reais motivos para a ocorrência desse fato. 

A ausência de registro de incapacidades físicas em pacientes com diagnóstico de 

hanseníase não é evidência localizada somente no contexto pesquisado. Estudo sobre sistemas 

de informação e deficiência física na hanseníase afirmou ser a negligência quanto à 

manipulação das informações pelos profissionais de saúde, decorrente da falta de 

conhecimento ou de treinamento adequado para realizar uma avaliação e preenchimento 

correto dos dados.
21

 

 Pesquisa realizada em Diamantina/MG mostrou que 14% dos pacientes também não 

foram avaliados quanto ao grau de incapacidade e em 8,2% das avaliações realizadas a 

notificação foi preenchida no campo “ignorado”
20

. Em São José do Rio Preto/SP verificou-se 

que 16,0% das notificações não tinham o dado sobre o grau de incapacidade física no 

momento do diagnóstico
21

. Outra pesquisa realizada em 2010 nesta mesma região também 

apontou falhas no registro dos dados evidenciando um percentual de 27,8% de casos não 

avaliados
22

. 

Vale salientar que para uma doença com a magnitude da hanseníase, que gera 

implicações físicas e psicológicas severas, não se podem negligenciar informações relevantes 

pela equipe multiprofissional de saúde, com vistas a prevenir ou minimizar as incapacidades 

físicas. É imperioso ressaltar a importância da coleta e o registro completo das informações 

quando do diagnóstico de hanseníase, pois é através destas que serão direcionadas as ações de 

saúde.   

A falta de qualificação dos profissionais e o diagnóstico tardio dos casos são relatados 

como causas que justificam as altas taxas de incapacidades físicas
19

. Adicionalmente, a 

realização do diagnóstico já com incapacidades sugere falha nos serviços de saúde, o que 
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contribui para a permanência de casos não diagnosticados (prevalência oculta) que evoluem 

para deformidades, incapacidades e continuidade da cadeia de transmissão
21

. 

Diante da proporção de casos com incapacidade, o percentual de GIF II (8,4%) se 

apresenta com índice mediano, segundo parâmetros estipulados pelo Ministério da Saúde (5-

10%)
8
. Estudos realizados nos estados de Mato Grosso, Minas gerais e Pará apontaram 

percentuais de GIF II superiores ao encontrado neste estudo, apresentando 18,8%, 10,1% e 

30,8%, respectivamente
5,20,23

.  

Dados da OMS mostram que em 2012 foram diagnosticados 14.409 casos de 

hanseníase com GIF II no mundo, para cada 100.000 habitantes. Destes, 2.420 estão no 

continente Americano, sendo 2.234 casos apenas no Brasil
6
.  

Apesar do GIF ter sido predominante neste estudo no sexo feminino (1.741 casos 

diagnosticados com GIF I ou II) em relação ao sexo masculino (1.667 casos com GIF I ou II) , 

mesmo em uma pequena proporção, o que poderia ser justificado pelo fato da população 

Paraibana ser composta em sua maioria por mulheres
33

 ou pela falta de políticas de saúde 

específicas para o público masculino poderiam contribuir para uma falha no diagnóstico 

precoce dos casos
34-35 

, pode-se observar que há diferença estatisticamente significativa para a 

proporção de homens com grau II, ou seja, os homens apresentam mais agravos relacionados 

ao GIF II do que as mulheres para o período estudado. Achados semelhantes foram 

encontrados em outros estudos
18,23,25,29

, apontando que além da hanseníase ser mais prevalente 

mundialmente no sexo masculino em uma proporção de 2:1
28

, os homens também são os que 

mais apresentam deficiências e incapacidades, seja pelo estilo de vida mais dinâmico, 

aumentando o risco de adoecer, ou pelo aspecto cultural em que acabam por postergar os 

cuidados com a saúde 
27,9

. 
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Além do sexo, as variáveis clínicas da hanseníase apresentaram diferenças estatísticas, 

prevalecendo para o grau II caracterizações da forma mais grave da doença (formas clínicas 

multibacilares e mais de cinco lesões e a maioria). 

Essas relações são conhecidas e referenciadas, uma vez que as formas clínicas 

multibacilares estão relacionadas a um maior número de bacilos atuantes, sendo 

compreensível que a probabilidade de desenvolverem grau II de incapacidade seja maior pela 

susceptibilidade de desenvolver reações e danos neurais. Além disso, o GIF dos pacientes é 

realizado a partir das recomendações do Ministério da Saúde
11

, que toma por base entre outros 

aspectos, o número de lesões e nervos afetados, sendo assim a presença de ambos está 

diretamente relacionado aos graus mais acentuados de incapacidade. 

Estudo retrospectivo realizado em pacientes com hanseníase em um centro de 

referência em Campo Grande/MS mostrou que 53% apresentava algum grau de incapacidade 

física, e 55,7% foi classificado como multibacilar
28

. 

A maior ocorrência de reações hansênicas agudas que levam a incapacidades é 

apontada como justificativa para associações entre o GIF II e as formas clínicas multibacilares 

dimorfa e virchoviana
29

. 

Frente à gravidade endêmica da hanseníase e ao seu elevado potencial incapacitante, a 

proporção de casos de hanseníase que apresenta Grau II de incapacidade é utilizada para 

medir a sua força de morbidade bem como a qualidade dos serviços de saúde através da 

demora do diagnóstico, de modo avaliar a efetividade das atividades de detecção precoce dos 

casos.
15,24,26

 

Ressalta-se neste estudo o elevado percentual de nervos não afetados para o GIF II 

(50,4%), descaracterizando-o, uma vez que ao ser classificado como GIF II é necessário 

apresentar alterações motoras com deformidade física instalada em conseqüência da lesão 

neural
1
. Chama-se a atenção para possível negligência quanto à realização das avaliações e 
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coleta dos dados por parte dos profissionais de saúde, como já discutido anteriormente. Esse 

fato leva a inferir que os dados estão sendo registrados de forma incoerente, possivelmente em 

decorrência de avaliações realizadas de maneira fragmentada por vários profissionais, bem 

como do desconhecimento por parte destes acerca da avaliação, sendo necessário realizar 

treinamentos e estabelecer protocolos a fim de evitar o planejamento de ações baseado em 

dados imprecisos
21

.  

Apesar de significativa a diferença de nenhum nervo afetado para as demais 

categorias, ao somá-las comparando-as com a primeira (tabela 1), obtém-se um maior 

percentual de nervos afetados para o GIF II (49,55%) em relação ao GIF I (19,3%). 

O acometimento neural ocorre em todas as formas de hanseníase. Neste estudo houve 

correlação de significância estatística entre os GIF I e II e a presença de nervos afetados, 

mostrando que a gravidade do grau de incapacidade física está diretamente associada a um 

maior número de nervos afetados (Tabela 2).  

Pesquisa sobre os fatores relacionados à prevalência de incapacidades físicas em 

hanseníase mostrou que os pacientes com GIF I apresentaram uma média de dois nervos 

afetados, já para os classificados como GIF II esta média dobrava, passando a ter quatro 

nervos afetados
20

. 

Em outra investigação, pacientes com dor e/ou espessamento de nervos periféricos, já 

no exame inicial, apresentaram mais incapacidades de modo a relacionar de forma direta a 

lesão neural com a ocorrência de seqüelas neurológicas
30

. Portanto, tais pacientes devem ser 

seguidos com cuidado redobrado de modo a prevenir o dano neural ou sua piora, o que, afinal, 

constitui o objetivo mais importante do tratamento. 

 Estudo realizado sobre os fatores preditivos de incapacidades em pacientes com 

hanseníase observou que o grau de incapacidade na admissão foi o principal fator preditivo 

para a evolução de deformidades. Assim, pacientes com GIF I ou II, com menos de seis 
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nervos acometidos e que tiveram intervenções medicamentosas e fisioterápicas específicas 

tiveram melhora do GIF. Contudo, entre aqueles que tinham essas mesmas características e 

mais de seis nervos acometidos, nenhum melhorou, permanecendo com o mesmo grau de 

incapacidade que apresentavam no início do tratamento
4
. 

Infere-se, portanto, a importância do diagnóstico precoce tanto da doença quanto dos 

quadros de neuropatias identificados. Igualmente relevantes são as medidas de prevenção de 

incapacidades. Ambas têm impacto clínico e são preditoras da boa evolução do quadro 

neurológico do paciente
4
. 

Vale ressaltar a ocorrência de possível negligência também em relação à avaliação do 

número de nervos afetados, em que 29,0% dos pacientes avaliados quanto ao GIF não tiveram 

o registro da função neural. Daí reside a irrefutável importância da adequada avaliação 

neurológica do paciente pela equipe de saúde, permitindo reafirmar a gravidade da ausência 

da avaliação do GIF bem como da função neural em quantidade tão expressiva de pacientes 

no período investigado. 

 Destaca-se neste momento a importância da equipe multiprofissional de saúde. Sob 

esta perspectiva o profissional fisioterapeuta tem grande relevância no processo de avaliação 

bem como nas fases de prevenção e reabilitação, com os objetivos de monitorar a função 

nervosa através da avaliação neurológica, aplicar técnicas preventivas e de tratamento, indicar 

dispositivos ortéticos e por fim promover a melhora na qualidade de vida do paciente
32

. 

De modo geral, pode ser observado neste estudo que a caracterização dos casos de 

hanseníase com incapacidade física era esperada pelas características fisiopatológicas da 

doença. Assim sendo, o ponto chave recai em prevenir e promover estratégias de se evitar a 

disseminação da hanseníase, de forma que, se não há contaminação, ou seja, se a endemia for 

controlada, um número cada vez menor de indivíduos tende a adoecer e, portanto, menor será 

a chance de desenvolver incapacidades. 
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O fato de ocorrerem casos de incapacidade na hanseníase evidencia a necessidade da 

efetividade do diagnóstico precoce, o que corresponderia indiretamente em economia ao setor 

público, uma vez que quanto mais precoce for o diagnóstico da doença menor será o custo do 

tratamento, sendo ainda de grande importância investir na produção de conhecimentos básicos 

que viabilizem a manutenção da redução da endemicidade
31

. 

Esse estudo não teve a pretensão de finalizar a discussão sobre o assunto, mas sim 

demonstrar a importância de se estar atento às políticas de saúde vigentes de modo a capacitar 

a equipe multiprofissional para assim planejar e direcionar corretamente as ações de 

prevenção e promoção da saúde, diminuindo as incapacidades físicas e melhorando a 

qualidade de vida do doente com hanseníase. 
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Resumo 

Objetivo: Esta pesquisa teve por objetivo identificar o padrão espacial da ocorrência de 

incapacidades físicas por hanseníase no estado da Paraíba, entre os anos de 2001 a 2011. 

Métodos: Realizou-se um estudo ecológico, retrospectivo, de base documental, que apresenta 

como unidade de análise as microrregiões do Estado da Paraíba, a partir de dados agregados. 

Foram analisados 3.408 casos de hanseníase com incapacidade física, e sua distribuição a 

partir da construção de tabelas e mapa temático. Resultados: Os resultados evidenciaram 

altas taxas de detecção de casos com grau de incapacidade física (GIF) I ou II nas 

microrregiões de Cajazeiras, Guarabira, Esperança, Itaporanga, João Pessoa e Seridó Oriental. 

Apenas a microrregião do Seridó Ocidental não teve registro de casos. Conclusão: Sugere-se 

com este estudo que há uma maior necessidade de vigilância nas áreas endêmicas da Paraíba 

com o intuito de enfatizar as ações de saúde para estas regiões. 

Palavras-Chave: Hanseníase; Distribuição espacial da população; Vigilância epidemiológica. 

 

Abstract 

Objective: has as objective to identify the spatial pattern of occurrence of leprosy by physical 

disabilities in the state of Paraíba, between the years 2001-2011. Methods: held an ecological 

study, retrospective, documental base, which presents as a unit analysis of the regions of the 

State of Paraíba, from aggregated data. 3,408 leprosy cases with disability and their 

distribution from the construction of tables and thematic maps were analyzed. Results: the 

results showed high detection rates in the regions of Cajazeiras Guarabira Hope Itaporanga, 

João Pessoa and Eastern Seridó. Only micro Western Seridó had no reported cases of physical 

disability. Conclusion: it is suggested in the study, the need for deeper studies on the spatial 

distribution of the pathology. 

Keywords: Leprosy; Residence characteristics; Epidemiologic surveillance. 
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Introdução  

A Organização Mundial de Saúde (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.
1
  

  Para o ano de 2012, menos de 16 países em todo o mundo apresentaram 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, aponta que 71% 

concentra-se no Sudeste da Ásia, 16% nas Américas, 9% na África e 2% no Mediterrâneo e 

Ocidente do Pacífico.
1 

No Brasil, a hanseníase tem caráter endêmico e representa ainda grave problema de 

saúde pública, sendo considerada como doença negligenciada e relacionada à pobreza e 

também marcada pela repercussão psicológica nos indivíduos em decorrência das 

deformidades e incapacidades físicas características do processo de adoecimento.
2 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem se empenhado para diminuir a 

incidência da hanseníase através de medidas educativas, preventivas e de tratamento, porém 

os índices elevados da doença no Brasil o situam como o segundo país com o maior número 

de casos no mundo, sendo superado apenas pela Índia e apresentando alto grau de 

endemicidade em particular nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste
1,3

 

Quanto ao número de pessoas com hanseníase diagnosticadas com grau de 

incapacidade física (GIF) II no mundo, em 2010 alcançou-se índice de 0,23/100.00hab., sendo 

meta da Estratégia Global Aprimorada (2011-2015) reduzi-lo para 0,17/100.00 hab. até o final 

de 2012. No entanto, em 2013 a taxa sofreu elevação para 0,25 / 100.00 hab.
1  
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Na Paraíba, Estado do Nordeste que ocupa o 6° lugar da região, foram diagnosticados 

para o ano de 2012, 826 casos da doença, sendo 253 destes com incapacidade física, 

perfazendo um total de 33,8% dos casos confirmados
19

.  

Mesmo que todas as ações de saúde sejam realizadas adequadamente, seja no 

tratamento das neurites ou mesmo com a poliquimioterapia, cerca de 20% de todos os novos 

casos irão apresentar algum grau de incapacidade física no momento do diagnóstico, e outros 

15% irão desenvolvê-las.
7
 

Dessa forma, o alto grau incapacitante tem sido a maior complicação da hanseníase, 

pois além das deficiências físicas acarreta traumas psicológicos, sendo responsável pelo 

estigma e discriminação que estão associados à doença.
8
 

Por ser problema de saúde pública que acarreta danos físicos e, por consequência, 

comprometimento funcional, é válida a realização de estudos que identifiquem as áreas de 

maior concentração da doença, de forma a direcionar ações mais específicas pelos órgãos 

gestores em seus diferentes níveis e pelas equipes de saúde locais.  Adicionalmente, torna-se 

fundamental o mapeamento das incapacidades oriundas da hanseníase para os casos 

diagnosticados. 

Diante disso, objetivou-se com este estudo identificar a distribuição geográfica das 

incapacidades físicas por hanseníase no Estado da Paraíba, entre os anos de 2001 a 2011. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de estudo ecológico, retrospectivo, de base documental, que apresenta como 

unidade de análise as microrregiões do Estado da Paraíba, a partir de dados agregados. 

O Estado da Paraíba é uma área prioritária para a eliminação da hanseníase por 

apresentar alto índice de GIF (33,8% para o ano de 2012) de acordo com indicadores 
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epidemiológicos do Ministério da Saúde sendo considerado região de média endemicidade 

(1,4 casos para cada 10.000 habitantes)
19

. 

Os dados são oriundos das Fichas Individuais de Notificação (FIN), as quais são 

consolidadas pelo Sistema de Informação de Agravos e Notificação (Sinan) da Secretaria 

Estadual de Saúde da Paraíba.  

Para o estudo foram selecionados todos os casos notificados de hanseníase que 

apresentaram grau de incapacidade física I ou II no momento do diagnóstico, registrados no 

período de 2001 a 2011, diagnosticados no Estado da Paraíba, correspondendo a um total de 

3.408 casos detectados no período. 

O período do estudo abarca o ano de implantação das estratégias para eliminação da 

hanseníase e ano de início do 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 

respectivamente. 
2
. 

Inicialmente foram ponderadas as prevalências de casos de hanseníase com grau I ou 

II de incapacidade física para as 23 microrregiões em que se subdivide o Estado da Paraíba. 

Para determinação da prevalência foram utilizadas medidas transversais, estabelecidas 

matematicamente, através do cálculo obtido pela seguinte fórmula:  

Taxa de prevalência =       Número de casos existentes com GIF I ou II    x 10.000hab. 

                                            Número de pessoas na população por microrregião 

Em se tratando da proporção de casos com GIF II, foi utilizado o indicador de 

monitoramento e avaliação da hanseníase proposto pelo Ministério da Saúde
3
, através do 

cálculo estabelecido pela seguinte fórmula: 

Casos novos com grau II de incapacidade física no diagnóstico, residentes em               

determinado local e detectados no ano da avaliação 
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 casos novos com grau de incapacidade física avaliado, residentes no mesmo local e 

período x  100 

 Para alcance do denominador acima foram utilizados dados disponibilizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do programa Estados@.
9 

Posteriormente, construíram-se os mapas com indicação das regiões com maiores 

prevalências de incapacidades físicas.  

Foram garantidos o anonimato e confidencialidade das informações obtidas, assim 

como todas as demais prerrogativas, de acordo com o determinado pela Resolução 466/12, 

sendo o projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal da Paraíba, como subprojeto da pesquisa intitulada “Perfil 

epidemiológico dos doentes de Hanseníase na Paraíba: 200 

1 – 2011”, com o número n° 203.485, CAAE 11076312.1.0000.5188. 

 

Resultados 

 

Para o espaço temporal delimitado (2001-2011) foi notificado através da FIN e 

agrupados no SINAN o total de 10.476 casos de hanseníase no Estado da Paraíba. Destes, 

apenas 5.222 tiveram os GIF avaliados no momento do diagnóstico, dos quais 3.408 

apresentaram algum grau de incapacidade (I ou II), sendo 2.969 (87,12%) com GIF I e 439 

(12,88%) com GIF II. 

Os casos com incapacidade se caracterizaram com predominância feminina (51%), nas 

formas clínicas tuberculóide (32,1%) e dimorfa (28,5%), sem nervos afetados (77,2%) 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 - Perfil clínico dos casos de hanseníase com GIF I e II. João Pessoa-PB, 2001-2011. 

Variável nº % 

Sexo (n= 3408)   

Feminino 1741 51% 

Masculino 1667 49% 

Forma clínica (n= 3298)   

Indeterminada 744 22,6% 

Tuberculóide 1061 32,1% 

Dimorfa 941 28,5% 

Virchoviana 552 16,8% 

Nº de nervos afetados (n=2860)   

Nenhum 2210 77,2% 

Um 287 10,1% 

Dois ou mais 363 12,7% 

Fonte: Dados Sinan, 2014. 

 

A análise da distribuição da hanseníase na Paraíba por microrregiões foi realizada 

considerando duas variáveis: a primeira, a partir do coeficiente de casos com grau de 

incapacidade I ou II avaliados no momento do diagnóstico e a segunda, do número absoluto 

da população por microrregião.  

Evidenciaram-se altas taxas de casos diagnosticados com incapacidade física nas 

microrregiões de Cajazeiras, Guarabira, Esperança, Itaporanga, João Pessoa e Seridó Oriental. 

Apenas a microrregião do Seridó Ocidental não teve registrados casos de incapacidade física 

(Tabela 2) e (Figura 1). 

Tabela 2 – Prevalência dos casos com GIF por microrregião da Paraíba. João Pessoa/PB, 

2001-2011.  
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Microrregião População Nº de 

casos 

com GIF 

Prevalência Indicador 

epidemiológico 

MS* 

Parâmetros 

Cajazeiras 168.822 625 37,0/10.000 8,80% Médio 

Guarabira 165.312 476 28,79/10.000 4,23% Baixo 

Esperança 54.012 70 12,96/10.000 9,09% Médio 

Itaporanga 84.110 96 11,41/10.000 10,67% Alto 

João Pessoa 1.047.227 1134 10,82/10.000 10,67% Alto 

Seridó 

Oriental 

74.429 79 10,61/10.000 10,20% Alto 

Itabaiana 108.709 103 9,47/10.000 2,90% Baixo 

Campina 

Grande 

505.690 473 9,35/10.000 5,84% Médio 

Catolé do 

Rocha 

116.738 100 8,56/10.000 6,17% Médio 

Cariri Oriental 63.994 37 5,78/10.000 16,92% Alto 

Piancó 70.605 25 3,54/10.000 3,44% Baixo 

Cariri 

Ocidental 

122.169 39 3,19/10.000 26,31% Alto 

Sapé 133.187 24 1,80/10.000 6,97% Médio 

Brejo 

Paraibano 

116.249 20 1,72/10.000 4,76% Baixo 

Serra de 

Teixeira 

116.459 17 1,45/10.000 14,81% Alto 

Curimataú 

Ocidental 

120.581 17 1,40/10.000 18,18% Alto 

Litoral Norte 143.064 19 1,32/10.000 4,54% Baixo 

Curimataú 

Oriental 

93.508 13 1,31/10.000 6,25% Médio 

Umbuzeiro 53.931 6 1,11/10.000 - Baixo 

Sousa 182.462 20 1,09/10.000 15% Alto 

Litoral Sul 83.429 4 0,48/10.000 7,69% Médio 

Patos 127.412 2 0,15/10.000 - Baixo 
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 ≥ 10/10.000 hab  9,9 – 5,0/10.000 hab.  4,9 – 1/10.000 hab  < 1/10.000 hab.  0 

Seridó 

Ocidental 

39.316 0 0,0/10.000 - Baixo 

Fonte: Elaboração Própria, 2014. 
* Proporção de casos de hanseníase com grau 2 de incapacidade física, no momento do diagnóstico, entre os 

casos novos detectados e avaliados no ano. BRASIL, 2009. 

 

Figura 1 – Distribuição dos casos de hanseníase com incapacidade física, segundo 

agrupamento de prevalência por microrregiões. João Pessoa/PB, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As microrregiões de Cajazeiras, Guarabira, Esperança, Itaporanga, João Pessoa e Seridó Oriental 

apresentam as maiores taxas de prevalência: ≥10/10.000 hab. Entre 9,9 – 5,0/10.000hab encontram-se 

Itabaiana, Campina Grande, Catolé do Rocha e Cariri Oriental. No padrão entre 4,9 – 1/hab. 

apresentam-se Piancó, Cariri Ocidental, Sapé, Brejo Paraibano, Serra de Teixeira, Curimataú 

Ocidental, Litoral Norte, Curimataú Oriental, Umbuzeiro e Sousa. Para parâmetros < 1/10.000hab 

estão Litoral Sul e Patos. Apenas o Seridó Ocidental (legenda branca) não apresentou nenhum caso de 

GIF durante o período estudado. 

 
 

 

Agrupando as microrregiões da Paraíba de acordo com os parâmetros de proporção de 

grau II de incapacidade, sugerido pelo MS, o qual visa avaliar a efetividade das atividades da 

detecção oportuna e/ou precoce de casos, encontramos 8 (Cariri Ocidental, Curimataú 

Ocidental, Cariri Oriental, Souza, Serra Teixeira,  Seridó Oriental, Itaporanga e João Pessoa) 

microrregiões com parâmetros de alto (≥  10%) grau de incapacidade (Tabela 2). Apenas 
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Umbuzeiro, Souza e Seridó Ocidental não apresentaram nenhum caso de GIF II durante o 

período estudado. 

 

Discussão 

 

Na Paraíba, para o período estudado, ficou evidenciado que os casos de incapacidade 

física acometem mais frequentemente a população feminina, na forma clínica tuberculóide e 

sem nervos afetados. 

Segundo relatório da OMS
23

, embora a hanseníase afete ambos os sexos, na maioria 

das partes do mundo, os homens são afetados com mais frequência do que as mulheres, 

muitas vezes na proporção de 2:1. Para o estudo em questão, como citado anteriormente, os 

dados se mostram contraditórios, uma vez que houve maior número de casos na população 

feminina. Vários fatores podem sugerir explicações para esse acontecimento, a começar pela 

peculiaridade da população Paraibana em que há, segundo estimativas populacionais 

realizadas para 2014, uma predominância do gênero feminino sobre o masculino
26

. Além 

disso, é relatado na literatura que o maior contato social entre homens e sua frequente 

exposição a ambientes de risco contribui para elevar o número de casos, enquanto que a 

menor preocupação com a estética corporal e falta de políticas específicas para esse público 

pode contribuir na deficiência do diagnóstico, o que justificaria o predomínio do sexo 

feminino em alguns estudos
24-25

. 

Quanto a forma clínica, estudos 
20-22

 apontam uma predominância para a classificação 

dimorfa seguido pela tuberculóide, divergindo do encontrado para este banco de dados. 

Conforme apresentado pela Tabela 1, pode-se observar que houve destaque para a forma 

tuberculóide e os casos sem nervos afetados.  
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A hanseníase tuberculóide caracteriza a forma clínica de contenção da multiplicação 

bacilar, dentro do espectro da doença. Em geral, as lesões não ultrapassam 10 cm de diâmetro, 

e os danos em ramos neurais se acentuam rapidamente, resultando em alterações tanto 

sensitivas quanto autonômicas, que evoluem para hipoestesia e anestesia, em pele de 

superfície seca, hipoidrótica, com diminuição ou ausência de pelos
27

. Além da pele, o 

envolvimento de troncos nervosos ocorre em pequeno número, usualmente, próximo às lesões 

cutâneas. As características fisiopatológicas deste tipo da doença corroboram com os achados 

relativos à quantidade de nervos afetados, em que, se sobressairão os casos sem nervos 

afetados. 

A análise dos casos de incapacidade física revela 20 microrregiões que ainda precisa-

se trabalhar para diminuir os casos de hanseníase com GIF I ou II (Tabela 2). 

A distribuição da taxa de detecção de hanseníase de acordo com a malha 

microrregional permite identificar irregularidades de forma que as regiões com maior 

prevalência de incapacidades estão intercaladas pelas microrregiões de menor prevalência, o 

que dificulta que sejam identificadas teorias para essas aglomerações. Contudo, os dados 

apontam claramente as localidades que devem ser consideradas como prioritárias na atuação 

das equipes de saúde do Estado da Paraíba. 

Poucos estudos permitem um maior esclarecimento sobre as irregularidades da 

diferenciação espacial da doença. À escala global e regional, as áreas de maiores níveis 

endêmicos de hanseníase no mundo associam-se à pobreza, o que não significa que todos os 

lugares sob essas condições sejam endêmicos. Requer-se, além de microambientes favoráveis 

à existência e sobrevivência do patógeno, outros fatores propícios à transmissão ou mesmo 

evolução clínica da hanseníase.
12 

A heterogeneidade intramunicipal da detecção de casos de hanseníase é muito alta, 

evidência para a qual teriam contribuído fatores associados à capacidade diagnóstica dos 
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Municípios, acesso aos serviços de saúde e uma real diferenciação da vulnerabilidade 

territorial pela presença ou não de numerosas fontes de infecção humana ou ambiental.
12 

Em controvérsia a estudos semelhantes
13-15

, neste não se pode correlacionar as áreas 

de ‘maior risco ao desenvolvimento de incapacidades’, ou seja, áreas onde se apresentam o 

maior número de casos com incapacidades com a densidade populacional, tendo em vista que, 

para as microrregiões que apresentaram padrão ≥ 10% de GIF II, apenas João Pessoa pode ser 

considerada como um dos maiores centros populacionais, as outras oito microrregiões não 

fazem parte das mais populosas (entre as listadas). 

Por meio da distribuição geográfica, segundo dados apresentados (Tabela 2), 

verificam-se áreas silenciosas ou de baixa endemicidade em todas as regiões geográficas do 

Estado da Paraíba. 

Sendo assim, não é cabível utilizar como justificativa que o maior número de pessoas 

expostas ao risco, explica a maior concentração dos casos nesta localidade. 

As ações de controle da endemia hansênica, pautadas em medidas individuais de 

diagnóstico precoce e tratamento dos casos, são absolutamente incapazes de conter o 

processo de transmissão, pois não há modificações nas condições de vida da 

população e, rapidamente, o agente infeccioso recupera sua força de transmissão.  

Portanto, para eliminar a hanseníase em áreas ainda consideradas endêmicas, como o 

Brasil, é importante compreender a epidemiologia dessa doença nos países que já 

conseguiram eliminá-la e situar, precisamente, as áreas críticas, ou seja, estudar os 

municípios que ainda não eliminaram a doença, impossibilitando-lhe a meta de 

eliminação
16

. 
 

Em um estudo para analisar a distribuição espacial da hanseníase no Brasil observou-

se um aumento das taxas de detecção em algumas áreas (clusters) e isso poderia ser explicado 

pela melhoria do acesso aos serviços de assistência primária à saúde.
17

 

Com base em uma análise espacial da hanseníase no Estado da Paraíba, foi possível 

reconhecer subáreas mais delimitadas, com complexidade própria, que devem ser 

minuciosamente exploradas.  

Sabe-se, porém, que algumas regiões mantêm altas taxas de prevalência e detecção, 

chamadas de regiões prioritárias pelo Ministério de Saúde. Essas localidades possivelmente 
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possuem estruturas próprias que mantém o bacilo circulante, tendo em vista a irregularidade, 

que não nos permite fazer associações. Novas análises que possam identificar características 

específicas dessas estruturas podem permitir um combate mais efetivo da endemia.
18 

Para se alcançar o objetivo do Plano de Eliminação da Hanseníase, ou seja, reduzir a 

prevalência da endemia para menos de um caso por 10.000 habitantes, os programas de 

controle necessitam incorporar estratégias direcionadas aos grupos populacionais mais 

acometidos, o que inclui pesquisas mais profundas que levem em consideração mais detalhes 

(condição socioeconômica da população, urbanização, desenvolvimento econômico das 

microrregiões), tornando presumíveis justificativas para os aglomerados populacionais. 

A descentralização da assistência aos pacientes de hanseníase 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. Devem-se considerar fatores regionais culturais, educacionais, 

sócioeconômicos, geográficos e políticos, para direcionar as decisões estratégicas através de 

medidas complementares (por exemplo, as campanhas locais, capacitação dos profissionais 

para diagnóstico precoce, entre outros) com o intuito de ampliar o impacto positivo no quadro 

epidemiológico da região.  

Além disso, o incompleto conhecimento científico a respeito de todos os fatores 

envolvidos na história natural da doença não permite ainda compreender a evolução mais 

desfavorável de algumas regiões que continuam com elevação da detecção de casos novos, 

apesar dos esforços e estratégias políticas terem sido intensificadas em todo o Brasil, ao longo 

dos anos
18

. 

 Muito ainda há que ser feito no estado, já que das 23 microrregiões apenas três 

atendem a meta estabelecida no plano de eliminação da hanseníase. Entretanto, o estudo 

permite visualizar não somente as microrregiões, mas os municípios que carecem de maior 
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investimento na busca ativa para diagnóstico precoce da hanseníase, a fim de diminuir a 

prevalência de casos de incapacidade física. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo mostrou que a proporção geral de incapacidades físicas por Hanseníase na 

Paraíba para o período de 2001-2011 foi de 65,2%. O alto índice de incapacidades 

identificado retrata que dos 3.408 casos de hanseníase, 2969 remetem para o GIF I e 439 para 

o GIF II, com parâmetro mediano para os casos com GIF II (8,4%) segundo indicador 

epidemiológico do ministério da saúde. 

Analisando-se a associação entre as características clínicas da doença e os graus de 

incapacidade física encontraram-se diferenças estatísticas que apontam tendência de 

gravidade mais acentuada entre os casos com GIF II bem como entre os homens em relação as 

mulheres. 

De maneira geral a hanseníase predominou no sexo feminino. Entretanto nos casos 

que apresentaram incapacidade física a maioria dos pacientes com GIF I são mulheres, com 

baciloscopia negativa; de forma clínica tuberculóide; apresentando uma lesão e sem nervos 

afetados. Para os casos com GIF II o sexo masculino prevaleceu; com predominância da 

classificação dimorfa, além de estarem associados com dez lesões ou mais, embora a maioria 

não apresentasse nervos afetados. 

Assim como esta pesquisa, outras também ratificaram um elevado percentual de GIF 

II no sexo masculino, portanto é sabido que os homens apresentam mais seqüelas 

provenientes da hanseníase. 

No tocante ao elevado percentual de casos não avaliados no diagnóstico quanto ao GIF 

e função neural aponta-se para uma possível negligência por parte dos profissionais 

responsáveis pelo processo de avaliação e coleta dos dados sendo necessário investir em 

estratégias de aprimoramento para a equipe multiprofissional de modo a direcionar 

corretamente as ações de saúde, atentando primordialmente para o diagnóstico precoce e 

prevenção dos agravos advindos da hanseníase. 

Estas informações confirmam a importância da detecção precoce dos casos no tocante 

ao desenvolvimento de incapacidades físicas bem como direcionam as atividades que devem 

ser priorizadas nos serviços de atenção básica como a realização periódica de avaliações 

neurológicas, medidas preventivas e de reabilitação e orientações quanto ao autocuidado dos 

pacientes com hanseníase. 

Concernente à distribuição dos casos com incapacidade física entre as microrregiões 

da Paraíba, foi consubstancia para a amostra estudada que, ao contrário do que foi visualizado 
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em outros estudos, não houve relação das maiores concentrações de GIF com a população 

absoluta das regiões, uma vez que, as microrregiões responsáveis pelos clusters de 

endemicidade (com GIF I e II), não são as que apresentam maior contingente populacional. 

Enfatize-se, portanto, a eficácia de estudos que envolvam a distribuição geo-espacial 

das doenças endêmicas nos estados brasileiros, e para este caso especifico, a utilização de 

variáveis mais complexas a serem comparadas, como características socioeconômicas, 

educacionais e ambientais das microrregiões, que possam identificar ou apontar justificativas 

para a distribuição da hanseníase. 

A despeito das limitações inerentes aos estudos que se apoiam em dados secundários 

de notificação, os achados provenientes desta investigação não deixam dúvidas que a 

hanseníase caracteriza-se como um relevante problema de saúde pública para a população da 

Paraíba. 

Considerando a situação atual da saúde na Paraíba e a avaliação dos achados do 

estudo, sugerimos que ainda há um longo período a ser trilhado nas esferas municipal, 

estadual e federal de saúde no que concernente ao controle da hanseníase, contudo a 

identificação de população vulnerável, a utilização das técnicas de geoprocessamento e o 

empenho dos profissionais são notadamente, ferramentas de grande poder para esse panorama 

de mudanças.  
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ANEXOS 

 

FORMATO DO MANUSCRITO PARA SUBMISSÃO DO ARTIGO I 

(REVISTA BRASILEIRA DE EPIDEMIOLOGIA) 

Margem com configuração “Normal” em todo o texto, – Superior e Inferior=2,5 cm e 

Esquerda e Direita=3 cm. 

Espaçamento duplo em todo o texto. 

Fonte: tamanho 12 em todo o texto (Arial ou Times New Roman). 

Na folha de rosto os autores devem fornecer os títulos do manuscrito em português e inglês, 

dados dos autores (*), dados do autor de correspondência, agradecimentos e financiamento. 

(*) A indexação no SciELO exige a identificação precisa da afiliação dos autores, que é 

essencial para a obtenção de diferentes indicadores bibliométricos. A identificação da 

afiliação de cada autor deve restringir-se a nomes de entidades institucionais, Cidade, Estado 

e País (sem titulações dos autores). 

Fornecer todas as seções: Folha de rosto, Resumo, Abstract, Introdução, Métodos, Discussão, 

Resultados, Conclusão, Referências (Tabelas, Quadros e Figuras opcionais). 

Inserir quebra de página a cada seção (Folha de rosto, Resumo, Abstract, Introdução, 

Métodos, Discussão, Resultados, Conclusão, Referências (Tabelas, Quadros e Figuras ). 

O resumo estruturado, abordando todas as seções, deve ter, no máximo, 250 palavras. 

O abstract estruturado, abordando todas as seções, deve ter, no máximo, 250 palavras. 

Fornecer 6 palavras-chave (para as palavras-chave/descritores). 

 Fornecer 6 Keywords. 

As referências devem ser numeradas consecutivamente de acordo com a ordem em que forem 

citadas pela primeira vez no texto. A quantidade deve ser, em média, de 35 referências. 

Fornecer títulos e legendas em inglês das tabelas e gráficos (apenas insira após o título em 

português, não é necessário o corpo da tabela e gráficos em inglês). Deve haver quebra de 

página a cada uma delas. O número máximo de tabelas, gráficos e figuras: 5 páginas 

(incluídas no total das 25 páginas finais). Apresentá-las após as referências, no final do 

manuscrito (em arquivo único). A versão final do manuscrito deve ter o máximo de 25 

páginas. 

Envio da cópia da Declaração do Comitê de Ética em Pesquisa, através do sistema de 

submissão online (Doc. Sup.). 

Envio posterior das declarações assinadas por todos os autores (Declaração de Conflito de 

Interesses, Declaração de Cessão de Direitos Autorais e Declaração de Exclusividade), através 

do sistema de submissão online (Doc. Sup.). 
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FORMATO DO MANUSCRITO PARA SUBMISSÃO DO ARTIGO 2 

(REVISTA EPIDEMIOLOGIA E SERVIÇOS DE SAÚDE) 

Serão acolhidos manuscritos redigidos no idioma português. O trabalho deverá ser 

digitado em espaço duplo, fonte Times New Roman 12, no formato RTF (Rich Text Format) 

ou DOC (Documento do Word), em folha-padrão A4, com margens de 3cm. Não são aceitas 

notas de texto de pé de página. 

Cada manuscrito, obrigatoriamente, deverá conter: 

Folha-de-rosto 

a) modalidade do manuscrito; 

b) título do manuscrito, em português e inglês; 

c) título resumido, para referência no cabeçalho das páginas; 

d) nome completo dos autores e das instituições a que pertencem; 

e) endereço eletrônico de todos os autores; 

f) endereço completo e endereço eletrônico, números de fax e de telefones do autor 

correspondente; 

g) informação sobre monografia, dissertação ou tese que originou o manuscrito, com as 

respectivas instituições de ensino envolvidas, se pertinente; e 

h) créditos a órgãos financiadores da pesquisa, se pertinente. 

Resumo 

Parágrafo único, de até 150 palavras, estruturado com as seguintes seções: Objetivo; Métodos; 

Resultados; e Conclusão. 

Palavras-chave 

    Três a cinco, selecionadas a partir da lista de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 

vocabulário estruturado pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde, também conhecido pelo nome original de Biblioteca Regional de 

Medicina (BIREME). Os DeCS foram criados para padronizar uma linguagem única de 

indexação e recuperação de documentos científicos (disponíveis em http://decs.bvs.br). 

http://decs.bvs.br/
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Abstract 

    Versão em inglês do Resumo, contendo as seguintes seções: Objectives; Methods; Results; 

e Conclusion. 

Key words 

    Versão em inglês das mesmas palavras-chave selecionadas a partir dos DeCS. 

Texto completo 

    O texto de manuscritos nas modalidades de artigo original e nota de pesquisa deverão 

apresentar as seguintes seções, nesta ordem: Introdução; Métodos; Resultados; Discussão; e 

Referências. Tabelas e figuras serão referidas nos Resultados e apresentadas ao final do 

artigo, quando possível, ou em arquivo separado. Eis as definições e conteúdos dessas seções: 

Introdução – apresentação do problema, justificativa e objetivo do estudo, nesta ordem. 

Métodos – descrição dos métodos empregados, incluindo, quando pertinente, cálculo do 

tamanho da amostra, amostragem, procedimentos de coleta dos dados, procedimentos de 

processamento e análise dos dados; quando se tratar de estudo envolvendo seres humanos ou 

animais, devem estar contempladas as Considerações éticas pertinentes; pesquisas clínicas 

devem apresentar número de identificação em um dos registros de ensaios clínicos validados 

pela Organização Mundial da Saúde e pelo ICMJE. 

Resultados – exposição dos resultados alcançados, podendo considerar tabelas e figuras, 

desde que autoexplicativas (ver o item Tabelas e Figuras destas Instruções). 

Discussão – comentários sobre os resultados, suas implicações e limitações; confrontação do 

estudo com outras publicações de relevância para o tema e, no último parágrafo da seção, as 

conclusões. 

Agradecimentos – após a discussão devem-se limitar ao mínimo indispensável. 

Contribuição dos autores – parágrafo descritivo da contribuição de cada um dos autores. 

Referências – para citação das referências no texto, deve-se utilizar o sistema numérico 

adotado pelas Normas de Vancouver; os números devem ser grafados em sobrescrito, sem 
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parênteses, imediatamente após a passagem do texto em que é feita a citação, separados em si 

por vírgulas; em caso de números sequenciais de referências, separá-los por um hífen, 

enumerando apenas a primeira e a última referência do intervalo sequencial de citação (Ex.: 

7,10-16); após a seção Contribuição dos autores, as referências serão listadas segundo a 

ordem de citação no texto; em cada referência, deve-se listar até os seis primeiros autores, 

seguidos da expressão et al para os demais; títulos de periódicos deverão ser grafados sob 

forma abreviada; títulos de livros e nomes de editoras deverão constar por extenso; as citações 

são limitadas a 30; para artigos de revisão sistemática e meta-análise, não há limite de 

citações e o manuscrito fica condicionado ao limite de laudas definidas nestas Instruções; o 

formato das Referências deve seguir os Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a 

Periódicos Biomédicos do ICMJE (disponíveis em www.icmje.org), com adaptações 

definidas pelos editores conforme os exemplos a seguir: 

TABELAS E FIGURAS 

Tabelas, quadros (estes, classificados e intitulados como figuras), organogramas e 

fluxogramas devem ser apresentados em meio eletrônico, de preferência, no formato-padrão 

do Microsoft Word; gráficos, mapas, fotografias e demais imagens devem-se apresentar nos 

formatos EPS, JPG, BMP ou TIFF, no modo CMYK, em uma única cor (preto) e suas 

diversas tonalidades. 

  

http://www.icmje.org/
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