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RESUMO

INTRODUÇÃO:  A hanseníase  é uma doença  infectocontagiosa  causada pelo  agente  etiológico
Mycobacterium leprae acometendo, principalmente, os nervos periféricos. Tal infecção é transmitida
pelo contato prolongado com indivíduos e possui evolução lenta e gradual. OBJETIVO: Descrever o
perfil epidemiológico dos casos de hanseníase em menores de 15 anos no período de 2008 a 2017
no  estado  do  Maranhão.  METODOLOGIA:  Trata-se  de  um  estudo  ecológico,  descritivo,  com
abordagem  quantitativa.  Os  dados  dos  casos  de  hanseníase  foram  coletados  no  Sistema  de
Informação de Agravos de Notificação vinculado ao Departamento de Informática do Sistema Único
de  Saúde,  sendo  tabulados  para  análise  descritiva  através  de  frequência  absoluta  e  relativa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Encontraram-se 1658 casos de hanseníase em menores de 15
anos, predominou sexo masculino (53,8%), faixa etária de 10 a 14 anos (64,53%). Predominou a
classificação  operacional  Multibacilar  (58,38%),  forma  clínica  Dimorfa  (45,9%),  lesão  única
(36,19%), grau de incapacidade zero (78,71%), esquema terapêutico 12 doses (58,14%). Quanto
aos tipos de entrada casos novos (100%), modo de detecção (41,68%) dos casos foi por demanda
espontânea e modo de saída (22%) foram curados. CONCLUSÕES: A hanseníase se constitui um
problema  público  de  saúde,  sendo  necessários  maiores  investimentos  em  ações  de  controle,
monitoramento,  busca  ativa  dos  casos  e  contatos,  estratégias  educativas  para  prevenção  da
hanseníase e capacitação profissional nos serviços de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Prevalência; Assistência à Saúde; Vigilância em Saúde Pública. 

ABSTRACT

INTRODUCTION: Leprosy is an infectious disease caused by the etiological agent Mycobacterium
leprae, affecting mainly the peripheral nerves. Such infection is transmitted by prolonged contact with
individuals and has a slow and gradual evolution.  OBJECTIVE: To describe the epidemiological
profile of leprosy cases in children under 15 years old from 2008 to 2017 in the state of Maranhão.
METHODOLOGY: This is an ecological,  descriptive study with a quantitative approach. Data on
leprosy  cases  were  collected  in  the  Information  System  for  Notifiable  Diseases  linked  to  the
Department of  Informatics of  the Unified Health System, being tabulated for descriptive analysis
through absolute and relative frequency. RESULTS AND DISCUSSION: There were 1658 cases of
leprosy in children under 15 years old, predominantly male (53.8%), aged 10 to 14 years (64.53%).
The Multibacillary operational classification (58.38%), Dimorfa clinical  form (45.9%),  single lesion
(36.19%), zero degree of disability (78.71%), 12-dose therapeutic scheme (58.14%) predominated.
As  for  the  types  of  incoming  new  cases  (100%),  detection  mode  (41.68%)  of  the  cases  was
spontaneous demand and exit mode (22%) were cured. CONCLUSIONS: Leprosy is a public health
problem, requiring greater investments in control actions, monitoring, active search for cases and
contacts, educational strategies for leprosy prevention and professional training in health services.
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INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada por um bacilo álcool-ácido
resistente (Mycobacterium leprae) que possui tropismo pelas células de Schwan
acometendo,  principalmente,  os  nervos  periféricos.  É  transmitida  pelo  contato



prolongado  com  indivíduos  infectados  e  que  não  estão  em  tratamento.  Sua
progressão é lenta e contínua gerando uma diversidade de debilidades físicas que
tingem todas as fases do ciclo da vida independente da idade, classe social ou
sexo (BRASIL, 2017). 

As  manifestações  clínicas  da  doença  variam  de  acordo  com  sua  forma  de
apresentação  sendo  classificadas  em  indeterminada,  tuberculóide,  dimorfa  e
virchowiana.  Estas  são  distribuídas  em  dois  subgrupos,  onde  as  formas
indeterminada e tuberculóide integram o grupo das alterações paucibacilares (PB)
e  as  formas  dimorfa  e  virchowiana  inclusas  no  grupo  das  multibacilares  (MB).
Ademais,  o tratamento preconizado para formas PB é a poliquimioterapia em 6
doses e para os casos MB se utiliza a poliquimioterapia em 12 doses (BRASIL,
2018).

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a hanseníase é um problema de saúde
publica. No Brasil, entre os anos de 2012 a 2016, foram diagnosticados 151.764
casos novos da doença, ou seja, uma taxa média de 14,97 casos novos para cada
100 mil habitantes (BRASIL, 2018). Entretanto, apesar da importância da doença
no cenário nacional e mundial, ainda são escassas as pesquisas voltadas para o
perfil  epidemiológico  dos casos em menores de 15 anos.  Portanto,  o  presente
trabalho  tem  como  objetivo  descrever  o  perfil  epidemiológico  dos  casos  de
hanseníase em menores de 15 anos no período de 2008 a 2017 no estado do
Maranhão. 

METODOLOGIA

Trata-se  de  um  estudo  ecológico,  descritivo,  com  abordagem  quantitativa.  Os
dados dos casos de hanseníase foram coletados no  Sistema de Informação de
Agravos  de  Notificação  vinculado  ao Departamento  de  Informática  do  Sistema
Único de Saúde. As variáveis analisadas deste estudo foram: sexo, faixa etária,
classificação  operacional,  formas  clínicas,  lesões  cutâneas,  avaliação  da
incapacidade na notificação e cura, esquema terapêutico, modo de entrada, modo
de detecção e tipo de saída. Os dados populacionais necessários para o cálculo
das taxas de                                                                         detecção foram obtidos a
partir  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística,  sendo  considerados  os
dados do censo em 2010 e os demais anos pelas projeções intercensitárias, sendo
tabulados em planilha Excel para análise descritiva através de frequência absoluta
e relativa.

RESULTADO E DISCUSSÃO

No período  de  2008  a  2017  foram notificados  1658  casos  de  Hanseníase  em
menores de 15 anos no estado do Maranhão. No que diz respeito às taxas de
detecção,  os  anos  de  2013,  2014  e  2015  apresentaram  as  maiores  taxas  de
incidência, sendo os valores, respectivamente, 4,69, 5,25 e 5,43 por 100 mil hab.
As menores taxas foram apresentadas nos anos de 2008 a 2012 com valor médio
de 0,09 por 100 mil hab.

Desse  modo,  segundo  a  classificação  das  taxas  de  incidência,  o  estado  do
Maranhão apresentou uma baixa taxa de detecção (menor que 2,00 por 100 mil
hab) nos anos de 2008 a 2012 e média (entre 2 a 9,99 por 100 mil hab) nos anos
de 2013 a 2017. Esses resultados são inferiores aos encontrados no estudo em



Mato Grosso, o qual apresentou taxas de detecção de 18,3 por 100 mil hab, ou
seja, índices considerados altos (FREITAS et al., 2018).

Em  relação  às  variáveis  sociodemográficas,  os  casos  predominaram  no  sexo
masculino com 53,80% (892) e na faixa etária de 10 a 14 anos com 64,53% (1.070)
dos casos registrados. Tais achados são corroborados pelos estudos realizados
em Cuiabá e Ceará, nos quais houve predomínio no sexo masculino e na faixa
etária de 10 a 14 anos (DORILEO et al., 2018; CORPES et al., 2018). 

No que diz respeito à classificação operacional predominou a forma multibacilar
com  968  (58,38%)  casos,  enquanto  a  paucibacilar  representou  690  (41,62%).
Dados  semelhantes  foram  encontrados  em  um  estudo  do  Mato  Grosso,  que
apresentou uma maior proporção de casos multibacilares, especialmente os casos
em que o diagnóstico foi por demanda espontânea (FREITAS et al., 2018).

Acerca das manifestações clínicas, verificou-se que a forma dimorfa apresentou o
maior  índice  de  notificações  com  761  (45,9%)  casos.  O  estudo  realizado  por
Santos  et  al., (2018),  apresenta  também dados  alarmantes,  pois  o  número  de
casos  classificados  como  dimorfos  se  mostrou  elevado.  Isso  indica  uma
manutenção da cadeia de transmissão por se constituir uma forma tardia (SANTOS
et al., 2018).

No que tange ao número de lesões, (36,19%) 600 dos casos apresentaram lesão
única.   A  pesquisa  realizada  no  município  de  Igarapé  Açu,  62,1%  dos  casos
notificados apresentaram lesão única. Tal achado é imprescindível para orientar o
diagnóstico clínico e a conduta terapêutica (Franco et al., 2014)

Em relação ao esquema de tratamento  predominou a  forma multibacilar  de  12
doses com 964 (58,14%) dos casos.  Um estudo realizado em Campinas-SP, o
esquema terapêutico multibacilar  com 12 doses foi  prevalente. Desse modo, os
riscos  de  desenvolver  algum  grau  de  incapacidade  física  são  superiores  aos
pacientes  diagnosticados  com  a  forma  paucibacilar  (SALLES;  GONÇALVES;
PADOVAN, 2015).

Com relação à incapacidade física no momento do diagnóstico, (78,71%) 1305 dos
casos tiveram grau zero, seguidos por grau I (10,49%) 174 casos e grau II (3,07%)
51  casos.  No  estudo  realizado  em  Rondonópolis,  ocorreu  a  prevalência  de
ausência de incapacidade física no momento do diagnóstico com 73,8% dos casos
(SANTOS et al., 2018).  Desse modo, podemos inferir que as atividades prevenção
e detecção precoce estão sendo oportunas, segundo o Ministério da Saúde que
considera baixa as proporções inferiores a 5% do grau II de incapacidade (BRASIL,
2016).

No que diz respeito ao grau de incapacidade física no momento da cura, (93%)
1.542 dos casos tiveram grau zero, seguidos do grau I (1,39%) 23 casos e grau II
(0,3%) 5 casos.   Em pesquisa realizada em Manaus, cerca de 94% dos casos
apresentaram grau zero de incapacidade no momento da cura, isso evidencia o
sucesso do tratamento precoce em minimizar as sequelas da infecção (IMBIRIBA
et al., 2008).

No tocante ao modo de entrada, os casos novos representaram a totalidade das
notificações com 1.658 casos (100%). Resultados semelhantes foram encontrados



em estudo realizado na cidade de Maceió, o qual evidenciou que mais de 90% dos
casos eram novos, assim como nesta pesquisa (MATIAS, 2014).

Em relação ao modo de detecção, a demanda espontânea foi a que apresentou
maior índice com 691 casos (41,68%). Um estudo realizado em Belém mostrou
resultados divergentes dos encontrados nessa pesquisa, sendo o encaminhamento
a maior forma de diagnóstico com 54,7% dos casos (NATOS et al., 2015).

Com relação ao modo de saída. 67,3% (1.116) das fichas não foram preenchidas,
seguido pela cura com (22%) 364 casos. Logo, é evidente que o município tem um
desempenho precário nesse quesito. 

CONCLUSÕES

Diante do exposto, é evidente que a hanseníase constitui um problema de saúde
pública. A taxa de detecção anual de casos novos da infecção em menores de 15
anos oscilou entre baixa e média, segundo o ministério da saúde.  O perfil foi de
indivíduos do sexo masculino com faixa etária de 0 a 14 anos. A forma clínica
Dimorfa  predominou  entre  os  casos,  assim  como  a  classificação  operacional
Multibacilar.  A  lesão  única  foi  mais  ocorrente  com grau  de  incapacidade  zero,
sendo classificados como casos novos, diagnosticado por demanda espontânea,
receberam tratamento terapêutico de 12 doses e evoluiu número significativo para
a  cura.  Portanto,  é  necessário  maiores  investimentos  em  ações  de  controle,
monitoramento,  busca  ativa  dos  casos  e  contatos,  estratégias  educativas  para
prevenção da hanseníase e capacitação profissional nos serviços de saúde.
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