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Introduction: In the epidemiological transition experienced by 
Brazil, the prevalence of infectious-contagious diseases is still 
evident. Among them, leprosy is a public health problem whose 
main etiological agent is Mycobacterium leprae. It is a common 
pathology in developing countries. Methodology: Descriptive 
and retrospective study, with data collection from 2006 to 2013, 
coming from the National System of Information of Notifiable 
Diseases (SINAN). Results: 93 cases of leprosy were reported 
in the period covered by the data search. Resulting in an aver-
age detection of 1.5 cases / 10,000 inhabitants / year. According 
to the analysis of the data obtained, there was a predominance 
of male cases (51.61%), urban residents (60.22%), age range 
from 30 to 39 years (23.66%), as Dimorfa being the most report-
ed Clinical Form (39.78%). Conclusions / Considerations: It is 
expected that new strategies and actions will be implemented, or 
revised, as more specific measures for the prevention and con-
trol of leprosy in the municipality of Limoeiro, Pernambuco.
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INTRODUCTION  

Brazil has experienced, in recent decades, the 

process of demographic transition associated 

with epidemiological trasition, whose situations 

manifest the predominance of Triple Burden of 

Diseases. In this scenario, infectious, parasitic 

pathologies, chronic non-communicable 

diseases, sexual health problems and external 

causes are visualized1  

Leprosy, a chronic disease, is among the 

infected diseases even more prevalent, whose 

main etiological agent is Mycobacterium leprae 

(M. Leprae)2, a slender, frankly acid-resistant 

bastonete that cannot be grown in artificial 

media or cell culture and which grows better over 

temperatures below the body central 

temperature, so lesions tend to occur on the 

hands and face. This bacillus has the ability to 

infect a large number of individuals, however few 

sicken2,3. 

Transmission is interhuman and occurs through 

the upper respiratory tract of patients with high 

bacillary load. The disease affects skin, mucous 

membranes and peripheral nerves and can lead 

to serious physical disabilities. Leprosy is a 

disease of compulsory notification throughout 

the national territory and compulsory 

investigation, according to the Ministry of 

Health4.  

Because it is a very old pathology, there are 

beyond physical and biological damage, 

prejudice and suffering in relation to patients with 

the disease are still accentuated, because they 

manifest themselves through deformities, 

abandonments by relatives and problems 

Psychosocial. This is due to the risk of pathology 

transmission and because it is considered 

incurable for many centuries3. 

According to the Ministry of Health5 in order to 

establish a relationship between diagnosis and 

treatment, the World Health Organization 

proposes a classification of patients in 

paucibacillary (CP), of which they have between 

one and five negative, and multibacillary (MB) 

skin lesions, of which they have more than five 

lesions, regardless of bacilloscopy. The present 

study aims to inform, through the analysis of 

epidemiological indicators, the behavior of 

Leprosy in the municipality of Limoeiro/PE, 

afferoning whether the endemic disease is 

expanding or moving towards a control. 

SINAN represents the national database of 

information on notification injuries. This 

database consists of all cases of leprosy notified 

and confirmed in limoeiro residents, through the 

Individual Notification/Leprosy Investigation 

Sheet, filed in the Notification Diseases 

Information System (SINAN)6. 

METHODOLOGY  

Epidemiological, cross-sectional, 

descriptive/retrospective population-based 

study, with quantitative approach, using 

secondary data from leprosy cases related to the 

period 2006 to 2013, in the municipality of 

Limoeiro, Pernambuco, Brazil.  Epidemiological 

data were obtained from the Notification 

Diseases Information System - SINAN, linked to 

the Municipal Health Department and the 

Computer Department of the Unified Health 

System - DATASUS, covering the period 

between 2006 and 2013, made available by the 

Epidemiological Surveillance Coordination. 

Limoeiro is located in the Mesoregion of the 

Agreste of Pernambuco, in the area that 

corresponds to the capibaribe microregion in the 

Agreste. The county's headquarters are situated 

in the Capibaribe basin and is 77 km from the 

state capital. Highways PE 90 and BR 408 

connect Limoeiro to the capital. Currently, it is 

estimated that the municipality of Limoeiro, in its 

rural and urban area, has a total of 57,072 (fifty-

seven thousand and seventy-two) inhabitants.   

The municipality has, in primary care, the work 

of 18 (eighteen) family health teams, covering a 

percentage of 100% coverage of the territory by 

these primary care teams. It also presents 02 

(two) NASF teams, as well as 05 (five) centers 

of the Academy of Health. 

Retrospective data were collected from all 

individuals of both sexes and all age groups 



Victor Marcelo Gomes de Lima Pina et al., AJODRR, 2019 2:15 

AJODRR: https://escipub.com/american-journal-of-dermatological-research-and-reviews/         3

diagnosed with Leprosy and registered in the 

notification system. After collection, the data 

were distributed in the variables: gender, year of 

notification in the municipality of Limoeiro, 

Residence Zone, Residence Zone and type of 

departure of the patient from the municipality. 

After collection, the collected records were 

ordered through tables, analyzed using 

microsoft excel 2010 software®. data were 

submitted to percentage analysis and square chi 

analysis using the statistical software SAS, 

1999.   

The discussion of the findings took place from 

investigative research in online scientific 

production related to the theme. The research 

was conducted through secondary data of public 

access. Thus, there was no need for submission 

to the Research Ethics Committee. The research 

project, however, received consent from the 

Municipal Secretariat of Limoeiro for database 

analysis. It is noteworthy that the ethical 

recommendations recommended by Resolution 

466/12 of the National Health Council were 

followed7 

The present study will allow the characterization 

of the municipality, based on some variances, 

such as: age between age groups younger and 

older than 15 years, number of cases of leprosy 

among men and women, prevalence and 

frequency according to the class (paucibacillary 

and multibacillary). 

Results 

From 2006 to 2013, leprosy patients in Limoeiro 

corresponded to 93 cases. Stable case 

detection is observed, with an average of 1.5 

cases per 10,000,000 inhabitants.  

Some information necessary to better 

understand the epidemiological situation of 

leprosy notifications in Limoeiro, PE, can be 

obtained from the analysis of the variables of 

each case, such as the clinical form reported for 

leprosy, by age group, according to sex, among 

others. 

Regarding the prevalence of leprosy by sex, 

there was a small discrepancy, with 

predominance of males (52%) in all the years 

studied.  (Table. 1). In 2012, there was an 

equivalence between recurrent cases between 

men and women, despite the reduced number of 

cases detected. In 2013, there was a higher 

identification of cases in men compared to the 

total number of cases (11.8%). These data are 

in line with an observational, retrospective study 

conducted at the Municipal Health Department 

of Montes Claros (MG), in 2014, whose results 

point to a higher incidence, in all years, higher 

male in relation to the with small numerical 

variations8. Or this research, with the objective 

of characterizing leprosy cases in the state of 

Piauí, between 2011 and 2015, also proved a 

higher incidence (54.7%) male individual9. 

Some literatures relate these findings to social 

contact among men with risk environments, to 

women's greater concern for health and, 

consequently, more access to basic health 

services for routine performance and policy 

shortages specific public agencies for men8,9.  

 

Table 1 - Distribution of leprosy case records, according to gender in the municipality of 

Limoeiro-PE, 2006 to 2013. 

Gênero Número Percentagem p 

Masculino 48 51,61% <.0001 

Feminino 45 48,39%  

Total 93 100%  

Fontes: SINAN, 2015. Secretaria Municipal de Saúde, Limoeiro/PE, 2015. 
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The municipality of Limoeiro is at the endemic 

levels between medium-high for the disease, 

according to the guidelines of the Ministry of 

Health, constituting a local health problem in 

which it is necessary to stimulate the population 

to raise awareness of information leprosy. To set 

the control goal, it is necessary to take into 

account a number of factors that can be 

influenced by high risk of transmission of the 

disease, by detecting cases more quickly, 

access to the health service and even by 

uncertain diagnosis. The high incidences are 

also related to low socioeconomic development, 

unsatisfactory health conditions, associated with 

poor training of health professionals in early 

diagnosis, treatment institution and case 

monitoring10. 

Table 2 shows the distribution of leprosy case 

records, according to the year of notification. The 

year with the highest predominance of leprosy 

case registration was the most recent in 

question, 2013 there was an increase because it 

is precisely the year with the highest number 

with notifications recorded as new cases.   

 

Table 2 - Distribution of leprosy case records, according to the year of notification in the 

municipality of Limoeiro-PE, 2006 to 2013. 

Ano da Notificação Número Percentagem p 

2006 11 11,83% <.0001 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

8 

10 

12 

9 

16 

10 

17 

8,60% 

10,75% 

12,90% 

9,68% 

17,20% 

10,75% 

18,28% 

 

Total 93  100%  

Fontes: SINAN, 2015. Secretaria Municipal de Saúde, Limoeiro/PE, 2015. 

 

According to table 4, in the variable "according 

to the type of output" of the SINAN, the cure 

prevailed (82.80%), followed by diagnostic error 

(6.45%). This result is in line with the research 

conducted in Piauí, with 3,195,000 inhabitants, 

in which cure rates ranged from 81% to 87%9.   

According to the Ministry of Health, good cure 

rates are above 90%, the interval between 75% 

and 90% is considered regular and below 75%, 

precarious12.   

This conjuncture corroborates the need to 

stimulate early diagnosis. It is also worth 

mentioning the importance of health promotion 

and disease prevention actions in family health 

strategies, since work processes should be 

permeated by the longitudinality of care, 

comprehensiveness of actions and Health Care 

Network. 

Of the total number of diagnosed cases of 

Leprosy, 58 (62%) were between 20 and 59 

years old, a range representing the population 

and conomically active or productive, and most 

cases (23.65%) understood between 30 and 39 

years (p=<0001), these results indicate a 

serious socioeconomic problem, since leprosy 

patients are likely to develop disabilities from the 

pathology, and consequently, the decline to 

productive activity The study conducted in Piauí, 
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in accordance with the findings of this research, 

observed the predominance of users aged 

between 35 and 49 years9. Another situational 

characterization, carried out in the municipality 

of Tucano, Bahia, from 2002 to 2012, through 

sinan data, revealed a higher concentration of 

cases in the economically active age group13. 

In agreement with the study conducted in 

Tucano, whose data point to a higher proportion 

of multibacillary cases (56%)13.  In this 

research, a high rate of manifestation of the 

multibacillary clinical form was noted, such as 

dimorphand leprosy virchowiana, presenting the 

respective indices 39.78% and 13.98%. The 

epidemiological study conducted in Itajubá, from 

2005 to 2013, found a percentage of 62.7% 

(n=27) of multibacillary cases9. These findings 

suggest that there is already a demand for 

patients already previously ill, it can be noted 

that there is therefore a care aimed precisely at 

these people who are already affected and are 

reported late. It leads to thinking, in this way, the 

promotion of preventive actions for the early 

diagnosis of leprosy. 

 

Table 4 - Distribution of leprosy case records, according to the type of exit in the municipality 

of Limoeiro-PE, 2006 to 2013. 

Tipo de Saída Número Percentagem p 

Cura 

Transferência para 

outro município 

Óbito 

Abandono 

77 

 

2 

5 

3 

82,80% 

 

2,15% 

5,38% 

3,23% 

<.0001 

 

 

Erro diagnóstico 6 6,45%  

Total 93 100%  

Fontes: SINAN, 2015. Secretaria Municipal de Saúde, Limoeiro/PE, 2015. 

 

According to Lana (2007), it is estimated that 

only 30% of hansen's bacillus patients are 

notified and that, among these, many undergo 

irregular treatment or abandon it, having as 

effect bacilli resistant to medications and that 

they can lead to difficulties in the treatment of the 

disease, increasing the national leprosy 

problem. As a booster measure to stop the 

transmission chain, the Ministry of Health is 

adopting, later in this second semester, 

preventive leprosy therapy to the contacts of 

cases diagnosed with the disease. The initiative 

will begin in thirteen municipalities in three states 

with high burden of the disease, among them 

Pernambuco. 

The main method of entry of those infected by 

Hansen's bacillus in the Health Units is through 

the new diagnosed cases (82.80%), then comes 

the other types of entry (9.68%), and transfers 

totaling 4.31% of cases, and finally cases of 

recurrence accounting for 3.23%, (p=<0001). 

The fact that Pernambuco presents a high rate 

of young people under 15 years of age with 

leprosy, especially in the municipality of 

Limoeiro (p=<0001), issues an alert regarding 

the prevalence of the disease in the general 

population, and is at the same time a 

thermometer that shows the relevance of 

measuring the size of the transmission14. This 

fact clarifies the importance of school projects 

related to health with an emphasis on school 

age, informing the care and prophylaxis to be 

taken by the students' families and the 

community in which they are inserted, because 
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these indices reveal that young people are 

developing a high rate of the pathology in 

question, still inserted in the school community.  

Conclusion 

In this research, it was found that in Limoeiro 

between 2006 and 2013, there was an 

involvement of men and women by leprosy, 

being the highest incidence in men. Associated 

with this, it is noted that in age groups over 15 

years of age the number of cases was dominant, 

as well as the form of multibacillary contagion 

was predominant. These data provide important 

epidemiological indicators for Limoeiro, as well 

as to identify the possible trend of this disease 

for the coming years. Although the investigation 

used secondary data, the records identified 

trigger the need for greater integration between 

management, workers and users of the Unified 

Health System, in order to stimulate active case 

search movements, execution of Strategies of 

Permanent Health Education and mobilization of 

significant work processes focused on the 

singularities of users with Leprosy.    
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INTRODUÇÃO 

O Brasil vivenciou, nas últimas décadas, o 

processo de transição demográfica associado à 

trasição epidemiológica, cujas situações 

manifestam o predomínio da Tripla Carga de 

Doenças. Neste cenário visualiza-se, 

concomitantemente, patologias infecciosas, 

parasitárias, doenças crônicas não 

transmissíveis, problemas de saúde sexual e 

causas externas1 

A hanseníase, uma doença crônica, está entre 

as doenças infectocontagiosas ainda mais 

prevalentes, cujo principal agente etiológico é o 

Mycobacterium leprae (M. Leprae)2, um 

bastonete delgado, francamente ácido-

resistente que não pode ser cultivado em meios 

artificiais ou em cultura de células e que cresce 

melhor sobre temperaturas abaixo da 

temperatura central corporal, por isso as lesões 

tendem a ocorrer nasmãos e na face. Esse 

bacilo tem a capacidade de infectar grande 

número de indivíduos, no entanto poucos 

adoecem2,3. 

A transmissão é inter-humana e ocorre através 

do trato respiratório superior de pacientes com 

alta carga bacilar. A doença atinge pele, 

membranas mucosas e nervos periféricos 

podendo levar a sérias incapacidades físicas. A 

hanseníase é uma doença de notificação 

compulsória em todo o território nacional e de 

investigação obrigatória, conforme o Ministério 

da Saúde4. 

Por se tratar de uma patologia muito antiga, 

existem além dos danos físicos e biológicos, o 

preconceito e sofrimento em relação aos 

portadores da doença ainda são acentuados, 

por se manifestar através de deformidades, 

abandonos por parte dos parentes e problemas 

psicossociais. Isso ocorre devido ao risco de 

transmissão da patologia e por ser considerada 

incurável por muitos séculos3. 

De acordo com o Ministério da Saúde5 a fim de 

estabelecer uma relação entre diagnóstico e 

tratamento, a Organização Mundial da Saúde 

propõe uma classificação dos pacientes em 

paucibacilares (PB), dos quais possuem entre 

uma e cinco lesões cutâneas e baciloscopia 

negativa, e multibacilares (MB), do quais 

possuem mais de cinco lesões, independente 

da baciloscopia. 

O presente estudo tem como objetivo informar, 

através da análise de indicadores 

epidemiológicos o comportamento da 

Hanseníase no município de Limoeiro/PE, 

aferindo se a endemia está em expansão ou se 

caminha para um controle.  

O SINAN representa o banco de dados nacional 

de informações sobre agravos de notificação. 

Esse banco de dados é constituído por todos os 

casos de hanseníase notificados e confirmados 

em residentes de Limoeiro, através da Ficha 

Individual de Notificação/Investigação de 

Hanseníase, arquivada no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN)6. 

METODOLOGIA 

Estudo epidemiológico, transversal, de caráter 

descritivo/ retrospectivo de base populacional, 

com abordagem quantitativa, utilizando dados 

secundários dos casos de hanseníase referente 

ao período de 2006 a 2013, do município de 

Limoeiro, Pernambuco, Brasil.  Os dados 

epidemiológicos foram obtidos do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação – SINAN, 

vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e ao 

Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde – DATASUS, abrangendo o período 

entre 2006 e 2013, disponibilizados pela 

Coordenação de Vigilância Epidemiológica. 

Limoeiro situa-se na mesorregião do Agreste de 

Pernambuco, na área que corresponde à 

microrregião do Capibaribe, no Agreste. A sede 

do município está situada na bacia do 

Capibaribe e dista de 77 km da capital do 

estado. As rodovias PE 90 e BR 408 ligam 

Limoeiro a capital. Atualmente, estima-se que o 

município de Limoeiro, em sua zona rural e 

urbana, tenha um total de 57.072 (cinquenta e 

sete mil e setenta e dois) habitantes.  
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O município conta, na atenção básica, com o 

trabalho de 18 (dezoito) equipes de saúde da 

família, abrangendo um porcentual de 100% de 

cobertura do território por estas equipes da 

atenção básica. Apresenta, ainda, 02 (duas) 

equipes do NASF, bem como, 05 (cinco) pólos 

de Academia da Saúde. 

Foram coletados dados retrospectivos de todos 

os indivíduos de ambos os sexos e de todas as 

faixas etárias diagnosticados com Hanseníase e 

cadastrados no sistema de notificação. Após a 

coleta, os dados foram distribuídos nas 

variáveis: sexo, ano da notificação no município 

de Limoeiro, Zona de Residência, Zona de 

Residência e tipo de saída do paciente do 

município. Após a coleta, Os registros coletados 

foram ordenados por meio de tabelas, 

analisados utilizando o software Microsoft Excel 

2010®. dados foram submetidos a análise de 

percentagem e análise de qui quadrado 

utilizando o software estatístico SAS, 1999. 

A discussão dos achados deu-se a partir de 

pesquisas investigativas na produção científica 

online relacionada à temática. A pesquisa foi 

realizada através de dados secundários de 

acesso público. Sendo assim, não houve a 

necessidade de submissão ao Comitê de Ética 

em Pesquisa. O projeto de pesquisa, entretanto, 

recebeu anuência da Secretaria Municipal de 

Limoeiro para análise do banco de dados. 

Ressalta-se que foram seguidas as 

recomendações éticas preconizadas pela 

Resolução 466/12, do Conselho Nacional de 

Saúde7 

O presente estudo permitirá a caracterização do 

município, a partir de algumas variâncias, como: 

idade entre as faixas etárias menores e maiores 

que 15 anos, número de casos de hanseníase 

entre homens e mulheres, prevalência e 

frequência de acordo com a classe operacional 

(paucibacilar e multibacilar). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de 2006 a 2013, os portadores de 

Hanseníase em Limoeiro corresponderam a 93 

casos. Observa-se uma detecção estável de 

casos, com uma média de 1,5 casos para cada 

10.000 mil habitantes. 

Algumas informações necessárias para melhor 

entender a situação epidemiológica das 

notificações da hanseníase em Limoeiro, PE, 

podem ser obtidas a partir da análise das 

variáveis de cada caso, como a forma clínica 

notificada para a hanseníase, por faixa etária, 

segundo o sexo, entre outras. 

Com relação a prevalência de Hanseníase por 

sexo, observou-se pequena discrepância, com 

predominância do sexo masculino (52%) em 

todos os anos estudados.  (Tabela. 1). No ano 

de 2012 ocorreu uma equivalência entre os 

casos recorrentes entre homens e mulheres, 

apesar do número reduzido de casos 

detectados. No ano de 2013, nota-se uma maior 

identificação de casos em homens comparados 

ao total de casos (11,8%). Estes dados estão 

em consonância com um estudo observacional, 

retrospectivo, realizado na Secretaria Municipal 

de Saúde de Montes Claros (MG), em 2014, 

cujos resultados apontam para uma maior 

incidência, em todos os anos, maior do sexo 

masculino em relação ao feminino, com 

pequenas variações numéricas8. Ou tra 

pesquisa, com o objetivo de caracterizar os 

casos de hanseníase no estado do Piauí, entre 

2011 e 2015, também comprovou uma maior 

incidência (54,7%) de indivíduo do sexo 

masculino9. Algumas literaturas relacionam 

estes achados ao contato social entre os 

homens com ambientes de riscos, à maior 

preocupação da mulher com a saúde e, 

consequentemente, mais acesso aos serviços 

básicos de saúde para realização de rotina e à 

escassez de políticas públicas específicas para 

os homens8,9. 

O município de Limoeiro se encontra nos níveis 

endêmicos entre médio-alto para a doença, 

segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, 

constituindo um problema de saúde local em 

que se faz necessário estimular a população a 

uma sensibilização quanto às informações 

básicas sobre hanseníase. Para traçar a meta 

de controle, é preciso levar em conta uma série 
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de fatores que podem ser influenciados por alto 

risco de transmissão da doença, peladetecção 

de casos com maior rapidez, pelo acesso ao 

serviço de saúde e até por diagnóstico incerto. 

As altas incidências também estão relacionadas 

com o baixo desenvolvimento socioeconômico, 

condições de saúde insatisfatória, associado 

com um treinamento precário dos profissionais 

da área de saúde no diagnóstico precoce, 

instituição de tratamento e monitoramento de 

casos10. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos registros de casos de Hanseníase, segundo o sexo no município de 
Limoeiro-PE, 2006 a 2013. 

Gênero Número Percentagem p 

Masculino 48 51,61% <.0001 

Feminino 45 48,39%  

Total 93 100%  

Fontes: SINAN, 2015. Secretaria Municipal de Saúde, Limoeiro/PE, 2015. 

  

Na tabela 2 encontram-se a distribuição dos 

registros de casos de Hanseníase, segundo o 

ano da notificação. O ano com maior predomínio 

do registro de casos da Hanseníase foi o mais 

recente em questão, 2013 houve um aumento 

por se tratar justamente do ano com maior 

número com notificações registradas como 

casos novos. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos registros de casos de Hanseníase, segundo o ano da notificação no 
município de Limoeiro-PE, 2006 a 2013. 

Ano da Notificação Número Percentagem p 

2006 11 11,83% <.0001 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

8 

10 

12 

9 

16 

10 

17 

8,60% 

10,75% 

12,90% 

9,68% 

17,20% 

10,75% 

18,28% 

 

Total 93  100%  

Fontes: SINAN, 2015. Secretaria Municipal de Saúde, Limoeiro/PE, 2015. 

 

No que tange à distribuição dos casos de 

Hanseníase, por zona do bairro de residência, 

observou-se um maior índice de casos na zona 

urbana (60,22%). Em investigação realizada na 

cidade de Itajubá, Minas Gerais, com 43 

pacientes, durante o período de 09 anos, 

constatou-se que 67,4% residia na zona urbana. 

Sugere-se, ainda, como contribuição para a 

maior incidência, na zona urbana: serem bairros 

menos favorecidos em termos de infraestrutura 

de saúde e educação, possuir maior 

proximidade entre as residências e o elevado 

número de habitantes por metro quadrado11. 

Estes fatores, por conseguinte, contribuem para 

a dispersão do bacilo e infecção em número 

maior. 

De acordo com a tabela 4, na variável "segundo 

o tipo de saída" do SINAN, prevaleceu a cura 
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(82,80%), seguido de erro de diagnóstico 

(6,45%). Este resultado está em conformidade 

com a pesquisa realizada no Piauí, com 

3.195.000 habitantes, na qual as taxas de cura 

variaram entre 81% e 87%9.   Segundo o 

Ministério da Saúde, boas taxas de curas estão 

acima de 90%, o intervalo entre 75% e 90% é 

considerado regular e abaixo de 75%, 

precário12.  

 

Tabela 3 - Distribuição dos registros de casos de Hanseníase, segundo a Zona de Residência 
no município de Limoeiro-PE, 2006 a 2013. 

Zona de Residência Número Percentagem p 

Branco 11 11,83% <.0001 

Urbana 

Rural 

Periurbana 

56 

22 

4 

60,22% 

23,66% 

4,30% 

 

Total 93  100%  

Fontes: SINAN, 2015. Secretaria Municipal de Saúde, Limoeiro/PE, 2015. 

 

Esta conjuntura, corrobora para a necessidade 

do estímulo ao diagnóstico precoce. É válido 

ressaltar, também, a importância das ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças 

nas Estratégias de Saúde da família, uma vez 

que, os processos de trabalho devem ser 

permeados pela longitudinalidade do cuidado, 

integralidade das ações e ordenamento da 

Rede de Atenção à Saúde. 

 

Do total de casos diagnosticados de 

Hanseníase, 58 (62%) estavam na faixa etária 

compreendida entre 20 a 59 anos, faixa que 

representa a população e conomicamente ativa 

ou produtiva, sendo que a maior parte dos casos 

(23,65%) compreendia entre 30 a 39 anos 

(p=<0001), esses resultados indicam um sério 

problema socioeconômico, visto que os 

portadores de hanseníase estão susceptíveis a 

desenvolver incapacidades oriundas da 

patologia, e por conseqüência, o declínio para 

na atividade produtiva O estudo realizado no 

Piauí, em concordância com os achados desta 

pesquisa, observou o predomínio de usuários 

com idades entre 35 e 49 anos9. Outra 

caracterização situacional, realizada no 

município de Tucano, Bahia, no período de 2002 

a 2012, através dos dados do SINAN, revelou 

uma maior concentração de casos na faixa 

etária economicamente ativa13.  

 

Tabela 4 - Distribuição dos registros de casos de Hanseníase, segundo o tipo de saída no 
município de Limoeiro-PE, 2006 a 2013. 

Tipo de Saída Número Percentagem p 

Cura 
Transferência para 
outro município 
Óbito 
Abandono 

77 
 
2 
5 
3 

82,80% 
 
2,15% 
5,38% 
3,23% 

<.0001 
 
 

Erro diagnóstico 6 6,45%  

Total 93 100%  

Fontes: SINAN, 2015. Secretaria Municipal de Saúde, Limoeiro/PE, 2015. 
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Em concordância com o estudo realizado em 

Tucano, cujos dados apontam para uma maior 

proporção de casos multibacilares (56%)13.  

Nesta pesquisa, notou-se alto índice da 

manifestação da forma clínica multibacilar, tais 

como a dimorfa e virchowiana da hanseníase, 

apresentando, os respectivos índices 39,78% e 

13,98%. O estudo epidemiológico realizado em 

Itajubá, no período de 2005 a 2013, verificou um 

percentual de 62.7% (n=27) de casos 

multibacilares9. Tais achados sugerem que já se 

tem uma demanda de pacientes já previamente 

doentes, pode-se notar que existe por isso, um 

atendimento voltado justamente para essas 

pessoas que já são afetadas e são notificadas 

tardiamente. Leva-se a pensar, desta forma, o 

fomento de ações preventivas para o 

diagnóstico precoce da hanseníase.  

Segundo Lana (2007), estima-se que somente 

30% dos portadores do bacilo de Hansen 

estejam notificados e que, dentre esses, muitos 

fazem um tratamento irregular ou o abandonam, 

tendo como efeito bacilos resistentes às 

medicações e que podem levar a dificuldades no 

tratamento da doença, aumentando o problema 

nacional da hanseníase. Como medida de 

reforço para interromper a cadeia de 

transmissão, o Ministério da Saúde está 

adotando, ainda neste segundo semestre, a 

terapia preventiva da hanseníase aos contatos 

de casos diagnosticados com a doença. A 

iniciativa começará em treze municípios de três 

estados com alta carga da doença, dentre eles, 

Pernambuco. 

O principal método de entrada dos infectados 

pelo bacilo de Hansen nas Unidades de Saúde 

é por meio dos novos casos diagnosticados 

(82,80%), em seguida vem os outros tipos de 

ingresso (9,68%), e as transferências que 

somam 4,31% dos casos, e por fim os casos de 

reincidência que contabilizam 3,23%, 

(p=<0001). O fato de Pernambuco apresentar 

um alto índice de jovens menores de 15 anos 

portadores de hanseníase, sobretudo no 

Município de Limoeiro (p=<0001), emite um 

alerta quanto à prevalência da doença na 

população em geral, e é ao mesmo tempo um 

termômetro que mostra a relevância de se medir 

o tamanho da transmissão14. Fato esse que 

esclarece a importância dos projetos escolares 

relacionados à saúde com ênfase na idade 

escolar, informando os cuidados e profilaxias a 

serem tomados pela família dos estudantes e 

pela comunidade em que se inserem, pois esses 

índices revelam que os jovens estão 

desenvolvendo alto índice da patologia em 

questão, ainda inseridos na comunidade 

escolar. 

CONCLUSÃO 

Nessa pesquisa constatou-se que em Limoeiro 

entre os anos de 2006 a 2013, houve um 

acometimento de homens e mulheres pela 

hanseníase, sendo a maior incidência em 

homens. Associado a isso, nota-se que nas 

faixas etárias acima de 15 anos de idade o 

número de casos foi dominante, bem como a 

forma de contágio multibacilar foi predominante. 

Esses dados fornecem importantes indicadores 

epidemiológicos para Limoeiro, bem como 

identificar a possível tendência dessa doença 

para os próximos anos. 

Embora a investigação tenha utilizado dados 

secundários, os registros identificados acionam 

a necessidade de maior integração entre a 

gestão, trabalhadores e usuários do Sistema 

Único de Saúde, a fim de, estimular movimentos 

de busca ativa de casos, execução de 

estratégias de Educação Permanente em 

Saúde e mobilização de processos de trabalho 

significativos e centrados nas singularidades 

dos usuários portadores de Hanseníase.  
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