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RESUMO 
Hanseníase é uma doença infecciosa, crônica granulomatosa causada pelo Mycobacterium leprae. O 

Brasil é o segundo país com maior número de casos de hanseníase no mundo, sendo o estado do Pará 

maior em prevalência. O objetivo deste é estabelecer um ranking de 15 cidades paraenses com taxa 

elevada de hansênicos entre 2013 e 2015. Foram utilizados dados sobre hanseníase disponíveis no 

DATASUS, dados do IBGE sobre a quantia populacional das cidades paraenses, todos os dados 

passaram por testes estatísticos. Os resultados foram: o gênero mais acometido é o masculino, dentre o 

período analisado o ano de 2013 possuiu o maior número de casos registrados, com 1209 casos. 

Observando os dados individuais de cada cidade, temos que Belém é a cidade com maior número de 

casos, seguido por Marabá, Marituba e Parauapebas, a maioria das cidades apresentou diminuição no 

número de casos o que demonstra a ação das políticas de saúde. 
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 INTRODUÇÃO 

  Hanseníase é uma doença infecciosa, crônica granulomatosa causada pelo 

Mycobacterium leprae (GOMES. et al.2005). O Brasil é o segundo país com maior número de 

casos de hanseníase no mundo, perdendo apenas para a Índia (ARAÚJO, et al. 2003),
 
e o 

primeiro da América Latina. O Estado do Pará tem uma grande prevalência da doença e tal 

característica justifica o interesse deste estudo (ARAÚJO, et al. 2015).
  

Essa patologia afeta a pele (GOMES. et al.2005), levando, muitas vezes, os indivíduos 

acometidos pela doença à apresentarem deformidades e incapacidades, gerando o estigma e o 

preconceito ainda tão presentes em nosso meio (AMADOR, et al. 2001).
 
Além da pele, 

acomete também os nervos periféricos provocando a sensação de dormência nos pacientes 

(GOMES. et al. 2005). 

 Apesar da hanseníase ser uma doença muito antiga, com relatos até mesmo em textos 

bíblicos, o Mycobacterium leprae foi descrito pela primeira vez apenas em 1873 pelo 

norueguês Amauer Hansen. O M. leprae é um bacilo álcool-ácido resistente, parasita 

intracelular com predileção pela célula de Schwann e pele (ARAÚJO, et al. 2003).
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A doença é transmitida principalmente por meio do convívio com os doentes que 

ainda não foram diagnosticados e não iniciaram tratamento (ARAÚJO, et al. 2015). Esses 

indivíduos possuem carga bacilar suficiente para favorecer a transmissão. As principais fontes 

de bactérias são provavelmente as mucosas das vias aéreas superiores (SANTOS, et al. 2008).
   

O bacilo de Hansen tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos, no 

entanto, poucos adoecem, ou seja, apesar da alta infectividade, possui baixa patogenicidade. 

Essa propriedade não é função apenas das características intrínsecas da bactéria, mas depende, 

sobretudo, de sua relação com o hospedeiro e do grau de endemicidade do meio (ARAÚJO, et 

al. 2015; SANTOS, et al.2008). 
 

O diagnóstico da hanseníase é baseado em vários sinais clínicos e laboratoriais, como 

a presença de anestesia em lesões cutâneas, sugestivas da doença, o espessamento de nervos 

periféricos, e a demonstração do M. leprae no esfregaço de linfa ou cortes histológicos de 

tecidos (SOUZA, et al. 1997).
 

O tratamento da Hanseníase ocorre através da administração por via oral de 

medicamentos preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que em conjunto 

formam o Tratamento Poliquimioterápico. O paciente com hanseníase receberá o tratamento 

de acordo com a classificação em que se encaixa, que pode ser Paucibacilar ou Multibacilar, 

existem ainda casos diferenciados como os pacientes abaixo de 30 Kg, crianças e pacientes 

paucibacilares com lesão única sem o envolvimento de troncos nervosos, para estes as 

miligramas assim como os medicamentos administrados variam (BRASIL, 2009).  

Foi firmado um pacto para a eliminação da Hanseníase até o ano 2000, nesse mesmo 

momento foi introduzido o Tratamento Poliquimioterápico constituindo a principal 

terapêutica contra a doença, porém a primeira meta para a eliminação não conseguiu ser 

atingida por diversos países, incluindo o Brasil, o valor estipulado de casos foi de menos de 

dez casos por 100.000 habitantes ao ano, o valor alcançado pelo Brasil foi de 19,6 casos 

novos por 100.000 habitantes. Percebendo a dificuldade foi estabelecida uma aliança entre os 

países mais endêmicos, para combater em conjunto com as ONG’s (Organizações Não 

Governamentais) o aumento da contaminação por hanseníase, desenvolvendo assim ações de 

combate para eliminação total até o ano de 2005, sem sucesso também, depois disso a OMS 

(Organização Mundial da Saúde) entrou em ação, desenvolveu medidas para aliviar o nível de 

hanseníase no mundo (ALENCAR, et al. 2011).  
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O estado do Pará é o segundo maior em território no Brasil, possui clima amazônico e 

condições de moradia em diversas cidades, propicio para a propagação do bacilo da 

Hanseníase, muito comum em populações mais carentes, visto que as condições de higiene 

tem se mostrado como fator influente na transmissão do patógeno (ALENCAR, et al. 2011).  

Por mais que as secretarias de saúde dos municípios acompanhem e notifiquem os 

casos de Hanseníase tratados nas cidades, ainda é visto um grande déficit de dados 

epidemiológicos descritos na literatura sobre a região, devido a essa deficiência este trabalho 

procura estabelecer um ranking para melhor ilustrar as cidades paraenses com maior número 

de habitantes acometidos por essa patologia e também verificar o crescimento ou não do 

número de casos no estado. 

O presente trabalho tem como objetivo estabelecer um ranking com as cidades que 

possuem maior número de casos de hanseníase entre a população. E objetivos específicos: 

 Estabelecer um ranking com as 15 cidades com maior número de casos, na 

somatória final dos três anos;  

 Analisar e quantificar o sexo mais acometido durante o período analisado; 

 Acompanhar a evolução do número de casos de hanseníase entre a população 

paraense nos anos de 2013, 2014 e 2015; 

 Verificar o impacto das ações de combate à hanseníase no estado, através da análise 

quantitativa de casos, nas cidades com maior número pacientes hansênicos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Este trabalho possui caráter analítico observacional e retrospectivo, onde os dados 

sobre os casos de hanseníase das 144 cidades paraenses contidos no presente trabalho, foram 

retirados através de pesquisa no banco de dados do DATASUS (Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) os 

quais são de livre acesso a população, todavia este trabalho seguiu os padrões éticos impostos 

para a consulta de dados notificados. O período de tempo analisado foi o dos anos 2013, 2014 

e 2015, onde foram requisitados os dados referentes ao total de casos em homens e mulheres 

de cada cidade e a soma de ambos.  

Utilizou-se o programa Microsoft Excel 2010, no qual foram calculados os dados de 

incidência total das cidades, a incidência de casos em indivíduos por sexo, e todas as tabelas 

contidas neste trabalho. Posteriomente, utilizou-se o programa Bioestat versão 5.0, para os 
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testes de estatística descrita e Teste ANOVA dois critérios, configurado com a ferramenta de 

Bonferroni, possuindo intervalo de confiança de 95% e alfa bilateral no valor de 0.05 (p 

<0,05).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Analisando os dados, obtivemos os seguintes resultados: observa-se que existe uma 

maior ocorrência de casos de Hanseníase em indivíduos do sexo masculino, sendo o ano de 

2013 o detentor do maior número de casos, com um total de 1209 casos, seguido pelo ano de 

2014 com 1206 casos e por último 2015 contendo 1026 registros. Analisando os dados 

referentes ao total de casos femininos, nota-se que assim como nos dados masculinos o ano de 

2013 possui maior quantidade de casos, com 766 casos, acompanhado do ano de 2014 com 

746 e 2015 totalizando 668 casos (Gráfico 1). Percebe-se semelhança de resultados em 

MIRANZI, S. S.C. et al. 2010, onde o total de casos masculinos também superou o total de 

casos femininos, com 252 casos masculinos e 203 femininos casos e também em AQUINO, 

D.M C. et al. 2003, cujos resultados foram 126 homens infectados e 81 mulheres. Este tipo de 

resultado se caracteriza pelo fato de em grande maioria os homens saírem para trabalhar nos 

mais diversos locais, muitas vezes com alta insalubridade, ficando então esses indivíduos 

muito mais expostos ao agentes infectantes do que as mulheres (OLIVEIRA, et al.1999). 

 

   

 

Ao fazer uma análise quantitativa do Gráfico 2, podemos observar que em algumas 

cidades como Belém, o número de casos em 2013 e 2014, teve um aumento significativo de 

6,5%, entretanto em 2015 ocorreu uma diminuição, maior que 50% em relação a 2014, 

Gráfico 1. Total de casos de Hanseníase em indivíduos do sexo feminino 

e masculino nos anos de 2013, 2014 e 2015. 

Fonte: DATASUS. 
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possivelmente devido as ações públicas municipais. Uma dessas ações públicas relatada na 

literatura, foi a busca ativa, além de transmissão de conhecimento para os alunos do ensino 

fundamental e médio de uma escola de Belém, que tinha como objetivo educar as crianças 

sobre o tema, com o intuito de diminuir os casos da doença levando conhecimento para a 

população sobre prevenção e tratamento da patologia (UCHOA, et al. 2014).
 

Oposto de Belém, observamos a cidade de Marituba em que houve um acréscimo de 

casos dentro do período analisado de forma agravante, o que pode ter acontecido devido a 

uma não intervenção pública da secretaria de saúde na mesma ou uma ação pública sem 

resultados positivos.  

É por esse e outros motivos que se faz importante observar as repostas das ações de 

políticas públicas, se as mesmas estão sendo satisfatórias ou não para a diminuição da 

patologia na região.  

 

Gráfico 2. Evolução quantitativa dos casos de hanseníase por municípios com maior número de casos de 2013 a 

2015. 

 

Fonte: DATASUS. 

 

Analisando os resultados obtidos no Gráfico 3, podemos observar os números de casos 

por municípios, através de uma média retirada dos 3 anos em estudo, pode ser observado 

também a ordem decrescente das cidades com maior número de casos. Vale ressaltar que 

esses dados foram obtidos através de uma seleção das 10 cidades com maior número de casos 

de cada ano e como algumas cidades se fizeram presentes nos 3 anos, obteve-se um total de 

15 cidades do estado. Sendo Belém a cidade com maior número de casos e Tucuruí a que 
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possui menor número de registros. Possivelmente isso ocorreu devido a grande crescimento 

populacional em Belém.  

 

Gráfico 3. Cidades que possuem maior número de casos registrados durante o período 

analisado.

 

Fonte: DATASUS. 

 

No Gráfico 4, temos a média da quantidade de habitantes por municípios segundo o 

IBGE, analisando-o em ordem decrescente, observa-se que a ordem manteve-se igual ao 

gráfico anterior, sobre as cidades com maior número de casos, sugerindo assim que o número 

de casos possui ligação com o número de habitantes das cidades demonstradas nos Gráficos 3 

e 4.  

 

Gráfico 4. Média populacional das cidades com maior quantitativo de casos de hanseníase de 2013, 2014 e 2015. 

 

Fonte: IBGE. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseado nas analises dos dados e resultados obtidos, temos que o aumento do número 

de casos é diretamente proporcional a quantidade de habitantes, temos também que o gênero 

mais acometido é o masculino. A hanseníase ainda é um grande problema de saúde pública no 

estado do Pará, sendo assim, sugere-se uma intervenção de saúde pública, principalmente nas 

cidades que ainda em 2015 permaneceram entre as que não obtiveram diminuição do número 

de casos.  
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