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RESUMO 

Introdução: A hanseníase se mantém com elevada magnitude na maioria dos estados 

brasileiros. Objetivos: Caracterizar a situação epidemiológica da hanseníase, tendência 

temporal e padrões de distribuição espacial dos indicadores por bairro de residência, em 

Fortaleza de 2001 a 2011. Metodologia: Estudo analítico do tipo ecológico, realizado 

com dados secundários obtidos do SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação) 

e dados populacionais obtidos do IBGE. Realizou-se análise univariada, de tendência 

temporal e distribuição espacial, onde os diversos indicadores epidemiológicos e 

operacionais foram calculados para todos os bairros de Fortaleza, foi também comparado 

a área da Secretaria Executiva Regional III com o restante de Fortaleza. Resultados: Um 

total de 9.104 casos novos (média: 43,3 anos) foi incluído no estudo. Apesar de elevado 

coeficiente de detecção, considerado “muito alto” segundo definições do Ministério da 

Saúde, sua tendência na população geral foi de declínio significante ao longo do período 

(p=0,001 e R²=0,7191). O coeficiente de detecção nos menores de 15 anos apresentou 

estabilidade, indicando a existência de focos ativos (p=0,917 e R²=0,0013) e o grau II de 

incapacidade física na população se manteve constante com associação estatisticamente 

não significante (p=0,068 e R²=0,3224). As classes operacionais multibacilares foram 

mais frequentes (5.628; 61,8%) e forma clínica dimorfa (3.939; 44,8%). A SER III 

apresenta valores equiparados aos indicadores epidemiológicos e operacionais da 

hanseníase que o restante de Fortaleza. O coeficiente de detecção na população geral 

mostra um aumento na detecção de casos novos no município inteiro, porém com 

diferentes níveis de transmissibilidade da hanseníase e variações por regionais, 

favorecendo o surgimento de aglomerados de casos por bairros. Conclusão: A hanseníase 

se mantém com elevada carga no município de Fortaleza, apesar dos avanços alcançados 

para o controle. A análise da distribuição espacial ajudou a identificar possíveis áreas de 

maior detecção, e transmissão ativa da hanseníase entre os bairros da cidade. 

Palavras Chave: Hanseníase; Epidemiologia; Controle. 

  



ABSTRACT 

 

Introduction: Leprosy remains with high magnitude in most states. Objectives: To 

characterize the epidemiological situation of leprosy, temporal trends and spatial distribution 

of the indicators by district of residence in Fortaleza 2001-2011. Methodology: Analytical 

study of the ecological type using secondary data obtained from SINAN (National System for 

Notifiable Diseases) and obtained population data from IBGE. Conducted a univariate 

analysis of temporal trends and spatial distribution, where several epidemiological and 

operational indicators were calculated for all neighborhoods in Fortaleza, was also compared 

the area of the Regional Executive Secretary (SER) III with the rest of Fortaleza. Results: A 

total of 9,104 new cases (mean: 43,3 years) were included in the study. Although high 

detection rate, considered “very high” according to definitions of the Ministry of Health, the 

tendency in the general population was significant decline over the period (p = 0,001 and R ² 

= 0,7191). The detection rate in children under 15 remained stable, indicating the existence of 

active foci (p = 0,917 and R ² = 0,0013) and grade II disability in the population remained 

constant with no statistically significant association (p = 0,068 and R ² = 0,3224). 

Multibacillary operating classes were more frequent (5.628; 61,8 %) and clinical dimorphous 

(3.939; 44,8 %). The SER III presents similar values for epidemiological and operational 

indicators of leprosy than the rest of Fortaleza. The detection rate in the general population 

shows an increase in the detection of new cases in the whole county, but with different levels 

of transmission of leprosy and by regional variations, favoring the emergence of clusters of 

cases by neighborhoods. Conclusion: Leprosy remains high load in Fortaleza, despite 

advances in the control. The spatial distribution helped to identify possible areas for greater 

detection, and active transmission of leprosy among neighborhoods. 

Keywords: Leprosy; Epidemiology; Control. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Aspectos gerais da hanseníase 

A hanseníase, doença infecciosa de evolução crônica, é considerada um problema 

de saúde pública em vários países e ainda permanece com elevada carga no mundo. Além de 

ser uma patologia transcendente, deve-se pensar na sua magnitude, uma vez que trás graves 

problemas nas dimensões físicas, emocionais e sociais (ARAÚJO, 2003; WHO, 2010; LANA; 

CARVALHO; DAVI, 2011). 

Esta patologia apresenta evolução lenta. Sua infecção provoca uma sucessão de 

respostas imunológicas celulares e neurais, podendo desencadear neuropatias e/ou 

deformidades, caso não seja diagnosticada precocemente (ARAÚJO, 2003; TALHARI et al., 

2006). É bastante temida pelo seu alto potencial incapacitante e deformante quando 

diagnosticada tardiamente (RODRIGUES; LOCKWOOD, 2011). 

É uma doença causada por Mycobacterium leprae, bacilo intracelular obrigatório 

álcool-ácido resistente. O M. leprae é um dos primeiros microrganismos relacionados 

diretamente a uma doença, entretanto, após quase 140 anos da sua descoberta, persistem 

importantes lacunas em relação aos aspectos fundamentais epidemiológicos, patológicos e 

imunológicos da hanseníase (VISSCHEDIJK et al., 2003; PINHEIRO et al., 2011), 

demandando pesquisas de diferentes naturezas (BRITTON; LOCKWOOD, 2004; CUNHA et 

al., 2004; VAN BRAKEL et al., 2010). Seu caráter de doença negligenciada (DN) reforça 

este cenário e amplia os desafios para o seu efetivo controle (LOCKWOOD; SUNEETHA, 

2005; MATHERS et al., 2007; GONÇALVES et al., 2010). 

O agente etiológico da hanseníase apresenta tropismo por células nervosas, 

podendo provocar inflamações, reações imunológicas e processos compressivos que podem 

evoluir de um dano neural leve e transitório a uma lesão completa e irreversível do nervo 

(OPROMOLLA, 1998; RODRIGUES; LOCKWOOD, 2011).  

Doença de notificação compulsória e vigilância obrigatória, acarreta altos custos 

econômicos, tanto diretos, relacionados ao tratamento e à reabilitação, quanto indiretos, pela 

perda de anos produtivos, além do estigma social ainda associado à doença, devido à 

predileção por nervos periféricos que podem causar incapacidades e deformidades 

(OPROMOLLA, 2000). Segundo Ducatti (2009), a distribuição da hanseníase pelo mundo só 

pode ser entendida se analisada na perspectiva de seus determinantes sociais, tais como 

condições de habitação e de educação sanitária. 
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Alguns estudos realizados no Ceará vêm contribuindo para a maior compreensão 

da epidemiologia da doença. Os maiores coeficientes de detecção da hanseníase estão 

presentes em municípios com maior desigualdade social, reforçando que os indicadores 

socioeconômicos e ambientais, se mostram importantes preditores da hanseníase (ALENCAR 

et al., 2008; KERR-PONTES et al., 2006; KERR-PONTES et al., 2004; SOUZA, 2012). 

 

1.2 Transmissão da Hanseníase 

A manutenção da cadeia de transmissão de M. leprae está relacionada a fatores 

individuais (resposta imunológica) e sócio-econômicos, bem como, ao diagnóstico e 

tratamento tardio de bacilíferos. Dentre as pessoas que adoecem, algumas apresentam 

resistência parcial ao bacilo, constituindo os casos paucibacilares (PB), que abrigam um 

pequeno número de bacilos no organismo; outras apresentam menor resistência ao bacilo, o 

mesmo se multiplica no organismo, passando a ser eliminado para o meio exterior, são os 

multibacilares (MB) (BRASIL, 2002). 

A hanseníase paucibacilar é caracterizada operacionalmente por poucas lesões (até 

cinco) de pele hipocrômicas com perda de sensibilidade local. Por outro lado, a hanseníase 

multibacilar está associada a múltiplas lesões de pele (mais de cinco), nódulos, placas, 

espessamento da derme ou infiltração cutânea e, em alguns casos, envolvimento da mucosa 

nasal, causando congestão nasal e epistaxe. Observa-se também acometimento de certos 

nervos periféricos, que pode resultar em incapacidade (WHO, 2010). Os casos MB são 

considerados fonte de infecção principal e manutenção da cadeia epidemiológica da doença. 

A convivência com doentes multibacilares propicia a transmissão do bacilo, especialmente em 

ambientes que concentram elevado número de pessoas, em condições sócio-econômicas 

desfavoráveis (BRASIL, 2002). 

O trato respiratório superior dos pacientes multibacilares é a principal via de 

eliminação do bacilo para o exterior (BRASIL, 2005). Esses pacientes sem tratamento 

eliminam grandes quantidades de bacilo pela boca e pelo nariz (DAVEY; REES, 1974). 

Assim, a transmissão ocorre através do contato íntimo e prolongado de pessoas sadias com 

casos bacilíferos (BRASIL, 2005). 

O Ministério da Saúde considera caso de hanseníase uma pessoa que apresente um 

ou mais dos seguintes características: 

a) lesão(ões) de pele com áreas sem sensibilidade; 
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b) acometimento de nervos periféricos, com ou sem espessamento, associados de 

alterações sensitivas e ou motoras; 

c) baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico (BRASIL, 2010); 

 

As pessoas que convivem com o caso de hanseníase apresentam um maior risco 

de serem infectadas em relação à população em geral, devido ao processo de transmissão da 

doença (BRASIL, 2005). Este risco é 14 vezes maior entre os contatos de casos 

multibaciliares (MB) e 2 vezes maior entre os contatos de casos paucibacilares (PB) 

(ANDRADE et al., 2008; MATOS, 1999). 

O Ministério da Saúde por meio da Portaria 3.125, de 07 de outubro de 2010, para 

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

tenha residido com o doente de hanseníase nos últimos cinco anos (BRASIL, 2010).  

Ainda existem lacunas sobre modo de transmissão do bacilo da hanseníase, mas 

grande parte dos investigadores acredita que a infecção por M. leprae, na maioria dos casos, 

dá-se pelas vias aéreas, diretamente da mucosa oro-nasal de uma pessoa infectada para outra 

não infectada. O paciente multibacilar sem tratamento é, provavelmente, a mais importante 

fonte de transmissão da hanseníase (LOCKWOOD, 2005).  

O M. leprae pode sobreviver fora do corpo por até 45 dias. O período de 

incubação é excepcionalmente longo para uma doença bacteriana: normalmente, de dois a sete 

anos. Em geral, a fase na qual ocorrem as primeiras manifestações da hanseníase é o início da 

vida adulta, entre os 20-30 anos de idade; pouco detectada em crianças com menos de cinco 

anos de idade (WHO, 2010).  

Embora os seres humanos sejam considerados o principal hospedeiro e 

reservatório de M. leprae, existem indicações da possibilidade de ocorrência de transmissão 

por fontes animais, como o tatu-galinha e os outros tatus do gênero Dasypus e primatas 

(mangabey e chimpanzé), considerado um reservatório da infecção, além da possível infecção 

indireta por meio de solo, água ou inoculação direta na pele (VAN BEERS et al., 1996; 

KERR-PONTES et al., 2006).  

Os fatores genéticos têm papel pouco claro no desenvolvimento da hanseníase e 

na forma clínica. Genes associados à infecção têm sido relatados, mas a contestação desses 

achados tem sido difícil (RODRIGUES; LOCKWOOD, 2011).  
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Similar a outras doenças infecciosas, a hanseníase é uma doença encontrada 

principalmente nas regiões tropicais e subtropicais, e é considerada associada à pobreza 

(BRITTON LOCKWOOD, 2004; KUMAR et al., 2005; KERR-PONTES et al., 2006). 

Estudos realizados no nordeste do Brasil mostraram que em uma área de alta prevalência de 

hanseníase os níveis de desigualdade social foram associados a coeficientes de detecção altos 

de hanseníase (KERR-PONTES, 2004; LOCKWOOD, 2005). As evidências indicam que 

melhores condições de moradia, bom nível de escolaridade e nutrição adequada diminuem o 

risco de desenvolver hanseníase (MOET, 2004b). 

 

1.3 Aspectos clínicos da hanseníase 

O M. leprae pode ser encontrado em grandes quantidades nos tecidos, sem causar 

sintomas clínicos. A maioria dos sintomas e complicações da doença se deve à reações 

imunológicas contra os constituintes antigênicos liberados pelo bacilo (ANDRADE, 2007). A 

evolução da doença, a forma clínica e o desenvolvimento de reações hansênicas, incluindo o 

dano neural periférico, dependem da resposta imunológica celular do paciente, bem como das 

citocinas produzidas (BRITTON, 1993; SAMPAIO; SARNO, 1998; BRITTON; 

LOCKWOOD, 2004). 

O diagnóstico da hanseníase é eminentemente clínico, manifestando-se através de 

lesões cutâneas ou áreas na pele com alteração de sensibilidade e espessamento de troncos 

nervosos periféricos. Entretanto, o diagnóstico pode ser feito pelo exame dermatológico, teste 

de sensibilidade, avaliação neurológica simplificada, exames laboratoriais (baciloscopia, 

exame histopatológico, reação de mitsuda, PCR, testes sorológicos) e com a análise da 

história e das condições de vida do paciente (ARAUJO, 2003; TALHARI et al., 2006; 

BRASIL, 2010).  

A escassez de sintomas no início da doença pode contribuir para erros de 

diagnósticos ou subdiagnóstico. Atualmente, nenhum teste específico e sensível o suficiente, 

está disponível para o diagnóstico de portadores assintomáticos de infecção por M. leprae. A 

utilização de novos testes laboratoriais poderia melhorar a compreensão atual sobre os 

padrões de transmissão e vigilância na população (STEFANI, 2008). 

Para fins de tratamento e acompanhamento na rede de serviços de saúde, os 

pacientes com hanseníase são classificados em dois grupos, de acordo com o número total de 

lesões cutâneas encontradas: PB (menos de 5 lesões) e MB (5 lesões ou mais) (BRASIL, 
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2002b). No Brasil, os casos são submetidos ao tratamento com esquema poliquimioterápico 

padronizado pela OMS (PQT/OMS) e recomendado pelo Ministério da Saúde por meio da 

Portaria 1073/Gabinete do Ministro, de 26 de setembro de 2000 (BRASIL, 2001). O 

tratamento completo de seis a doze meses garante a cura microbiológica da doença e deve ter 

o seu acesso disponibilizado em todas as unidades da rede básica de saúde do Sistema Único 

de Saúde (SUS) (BRASIL, 2002b). 

Outra fonte de proteção contra a hanseníase é vacina BCG, atualmente bem 

estabelecida, porém, todo contato de hanseníase deve receber orientação de que esta vacina 

não é específica para a hanseníase e é destinada, prioritariamente, aos contatos 

intradomiciliares (MEIMA, 2004). 

A vacina BCG deverá ser aplicada nos contatos intradomiciliares sem presença de 

sinais e sintomas de hanseníase no momento da avaliação, independentemente de serem 

contatos de casos PB ou MB. A aplicação da vacina BCG depende da história vacinal e segue 

as recomendações do quadro 1: 

Quadro 1 – Recomendações para a aplicação da vacina BCG em contatos de casos de 

Hanseníase no Brasil. 

 

Avaliação da cicatriz vacinal Conduta 

Sem cicatriz Prescrever uma dose 

Com uma cicatriz de BCG Prescrever uma dose 

Com duas cicatrizes de BCG Não prescrever nenhuma dose 

Fonte: BRASIL, 2008 

Os testes sorológicos desenvolvidos permitem a classificação e o tratamento 

adequado dos pacientes, bem como ajudam a identificar, entre os contatos, aqueles com 

infecção subclínica e, portanto, com maior risco de desenvolver hanseníase. O 

acompanhamento desses contatos é necessário para que se possa avaliar o real papel da 

soropositividade no desenvolvimento de hanseníase entre os contatos (ANDRADE, 2007). 

Após invadir o organismo, o M. leprae atinge os linfonodos pela via linfática e se 

espalha em infiltrados inflamatórios na pele, mucosas, vísceras e nervos periféricos. Uma 

desmielinização pode ser encontrada como fenômeno precoce da doença, mesmo em fase 

clínica pouco sintomática, quando o bacilo se multiplica na bainha de mielina que envolve as 
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fibras nervosas. O dano neural na hanseníase decorre principalmente de alterações patológicas 

relacionadas à formação de granulomas, edema, compressão dos tecidos, isquemia, 

desmielinização, bloqueio da condução de estímulos nervosos, desnervação e substituição do 

tecido lesado com proliferação intersticial (GARBINO, 2000). 

O diagnóstico clínico da hanseníase é definido por meio de identificação de lesões 

nos pacientes e pela palpação dos troncos nervosos. No Congresso de Hansenologia de 

Madrid em 1953, foram definidas as forma clínicas indeterminada, tuberculóide, dimorfa e 

virchowiana (TALHARI; NEVES, 1997). 

Na forma clínica indeterminada as lesões caracterizam-se por machas 

hipocrômicas com alteração da sensibilidade. Na forma tuberculóide as lesões são bem 

delimitadas, anestésicas, de distribuição assimétrica, porém em número reduzido. A forma 

virchowiana está presente em indivíduos com imunidade diminuída para o M. leprae. E na 

forma dimorfa as manifestações clínicas são variáveis, podendo acometer além da pele, os 

nervos e órgãos (ARAUJO, 2003; TALHARI; NEVES, 1997).  

A clínica desta doença está associada a reações imunológicas que ocorrem em até 

50% dos pacientes, com danos rápidos dos nervos, resultando em anestesia e fraqueza, que 

por sua vez aumenta o risco de lesões e deformidades, denominadas reações hansênicas 

(SCOLLARD et al., 2006; SAUNDERSON, 2012). São reconhecidos dois tipos de reações 

hansênicas, que podem ocorrer durante e após o tratamento: tipo 1 (reação reversa) e tipo 2 

(eritema nodoso hansênico) (BRITTON; LOCKWOOD, 2004). 

Reações de tipo 1 são causadas por um aumento na imunidade, resultando em 

inflamação da pele ou do nervo. As lesões de pele se tornam sensíveis, eritematosa e 

edematosa, enquanto no nervo surge dor, parestesia ou uma deterioração súbita da função 

(KAHAWITA, 2008). O tratamento rápido e adequado é essencial para evitar problemas 

neurológicos permanentes, 60 a 70% dos pacientes identificados e tratados dentro de seis 

meses apresentam recuperação (BRITTON; LOCKWOOD, 2004). 

Nas reações do tipo 2 (ENH), os sintomas incluem nódulos subcutâneos 

eritematosos e dolorosos, acompanhados de características clínicas da hanseníase 

(SCOLLARD et al., 2006). Esquemas terapêuticos têm sido sugeridos, mas devido à pouca 

evidência sobre esse tratamento e pelo seu curso crônico e recorrente, o tratamento das 

reações permanece um desafio (NAAFS, 2006).  
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1.4 Situação epidemiológica da hanseníase  

No mundo, a hanseníase ainda mantém-se com elevada carga, apesar da tendência 

decrescente na detecção de casos novos, de aproximadamente 400 mil casos em 2004 para 

230 mil em 2010. O continente americano é responsável por 37.740 casos (16,5%), como 

demonstrado na tabela 1 (WHO, 2010). 

 

Tabela 1: Prevalência da hanseníase no final do primeiro trimestre de 2011 e incidência em 

2010, segundo região da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Regiões do mundo 
Prevalência registrada em 

2011/10.000 habitantes 

Casos novos detectados em 

2010/100.000 habitantes 

África 27.111 25.345 

Américas 33.953 37.740 

Sudeste da Ásia 113.750 156.254 

Mediterrâneo Oriental 9.044 4.080 

Pacífico Ocidental 8.386 5.055 

TOTAL 192.246 (0.34) 228.474 (3.93) 

Fonte: OMS (2011) 

 

O Brasil foi responsável por 92,5% dos casos novos em 2010 nas Américas e por 

14,8% no mundo (WHO, 2010). O Brasil apresentou nos últimos anos o segundo lugar em 

números absolutos de casos novos em relação aos 15 países mais endêmicos do mundo. A 

Índia ocupa o primeiro lugar em números absolutos de casos novos (Tabela 2) (BRASIL, 

2010). 

 

  



18 

 

 

Tabela 2: Número de casos novos diagnosticados no período de 2004 a 2010 entre os países 

com maior carga da doença.  

País Número de Casos Novos Detectados 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Angola 

Bangladesh 

2.109 

8.242 

1.877 

7.882 

1.078 

6.280 

1.269 

5.357 

1.184 

5.249 

937 

5.239 

1.076 

3.848 

Brasil 49.384 38.410 44.436 39.125 38.914 37.610 34.894 

China 1.499 1.658 1.506 1.526 1.614 1.597 1.324 

República Democrática 11.781 10.369 8.257 8.820 6.114 5.062 5.049 

Índia 260.063 169.709 139.252 137.685 134.184 133.717 126.800 

Etiópia 4.787 4.698 4.092 4.187 4.170 4.417 4.430 

Indonésia 16.549 19.695 17.682 17.723 17.441 17.260 17.012 

Madagascar 3.710 2.709 1.536 1.644 1.763 1.572 1.520 

Moçambique 4.266 5.371 3.637 2.510 1.313 1.191 1.207 

Mianmar 3.748 3.571 3.721 3.637 3.365 3.147 2.936 

Nepal 6.958 6.150 4.235 4.436  4.708 4.394  3.118  

Nigéria 5.276 5.024 3.544 4.665 4.899 4.219 3.913 

Filipinas 2.397 2.254 3.130 2.517 2.514 2.373 1.795 

Sri Lanka 1.995 1.924 1.993 2.024 1.979 1.875 2.027 

Sudão 722 720 884 1.706  1.901  2.100  2.394 

República Unida da 

Tanzânia 

5.190 4.237 3.450 3.105 3.276 2.654 2.349 

TOTAL 

(%) 

388.533 

(95) 

287.134 

(96) 

248.100 

(93) 

241.933 

(94) 

234.447 

(94) 

228.786 

(93) 

215.938 

(95) 

TOTAL GLOBAL 407.791 299.036 265.661 258.133 249.007 244.796 228.474 

Fonte: OMS (2011). 

 

No Brasil, observou-se a persistência de alto coeficiente de detecção, alcançando 

18,22 casos por 100.000 habitantes em 2010, com 34.894 casos novos (Brasil, 2010). 
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Figura 1: Coeficientes de detecção e prevalência no Brasil (por 100.000 habitantes) no 

período 1990 a 2011. 

 

Fonte : SINAN/SVS-MS, 2012. 

 

O país apresenta padrões desiguais da tendência com elevados coeficientes de 

detecção, mais frequentes nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste (Figura 2). E, mesmo 

dentro de uma mesma região, padrões desiguais são observados (BRASIL, 2008).  

 

Figura 2: Coeficientes de detecção geral no Brasil (por 100.000 habitantes) segundo regiões, 

no período 1990 a 2008. 
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Em estudo nacional, identificou-se que a distribuição atual de hanseníase no 

Brasil está concentrada em quatorze dos vinte e sete Estados, sendo sete na região Norte 

(Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins), quatro na região Nordeste 

(Maranhão, Piauí, Ceará e Pernambuco), dois na região Centro-Oeste (Mato Grosso e Goiás) 

e apenas um na região Sudeste (Espírito Santo). O Estado do Ceará, por exemplo, apresenta 

coeficientes de detecção na população geral superiores aos observados pelo país e pela região 

Nordeste (MAGALHÃES, 2007). 

 

1.5 Estratégias de Monitoramento do Programa de Controle da Hanseníase 

Muitas ações têm sido realizadas na tentativa de eliminar a hanseníase. Em 1991, 

a 44ª Assembléia Mundial de Saúde da OMS, propôs a eliminação da doença como problema 

de saúde pública até o ano 2000, todos os países endêmicos deveriam alcançar o coeficiente 

de prevalência de menos de um caso por 10.000 habitantes (WHA, 1991).  

Em 1999, na III Conferência Mundial foi criada a Aliança Global para a 

Eliminação da Hanseníase por esses 12 países endêmicos em associação com organizações 

governamentais e não governamentais de todo o mundo (BRASIL, 2002a). A OMS nesse 

mesmo ano, anunciou que a meta de eliminação não seria alcançada no tempo proposto por 12 

países: Brasil, Índia, Moçambique, Angola, Mianmar, Indonésia, Nepal, Madagascar, 

República Centro Africana, Congo, Nigéria e Guiné.  

Novas estratégias foram elaboradas pela OMS para a eliminação da hanseníase até 

o ano de 2010, dado que até o ano de 2005 esta meta ainda não havia sido alcançada por nove 

países: Brasil, Índia, Moçambique, Angola, Nepal, Madagascar, República Centro Africana, 

República Democrática do Congo, República Unida da Tanzânia (WHO, 2005a, 2006).  

Segundo OMS (2005b), a “Estratégia Global para Maior Redução da Carga da 

Hanseníase e a Sustentação das Atividades de Controle da Hanseníase no período de 2006-

2010” surge para tratar os desafios e diminuir ainda mais a carga da doença. Os principais 

elementos dessa estratégia foram:  

a) sustentar as atividades de controle da hanseníase em todos os países endêmicos;  

b) usar a detecção de casos como principal indicador para monitorar o progresso;  

c) assegurar diagnóstico de qualidade, gestão de casos, registro e notificação em 

todas as comunidades endêmicas;  
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d) fortalecer os serviços rotineiros e de encaminhamento; e) descontinuar a 

abordagem baseada em campanhas, bem como desenvolver ferramentas e procedimentos 

baseados na atenção domiciliar/comunitária, integrados e localmente apropriados para a 

prevenção de incapacidades/deficiências e para a provisão de serviços de reabilitação;  

f) promover pesquisa operacional a fim de melhorar a implementação de uma 

estratégia sustentável e incentivar o apoio mútuo dos parceiros, em todos os níveis. 

A implementação dessa estratégia melhorou a cobertura das atividades e detecção 

de casos, porém, em muitos países não houve o êxito esperado, apontando assim que a meta 

de eliminação de uma doença infecciosa e crônica como problema de saúde pública é um 

processo complexo e de difícil alcance em países endêmicos (LOCKWOOD; SUNEETHA, 

2005). 

Nesse contexto, a OMS em colaboração com os programas nacionais de controle 

da hanseníase e outros parceiros desenvolveu uma estratégia de reforço após revisão do 

planejamento das estratégias de eliminação da hanseníase e com base nas diretrizes 

operacionais atualizadas elaborou a “Estratégia Global Aprimorada para Redução Adicional 

da Carga da Hanseníase: 2011-2015”, com ênfase nos princípios da equidade e da justiça 

social (WHO, 2008a). 

Este documento foi formulado como uma ampliação das estratégias anteriores, 

com ênfase na manutenção da prestação de cuidados aos pacientes, visando redução da carga 

da doença, não só através da detecção precoce de novos casos, mas também pela redução da 

deficiência, estigma e discriminação, e criação dos serviços de reabilitação para as pessoas 

afetadas pela hanseníase (WHO, 2008a).  

Vale ressaltar que esta meta de eliminação difere do conceito de “eliminação de 

uma doença infecciosa” que é definida como a ausência de casos incidentes numa área 

geográfica definida (MEIMA et al., 2004a). Um plano de eliminação da hanseníase como 

problema de saúde pública sem contemplar sua complexidade e cronicidade corre o risco 

associar o processo saúde/doença à disponibilização do tratamento eficaz (FIGUEIREDO, 

2006). Por isso faz-se necessário executar ações de vigilância, promoção, prevenção e 

controle de doenças e agravos à saúde, constituindo-se em um espaço para a integralidade do 

cuidado (BRASIL, 2010). 
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1.6 Estratégias de Monitoramento do Programa de Controle da Hanseníase no Brasil 

 

A execução destas ações de vigilância em saúde na atenção primária, por meio da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) é considerada chave para um controle efetivo e eficiente, 

entretanto, a cobertura das unidades básicas de saúde do Brasil com programa implantado é 

insatisfatória do ponto de vista do oferecimento de diagnóstico e tratamento, o que mostra a 

necessidade de ampliar essas ações junto às equipes da estratégia saúde da família (BRASIL, 

2009). 

O Ministério da Saúde considerou 206 municípios brasileiros são prioritários para 

eliminação da hanseníase. No Estado do Ceará, destacam-se sete municípios: Fortaleza, 

Caucaia, Maracanaú, Sobral, Iguatu, Juazeiro do Norte e Crato. Estes municípios respondem 

por 61% do total de casos registrados com hanseníase no Estado (BRASIL, 2005). 

A meta do Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) pactuada em 

2007 para o período 2008-2011 pelo Plano Plurianual foi de descentralizar as ações de 

controle para as unidades básicas de saúde, definindo o parâmetro de mais de 50% das 

unidades de saúde da rede básica local dos municípios prioritários em condições de 

desenvolver ações de controle da hanseníase (BRASIL, 2009). 

O exame de contatos passou a ter um novo foco na política atual de controle da 

hanseníase no Brasil. Pelo fato de constituir-se em uma ação prioritária, está inserida na 

Programação de Ações de Vigilância em Saúde (PAVS), relacionada como indicador do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-Mais Saúde), com pacto de redução da 

hanseníase em menores de 15 anos (BRASIL, 2008). 
 

A meta do PNCH pactuada (Programação das Ações Prioritárias [PAP], Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde [CONASS], Conselho Nacional de Secretários Municipais 

de Saúde [CONASEMS]) em 2007 para o período 2008-2011, em termos da proporção de 

contatos examinados entre os contatos intradomiciliares de casos novos registrados, é de mais 

de 50% dos contatos examinados no ano (BRASIL, 2009). 

 

1.7 Sistema de Informação Agravos e Notificação (SINAN) 

Implantado a partir de 1993, o Sistema de Informação Agravos e Notificação 

(SINAN) foi regulamentado em 1998 por portaria ministerial, tornando obrigatória a 
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alimentação regular da base de dados nacional pelos municípios, estados e o Distrito Federal. 

Objetiva coletar e processar dados sobre agravos de notificação em todo o território nacional. 

O SINAN fornece informações para a análise do perfil da morbidade e contribui para a 

tomada de decisões nos diversos níveis do sistema de saúde (LAGUARDIA et al., 2004). 

O SINAN está presente nos três níveis de governo (municipal, estadual e federal). 

No nível municipal, a suspeita de hanseníase dá origem a uma ficha de notificação para o 

agravo, com os dados pessoais, epidemiológicos, clínicos, laboratoriais, de evolução e 

desfecho, os quais são incluídos em banco de dados informatizado. Cabe ao nível municipal 

avaliar a consistência dos dados, verificar a possível existência de duplicidades e providenciar 

a correção e posterior envio dos dados para o nível regional e deste para o nível estadual. Ao 

nível estadual caberá o envio desses dados para o nível federal. Em 1993, foi implantado o 

aplicativo Sinan-DOS, em 1997, já surgiam vários problemas relacionados a limitações do 

programa. Em 2000 foi implantado o Sinan-Windows, onde migrou à base de dados do Sinan-

DOS para o Sinan-Windows. Esse sistema foi implantado em todo o território nacional 

(LAGUARDIA et al., 2004). A manutenção do sistema passou a ser responsabilidade do 

DATASUS e pela coordenação de informática da Funasa a partir de 2002. Em 2003 o SINAN 

passa a administração da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) e atualmente encontra-

se a versão 5.1. 

 

1.8 Indicadores Epidemiológicos e Operacionais 

Os dados de prevalência e incidência da hanseníase apontam a importância de se 

usar o coeficiente de detecção de casos novos no país como um marcador da transmissão da 

hanseníase, pois os coeficientes de detecção de casos novos elevadas indicam a transmissão 

continuada da doença (LOCKWOOD; SUNEETHA, 2005; RODRIGUES; LOCKWOOD, 

2011).  

É importante relatar que o uso da prevalência (registro de casos da doença em 

tratamento) como indicador para monitorar o comportamento epidemiológico da hanseníase é 

considerado impróprio, pois o decréscimo da prevalência é atribuído principalmente à limpeza 

de registros e ao encurtamento da duração do tratamento e não como uma consequência de 

redução da transmissão de M. leprae, podendo sofrer alterações devido aos aspectos 

operacionais do programa (ILA, 2002). Assim como a meta para eliminar a hanseníase com 

menos de um caso por dez mil habitantes, é também um critério inadequado para a tomada de 
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decisões no controle da hanseníase (MEIMA et al., 2004; LOCKWOOD; SUNEETHA, 

2005). 

O coeficiente de detecção é um indicador apropriado para medir a magnitude da 

doença, pois sofre poucas alterações nas mudanças operacionais dos programas de controle 

(LOCKWOOD; SUNEETHA, 2005). 

Foram avaliados os seguintes indicadores epidemiológicos 

1- Coeficiente de detecção de hanseníase na população geral 

2- Coeficiente detecção em menores de 15 anos  

3- Percentual de avaliados quanto ao grau de incapacidade física no diagnóstico. 

4- Percentual de avaliados quanto ao grau de incapacidade física na cura. 

5- Percentual de pacientes com grau de incapacidade física 2 no diagnóstico 

6- Proporção de contatos examinados 

 

Apontado como indicador relevante, a proporção de novos casos com grau dois de 

incapacidade, mostra estar associado à demora no diagnóstico. O contrário, uma pequena e 

estável proporção de novos pacientes com incapacidades entre os casos detectados assinala 

que a demora entre início da doença e o seu diagnóstico é estável e que a tendência da 

detecção de casos reflete a tendência da incidência (ILA, 2002). 

O coeficiente de detecção de novos casos em menores de 15 anos pode sinalizar o 

grau de endemia na área quando seus valores estão acima de 5% (CUNHA et al., 2007). A 

detecção de casos novos de hanseníase em menores de 15 anos foi adotada como principal 

indicador de monitoramento da endemia, com meta de redução estabelecida em 10% até 2011 

e está inserida no Programa Mais Saúde: Direitos de Todos – 2008-2011 / Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) (BRASIL, 2008). 
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1.9 Justificativa 

O presente estudo na capital do Estado do Ceará justifica-se pela pequena 

quantidade de informações e de estudos que incorporam a situação epidemiológica da 

hanseníase em Fortaleza. Além de fortalecer e aproximar a relação pesquisa e serviço, 

utilizando a análise do estudo para desenvolver propostas norteadoras para instrumentalizar e 

discutir as ações de nível local com o serviço municipal e com o serviço de vigilância 

epidemiológica. 

Um alto coeficiente de detecção no Estado do Ceará, reflete uma possível 

fragilidade das ações do programa de hanseníase, com a necessidade de desenvolver 

mecanismos de intervenção de forma sistematizada, com ações continuadas para a sua efetiva 

implementação. Dessa forma, necessita-se caracterizar e conhecer melhor a epidemiologia da 

hanseníase no município de Fortaleza para propor novas abordagens e estratégias para seu 

controle como problema de saúde pública. 

Nesse contexto, é fundamental a análise dos dados coletados nos serviços de 

saúde, através de indicadores epidemiológicos e operacionais, com finalidade de re-orientação 

das ações a serem tomadas nos serviços de saúde e nas populações atingidas por essa doença 

negligenciada. Neste estudo buscou-se caracterizar a situação epidemiológica da hanseníase 

em Fortaleza, município endêmico no Estado do Ceará. A proposta foi realizar uma descrição 

e analisar os seus indicadores dos últimos 10 anos, uma avaliação da tendência da doença 

nesta população, a fim de auxiliar o planejamento de ações de controle da hanseníase, na 

perspectiva da integralidade do cuidado ao portador dessa condição crônica.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Caracterizar a situação epidemiológica da hanseníase no município de Fortaleza durante o 

período de 2001 a 2011. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Descrever as características sociodemográficas, clínicas e epidemiológicas dos pacientes 

diagnosticados com hanseníase pelos serviços de saúde; 

Descrever as tendências dos indicadores epidemiológicos e operacionais da hanseníase, 

no período de 2001 a 2011; 

Identificar os padrões de distribuição espacial dos indicadores de hanseníase segundo 

bairro de residência, no período de 2001 a 2011. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Local de Estudo  

O estudo foi realizado no Município de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, 

localizado no litoral norte da região Nordeste (Figura 3). O Município possui área de 314,927 

km², com densidade demográfica de 7.786,52 habitantes/km² em 2010. É atualmente a quinta 

maior capital do Brasil em termos populacionais, estimando-se sua população residente total 

em 2,4 milhões pessoas (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010).  

Figura 3: Localização geográfica da cidade de Fortaleza em relação ao estado do Ceará e 

Brasil. 

 

 

Em 1997, com o intuito de descentralizar as ações dos serviços de saúde no 

município, Fortaleza foi territorialmente estruturada em seis regiões de saúde. Essas regiões 

agrupavam os bairros circunvizinhos que apresentam semelhanças em termos de necessidades 

e problemas. Desse modo, para cada uma das regiões, foi criada uma Secretaria Executiva 

Regional (SER). O município é composto por 117 bairros (Figura 4) distribuídos 

operacionalmente nas seis Secretarias Executivas Regionais (SER) (Figura 5).  

 

Fortaleza 
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Figura 4: Divisão do Município de Fortaleza por bairros 
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Figura 5: Divisão administrativa do Município de Fortaleza em seis secretarias regionais de 

saúde. 

 

A SER I está localizada no extremo oeste da cidade de Fortaleza e, conta 

aproximadamente com 390.000 habitantes, representando 16,5% da população total do 

município, distribuídos em 15 bairros e 14 unidades de atenção primária à saúde 

(http://www.fortaleza.ce.gov.br/regionais). 

A SER II está localizada no extremo leste do município de Fortaleza, conta 

aproximadamente com 360.000 habitantes, representando 14,6% da população total do 

município, distribuídos em 20 bairros e 11 unidades de atenção primária à saúde. Seus bairros 

apresentam grande adensamento comercial e de serviços, responsáveis por importante fatia na 

arrecadação municipal (http://www.fortaleza.ce.gov.br/regionais). 

A SER III está localizada na zona oeste do município de Fortaleza, com uma área 

territorial de 27.777 km² conta aproximadamente com 398.424 habitantes, representando 

15,9% da população total do município, distribuídos em 16 bairros e 16 unidades de atenção 

primária à saúde e duas unidades de atendimento secundário e terciário, o Hospital 

Universitário Walter Cantídio (HUWC/UFC), a Maternidade Escola Assis Chateubriand 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/regionais
http://www.fortaleza.ce.gov.br/regionais
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(MEAC) e o Hospital Estadual de Doenças Infecciosas São José 

(http://www.fortaleza.ce.gov.br/regionais). 

A SER IV está localizada na zona central do município de Fortaleza, a menor das 

seis regionais, com uma área territorial de 34.272 km² conta aproximadamente com 305.000 

habitantes, representando 12,13% da população total do município, distribuídos em 19 

bairros, 12 unidades de atenção primária, 03 Centros de Atenção Psicossocial, 01 Centro de 

Atendimento a Criança, e no setor terciário, o Hospital de emergência Frotinha da Parangaba. 

Seus bairros apresentam feiras livres e setores comerciais 

(http://www.fortaleza.ce.gov.br/regionais). 

A SER V está localizada na zona Sul do município de Fortaleza, é a regional mais 

populosa e mais pobre, conta aproximadamente com 570.000 habitantes, representando 21,2% 

da população total do município, distribuídos em 18 bairros e 19 unidades de atenção primária 

à saúde (http://www.fortaleza.ce.gov.br/regionais). 

A SER VI está localizada na região sudeste do município de Fortaleza, apresenta 

duas áreas de preservação ambiental, conta aproximadamente com 510.000 habitantes, 

representando 42 % da população total do município, distribuídos em 29 bairros e 20 unidades 

de atenção primária à saúde (http://www.fortaleza.ce.gov.br/regionais). 

 

3.2 População de Estudo 

A população alvo deste estudo foi composta por todos os casos novos de 

hanseníase notificados através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

em todo município de Fortaleza, no período de 2001 a 2011.  

A identificação dos casos de hanseníase foi realizada mediante um levantamento 

na base de dados do SINAN (período de janeiro de 2001 a dezembro de 2011), obtida junto à 

Secretaria Municipal de Saúde. Após finalização deste banco de dados foi feita uma revisão e 

correção dos dados de residência, verificando se os campos de endereços estavam completos e 

consistentes.  

http://www.fortaleza.ce.gov.br/regionais
http://www.fortaleza.ce.gov.br/regionais
http://www.fortaleza.ce.gov.br/regionais
http://www.fortaleza.ce.gov.br/regionais
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3.3 Tipo e desenho do Estudo 

Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais. O estudo foi realizado com 

dados secundários obtidos do SINAN, além de dados populacionais obtidos do IBGE (IBGE, 

2010). A população do estudo foi composta por 9.104 casos novos diagnosticados no período 

de 2001-2011. 

Foram analisados os indicadores de monitoramento e avaliação de acordo com a 

“Estratégia Global para maior redução da carga da doença de Hanseníase” pela OMS (2011-

2015): 

a) coeficiente de casos novos/100 mil habitantes 

b) coeficiente de casos novos <15 anos/100 mil habitantes  

c) coeficiente de casos novos com grau 2 de incapacidade/100 mil habitantes 

d) proporção de casos com grau 2 de incapacidade entre os avaliados 

e) razão de sexo dos casos novos 

f) razão de casos multibacilares e paucibacilares  

Realizou-se uma análise bivariada para comparar a SER III com o restante de 

Fortaleza. Essa regional foi escolhida pelo fato de ser uma área endêmica para a hanseníase e 

que se situa na área de responsabilidade social da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Em seguida, estudou-se a tendência temporal no período de 2001 a 2011, onde 

foram gerados gráfico de linhas e realizado regressão linear simples para análise dessa 

tendência. 

 

3.5 Processamento e análise dos dados 

Utilizou-se o programa Stata 11 (Stata Corporation, College Station, EUA) para 

realizar a análise estatística, através dos dados coletados diretamente do SINAN.  

Realizou-se uma análise descritiva com o objetivo conhecer a população de estudo 

e avaliar o comportamento em termos da distribuição de cada indicador na população do 

estudo. Além disto, realizou-se análise bivariada, verificando se há diferença significativa 

entre os indicadores da SER III e aqueles de Fortaleza. Os dados da análise bivariada foram 

apresentados em tabelas com o cálculo das razões de prevalência com intervalos de confiança 
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de 95%, foi utilizado o teste do Qui quadrado de Pearson ou exato de Fisher para identificar 

as possíveis diferenças. 

A tendência temporal foi realizada por meio de gráficos de linhas, visando 

observar cada indicador ao longo do tempo com objetivo de identificando a situação e 

evolução de cada variável no período de 2001 a 2011. 

A distribuição espacial foi realizada com todo o período, 2001 a 2011, onde foi 

calculado a média dos indicadores dos 11 anos. Utilizou-se a população do ano central em 

cada bairro para reduzir grandes variações na análise, uma vez que havia disponível o total de 

residentes em cada bairro. 

 

3.6 Considerações éticas 

O estudo foi realizado com dados secundários obtidos a partir do SINAN, tal 

como previsto no site do DATASUS. Esta informação é de domínio público e não tem 

variáveis relacionadas à identificação de indivíduos. Assim, não foi necessário submeter o 

projeto a um Comitê de Ética em Pesquisa. 

Os resultados desta pesquisa serão consolidados e utilizados para fomentar 

estratégias e políticas de atuação no Município de Fortaleza/CE, no sentido de colaborar com 

o controle da hanseníase.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização sóciodemográfica, clínica e epidemiológica 

No estudo foram incluídos 9.104 casos novos, destes 4.634 (50,9%) eram do sexo 

feminino. A maioria dos casos notificados se encontra na faixa etária de 35 a 64 anos, com 

idade média de 43,3 anos e desvio padrão de 18,9 anos. Os menores de 15 anos representaram 

7,1% do total de casos. Havia 3.285 (39,8%) com ensino fundamental e 3.390 (41%) com 

escolaridade ignorada. As maiores proporções de casos foram encontradas nas secretarias 

executivas regionais de saúde V (37,6% dos participantes), VI (20,4%) e III (17,0%) (Tabela 

3). 

 

Tabela 3: Distribuição sociodemográfica de pessoas com hanseníase, no período 2001 a 

2011, Fortaleza - CE. 

Variáveis n 

(9.104) 
% 

Sexo   

Feminino 4.634 50,9 

Masculino 4.470 49,1 

Escolaridade   

Analfabeto 652 7,9 

Ensino Fundamental 3.285 39,8 

Ensino médio 790 9,6 

Ensino Superior 144 1,7 

Ignorado 3.390 41,0 

Secretaria Regional de Saúde   

SER I 815 9,7 

SER II 388 4,6 

SER III 1.433 17,0 

SER IV 894 10,6 

SER V 3.166 37,6 

SER VI 1.712 20,4 
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Houve maior proporção de casos multibacilares (5.628; 61,8%) e da forma clínica 

dimorfa (3.939; 44,8%). No diagnóstico, o grau II de incapacidade física apresentou 239 

(3,9%) casos. Os episódios reacionais foram apresentados por 746 casos no momento do 

diagnóstico, e 620 (45,3% do total de casos novos) apresentaram reação tipo I. 

Encaminhamento (7.092; 78,2%), seguido de demanda espontânea (1.476; 16,3%) foram os 

modos de detecção mais frequentes. A maioria dos exames de baciloscopia mostrou-se 

negativo. Identificou-se 7.960 contatos registrados, 7.759 contatos examinados e 1.413 nervos 

afetados. A frequência do uso da PQT teve maior proporção no período de 12 meses com 

4.253 (47%) casos. O tipo de saída mais encontrado se deu por alta por cura do tratamento 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4: Distribuição clínica e epidemiológica de pessoas com hanseníase no período 2001 a 

211, Fortaleza - CE. 

Variáveis  n 

(9.104) 
% 

Classe Operacional no Diagnóstico   

Paucibacilar 3.449 37,9 

Multibacilar 5.628 61,8 

Ignorado 27 0,3 

Classe Operacional na Alta   

Paucibacilar 3.437 37,7 

Multibacilar 5.640 62,0 

Ignorado 27 0,3 

Forma Clínica   

Indeterminada 684 7,8 

Tuberculóide 2.558 29,1 

Dimorfa 3.939 44,8 

Virchowiana 1.451 16,5 

Não classificado 166 1,8 

Grau de Incapacidade no Diagnóstico   

Grau 0 4.075 66,3 

Grau I 560 9,10 

Grau II 239 3,9 

Não avaliados 1.273 20,7 
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Modo de Detecção    

Encaminhamento 7.092 78,2 

Demanda 1.476 16,3 

Exame de Coletividades 140 1,5 

     Exame de Contatos 283 3,1 

Outros Modos 80 0,9 

Baciloscopia   

Positiva 987 36,8 

Negativa 1.365 50,9 

Não Realizado 329 12,3 

Episódio Reacional   

Reação tipo I 620 45,3 

Reação tipo II 83 6,1 

Reação tipo I e II 43 3,1 

Sem Reação  623 45,5 

Esquema Terapêutico Inicial   

PQT 6 meses  3.370 37,2 

PQT 12 meses 4.253 47,0 

Outros esquemas 1.399 15,4 

Ignorado 34 0,4 

Tipo de Alta   

Cura 7.239 87,8 

Transferência 176 2,1 

Óbito 123 1,5 

Abandono 484 5,9 

Não preenchido 226 2,7 

 

Na análise bivariada das variáveis sociodemográficas, para identificar diferença 

entre a SER III e Fortaleza, observou-se que não houve diferença estatísticamente 

significativa entre as variáveis sóciodemográficas, exceto para o nível de escolaridade 

superior (p<0,01) (Tabela 5).  
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Tabela 5: Variáveis sociodemográficas relacionadas à hanseníase segundo Secretária 

Executiva Regional III no período 2001 a 2011, Fortaleza - CE. 

Variáveis 

Total (sem 

SERIII) 
SER III Razão de 

prevalência 
IC 95 % Valor p 

N % N % 

Sexo        

Feminino 4.474 53,2 745 51,9 1   

Masculino 3.933 46,8 688 48,01 1,05 0,95-1,15 0,30 

Escolaridade        

Analfabeto 617 13,5 117 14,8 1  

0,40 Ensino 

Fundamental 
3.085 67,5 534 67,7 0,92 0,77-1,10 

Ensino Médio 734 16,1 126 15,9 0,90 0,72-1,13 0,39 

Ensino Superior 131 2,87 12 1,52 0,48 0,27-0,84 0,007 

 

As variáveis epidemiológicas e operacionais nos casos da SER III tiveram maior 

proporção em relação ao restante de Fortaleza, exceto no resultado da baciloscopia. Na 

classificação operacional atual, observou-se uma diferença estatisticamente significante 

(p=0,03), onde a população de casos da SER III apresentou maior prevalência da classificação 

MB, entretanto, esta associação não foi estatisticamente significante nas demais variáveis 

presentes (Tabela 6). 
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Tabela 6: Variáveis epidemiológicas e operacionais relacionadas à hanseníase segundo 

Secretária Executiva Regional III no período 2001 a 211, Fortaleza - CE.  

Variáveis 

Total (sem 

SER III) 
SER III Razão de 

prevalência 
IC 95 % Valor p 

N % N % 

Classe 

Operacional 

Notificação 

 

 

     

PB 3.263 38,9 526 36,9 1   

MB 5.118 61,1 899 63,1 1,08 0,98-1,20 0,08 

Classe 

Operacional 

Atual 

       

PB 3.253 38,8 519 36,4 1   

MB 5.128 61,2 908 63,6 1,10 1,00-1,22 0,03 

Forma Clínica        

Indeterminada 651 8,2 108 8,2 1   

Tuberculóide 2.409 30,3 367 27,7 0,91 0,75-1,11 0,39 

Dimorfa 3.574 44,9 645 48,8 1,08 0,90-1,31 0,37 

Virchowiana 1.320 16,6 203 15,3 0,92 0,74-1,14 0,487 

Baciloscopia        

Positiva 952 41,8 138 44,5 1   

Negativa 1.325 58,2 172 55,5 0,89 0,73-1,10 0,29 

Esquema inicial        

PQT/6meses 3.189 38,3 514 36,3 1   

PQT/12meses 3.785 45,4 638 45,0 1,04 0,94-1,16 0,41 

Outros esquemas 1.359 16,3 265 18,7 1,20 1,05-1,38 0,00 

Esquema Atual        

PQT/6 meses 2.990 36,5 470 34,0 1   

PQT/12 meses 3.498 42,7 586 42,4 1,06 0,95-1,20 0,26 

Outros esquemas 1.701 20,8 326 23,6 1,21 1,07-1,38 0,002 
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Observou-se diferença estatisticamente significante quanto ao grau de 

incapacidade na notificação, ou seja, a ocorrência de casos diagnosticados com grau I 

(RP=1,25; IC=1,11-1,41; p=0,0002) e grau II (RP=1,44; IC=1,22-1,71; p<0,01) de 

incapacidade física nos casos da SER III foi superior que no restante de Fortaleza. Com 

relação ao episódio reacional, não houve diferença estatisticamente significante nas reações 

do tipo I, tipo II e tipo I e II juntas. Nas demais variáveis presentes na tabela 7 a associação 

foi não estatisticamente significante. 

 

Tabela 7: Variáveis relacionadas à hanseníase segundo Secretária Executiva Regional III no 

período 2001 a 211, Fortaleza - CE. 

Variáveis 
Total SER III Razão de 

prevalência 
IC 95 % Valor p 

N % N % 

Grau de 

Incapacidade 

Notificação 

 

 

     

Grau 0 5.756 74,6 933 69,3 1   

Grau I 1.457 18,9 296 21,9 1,25 1,11-1,41 0,0002 

Grau II 504 6,5 118 8,8 1,44 1,22-1,71 <0,01 

Grau de 

Incapacidade Atual 
       

Grau 0 3.790 84,1 684 82,4 1   

Grau I 503 11,2 97 11,7 1,06 0,88-1,29 0,49 

Grau II 214 4,7 49 5,9 1,29 0,98-1,63 0,07 

Episódio Reacional        

Reação I 550 43,8 79  32,5 1   

Reação II 62 4,9 7 2,9 0,78 0,37-1,62 0,50 

Reação I e II 38 3,0 6 2,5 1,09 0,51-2,35 0,80 

Sem reação 607 48,3 151 62,1 1,73 1,35-2,21 0,00 
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As variáveis da tabela 8 mostram que a SER III apresenta as maiores proporções 

nas mesmas variáveis que o restante de Fortaleza, porém a diferença não foi estatisticamente 

significante. 

 

Tabela 8: Variáveis epidemiológicas e operacionais relacionadas à hanseníase segundo 

Secretária Executiva Regional III no período 2001 a 211, Fortaleza - CE. 

Variáveis 

Total SER III Razão de 

prevalência 
IC 95 % Valor p 

N % N % 

Modo de Entrada        

Encaminhamento 6.493 77,8 1.096 77,3 1 -  

Demanda 1.404 16,8 247 17,4 1,04 0,91-1,18 0,51 

Exame de 

coletividades 
139 1,7 24 1,7 1,02 0,71-1,47 0,90 

Exame de Contatos 263 3,2 45 3,2 1,01 0,77-1,32 0,92 

Outros Modos 45 0,5 5 0,3 0,65 0,28-1,50 0,30 

Tipo de Alta        

Cura 6.637 89,9 1.156 90,5 1   

Transferências 169 2,3 21 1,6 0,74 0,49-1,11 0,14 

Óbito 115 1,6 25 1,9 1,20 0,84-1,72 0,31 

Abandono 454 6,2 76 5,9 0,96 0,77-1,19 0,75 
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4.2 Tendência temporal da hanseníase em Fortaleza 

 

O coeficiente de detecção na população geral teve média de 35,1 casos por 100 

mil habitantes, com leve decréscimo entre 2001 a 2003 e tendência de aumento entre o ano de 

2003 a 2004 (40,8 casos novos por 100 mil habitantes). Posteriormente aconteceu uma 

redução de 2005 a 2007, seguido de elevação no ano de 2008 e decréscimo até 2011. A 

tendência de detecção de casos na população geral foi de declínio significante ao longo do 

período (p=0,001 e R²=0,7191) (Figura 1).  

Figura 1: Coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase na população geral, no 

período de 2001 a 2011. 

 

O coeficiente de detecção nos menores de 15 anos de idade apresentou uma média 

de 9,1 casos por 100 mil habitantes nos anos analisados, com leve decréscimo de entre 2001 a 

2003 e aumento entre os anos de 2003 a 2004 (11,7 casos novos por 100 mil habitantes). 

Seguiu com redução em 2006, novo aumento em 2007 e decréscimo até 2011. O maior pico 

de detecção foi em 2004 (11,7 casos por 100 mil habitantes). Não houve uma estabilidade 

geral no período, indicando a permanência de focos ativos em toda Fortaleza (p=0,917 e 

R²=0,0013) (Figura 2). 
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Figura 2: Coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase em menores de 15 anos, no 

período de 2001 a 2011. 

 

Em toda a série estudada não se observaram diferenças significativas no registro 

da doença entre o sexo feminino e masculino. O cálculo da razão de sexo para os referidos 

casos e anos de estudo demonstrou valores superiores para o sexo feminino em oito dos anos 

do estudo (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 e 2009), enquanto que valores inferiores 

foram observados nos anos seguintes. (Figura 3). Observa se uma possível mudança no perfil, 

onde ultimamente homens estão sendo mais comumente diagnosticados que as mulheres. 
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Figura 3: Razão de sexo (mulher/homem) dos casos novos de hanseníase, Fortaleza-Ceará, 

2001 a 2011. 

 

A Figura 4 apresenta a distribuição de casos por faixa etária. De forma geral, 

observou-se uma estabilidade do percentual nas faixas de 0 a 9, 10 a 14 e 65 ou mais anos, um 

crescimento visível do percentual na faixa de 35 a 64 (49,6 em 2001 para 55,9 em 2011) e 

uma redução na proporção de casos na faixa de 15 a 34 (30,6 em 2001 para 21,7 em 2011) 

(Figura 4).  

Figura 4: Distribuição da proporção de casos por faixa etária no período de 2001 a 2011. 
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Na população do estudo, o percentual de analfabetos apresenta queda visível. Em 

2001 apresentou 22,2% e em 2011 0,6%. O ensino fundamental apresenta seu percentual com 

maior pico no ano de 2002 com 64,9%, seguido do ensino médio com 9,4%, apresentando 

estabilidade ao longo do tempo e o ensino superior 1,7%, passando de 1,4% em 2001 para 

0,6% em 2011. A escolaridade ignorada teve média de 42%, ou seja, grande proporção sem 

informação registrada (Figura 5). 

Figura 5: Distribuição dos casos pela escolaridade no período de 2001 a 2011.

 

A razão entre a forma multibacilar e paucibacilar demonstrou uma estabilidade ao 

longo do tempo, porém com crescimento apenas no último ano. A distribuição da classe 

operacional ao longo do tempo mostrou que as formas multibacilares apresentavam elevado 

percentual em todos os anos do estudo. O maior pico foi visto no ano de 2011 os casos 

multibacilares contribuíram com percentual superior ao do total de casos paucibacilares 

(Figura 6). 
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Figura 6: Razão Multibacilar por Paucibacilar de casos novos de hanseníase no período de 

2001 a 2011. 

 

A distribuição temporal das formas clínicas apresentou-se pouco variável, com 

predominância acentuada da forma dimorfa em todos os anos de estudo, seguido da forma 

tuberculóide 28,6%, observou-se que, mesmo com tendência a declínio, as proporções 

permanecem altas. A classificação virchowiana apresentou tendência de crescimento, com 

16,6% em 2001 e 23,7 no ano de 2011. A forma indeterminada teve uma pequena elevação 

com tendência de crescimento (Figura 7). 

Figura 7: Distribuição dos casos pela forma clínica no período de 2001 a 2011. 
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O grau 0 de incapacidade no diagnóstico apresentou tendência decrescente ao 

longo do período de estudo, onde o percentual foi 67,2% em 2001 e 60,8% em 2011. O grau I 

de incapacidade no diagnóstico teve um leve crescimento ao longo do período de estudo, onde 

o percentual foi 19,4% em 2001 e 23% em 2011. O grau II de incapacidade no diagnóstico 

oscilou ao longo do período de estudo, porém a tendência é de crescimento, onde o percentual 

foi 5,7% em 2001 e 9,4% em 2011 (Figura 8). 

 

Figura 8: Distribuição dos casos segundo GIF no diagnóstico durante o período de 2001 a 

2011. 

 

No período da alta, o grau 0 de incapacidade apresentou tendência de crescimento 

ao longo do período de estudo, onde o percentual foi 55,3% em 2001 e 64,2% em 2011. O 

grau I de incapacidade teve crescimento ao longo do período de estudo, onde o percentual foi 

2,9% em 2001 e 5,8% em 2011. O grau II de incapacidade apresentou um leve aumento ao 

longo do período de estudo, com tendência é de crescimento, onde o percentual foi 2,9% em 

2001 e 4,9% em 2011 (Figura 9). 
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Figura 9: Distribuição dos casos segundo GIF na alta durante o período de 2001 a 2011. 

 

A distribuição de casos pelo tipo de reação mostrou uma tendência de crescimento 

ao longo do tempo para todos os tipos de reação. Na reação tipo 1 esse aumento é visível, de 

11,1% em 2001 para 56,7% em 2011 com maior pico no ano de 2007 com 53,4%; na tipo 2 e 

tipo 1 e 2 a distribuição inicia com proporção zero seguido de leve aumento ano a ano (Figura 

10). 

 

Figura 10: Distribuição dos casos pelo tipo de reação durante o período de 2001 a 2011. 
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O coeficiente de casos com grau II de incapacidade física no diagnóstico oscilou 

entre 1,4 a 2,7 e apresentou uma média de 2,2. No ano de 2001 a 2002 observou-se uma 

queda, seguido de aumento dessa proporção no ano de 2002 a 2003, chegando ao maior pico 

com 2,7%. Entre 2003 e 2005 o declínio foi acentuado, obteve-se o menor percentual do todo 

o período no ano de 2005 (1,4%). Já entre o ano de 2005 a 2008 houve o crescimento 

acentuado, seguido de declínio entre os anos de 2008 a 2011. Caracterizou-se a manutenção 

desse coeficiente com associação estatisticamente não significante (p=0,891 e R²=0,0022) 

(Figura 11). 

 

Figura 11: Coeficiente de grau II no diagnóstico, no período de 2001 a 2011. 

 

 

A proporção de casos com grau 2 de incapacidade física na população oscilou 

entre 3,8% a 7,7%. No ano de 2001 a 2002 observou-se uma queda, seguida de aumento dessa 

proporção no ano de 2002 a 2003. Entre 2003 e 2005 o declínio foi acentuado, com o menor 

percentual do todo o período no ano de 2005 (3,8%). Já entre o ano de 2005 a 2007 o 

percentual cresceu acentuadamente e o maior pico apareceu no ano de 2007 (9,1%). Entre 

2007 a 2009 houve um declínio, seguido de aumento em 2010 e novamente declínio em 2011. 

Caracterizou-se a manutenção desse coeficiente e associação estatisticamente não significante 

(p=0,068 e R²=0,3224) (Figura 12). 
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Figura 12: Proporção de grau II pela população, no período de 2001 a 2011. 

 

 

4.3 Distribuição espacial da hanseníase em Fortaleza 

A Figura 13 apresenta a distribuição espacial do coeficiente de detecção na 

população geral. Houve aumento de detecção de casos novos no município inteiro, porém 

com maior concentração em algumas regiões. Pode-se observar bairros próximos com 

coeficientes elevados, formando um aglomerado. As regionais I, III e V tiveram coeficientes 

consideravelmente maiores. Na regional I, sudoeste do município, esses bairros foram Jardim 

Iracema, Jardim Guanabara. Na regional III, noroeste do município, esses bairros incluíram 

principalmente Henrique Jorge e Antônio Bezerra, que apresentaram coeficientes de detecção 

anual de 69,13 e 64,57/10.000 habitantes. Assim como na regional V, noroeste do município, 

os bairros incluíram principalmente Bom Jardim e Parque São José e apresentaram 

coeficientes de 158,95 e 148,88 casos por 100 mil habitantes. Os bairros Lourdes (SER II), 

Bom Futuro (SER IV) e Dênde (SER IV) estavam sem informações.  
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Figura 13: Distribuição espacial do coeficiente de detecção na população geral por 100 mil 

habitantes em Fortaleza, segundo bairros, de 2001 a 2011. 

   

 

A Figura 14 apresenta a distribuição do coeficiente de detecção em menores de 15 

anos. A detecção de casos novos vem acontecendo com maior concentração nas regiões 

sudoeste e sudeste, com aglomerados entre bairros nessa região. As regionais V, VI e III 

tiveram os maiores coeficientes de detecção em menores de quinze anos. Na regional V, esses 

bairros incluíram Bom Jardim e Parque Presidente Vargas, que apresentaram coeficientes de 

48,57 e 31,40. Na regional VI, esses bairros incluíram Castelão e Boa Vista, que apresentaram 

coeficientes de 22,64, e 18,31. Na regional III, essa regional incluiu principalmente os bairros 

Henrique Jorge e Antônio Bezerra, que apresentaram coeficientes de 69,13 e 64,57. Os bairros 

Lourdes (SER II), Bom Futuro (SER IV) e Dênde (SER IV) estavam sem informações (Figura 

14). 
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Figura 14: Distribuição espacial dos coeficientes de detecção em menores de 15 anos em 

Fortaleza, segundo bairros, no período de 2001 a 2011. 

 

 

 

A Figura 15 apresenta a distribuição do grau 2 de incapacidade física na 

população geral. Os bairros que tiveram coeficientes consideravelmente maiores foram 

Castelão (21,27) que faz parte da SER VI e o Parque São José (10,74) da SER V, que estão 

compreendidos na região oeste e centroeste do município. Os bairros Lourdes (SER II), Bom 

Futuro (SER IV) e Dênde (SER IV) estavam sem informações. Os bairros Cais do Porto, 

Parque Dois Irmãos, Parque Iracema, Engenheiro Luciano Cavalcante, Cocó, Parque 

Manibura, Monte Castelo, Benfica, Padre Andrade, Arraial Moura Brasil, Praia de Iracema, 

Pedras, Ancuri, Jardim Cearense, Cidade 2000, Guararapes, Dias Macedo, José Bonifácio, 

Sabiaguaba, Mata Galinha, Itaperi, Paupina, Parreão, Couto Fernandes, Coaçu, Amadeu 

Furtado, Salinas, Guajeru e Varjota, apresentaram valor zero para o coeficiente de casos 

novos com grau 2. 
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Figura 15: Distribuição espacial do grau 2 de incapacidade física na população de Fortaleza, 

segundo bairros, no período de 2001 a 2011. 

 

A Figura 16 apresenta a proporção de casos com grau 2 de incapacidade física 

entre os avaliados. Essa proporção vem acontecendo com maior concentração nas regiões 

oeste, centro oeste e leste do município, observando aglomerados entre bairros nessa região. 

Os bairros que tiveram maiores proporções foram Floresta (100%) que faz parte da SER I, 

seguido do Alto da Balança (67%) que faz parte da SER VI, Dunas (50%) da SER II. Os 

bairros Lourdes (SER II), Bom Futuro (SER IV) e Dênde (SER IV) estavam sem 

informações. E apresenta proporção foi igual a 0,0% em 27 bairros.  
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Figura 16: Distribuição espacial da proporção de casos com grau 2 de incapacidade física 

entre os avaliados em Fortaleza, segundo bairros, no período de 2001 a 2011. 

 

A Figura 17 apresenta a proporção de casos examinados dentre os registrados no 

período do estudo. A proporção de contatos examinados dentre os registrados vem 

acontecendo com maior concentração nas regiões centro-oeste e sudeste de Fortaleza. Pode-se 

observar no entorno dessas regiões outros aglomerados de bairros com baixas proporções, 

sendo assim considerados bairros silenciosos ou com baixas proporções em meio aos bairros 

proporções altas. Apenas cinco bairros apresentaram a proporção entre 75 e 100%, 

constituindo uma proporção com nível bom, segundo parâmetros do MS. Esses bairros são: 

Alto da Balança (100%), Alagadiço (100%), Coaçu (84,21%), Parque Iracema (83,33%) que 

fazem parte da regional VI e Benfica (78,57%) que faz parte da regional IV. Os bairros 

Parreão, Guarapes, Manoel Dias Branco, Amadeu Furtado, Sabiaguaba, Cocó, Salinas e 

Guajeru apresentaram proporção 0. E os bairros Lourdes (SER II), Floresta (SER I), Arraial 

Moura Brasil (SER I), Bom Futuro (SER IV) e Dênde (SER IV) estavam sem informações.  
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Figura 17: Distribuição espacial da proporção de casos examinados entre os registrados em 

Fortaleza, segundo bairros, no período de 2001 a 2011. 

 

 

A Figura 18 apresenta a proporção de casos do sexo feminino no período do 

estudo. As maiores proporções de casos do sexo feminino estão localizadas na região nordeste 

e compreendem os bairros: Salinas (100%), Guarapes (100%), Arraial Moura Brasil (100%) e 

Amadeu Furtado (100%). Os bairros Parreão, Manoel Dias Branco, Cocó, Floresta e Jardim 

Cearense apresentaram proporção 0. E os bairros Lourdes (SER II), Bom Futuro (SER IV) e 

Dênde (SER IV) estavam sem informações. É visível outro aglomerado de casos com 

proporções próximas na região sudoeste de Fortaleza. 
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Figura 18: Distribuição espacial da proporção de casos do sexo feminino em Fortaleza, 

segundo bairros, no período de 2001 a 2011. 

 

 

A Figura 19 apresenta a proporção de casos multibacilares por bairros na 

população geral no período do estudo. A proporção de casos multibacilares se mantém 

elevada e presente em quase toda Fortaleza, abrangendo em maior proporção as regiões 

noroeste, centro-oeste e sudoeste, com concentração de casos MB presentes em todas 

regionais de saúde. Os bairros Parreão (SER IV) e Arraial Moura Brasil (SER I) apresentam 

proporção 0 localizados na região noroeste do município, sendo assim considerados bairros 

silenciosos em meio aos bairros circunvizinhos com proporções altas. Os bairros Lourdes 

(SER II), Bom Futuro (SER IV) e Dênde (SER IV) estavam sem informações. 

 

 

 

 

 



55 

 

 

Figura 19: Distribuição espacial da proporção de casos multibacilares de Fortaleza, segundo 

bairros, no período de 2001 a 2011. 

 

 

A Figura 20 apresenta a proporção de casos com forma clínica dimorfa por bairros 

na população geral no período do estudo. A proporção de casos com forma clínica dimorfa se 

mantém elevada e presente em quase toda Fortaleza, com maiores proporções presentes 

principalmente nas regiões noroeste, sudoeste e leste do município. Os bairros: Salinas, 

Sabiaguaba e Guarapes apresentaram 100% dos casos com forma clínica dimorfa. Os Bairros 

Parreão (SER IV), Floresta (SER I), Amadeu Furtado (SER III), Jardim Cearense (SER V), 

Guajeru (SER IV) e Arraial Moura Brasil (SER I) apresentam proporção igual a 0,0%. Os 

bairros Lourdes (SER II), Bom Futuro (SER IV) e Dênde (SER IV) estavam sem 

informações. 

 

Figura 20: Distribuição espacial da proporção de casos com forma clínica dimorfa em 

Fortaleza, segundo bairros, no período de 2001 a 2011. 
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A Figura 21 apresenta a proporção de casos com forma clínica virchowiana por 

bairros na população geral. A proporção de casos com forma clínica virchowiana se mantém 

presente em quase toda Fortaleza em proporções baixas em todas regionais de saúde. O bairro 

Pedras (SER VI) localizado na região sul do município teve a maior proporção, entre os 

demais bairros. Os bairros Lourdes (SER II), Bom Futuro (SER IV) e Dênde (SER IV) 

estavam sem informações. 
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Figura 21: Distribuição espacial da proporção de casos com forma clínica virchowiana em 

Fortaleza, segundo bairros, no período de 2001 a 2011. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Este estudo aponta a importância do conhecimento da realidade local para efetiva 

integração dos serviços de atenção primária e serviços especializados, considerando a 

cronicidade da hanseníase e a necessidade de medidas sistematizadas pelo serviço de saúde 

para o controle da hanseníase. 

Com propósito de conhecer a magnitude da hanseníase em Fortaleza utilizou-se o 

coeficiente de detecção de casos novos na população geral, uma vez que faz uma associação 

entre a ocorrência de casos em uma população de um determinado local (LOCKWOOD; 

SUNEETHA, 2005). Os resultados demonstram que o município apresentou coeficientes de 

detecção anuais que tendem a diminuição, entretanto ainda com valores variando entre muito 

alto a alto segundo parâmetros estabelecidos pelo MS (BRASIL, 2010a). Neste sentido, a 

redução do coeficientes de detecção não deve ser analisada isoladamente, pois esta 

diminuição pode ser um reflexo de falhas operacionais nos serviços de saúde e diagnósticos 

incorretos. Deve haver uma estabilização entre o coeficiente de detecção e a incidência real, 

reduzindo o tempo entre as primeiras manifestações da doença e o diagnóstico (PENNA et al., 

2010). 

Suárez e Lombardi (1997) afirmaram que as próprias características da 

hanseníase, como o longo período de incubação e a difícil observação dos sinais e sintomas 

pelos acometidos da doença, aliados às deficiências operacionais dos serviços e falta de 

profissionais de saúde capacitados para realizar o diagnóstico, tornavam-se um entrave para o 

seu reconhecimento, principalmente nas fases iniciais. Este fato está intimamente relacionado 

à manutenção da cadeia de transmissão da doença e ocorrência de prevalência oculta, 

favorecendo ao aparecimento das incapacidades físicas e sociais. 

Vijayakumaran et al., 2006, afirmaram que a detecção de casos novos não 

apresentou o declínio esperado nos países endêmicos, apesar de intensas atividades para o 

controle da endemia. Os coeficientes de detecção continuam elevados e não foram alterados 

após quase dez anos de alta cobertura com a poliquimioterapia (GOMES, 2005). É necessário 

intensificar a prevenção e o controle da hanseníase, pois os locais que deixam de diagnosticar 
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casos durante um determinado tempo tendem a não desempenhar ações de vigilância e a não 

prevenir incapacidades físicas em hanseníase (OPROMOLLA; DALBEN;CARDIM, 2006). 

Devido à complexidade da hanseníase, seu controle tem se apresentado difícil em 

algumas regiões do mundo (LOCHWOOD; SUNEETHA, 2005). Assim, regiões endêmicas 

para hanseníase ainda permanecerão com elevada carga da doença por alguns anos 

(ALENCAR et al., 2012; PENNA; OLIVEIRA; PENNA, 2009). As ações de controle da 

doença, a melhor compreensão do contexto geral em que ela se apresenta e de seus diferentes 

determinantes e condicionantes é factível em regiões hiperendêmicas (ANDRADE, 2000, 

BRITTON & LOCKWOOD, 2004; CUNHA et al., 2004). 

A política de controle da hanseníase no Brasil é fundamentada pelo SUS, onde a 

Estratégia de Saúde da Família apresenta-se como um processo pactuado e regionalizado, 

contribuindo para uma assistência descentralizada e de qualidade. No município de Fortaleza, 

primeira cidade do Brasil a municipalizar suas ações e serviços de saúde, muitos foram os 

caminhos buscados para a efetiva descentralização das ações de controle, porém o município 

ainda está vivenciando este processo (RIBEIRO, 1997). Na atenção primária, as ações de 

descentralização têm influência positiva nas medidas de controle da hanseníase (LANZA; 

LANA, 2011).  

A atenção básica é responsável por diagnosticar, tratar os casos novos 

diagnosticados, realizar a busca de contatos de casos, prevenir incapacidades nas pessoas 

afetadas pela hanseníase, mas apenas 36% da população total de Fortaleza é coberta por este 

serviço (Departamento de Atenção Básica, 2012 - dab.saude.gov.br). Este cenário sugere que 

podem existir vários pacientes com hanseníase, sem diagnóstico, perpetuando a transmissão 

do bacilo pela pouca procura por tratamento no serviço e devido ao longo período de 

incubação do bacilo, garantindo o surgimento de mais pacientes com hanseníase nas próximas 

décadas (BARRETO et al., 2012). 

Em estudo realizado no município de Fortaleza, 84% dos casos foram 

diagnosticados no centro de referência em Dermatologia (GOMES, 2005). Essa centralização 

leva a refletir na necessidade de efetivação do principio organizativo do SUS que é a 

descentralização, favorecendo o acesso dos pacientes advindos de bairros distantes ou 

impossibilitados de se locomover (LOCKWOOD, 2005; PENNA, 2002). Segundo Façanha 
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(2006), cerca de 14,9% dos casos de hanseníase, cujo atendimento foi registrado nas Unidades 

de Saúde de Fortaleza, deixaram de ser notificados no Sistema de Informação Agravos e 

Notificação, contribuindo para uma falsa redução da endemia no município. 

 

5.1 Caracterização sóciodemográfica, clínica e epidemiológica 

A idade média da população do estudo foi de pessoas economicamente ativas 

como observado em outros estudos (BARBOSA, 2009; GOMES, 2005). Isso poderá causar 

diretamente danos sociais, econômicos e/ou físicos para as pessoas acometidas pela 

hanseníase, assim como, um custo adicional para a sociedade, visto que essa população pode 

desenvolver incapacidades, deformidades, lesões e reações, afastando-se das atividades 

produtivas (RIBEIRO, 2012; SANCHES et al., 2007).  

Apesar de acometer ambos os sexos, maior proporção de casos foi do sexo 

feminino, realidade igualmente vista em outros estudos (GOMES et al., 2005; BATISTA et 

al., 2005). Segundo estudo realizado em um município de Minas Gerais (2004), 55,3% dos 

pacientes acometidos eram mulheres, assim como em outro estudo de Gomes et al.,2005, 

realizado em Fortaleza. O coeficiente de detecção em mulheres pode ser explicado pela 

facilidade de acesso das mulheres a unidade de saúde, em função da priorização de programas 

voltados especificamente para a saúde da mulher. Por outro lado, outros estudos apresentam 

maiores coeficientes de detecção no sexo masculino e o maior risco de exposição nessa 

população é amplamente reconhecido, devido à vida mais ativa que os homens possuem, 

migrando mais e consequentemente maior oportunidade de contato com o bacilo (LANA et 

al., 2003; BARBOSA, 2009; PENNA et al., 2009; RODRIGUES; LOCKWOOD, 2011; 

CAMPOS et al., 2005; FERREIRA et al., 2008). 

Gomes et al.,(2007) destacaram que a preocupação com o trabalho e o sustento da 

família e a insegurança quanto ao comprometimento da virilidade podem impedir o homem de 

procurar os serviços. Observam-se queixas de que o horário de funcionamento dos serviços de 

saúde não atende às demandas, pois coincide com a carga horária de trabalho, isso faz com 

que o paciente deixe para buscar o serviço em segundo momento (AGUIAR & MOURA, 

2004). Os homens também preferem locais de atendimento rápido e que respondam de forma 

mais objetiva às suas demandas (FIGUEREDO, 2005). 
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Uma mudança no perfil do coeficiente de detecção mostra um maior 

acometimento da hanseníase no homem ao longo do tempo. Isso pode se justificar pela 

redução da mortalidade masculina, incremento nas ações de saúde com a política da saúde do 

homem, assim como a frequência de idas para consultas médicas. Antigamente o senso 

comum que via o homem como sexo forte, provocando dificuldades relacionadas ao seu papel 

de gênero, dificultando a procura por ajuda médica. O aumento na vaidade e preocupação 

com o corpo ajuda na identificação de sinais da doença (ARAÚJO, 2007). 

A maioria das pessoas apresentava baixa escolaridade, o que pode coincidir na falta 

de conhecimento sobre a doença, dificultando a compreensão do tratamento, da gravidade de 

possíveis incapacidades que o portador pode apresentar, de atividades educacionais realizadas 

pelos profissionais de saúde e do estigma associado a essa patologia ou fortalecer a hipótese 

de que a hanseníase é uma condição que ocorre em indivíduos em situação de desvantagem 

social. Essa situação de baixa escolaridade foi comum a outras realidades corroborando com 

este estudo (FERREIRA et al., 2008; MIRANZI et al., 2010).  

A baixa escolaridade pode ampliar a fragilidade dessa população, dificultando a 

identificação dos sinais e sintomas da doença, do tratamento e de medidas de autocuidado. As 

pessoas acometidas pela hanseníase podem sofrer prejuízo na sua capacidade de trabalho por 

ocasião das deformidades e consequentemente, no auto sustento e da família, gerando 

repercussões de ordem psicológica, social e física (DIFFEY et al., 2000; TEIXEIRA; 

SILVEIRA;  FRANÇA, 2010a). É por meio da educação que os indivíduos serão 

sensibilizados quanto aos primeiros sinais da hanseníase, a necessidade de diagnóstico 

precoce e fatores relacionados à prevalência de incapacidades físicas (SANTANA et al., 

2008; AMARAL & LANA, 2008)  

As maiores proporções de casos novos foram encontradas nas SER V, VI E III, 

onde existe o maior contingente populacional do município e menor IDH (IBGE, 2010). Essas 

áreas geográficas apresentam altos coeficientes de detecção, indicando as áreas geográficas 

que possuem diferentes níveis de transmissibilidade da hanseníase e distribuição da taxa de 

detecção desigual (LANA et al., 2003). 

A classe operacional mais predominante foi a multibacilar, caracterizando assim o 

diagnóstico tardio pelos serviços de saúde e transmissão ativa da doença (RODRIGUES et al., 
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2000; AQUINO et al., 2003; GONÇALVES; SAMPAIO;  ANTUNES, 2009; GROSSI et al., 

2009). Apesar dos avanços alcançados no diagnóstico da hanseníase, essa realidade é 

igualmente semelhante a outros estudos (RODRIGUES et al., 2000; AQUINO et al., 2003; 

GONÇALVES; SAMPAIO;  ANTUNES, 2009; GROSSI et al., 2009). Diferentemente de 

alguns padrões nacionais e estaduais onde houve maior percentual das formas paucibacilares 

(CHICHAVA, 2010; BANDEIRA, 2011; BRASIL, 2011; HEUKELBACH et al., 2011). 

Fatores do serviço, integração das ações de controle da hanseníase, acesso facilitado à 

assistência, bem como a educação em saúde para a população podem estar associados 

predominância dessa classe operacional (CUNHA et al., 2007). 

A forma clínica dimorfa mostrou-se a mais prevalente, assim como em uma área 

hiperendêmica do Maranhão (LEITE et al., 2009). Essa situação foi comum a outras 

realidades, corroborando com o diagnóstico tardio, seu alto poder de transmissão, a procura 

tardia para realização de tratamento, um processo de descentralização que não foi totalmente 

implementado (SILVA e MATHIAS, 2008).  

A baciloscopia, exame de fácil execução e baixo custo, mostrou-se negativo na 

maioria dos casos, indicando pouco risco de transmissão do bacilo. Porém, a baciloscopia 

negativa não afasta o diagnóstico de hanseníase, ela é apenas um parâmetro integrante na 

definição do caso, pois o diagnóstico é principalmente clínico (TALHARI, 2006).  

O grau II de incapacidade física apresenta proporções altas. A avaliação de 

incapacidades deve ser reconhecida como medida relevante da morbidade em hanseníase. O 

encontro de algum grau de incapacidade pode ser indicativo de diagnóstico tardio 

(GOULART, 2002). Em estudo realizado no Estado do Paraná foi detectado um município 

que não havia descentralizado o diagnóstico e tratamento da hanseníase para as UBS, e por 

isso usava o centro de referência para atender seus pacientes e realizar a avaliação de 

incapacidades físicas e os pacientes que buscavam a assistência eram aqueles que já possuíam 

alguma sequela (SILVA, 2007). A ausência de um diagnóstico precoce determina algumas 

vezes as deficiências e incapacidades físicas como demonstrado em outros estudos (BRASIL, 

2008; BRASIL, 2009). 

O grau 0 de incapacidade física apresentou maior proporção entre os pacientes 

avaliados no momento do diagnóstico. Suarez et al. (1997), afirmaram que uma grande parte 
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dos pacientes com hanseníase não apresentou incapacidades no início de doença. A falta de 

conhecimento suficiente de quem realiza a avaliação do grau de incapacidade física implica 

na falta de qualidade dessa avaliação, elevando com isso o risco de desenvolvê-las.  

Este estudo mostra a presença de reações durante o tratamento em 746 pacientes 

avaliados. No entanto, os pacientes manifestaram mais comumente com a reação tipo I, 

mesma realidade observada no estudo de Teixeira (2009). Ressalta-se a dificuldade que pode 

existir na condução do diagnóstico que a reação hansênica demanda. Estudo em Minas Gerais 

identificou 67,7% pessoas com grau 0 de incapacidade retornaram aos serviços de saúde 

apresentando reação e/ou neurite após a alta do tratamento (GROSSI et al., 2009). O 

direcionamento clínico e o manejo dos episódios reacionais, bem como suas possíveis 

progressões do GIF devem ser identificados pelos serviços de saúde, pois ajudará o 

conhecimento da situação clínica das pessoas que são afetadas (OLIVEIRA et al., 2007). 

O modo de detecção mais frequente foi por meio de encaminhamento seguido de 

demanda. A alta proporção nesses modos de detecção pode resultar de campanhas educativas 

ou de intervenção para controle da hanseníase. Em estudo realizado no estado da Paraíba, 

apresenta cenário semelhante ao município de Fortaleza, onde verificou-se o modo de 

detecção, através do exame de coletividade e de contatos, com proporções baixas. Essa 

situação poderia melhorar caso fosse estabelecido pelo serviço de saúde ações para exame dos 

contatos, assim como da população geral (COSTA et al., 2006). 

 O modo de detecção auxilia na avaliação do programa de hanseníase, pois ajuda 

na captação precoce e precisa dos casos, facilitando a verificação de falha pelo serviço. No 

município de Fortaleza esse modo de detecção se mostra pouco eficaz para o controle da 

hanseníase, favorecendo a prevalência oculta e baixa qualidade de abordagem do contato 

(LANA, AMARAL et al., 2004). Torna-se fundamental ressaltar a importância do 

acompanhamento dos casos, busca de contatos e ações de vigilância epidemiológica. 

O tipo de saída mais frequente foi alta por cura, esse indicador sinaliza uma boa 

qualidade da atenção nos serviços de saúde, assim como o acompanhamento do caso no fim 

do tratamento (MORAIS et al., 2010). O tratamento precoce da hanseníase é um ponto 

estratégico para o controle da endemia, para a cura do paciente e indispensável para 

interromper a cadeia de transmissão (BRASIL, 2005).  



64 

 

 

Observa-se que 75% dos casos apresentavam quatro contatos registrados e dois 

contatos examinados. Em estudos realizados por Durães et al., (2005) foram constatados que 

embora existam outros fatores de risco envolvidos na transmissão da hanseníase (fatores 

sociais, ambientais e epidemiológicos), a consanguinidade mostra associação estatística 

positiva  e reforça a necessidade de vigilância dos contatos, principalmente os contatos 

familiares. A proporção de contatos examinados não mostrou valores considerados adequados 

pelo Ministério da Saúde, provavelmente devido a fatores operacionais, como baixa cobertura 

de Saúde da Família e outros problemas que dificultam o acesso do usuário ao serviço de 

Saúde. Considerando os dados apresentados, ressalta-se a necessidade de busca ativa dos 

contatos e seu acompanhamento, assim como divulgação de modos de transmissão e 

complicações devido o diagnóstico tardio. 

Na SER III, as maiores proporções foram as mesmas variáveis que toda Fortaleza 

apresentou como predominante: Sexo, escolaridade, classe operacional, forma clínica, 

baciloscopia, grau de incapacidade física no diagnóstico, reações hansênicas, modo de entrada 

e tipo de saída. A população da SER III apresenta maior exposição a ser um caso MB, a ter 

uma prevalência de casos diagnosticados com grau I e II de incapacidade física que outro caso 

residente no restante de Fortaleza. Quanto à baciloscopia, forma clínica e episódio reacional 

apresenta a mesma exposição que outro caso residente no restante de Fortaleza. 

 

5.2 Tendência temporal da hanseníase em Fortaleza 

 

O coeficiente de detecção na população geral apesar das oscilações ao longo do 

período de estudo, apresentou-se com valores considerados endêmicos para o município. Esse 

indicador informa de forma clara a situação endêmica, tornando-se um indispensável para o 

controle dessa endemia, pois os valores elevados podem ser em virtude da continuidade na 

transmissão da doença entre as populações ou ainda pela detecção tardia de casos (BRASIL, 

2002). 

O coeficiente de detecção em menores de 15 anos segue com tendência de 

estabilidade. Isso mostra a existência de focos ativos e força de transmissão da hanseníase no 

município de Fortaleza ao longo de 10 anos. Esse coeficiente indica exposição precoce ao 

bacilo e sugere também a presença intensa de casos bacilíferos entre as populações. A 
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presença da doença em menores de 15 anos é utilizada como indicador do grau de 

transmissibilidade da hanseníase e também existe relação entre a proporção de casos em 

menores de 15 anos e a gravidade da endemia em uma localidade. 

A distribuição de casos do sexo feminino foi oscilante, com elevação seguida de 

declínio a cada 2 anos. Em estudo realizado no município de Fortaleza, acredita-se que a 

proporção encontrada de um homem para cada duas mulheres representa o fato das mulheres 

serem em maior número que os homens e por procurarem mais o serviço de saúde (BATISTA 

et al., 2005). O estudo aponta a necessidade de equidade dos serviços de saúde com uma 

política para a saúde do homem, assim como a mulher. A distribuição de casos por faixa 

etária evidencia que a maioria dos casos notificados encontra-se na população 

economicamente ativa. De acordo com Lira e Silva (2010), quando não tratada essa doença 

pode incapacitar o indivíduo para a vida social e para o trabalho. 

O ensino fundamental manteve a maior proporção ao longo de todo o período, 

essa baixa escolaridade é comum em outras realidades. Na região Nordeste do país, a baixa 

escolaridade reflete a situação social e econômica dessa população, pois amplia sua 

vulnerabilidade, prejudicando a adoção de tratamento e de medidas de prevenção e 

informação sobre autocuidado. A escolaridade ignorada apresentou grande proporção. 

A classe operacional multibacilar e a forma clínica dimorfa obtiveram maiores 

proporções ao longo do tempo, esse fator indica permanência da endemia, pois pessoas 

bacilíferas podem está perpetuando o bacilo, favorecendo a cadeia de transmissão. Esse 

cenário acompanha o padrão clínico-epidemiológico nacional e estadual (CHICHAVA, 2010; 

BANDEIRA, 2011; BRASIL, 2011; HEUKELBACH et al., 2011). 

O grau 2 de incapacidade física no diagnóstico e na alta apresenta tendência de 

crescimento. A falta de protocolos padronizados que direcionem a classificação e o manejo 

dos episódios reacionais, bem como suas possíveis repercussões na progressão do GIF pelos 

serviços de saúde é um dos fatores que dificulta o conhecimento da situação clínica das 

pessoas afetadas (OLIVEIRA et al., 2007). 

Um estudo de série temporal de 1980 a 2006 aponta uma tendência decrescente e 

de estabilidade na detecção de casos novos da hanseníase prevista no Brasil a partir de 2003, 
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isso aconteceu em consequência da descentralização da atenção, melhor qualidade e acesso 

aos serviços de saúde que historicamente progrediram no país (PENNA et al., 2008). 

O coeficiente de detecção de casos novos com grau 2 apresentou uma linha de 

tendência estável. O grau 2 de incapacidade é indicativo de que as pessoas iniciaram o 

tratamento com alguma deficiência ou comprometimento físico. Já a proporção de grau II pela 

população apresentou tendência de crescimento. Ambos os indicadores para verificação do 

grau 2 de incapacidade apresentam valores elevados, desta forma a meta de redução até 2015 

segundo OMS dificilmente será alcançada. 

 Verifica-se uma tendência de manutenção nas características dos indicadores ao 

longo dos 10 anos do estudo. Os indicadores epidemiológicos e operacionais estudados 

apontam vulnerabilidade do município com a necessidade de intensificação das estratégias de 

controle da doença e descentralização das ações. 

 

5.3 Distribuição espacial da hanseníase em Fortaleza 

 

O município apresenta bairros com coeficiente de detecção na população geral 

alto. Isso mostra que áreas geográficas possuem diferentes níveis de transmissibilidade da 

hanseníase, com variações por regiões, favorecendo o surgimento de aglomerados de bairros 

locais. Já sua distribuição em menores de 15 anos aponta bairros com elevado número de 

ocorrência de casos que devem se constituir em prioridade para as ações de saúde e bairros 

com existência de subnotificação. A presença de crianças e adolescentes contaminados pode 

determinar, como consequência, o aparecimento de jovens e adultos com diversas sequelas 

físicas, sociais e emocionais. 

A distribuição do grau II de incapacidade física não se mostra de forma 

homogênea, apresentando densidade mais elevada nos bairros do oeste e centro-oeste do 

município. Sua proporção entre os avaliados mostra a formação de aglomerados entre bairros 

com elevada proporção intercalados com áreas silenciosas.  

A distribuição da proporção de casos examinados entre os registrados mostra 

poucos bairros com parâmetros considerados ideais pelo Ministério da Saúde e várias áreas 

silenciosas circunvizinhas. Quanto a proporção do sexo sua distribuição ocorre de forma 

pouco heterogênea em quase todo município. A distribuição de casos multibacilares e casos 
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com suas formas clínicas sugere o diagnóstico tardio, a transmissão continuada dessa 

patologia.  

Conhecer a distribuição espacial da hanseníase no município de Fortaleza 

mostrou-se eficaz para o entendimento epidemiológico e visualização espacial da endemia 

com finalidade bloquear a expansão da doença. Observa-se que a doença, está mais 

concentrada em áreas localizadas onde reside a população com baixo padrão socioeconômico. 

Em síntese, foi possível apontar bairros que devem se constituir em prioridade para o 

programa de controle no município, quer seja pelo elevado número de ocorrências, 

estreitamente correlacionadas à presença de formas multibacilares da doença, em menores de 

15 anos, quer seja pela existência de subnotificação. 

A heterogeneidade intrabairro evidência a diferenciação da situação da 

hanseníase, onde fatores associados à pobreza, escolaridade, alfabetização, emprego, 

violência e desigualdade social têm contribuído para uma real diferenciação da 

vulnerabilidade territorial. 
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6 CONCLUSOES 

 

1- O coeficiente de detecção da hanseníase em Fortaleza ainda poderá permanecer 

elevado por algum tempo. Isso reforça a necessidade de efetivar a descentralização 

das ações de saúde, assim como a integralidade do cuidado à pessoa acometida pela 

hanseníase, garantido o diagnóstico precoce, a quebra da cadeia de transmissão e 

prevenção de incapacidades físicas. 

2- As unidades básicas de saúde apresentam pouca participação na detecção de casos, o 

principal modo de detecção se dá por encaminhamento, realizado em sua grande 

maioria para o Centro de Referência em Dermatologia Dona Libânia. 

3- A forma clínica mais frequente foi a multibacilar, revelando que a transmissão está 

ativa no município.  

4- O número de contatos examinados é insatisfatório, indicando uma oportunidade 

perdida para o diagnóstico precoce. O diagnóstico tardio, assim aumenta o risco de 

incapacidades físicas, ampliando a dimensão do problema em termos individuais e 

coletivos. 

5- A SER III apresenta os mesmos valores dos indicadores epidemiológicos e 

operacionais da hanseníase que o restante de Fortaleza. 

6-  A tendência temporal da hanseníase foi de crescimento, seus coeficientes foram 

expressivos, ratificando a necessidades de esforços para reduzir a carga dessa doença 

na população com ações adequadas a realidade local. 

7- A análise da distribuição espacial dessa endemia mostrou-se importante para o perfil 

epidemiológico dos bairros no município, assim como identificar agregados de áreas 

de risco e de transmissão ativa.  
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