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Boletim Epidemiológico sobre a Hanseníase no Município de Aracaju 

 

O Boletim Epidemiológico, é um instrumento de caráter técnico-científico, com 

periodicidade mensal para os casos de monitoramento e investigação de doenças específica. Se 

configura como instrumento de vigilância para promover a disseminação de informações 

relevantes qualificadas, com potencial para contribuir com a orientação de ações em Saúde 

Pública no país. 

No Boletim Epidemiológico são publicadas descrições de monitoramento de eventos e 

doenças com potencial para desencadear emergência de Saúde Pública, análises da situação 

epidemiológica de doenças e agravos de responsabilidade da SVS, relatos de investigação de 

surtos e de outros temas de interesse da Vigilância em Saúde para o Brasil. 

Neste consta os dados epidemiológicos da Hanseníase, sendo eles: 

1. Taxa de detecção anual de hanseníase por 100.000 habitantes; 

2. Taxa de detecção anual de casos novos de hanseníase na população de 10 a 14 anos por 

100.000 habitantes; 

3. Taxa de casos novos de hanseníase com grau 2 de incapacidade física no momento do 

diagnóstico por 100.000 habitantes; 

4. Proporção de cura de hanseníase entre os casos novos diagnosticados nos anos de 

coorte; 

5. Proporção de casos de Hanseníase em abandono de tratamento entre os casos novos 

diagnosticados nos anos de coorte; 

6. Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase diagnosticados nos 

anos de coorte; 

7. Proporção de casos novos de hanseníase com grau de incapacidade física avaliado no 

diagnóstico. 
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A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o 

Mycobacterium leprae. Ela infecta os nervos periféricos, principalmente os nervos superficiais 

da pele e troncos nervosos periféricos, mas também pode afetar os olhos e órgãos internos. Se 

não tratada na forma inicial, a doença quase sempre evolui, torna-se transmissível e pode atingir 

pessoas de qualquer sexo ou idade, inclusive crianças e idosos. Essa evolução ocorre, em geral, 

de forma lenta e progressiva, podendo levar a incapacidades físicas. 

No Brasil, a hanseníase está fortemente relacionada a condições econômicas, sociais e 

ambientais desfavoráveis. Além disso, soma-se a esses fatores a dificuldade de acesso à rede de 

serviços de saúde pelas populações mais vulneráveis, bem como às informações acerca dos 

sinais e sintomas da doença, o que se reflete diretamente na detecção da doença em sua fase 

inicial.  

Nesse contexto, a hanseníase configura-se como endemia para a saúde pública do 

Brasil, com registro de casos novos em todas as Unidades Federadas, tornando-se 

imprescindível a incorporação de ações estratégicas que visem garantir a atenção integral e 

minimizar o sofrimento nessa parcela da população.  

O diagnóstico de casos de difícil manejo, os estados reacionais e o acompanhamento 

dos eventos pós-alta, bem como a reabilitação, devem ser feitos, preferencialmente, nos serviços 

de referência. No entanto, o tratamento das reações poderá ser adequadamente realizado pela 

referência em Tuberculose e Hanseníase que funciona no CEMAR Siqueira Campos, que 

possuam infraestrutura e profissionais habilitados, medicamentos e exames laboratoriais 

disponíveis. 

           A Tabela 01 e o Gráfico 01 indicam que no ano de 2019 foram registrados 84 casos 

novos da doença no município de Aracaju, representando taxa de detecção de 12,8 por 100 

mil/hab. E no ano de 2020 foram registrados 76 casos novos da doença representando uma 

queda na taxa de detecção para 11,4 por 100 mil/hab mesmo com aumento populacional. 

Observa-se que mesmo com o aumento populacional, houve diminuição dos casos novos, 

podendo considerar a pandemia no ano 2020. 

 

Tabela 01: Taxa de detecção de hanseníase por 100 mil habitantes, Aracaju, 2019-2020*. 

 

Ano Diagnóstico Casos Novos População Detecção 

2019 84 657.013 12,8 

2020 76 664.908 11,4 
 

Dados tabulados em 24/05/2021 sujeitos a alterações 

Fonte: SINAN/RTSIS/CIGE/ASPLANDI/SMS-Aracaju 
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Gráfico 01: Taxa de detecção de hanseníase por 100 mil habitantes, Aracaju, 2019-2020*. 

 

Fonte: SINAN/RTSIS/CIGE/ASPLANDI/SMS-Aracaju 

Na Tabela 02, destaca-se o bairro Santa Maria com um quantitativo de 17 casos 

novos distribuídos nos anos de 2019 e 2020. 

Tabela 02: Frequência de casos novos de hanseníase segundo bairro de residência e ano de 

diagnóstico, Aracaju, 2019-2020*. 
Bairro 2019 2020 TOTAL 

Aeroporto 2 1 3 

Atalaia 3 1 4 

Coroa do Meio 2 4 6 

Farolândia 3 0 3 

Inácio Barbosa 1 1 2 

São Conrado 4 2 6 

Santa Maria 13 4 17 

Mosqueiro 2 2 4 

América 3 0 3 

Novo Paraíso 4 2 6 

Capucho 0 1 1 

Jabotiana 3 3 6 

Siqueira Campos 2 2 4 

Luzia 2 1 3 

Ponto Novo 4 3 7 

Centro  0 2 2 

Grageru 3 0 3 

13 de Julho 1 2 3 

Suíssa 2 1 3 

Getúlio Vargas 0 1 1 

Santo Antônio 2 2 4 

Cidade Nova 1 6 7 

18 do Forte 1 3 4 

Palestina 1 0 1 

Industrial 4 4 8 

Porto Dantas 1 1 2 

Bugio 1 4 5 

Santos Dumont 4 2 6 

José Conrado de Araújo 1 1 5 
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Lamarão 3 3 6 

Soledade 2 5 7 

Jardim Centenário 2 0 2 

Olaria 2 2 4 

São José 1 0 1 

Jardins 0 3 3 

Em Branco 4 7 11 

TOTAL 84 76 163 
 

 

Dados tabulados em 10/08/2021 sujeitos a alterações 

Fonte: SINAN/RTSIS/CIGE/ASPLANDI/SMS-Aracaju 

 

A taxa de detecção de hanseníase na população menor de 15 anos é um importante 

indicador de fontes ativas da doença, mede a sua presença e a força de transmissão recente da 

endemia. Esse indicador permite acompanhar o alcance da eliminação da doença e auxilia no 

processo de tomada de decisão, contribuindo para a melhora dos processos organizacionais de 

vigilância epidemiológica.  

Essa faixa etária é marcada por um período de transição, com crescimento acelerado e 

desenvolvimento biopsicossocial. Nesse período, o indivíduo estabelece as relações sociais mais 

amplas e ocorre a redefinição do autoconceito. Doenças crônicas como a hanseníase, conhecida 

por suas lesões dermatológicas, deformidades e incapacidades físicas, podem interferir na 

imagem corporal e autoestima do indivíduo, influenciando na construção de sua identidade e, 

consequentemente, nas suas relações sociais. Além disso, capaz de comprometer sua 

escolarização, com um baixo rendimento escolar e até o abandono dos estudos por motivos de 

tratamento, discriminação e preconceito.  

Estudos de série temporal de hanseníase em menores de 15 anos permitem a análise da 

ocorrência deste fenômeno, identificando a evolução da endemia e os riscos a que as pessoas 

estão sujeitas, fornecendo elementos para explicações causais, auxiliando no planejamento de 

saúde e avaliando o impacto das ações de controle da doença já realizadas no local de estudo. 

Permite, portanto, conhecer a magnitude, força da endemia e impacto das ações de vigilância 

epidemiológica da doença.  

No tocante à análise da Tabela 03 e Gráfico 02, percebe-se que nos anos de 2019 e 2020 

foram diagnosticados 6 casos novos de hanseníase em menores de 15 anos em Aracaju. É 

evidenciado que a taxa de detecção dobrou no comparativo dos anos de 2019 e 2020. 

 

Tabela 03: Taxa de detecção de hanseníase em menores de 15 anos por 100 mil habitantes, 

Aracaju, 2019-2020*. 
Ano Diagnóstico Casos Novos População Detecção 
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2019 2 131688 1,5 

2020 4 131914 3,0 
 

Dados tabulados em 24/05/2021 sujeitos a alterações 

Fonte: SINAN/RTSIS/CIGE/ASPLANDI/SMS-Aracaju 

  

Gráfico 02: Taxa de detecção de hanseníase em menos de 15 anos por 100 mil habitantes, 

Aracaju, 2019-2020*. 

 

Fonte: SINAN/RTSIS/CIGE/ASPLANDI/SMS-Aracaju 

O Grau de Incapacidade Física (GIF) é uma medida que indica a existência de perda da 

sensibilidade protetora e/ou deformidade visível em consequência de lesão neural e/ou cegueira. 

É um indicador epidemiológico que pode ser utilizado na avaliação do programa de vigilância 

de hanseníase, determinando a precocidade do diagnóstico e o sucesso das atividades que visam 

a interrupção da cadeia de transmissão.  

Portanto, a avaliação do GIF constitui uma importante ferramenta na identificação de 

pacientes com maior risco de desenvolver reações e novas incapacidades, durante o tratamento, 

no término da poliquimioterapia e após a alta. 

Na Tabela 04 e Gráfico 03, observa-se que em 2020 o município apresentou uma queda 

de 20 casos novos de hanseníase com grau de incapacidade física que não foram avaliados. Já 

no ano de 2019 foram 6 casos não avaliados, quando comparados aos casos novos.  
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Tabela 04: Proporção de casos novos de hanseníase com grau de incapacidade física avaliado no 

ano diagnóstico por 100 mil habitantes, Aracaju, 2019-2020*. 

Ano Diagnóstico Total Avaliados %Avaliados 

2019 84 78 92,9 

2020 76 58 76,3 

Dados tabulados em 24/05/2021 sujeitos a alterações 

Fonte: SINAN/RTSIS/CIGE/ASPLANDI/SMS-Aracaju 

 

Gráfico 03: Proporção de casos novos de hanseníase com grau de incapacidade física avaliado 

no ano diagnóstico por 100 mil habitantes, Aracaju, 2019-2020* 

 

Fonte: SINAN/RTSIS/CIGE/ASPLANDI/SMS-Aracaju 

Na Tabela 05 e Gráfico 04, nos anos de 2019 a 2020 foram diagnosticados um total de 

13 casos novos de hanseníase com grau 2 de incapacidade física. No ano de 2019 observou-se 

que a taxa de GIF 2 foi de 53,2, já em 2020 de 45,5 casos por 100.000 habitantes, representando 

uma redução de 14,2%.  

 

Tabela 05: Taxa de casos novos de hanseníase com grau 2 incapacidade física no momento do 

diagnóstico por 100 mil hab, Aracaju, 2019-2020*. 

Ano Diagnóstico Grau II População Taxa de casos novos de hanseníase com 

grau 2 de incapacidade física/100.000 

2019 7 131688 53,2 

2020 6 131914 45,5 

Dados tabulados em 24/05/2021 sujeitos a alterações 

Fonte: SINAN/RTSIS/CIGE/ASPLANDI/SMS-Aracaju 
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Gráfico 04: Taxa de casos novos de hanseníase com grau 2 incapacidade física no momento do 

diagnóstico por 100 mil hab, Aracaju, 2019-2020*. 

 

 

Fonte: SINAN/RTSIS/CIGE/ASPLANDI/SMS-Aracaju  

As equipes que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS) têm um papel essencial nas 

ações de cuidado/assistência às pessoas acometidas pela hanseníase e na identificação de riscos 

e vulnerabilidades no território, a fim de planejar ações de busca ativa e prevenção, bem como 

de acolhimento, diagnóstico, tratamento e cura, prevenindo ou minimizando a instalação das 

incapacidades.  

A lógica de risco e da vulnerabilidade deve incluir a priorização de ações na 

comunidade a partir da análise do perfil epidemiológico e sociodemográfico da população e da 

avaliação de cobertura dos serviços de saneamento básico, além dos ciclos produtivos, ciclos de 

vida, ocorrência de surtos, epidemias ou situações de emergência em saúde pública e os vazios 

sanitários no que se refere à oferta de serviços e à capacidade instalada. 

A proporção de cura é obtida a partir da soma de todos os casos novos palcibacilar e 

multibacilar, o mesmo processo é feito para proporção de abandono. Na Tabela 06 e Gráfico 05, 

no ano de 2020, as proporções de cura e abandono foram de 89,6% e 9,1%, respectivamente. 

Tabela 06: Proporção de cura e abandono de hanseníase entre os casos novos diagnosticados 

nos anos da coorte por 100 mil habitantes, 2019-2020*. 

Ano Diagnóstico Não Preenchido Cura Óbito Abandono Total %Cura %Abandono 

2019 0 90 2 9 102 88,2 8,8 

2020 1 69 0 7 77 89,6 9,1 
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Dados tabulados em 24/05/2021 sujeitos a alterações 

Fonte: SINAN/RTSIS/CIGE/ASPLANDI/SMS-Aracaju 

 

Gráfico 05: Proporção de cura e abandono de hanseníase entre os casos novos diagnosticados 

nos anos da coorte por 100 mil habitantes, 2019-2020* 

 

Fonte: SINAN/RTSIS/CIGE/ASPLANDI/SMS-Aracaju 

A proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase diagnosticadas nos 

anos da coorte serve para medir a capacidade dos serviços em realizar a vigilância dos contatos, 

aumentando a detecção precoce de casos novos. Os dados são calculados com base no 

cruzamento de dados dos anos da coorte. 

Na Tabela 07 e Gráfico 06, ao comparar o contato registrado do examinado no ano de 

2020, observa-se que 83 casos novos não foram examinados, obtendo percentual de 72,5 de 

examinados. 

 

 

 

 

Tabela 07: Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase diagnosticadas nos 

anos da coorte por 100 mil habitantes, Aracaju 2019-2020*. 

Ano Diagnóstico Contato Registrado Contato Examinado %Examinados 

2019 370 276 74,6 

2020 302 219 72,5 

Dados tabulados em 24/05/2021 sujeitos a alterações 
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Fonte: SINAN/RTSIS/CIGE/ASPLANDI/SMS-Aracaju 

 

 

Gráfico 06: Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase diagnosticadas nos 

anos da coorte por 100 mil habitantes, Aracaju, 2019-2020* 

 

Fonte: SINAN/RTSIS/CIGE/ASPLANDI/SMS-Aracaju 
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