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RESUMO 

A hanseníase, ainda hoje, é um sério problema para a saúde pública nos países em 

desenvolvimento e o Brasil é o segundo país em número de casos no mundo. O objetivo desse 

trabalho foi analisar a distribuição espacial dos casos de hanseníase no Brasil. Foi realizada 

uma revisão bibliográfica, seguindo alguns passos preconizados para revisões sistemáticas. As 

bases eletrônicas utilizadas foram a Lilacs e Medline e, após todo o processo de seleção, 

obtivemos 33 trabalhos para a revisão: 30 artigos e 3 dissertações. Do total de trabalhos, três 

abordavam o Brasil, cinco estudaram a região Norte ou estados da região Amazônica, nove 

focalizaram o Nordeste, quatro o Centro-Oeste e doze a região Sudeste. Como fonte de dados 

para os casos de hanseníase, o SINAN foi hegemônico e, dentre os indicadores 

epidemiológicos da doença, o mais utilizado foi o coeficiente de detecção de casos novos 

(CDH). O ano de publicação variou de 1995 a 2014, e o período de realização dos estudos se 

concentrou nas décadas de 90 e 2000. Vários artigos exploraram a associação entre a 

distribuição espacial da hanseníase e condições socioeconômicas, demográficas, e ambientais. 

Os resultados mostraram que o comportamento da doença é muito heterogêneo entre as 

localidades. Houve queda da incidência no coeficiente global de detecção e entre os menores 

de 15 anos, mas algumas regiões permaneceram com alta endemicidade durante todo o 

período do estudo: Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A distribuição e o risco de adoecimento 

estão diretamente relacionados às condições de vida da população. A melhoria no acesso aos 

serviços de saúde se mostrou associada ao aumento do coeficiente de detecção em algumas 

regiões. 

Palavras chaves: Hanseníase, Análise Espacial, Distribuição Espacial da População, Estudo 

Ecológico, Sistema de Informação Geográfica, Revisão.  



 

 

ABSTRACT 

 

Leprosy, even today, is a serious problem for public health in developing countries and Brazil 

is the second in the number of cases in the world. The aim of this study was to analyze the 

spatial distribution of leprosy cases in Brazil. A bibliographical review was carried out 

following some steps recommended for systematic reviews. The electronic databases used 

were Lilacs and Medline, and after the whole process of selection, we obtained 33 studies for 

review: 30 articles and 3 dissertations. Among the, three addressed Brazil, five studied in the 

northern region or the Amazon region, nine focused on the Northeast, four in the Midwest, 

and twelve the Southeast. Data source for cases of leprosy was mainly SINAN; among the 

epidemiological indicators of the disease, the most used was new case detection rate. The year 

of publication ranged from 1995 to 2014, and the period of studies were concentrated in the 

decades of 90 and 2000. Several articles have explored the association between spatial 

distribution of leprosy and socioeconomic, demographic, and environmental indexes. The 

results showed that the behavior of the disease is very heterogeneous between locations. 

There was a decrease on the overall detection rate and among children under 15 years-old, but 

some regions remained with a high endemic level throughout the study period:  Midwest, 

North and Northeast. The distribution and the risk of disease are directly related to the living 

conditions of the population. Improved access to health services was associated with the 

increase in the detection rate in some regions.  

Key words: Leprosy, Spatial Analysis, Residence Characteristics, Ecological Studies, 

Geographic Information Systems, Review. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A hanseníase é uma doença antiga, mas ainda prevalente no Brasil. Caracteriza-se por 

não apresentar um padrão uniforme de sua distribuição geográfica, ocorrendo diferenças na 

intensidade de sua ocorrência, seja em nível mundial, nacional, regional ou local.  

No Brasil a disseminação acompanhou os fluxos migratórios a partir dos casos do Rio 

de Janeiro, Bahia e Recife, que eram na época os principais portos de entrada de europeus e 

africanos. 

Hoje, o Brasil é o segundo país do mundo em número de casos de hanseníase, ficando 

atrás apenas da Índia, sendo o país com o maior número de casos do Continente Americano. 

A dissertação versa sobre a distribuição espacial da hanseníase no país e está dividida 

em três partes: a primeira (I) corresponde ao corpo do projeto e inclui: 1- Introdução; Revisão 

Bibliográfica; 2- Justificativa; 3- Objetivos gerais e específicos; 4- Métodos; 5- Referências 

bibliográficas usadas no projeto.  

A segunda parte (II), relativa aos resultados da pesquisa, está apresentada no formato 

de artigo, a ser submetido em revistas da área de saúde coletiva.  

 A terceira parte (III) traz as considerações finais e os anexos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A hanseníase constitui uma das doenças mais antigas de que se têm relato e, ainda hoje, de 

grande magnitude nos países em desenvolvimento. Entre as doenças transmissíveis, a 

hanseníase é uma das principais causas de incapacidade física permanente; a doença e as 

deformidades a ela associadas são responsáveis pelo estigma social e pela discriminação 

contra os pacientes e suas famílias em muitas sociedades (OMS, 2010).  

 A hanseníase é incluída no grupo de doenças negligenciadas, infecções que acometem 

predominantemente países em desenvolvimento, e, que, apesar da magnitude e do impacto na 

saúde, recebem pouco investimento em pesquisa e inovação para abordagens diagnósticas, 

medicamentos e vacinas (Hotez & Pecoul, 2010; Ministério da Saúde, 2010a; Pedrique et al., 

2011). 

 A doença é uma infecção de caráter crônico, causada pelo Mycobacterium leprae. O 

bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade); porém, 

poucos adoecem (baixa patogenicidade). Acredita-se que características próprias do bacilo, a 

imunidade do indivíduo e o meio social influenciem no desenvolvimento da doença 

(Ministério da Saúde, 2002a). Além disto, a desinformação da população sobre os sintomas 

iniciais da doença ainda é grande e retarda o diagnóstico (Oliveira et al., 2003). 

O Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em número absoluto de casos (Lastória & 

Abreu, 2014), com 31.044 novos casos notificados em 2013 (Ministério da Saúde, 2014a e b). 

A distribuição geográfica da hanseníase é desigual entre os países e dentro dos 

próprios países e em algumas áreas a doença desapareceu antes mesmo da descoberta dos 

medicamentos específicos, como ocorreu na Europa, devido às mudanças sociais e 

econômicas (Lombardi et al., 1990; Van Beers, 1996; Meima et al., 2002; Alfonso, 2005).  

Na determinação da distribuição geográfica da hanseníase, destacam-se as regiões com 

maiores índices de pobreza e desnutrição, apresentando uma estreita relação com as condições 

precárias de habitação, baixa escolaridade, desigualdade social, e ainda, com movimentos 

migratórios que facilitam a difusão da doença (Kerr-Pontes et al., 2006; Magalhães & Rojas, 

2007).  

As mudanças econômicas, políticas, demográficas e sociais ocorridas nos ultimos 40 

anos no Brasil tiveram um claro impacto sobre os determinantes sociais na saúde dos 

brasileiros (Paim et al., 2011). Durante este período, houve uma expansão de programas e 

atividades de educação, saúde, emprego, habitação, segurança social e desenvolvimento 
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social. Isso provavelmente contribuiu para a redução de doenças infecciosas, mas ainda não 

está totalmente esclarecido como isso afetou a hanseníase no país (Nery et al., 2014). Dados 

recentes sugerem que as políticas de transferência de renda se relacionaram com a diminuição 

da incidência da doença, enquanto a expansão da Estratégia Saúde da Família melhorou a 

detecção de casos novos (Nery et al., 2014). 

Segundo Pina & Santos (2000) e Tanser et al. (2002), nos últimos anos, tem 

aumentado o uso de sistemas de informação geográfica (SIG) em estudos de saúde pública. 

Estes sistemas permitem analisar os dados, levando em consideração a variabilidade 

geográfica e o relacionamento entre os fatores de risco espacialmente distribuídos, 

especialmente presentes nas doenças infecciosas. Os SIG têm sido cada vez mais utilizados 

como poderoso auxílio na prevenção e controle de doenças. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem o objetivo analisar a distribuição espacial 

dos casos de hanseníase no Brasil e identificar fatores associados aos principais indicadores 

da doença. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A doença hanseníase 

 

A origem da hanseníase não é bem definida, acredita-se que os primeiros focos da 

doença tenham ocorrido na Ásia e África. O termo lepra, usado na época, absorveu diferentes 

doenças de pele, pois os médicos antigos não tinham conhecimentos acerca das doenças 

cutâneas e o diagnóstico era impróprio. Assim, o vitiligo, a morféia e a pelagra eram 

considerados hanseníase, elevando muito o número de doentes na Europa na Idade Média 

(Opramolla, 2000). 

A doença é causada pelo Mycobacterium leprae, bacilo descoberto em 1873 pelo 

médico Amaneur Hansen, na Noruega. Em homenagem ao seu descobridor, o bacilo é 

também chamado de bacilo de Hansen (Ministério da Saúde, 2002a). 

Existem várias teorias sobre a forma de transmissão da doença. No entanto, a hipótese 

mais aceita é que uma pessoa doente, da forma contagiosa e não tratada, elimina o bacilo para 

o meio externo infectando outras pessoas (OMS, 2005).  

A principal via de eliminação e infecção do indivíduo pelo bacilo são as vias aéreas 

superiores: mucosa nasal e orofaringe. Há também a possibilidade de um indivíduo doente e 

não tratado eliminar bacilos por meio das lesões de pele podendo infectar indivíduos sadios 

que não estejam com a pele íntegra. Os pacientes multibacilares constituem o principal grupo 

contagiante, mantendo-se como forma de infecção, enquanto não tratados (Ministério da 

Saúde, 2014).  

O bacilo de Hansen leva de 12 a 14 dias para se multiplicar. Este período, bastante 

longo e a lentidão da sua proliferação, quando comparada com a de outras doenças, explicam 

por que a hanseníase tem uma evolução crônica e por que seu período de incubação é longo, 

podendo durar entre 2 e 10 anos. Para que a transmissão ocorra, é necessário que haja contato 

direto e prolongado com o doente não tratado (Ministério da Saúde, 2014). 

A hanseníase é considerada uma doença de adultos e jovens; no entanto, há inúmeros 

relatos de casos da doença em pacientes menores de 15 anos. Isto pode ser devido à existência 

de um aumento na transmissão na comunidade, bem como uma deficiência na vigilância e 

controle da doença (Levantezi et al., 2014).  

A hanseníase é uma doença de grande importância para a saúde pública devido à sua 

magnitude e seu alto poder incapacitante. Atinge principalmente pessoas em faixa etária 
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economicamente ativa, comprometendo seu desenvolvimento profissional e/ou social. O alto 

potencial incapacitante da hanseníase está diretamente relacionado à capacidade do bacilo 

penetrar a célula nervosa e também ao seu poder imunogênico (Ministério da Saúde, 2014). 

A Organização Mundial da Saúde, em 1982, para fins terapêuticos classificou a 

hanseníase, conforme o índice baciloscópico, em paucibacilar (índice baciloscópico menor 

que 2+) e multibacilar (índice baciloscópico maior ou igual a 2+). Em 1988, estabeleceu 

critérios clínicos, considerando paucibacilares casos com até cinco lesões cutâneas e/ou um 

tronco nervoso acometido e multibacilares casos com mais de cinco lesões cutâneas e/ou mais 

de um tronco nervoso acometido. Onde o exame baciloscópico é disponível, pacientes com 

resultado positivo são considerados multibacilares, independentemente do número de lesões 

(Lastória & Abreu, 2014). 

Por ser uma doença potencialmente incapacitante, a OMS padronizou um instrumento 

de avaliação das incapacidades proposto por Bechelli & Dominguez (1971), considerando 

como incapacidade somente as lesões em mãos, pés e olhos, por serem mais severas para as 

atividades cotidianas e de diagnóstico mais simples. Assim, as lesões incapacitantes dessas 

regiões anatômicas foram graduadas, conforme sua gravidade, em leve (1), moderada (2) e 

grave (3). (Ministério da Saúde, 2002b; Vieira & Silva, 2002). 

Em 2002, o Ministério da Saúde implantou a atual classificação dos graus de 

incapacidade, unindo os casos anteriormente classificados como grau III ao grau II de 

incapacidade com o objetivo de facilitar a avaliação nos centros de atenção básica (Ministério 

da Saúde, 2002b; Vieira & Silva, 2002).  

O grau de incapacidade está relacionado com o tempo de doença. Dessa forma espera-

se que o estabelecimento de uma meta mundial com base na redução da ocorrência de casos 

novos com grau 2 de incapacidade impulsione atividades para reduzir os atrasos no 

diagnóstico e no início do tratamento com poliquimioterapia (OMS, 2010).  

O fato da doença não ter esclarecido todos os aspectos do processo de transmissão 

nem o impacto do tratamento neste processo, torna desafiador estabelecer medidas adequadas 

de controle (Hotez & Pecoul, 2010). 
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2.3 Análise Espacial 

 

Para Silva (1997) é antiga a percepção de que determinadas doenças ocorram em um 

ou outro lugar. Desta forma é possível dizer que a utilização do espaço como categoria de 

análise para a compreensão da ocorrência e distribuição espacial das doenças na coletividade 

é anterior ao surgimento da epidemiologia como disciplina científica. 

Do mesmo modo, que para Samuel Pessoa (1978) é errôneo atribuir somente às 

condições geográficas e climáticas ou a presença de agente etiológico como causadores da 

incidência e propagação de inúmeras moléstias. 

Sendo assim a utilização do espaço na área da saúde tem sido cada vez maior, visto 

que tem sido mais fácil ter acesso a bases de dados epidemiológicos computadorizados e 

também mais disponibilidade de ferramentas cartográficas e sistemas de informação 

geográfica (SIG). 

Com a facilidade encontrada atualmente, torna-se maior a possibilidade de 

contribuição para o planejamento e controle de agravos, baseado nos fatores de risco 

espacialmente relacionados à doença. É com a análise espacial buscando compreender os 

processos de produção da enfermidade e os diferentes padrões e conglomerados que passa ser 

possível relacionar indicadores e evidenciar desigualdades na distribuição da doença. 

(Ximenes et al., 1999; Souza et. al., 2001; Bakker et. al., 2009; Hino et al., 2011). 

 

2.3 Hanseníase no Mundo e Estratégias de Controle 

 

A hanseníase não apresenta um padrão uniforme de distribuição geográfica, existindo 

diferenças na intensidade de sua ocorrência, seja em nível continental, nacional, ou regional. 

Estas diferenças, bastantes expressivas, refletem os efeitos de fatores ainda não esclarecidos, 

que influenciam a história natural da doença (Meima et al., 2002; Alfonso, 2005).  

Há 30 anos aproximadamente, um grupo de estudo da OMS recomendou, pela 

primeira vez, a adoção da poliquimioterapia (PQT) como conduta de eleição. Os resultados 

potencialmente favoráveis fizeram com que o procedimento se tornasse política pública 

mundial, o que fez alimentar ainda mais a estratégia de eliminação da doença como problema 

de Saúde Pública, a ponto de se definir metas de redução da prevalência (Gonçalves, 2013). 

A meta de eliminação da hanseníase como problema de saúde pública – prevalência 

inferior a um caso a cada 10 mil habitantes – foi definida na Assembleia Mundial de Saúde, 
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em 1991 (Alberts et al., 2011), e permanece vigente para os países como o Brasil e regiões 

que ainda não a alcançaram (Figura 1).  

No entanto, o conceito de eliminação foi alvo de críticas na comunidade científica 

(Fine, 2007; Naafs, 2008; Gonçalves, 2013). Após a implantação da PQT, muitos países 

atingiram a meta de eliminação. Contudo, a discrepância entre a tendência do coeficiente de 

detecção e a esperada eliminação da doença em nível global e nacional, requer uma avaliação 

mais cuidadosa (Gonçalves, 2013). 

 

Figura 1. Prevalência de hanseníase, segundo países por 10.000 habitantes no início de 2012.   

 

 

 

No final do ano de 2013, havia 180.618 pacientes com hanseníase, registrados para 

tratamento em todo mundo, com prevalência estimada em 0,32 por 10.000 habitantes.  

Em 2010, os países-membro da OMS aprovaram a Estratégia Global Aprimorada para 

Redução Adicional da Carga da Hanseníase para o quinquênio 2011- 2015. Nesta data, foram 

definidos os indicadores prioritários para o monitoramento do controle da endemia até o 

alcance da meta de eliminação (OMS, 2010).  

Entre os indicadores, destacam-se: 1) o coeficiente de detecção anual de casos novos 

por 100 mil habitantes, 2) a proporção de cura (ou de completude do tratamento) entre os 

casos diagnosticados e 3) o coeficiente de detecção de casos com grau de incapacidade II no 

momento do diagnóstico (Ignotti & Paula, 2011).  

Em relação ao primeiro indicador, em 2013, 215.656 casos novos foram registrados 

em 103 países, número menor que o encontrado em 2012 - 232.857 casos (WHO, 2014). 

Fonte: WHO, 2012.  
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Como nos anos anteriores, o sudoeste da Asia teve o maior número de casos novos, 

com 72% da carga global de hanseníase. Seis países informaram mais de 1.000 casos 

anualmente na região, enquanto a Índia sozinha respondeu por 58,85% da carga global da 

hanseníase (Figura 2). 

De acordo com a WHO (2014), 14 países registraram mais de 1.000 casos novos em 

2013; 6 são da região Africana, 6 do sudoeste da Asia, um da região das Américas (Brasil) e 

outro da Região do Pacífico Ocidental.  

Nestes 14 paises foram notificados 206.107 casos novos – 96% da detecção global. A 

Índia registrou o maior número de novos casos (126.913), seguida pelo Brasil (31.044) e 

Indonésia (16.856). 

 

Figura 2. Distribuição de casos novos notificados em 103 países, por região da OMS de 

2013. 

 

Fonte: WHO, 2014 

 

O outro indicador, proporção de cura entre os casos diagnosticados serve para avaliar 

os resultados das atividades de captação de casos e mede a efetividade dos serviços em 

assegurar a adesão ao tratamento até a alta. Para o Brasil a meta era aumentar o percentual de 

cura nas coortes de casos novos de hanseníase para 85%, 87%, 89% e 90% respectivamente 

para os anos de 2008 a 2011 (OMS, 2010). Embora recomendado, há poucos estudos com este 

indicador. 
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Por último, o coeficiente de detecção de casos com grau de incapacidade II por 

100.000 habitantes é proposto como base para definição de uma meta global, pois além de ser 

um indicador menos influenciado por fatores operacionais, centra a atenção em deficiências 

que têm impactos cruciais sobre as pessoas afetadas pela hanseníase, e sua adoção incentiva a 

melhora na detecção de casos.  

Dessa forma, a meta global é reduzir até 2015, em pelo menos 35% o coeficiente de 

detecção de casos novos com grau 2 de incapacidade por cada 100.000 habitantes, em 

comparação com a linha de base registrada no final de 2010. (OMS, 2010). Acredita-se que o 

estabelecimento desta meta impacte os atrasos no diagnóstico e no início do tratamento com 

poliquimioterapia, levando, por sua vez, à redução de casos novos na população (OMS, 

2010). 

O coeficiente de detecção de casos novos diagnosticados com grau II de incapacidade 

no Mundo no final de 2013 foi de 0,23 / 100.000 habitantes, mesmo valor encontrado em 

2010. Isto indica certo grau de estagnação no controle da hanseníase (WHO, 2014). 

Estudo recente, com técnicas de modelagem, advoga maior uso da vacina BCG, 

investigação dos contactantes, uso de quimioprofilaxia, e diagnóstico mais precoce como 

estratégias para diminuir a incidência da doença (Fischer et al., 2011) 

 

 

2 .4 Hanseníase no Brasil e Estratégias de Controle 

 
 

O controle da hanseníase entre os brasileiros faz parte das ações prioritárias do 

Ministério de Saúde (Magalhães & Rojas, 2007).  

O Brasil também adotou a meta de eliminação da hanseníase, porém a data para sua 

ocorrência tem sido adiada por repetidas vezes (Gonçalves, 2013). Aqui cabem também as 

críticas à adoção desta meta, baseada apenas na prevalência e sem evidências científicas. 

Como a PQT prevê um tempo menor de tratamento, a prevalência foi “artificialmente” 

reduzida, mas o efeito na incidência até agora é desconhecido (Fine, 2007). Uma das 

principais consequências no país foi a desmobilização de centros de referência e a não 

valorização de uma formação específica para os profissionais envolvidos (Gonçalves, 2013).   

No período de 2003 a 2013, houve redução de 68,5% do coeficiente de prevalência de 

hanseníase no Brasil. Em 2013 esse indicador foi de 1,42 casos/10.000 hab., correspondendo  

a 28.445 casos em tratamento (Ministério da Saúde, 2014a e 2014b). 
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Entretanto, a prevalência de hanseníase ainda apresenta importantes variações 

regionais e estaduais (Figura 3), com patamares muito altos nas regiões Norte e Centro Oeste, 

com coeficientes médios de 35,89/100.000 hab. e 38,59/100.000 hab., respectivamente. A 

região Nordeste apresenta situação de endemicidade muito alta, com média de 23,79/ 100.000 

hab. As regiões Sudeste e Sul apresentam parâmetros médios de endemicidade, com 

coeficientes de, respectivamente, 5,58/100.000 hab. e 4,08/100.000 hab. (Ministério da Saúde, 

2014a e 2014b). 

 

Figura 3. Coeficiente de prevalência de hanseníase por municípios brasileiros, 2013. 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2014b 

 

A redução decorreu da diminuição no número de casos novos da doença no Brasil, de 

modo mais acentuado a partir de 2003 (WHO, 2012); da redução do tempo de tratamento com 

a PQT a partir do ano 2000; e das atualizações sistemáticas nos bancos de dados, diminuindo 

as duplicidades e excluindo os casos que já terminaram o tratamento (Ignotti & Paula, 2011). 

Ainda assim, permanecem 711 municípios no país com situação de hiperendemicidade 

(Ministério da Saúde, 2014b).  
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Considerando a prevalência ainda elevada e a redução lenta da incidência da doença, o 

Ministério da Saúde, em acordo com a OMS, lançou “O Plano integrado de ações estratégicas 

de eliminação da hanseníase, filariose, esquistossomose e oncocercose como Problema de 

Saúde Pública, tracoma como causa de cegueira e controle das geohelmintíases: Plano de ação 

2011-2015 (Ministério da Saúde, 2012) 

Nesse plano a estratégia para redução da carga em hanseníase baseia-se 

essencialmente no aumento da detecção precoce e na cura dos casos diagnosticados. Como 

parte da estratégia, foi realizada a articulação com o Programa de Saúde Escolar (PSE) para 

ações educativas voltadas para sinais e sintomas da doença, busca ativa de casos em escolares 

e seus contatos intradomiciliares (Ministério da Saúde, 2012). 

 Em relação ao registro da detecção de casos novos, cabe comentar sobre o Sistema de 

Informações de Agravos de Notificações (SINAN), implantado no país na década de 90. O 

SINAN deveria auxiliar no monitoramento dos indicadores, conforme os critérios acordados 

entre o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, porém há problemas de 

subnotificação e qualidade dos dados. O fluxo interno dos impressos, a falta de registro no 

momento do diagnóstico, os erros de digitação e o repasse de informação de um serviço para 

outro podem justificar as inconsistências encontradas (Façanha et al., 2006; Paschoal et al., 

2011).  

O coeficiente de detecção anual de casos novos de hanseníase baseia a classificação de 

endemicidade no país: se for maior ou igual a 40,00 casos por 100.000 habitantes o local será 

classificado como hiperendêmico; se estiver entre 20,00 a 39,99 por 100.000 habitantes, a 

endemicidade será muito alta; de 10,00 a 19,99 por 100.000 habitantes, endemicidade alta; de 

2,00 a 9,99 por 100.000 habitantes, média endemicidade e menor de 2,00 casos por 100.000 

habitantes, baixa (Ministério da Saúde, 2010). 

Segundo Andrade & Ignotti, 2008; Nery et al., 2014, o Brasil apresentou algum 

progresso nos últimos anos em relação aos casos novos. Provavelmente o maior responsável 

por essa melhora foi o aumento do acesso da população aos serviços de saúde para 

diagnóstico e tratamento, com destaque para a estratégia Saúde da Família e as políticas de 

transferência de renda.  

No entanto, há uma controvérsia em relação aos serviços de saúde e os indicadores da 

hanseníase, alguns autores relatam que, apesar da descentralização dos serviços e das 

atividades de controle da hanseníase, e do aumento da cobertura da Estratégia da Saúde da 

Família, os serviços de saúde estariam centrados na vigilância passiva, impactando menos nos 
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indicadores de controle da endemia. Como estes serviços atendem principalmente pacientes 

de demanda espontânea, mantém-se a prevalência oculta (Kerr-Pontes, 2004; Gonçalves, 

2013; Levantezi et al., 2014. 

Já em relação ao aumento do CDH relacionado à cobertura dos serviços de saúde não 

refletiria um verdadeiro aumento da incidência, mas um aumento da detecção de casos novos 

que, de outra forma, permaneceriam sem diagnóstico (Imbiriba, 2009; Leite, 2009; Freitas, 

2014; Lastória, 2014).  

 No ano de 2013 (Figura 4), foram detectados 31.044 novos casos (coeficiente de 

detecção de 15,44/100.000 hab., ainda considerado alto).  A redução (Gráfico 1), desse 

coeficiente nos últimos anos foi de 47,42%, porém 535 municípios foram classificados como 

hiperendêmicos (Ministério da Saúde, 2014b).  

 

Figura 4. Coeficiente de detecção de casos novos de hanseniase por municípios brasileiros, 

2013.  

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2014b 
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Gráfico1. Coeficiente de detecção anual de casos novos de hanseníase por 100.000 habitantes 

no Brasil por Região, 2001 a 2012. 

 

 

Ainda em relação à detecção de casos novos, destaca-se a população de menores de 15 

anos. Os casos nesta faixa etária representam transmissão recente com foco de infecção ativa 

e alta endemicidade, revelando fragilidades na prevenção e controle da doença (Flach et al., 

2010; Levantezi et al., 2014).  

O pico de detecção em menores de 15 anos no Brasil ocorreu em 2003, quando foram 

detectados 4.181 casos (coeficiente de detecção de 7,98/100.000 hab.). Depois disso, o 

coeficiente de detecção em menores de 15 anos foi caindo (Levantezi et al., 2014). A 

estratégia da Campanha Nacional de Hanseníase e Geo-helmintíases de 2013 teve como um 

dos objetivos identificar casos suspeitos de hanseníase em escolares do ensino público 

fundamental. Em 2013, esse coeficiente foi de 5,04/100.000 hab.,  correspondendo a 2.439 

casos novos nessa faixa etária e um parâmetro de endemicidade muito alto, o que representou 

7,8% da detecção geral do Brasil.  

No país, a redução desse coeficiente de 2003 a 2013 foi de 36,96%, menor que entre 

os adultos (Ministério da Saúde, 2014a). A incidência da hanseníase entre os  menores de 15 

anos (figura 5) é acima da média nacional nos estados de Mato Grosso, Tocantins, Pará e 

Maranhão (Ministério da Saúde, 2014). 

 

 

 

Fonte de dados: SINAN/SVS-MS 
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Figura 5. Coeficiente de deteção de casos novos de hanseniase em menores de 15 anos por 

municípios brasileiros, 2013.  

 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2014b 

 

Em relação ao coeficiente de detecção de casos novos diagnosticados com grau II de 

incapacidade o Brasil alcançou 1,15 casos por 100 mil habitantes em 2012 (Alberts et al., 

2011; WHO, 2012). Todas as regiões brasileiras apresentaram redução deste indicador nos 

últimos cinco anos; no entanto, a região Centro-Oeste, onde se localizam os estados de Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul, apresentou a menor redução (Ministério da Saúde, 2013).  

O aumento do acesso a centros de saúde, o diagnóstico precoce, a melhoria dos 

sistemas de informação em saúde e, consequentemente a redução de casos ocultos reflete 

favoravelmente na redução do coeficiente de detecção de casos novos diagnosticados com 

grau 2 de incapacidade física entre os casos novos de hanseníase na população em geral 

(Penna et al., 2013). 

Estudo realizado por Nery (2014) sobre transferência de renda condicionada (Bolsa 

Família) e o aumento da cobertura em saúde através da implantação dos Programas de Saúde 

da Família (PSF) em relação ao coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase, 

mostrou que houve uma redução de casos novos em famílias atendidas pelo Bolsa Família; 

em contrapartida, aumentou o número de casos em famílias atendidas pelo PSF.  

Acredita-se que a redução na população com Bolsa Família seja devida às melhores 

condições de vida, pois a transferência de renda não só reduz a pobreza, mas também aspectos 
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específicos da pobreza associada à hanseníase, como a desigualdade, a desnutrição e falta de 

alimentos (Kerr-Pontes et al., 2006). No caso do aumento da cobertura, provavelmente não 

reflete aumento verdadeiro da incidência, mas uma maior detecção de casos que, de outra 

forma permaneceriam sem diagnóstico – a prevalência oculta (Nery, 2014).  

Para que se cumpra a meta de eliminação da hanseníase será necessária a superação de 

inúmeros obstáculos, além do simples conceito de reduzir os coeficientes de prevalência. É 

preciso superar diferentes concepções e práticas que, enganosamente, ainda circulam entre 

nós, desde a defesa de programas verticalizados isolados até o entendimento de que se deva 

prescindir da competência específica a potencializar a ação extensiva, no interior do nosso 

Sistema Único de Saúde. O enfoque, portanto, deve ser na adoção de estratégias horizontais 

baseadas em ações rotineiras em serviços permanentes, que beneficiem toda a população 

(Pereira, 2002; Gonçalves, 2013).  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A hanseníase mantém sua magnitude no país e é caracterizada por atingir populações 

menos favorecidas. Ainda que a pobreza possa estar intimamente relacionada à incidência 

dessa doença, outros fatores podem interferir como o crescimento econômico destrutivo, a 

redução de estoques de capital, a rigidez política, o isolamento geográfico, a dependência em 

relação a serviços e informações. 

A localização geográfica dos grupos de maior prevalência ou risco de adoecer tem 

sido motivo de inquietação de vários estudiosos. No processo saúde-doença hoje há um 

consenso sobre a relação entre condições sociais e desenvolvimento das doenças. Além dos 

fatores socioeconômicos conhecidos, cresce a necessidade de identificar indicadores 

específicos de condições de vida, que se associem ao desenvolvimento da doença. 

A análise da distribuição espacial de agravos possibilita determinar padrões da situação 

de saúde de uma área, evidenciar disparidades espaciais que levam à delimitação de áreas de 

risco para mortalidade ou incidência de eventos mórbidos. É possível mapear indicadores 

básicos de saúde, mortalidade e doenças de notificação compulsória, como é o caso da 

hanseníase.  

A hanseníase apresenta dentro do país diferenças na sua distribuição geográfica e no 

perfil epidemiológico, com áreas ainda hiperendêmicas enquanto outras conseguiram atingir a 

meta de menos de 1 caso por 10.000 habitantes.  

Espera-se que a sistematização e síntese do conhecimento sobre distribuição 

geográfica da hanseníase no país permita uma melhor compreensão da doença, tanto no seu 

perfil epidemiológico quanto em relação a fatores socioeconômicos associados. 
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4. OBJETIVO GERAL 

 Analisar a distribuição espacial dos casos de hanseníase no Brasil descrita na Literatura. 

 

4.1 Objetivos Específicos 

1- Realizar uma revisão sistemática sobre distribuição espacial da hanseníase no Brasil. 

2- Revisar o padrão de distribuição espacial da hanseníase no Brasil.  

3- Identificar fatores associados aos diferentes padrões de distribuição da doença. 
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5. MÉTODOS 

 

5.1 Revisão Sistemática  

 

O método utilizado para confecção desse trabalho foi uma revisão bibliográfica, 

seguindo alguns passos preconizados para revisões sistemáticas: 

 

1) Busca em bases eletrônicas e revisão das referências dos artigos encontrados.  

2) Seleção de artigos segundo critérios de inclusão e exclusão 

3) Leitura crítica dos artigos 

4) Realização de um quadro descritivo com os estudos encontrados 

 

Todas as fases foram realizadas pelo autor principal (CLMS) e um ou mais 

pesquisadores, de forma independente. Os itens discordantes foram resolvidos por consenso. 

As bases eletrônicas utilizadas para busca foram a Lilacs e Medline. Seguimos a 

orientação do PRISMA para revisões sistemáticas, de acordo com a figura abaixo, adaptada 

de Moher et al. (2009).
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 1 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. [citado 

2013 abr 10].  Disponível em: http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/ 
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Figura 6. Diagrama de Fluxo 

 

 

 

5.1.1 Busca bibliográfica 

 

 Na base de dados LiLacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde) foram usados os descritores recomendados (decs.bvs.br): “Hanseníase” AND (Análise 

Espacial OR Análise por Conglomerados OR Distribuição Espacial da População OR Estudo 

Ecológico OR Sistema de Informação Geográfica ) AND Brasil, presentes no resumo do texto 

ou no assunto. Na base de dados MedLine (Medical Literature Analysis and Retrievel System 

Online), os descritores utilizados foram Leprosy and (Spatial Analysis OR Cluster Analysis 

OR Residence Characteristics OR Ecological Studies OR Geographic Information Systems) 

AND Brazil. Cada combinação foi feita separadamente, pois o sistema Lilacs não aceitou a 

sintaxe completa mesclando os termos com o operador “OR”. 
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5.1.2 Seleção dos trabalhos 

 

Foi utilizado o sistema de avaliação por pares, onde dois pesquisadores avaliaram os 

títulos a serem incluídos para leitura dos resumos. Os títulos foram aprovados por pelo menos 

um dos autores, para aumentar a sensibilidade nesta fase. Após a leitura dos resumos dos 

artigos, foram incluídos para leitura na íntegra aqueles aprovados pelos dois autores. Nos 

casos de discordância, antes da exclusão, um terceiro pesquisador leu o resumo, para a 

decisão final. Os motivos para exclusão foram listados no fluxograma (Pag. 36).  

 

5.1.3 Critério de inclusão e exclusão 

 

Foram lidos artigos completos e originais, dissertações e teses, sem restrição de idioma 

ou período de publicação, realizados em território brasileiro.  

Como critério de inclusão após leitura na íntegra foi considerado os trabalhos com 

abordagem quantitativa de dados epidemiológicos sobre hanseníase, apresentando análises 

espaciais, relacionadas ou não a características da doença ou fatores associados. Foram 

excluídos os estudos de abordagem qualitativa e os de caráter quantitativo que apresentaram 

em seu resumo apenas a descrição de medidas de freqüência, revisões de literatura e 

editoriais. 

Também foi realizado busca manual das referências listadas nos artigos lidos, para 

identificar estudos não captados na busca eletrônica. 
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6. ASPECTOS ÉTICOS 
 

Todos os aspectos éticos e legais referentes às fases do projeto foram respeitados de 

acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que contêm diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Os dados foram utilizados 

tão somente para análise, interpretação, e divulgação de informações em saúde através de 

artigos dentre outras publicações científicas. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFF e foi aprovado em 

25/02/2014, número do Parecer: 540.642, havendo dispensa de termo de consentimento, pela 

natureza do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Aimone AM, Perumal N, Cole DC. A systematic review of the application and utility of 

geographical information systems for exploring disease-disease relationships in 

paediatric global health research: the case of anaemia and malaria. Int J Health Geogr. 

2013;12:1. 

2. Alberts CJ, Smith WCS, Meima A, Wang L, Richardus JH. Potential effect of the 

World Health Organization’s 2011–2015 global leprosy strategy on the prevalence of 

grade 2 disability: a trend analysis. Bull World Health Organ. 2011;(89):487–95. 

3. Alencar CHM, Junior ANR, Neto SAS, Murto C. Diagnóstico da hanseníase fora do 

município de residência: uma abordagem espacial, 2001 a 2009. Cad Saúde Pública. 

2012;28(9):1685-98. 

4. Alencar CHM, Juniorr ANR, Santos ES, Richter J, Heukelbach J. Clusters of leprosy 

transmission and of late diagnosis in a highly endemic area in Brazil: focus on different 

spatial analysis approaches. Trop med int health. 2012;17(4):518–25. 

5. Alfonso JL, Vich FA, Vilata JJ, de las Aguas JT. Factors contributing to the decline of 

leprosy in Spain in the second half of the twentieth century.Int J Lepr Other Mycobact 

Dis. 2005;73:258–268. 

6. Amaral EP, Lana FCF. Análise espacial da Hanseníase na microrregião de Almenara - 

MG, Brasil. Rev Bras Enferm. 2008;(61):701-7. 

7. Andrade VLG. Um Brasil de Jovens livres da hanseníase: Uma estratégia focal de 

eliminação da hanseníase para o grupo etário de 5 a 15 anos. Rev Bras Saúde Materno 

Infantil. 2001. 

8. Andrade V, Ignotti E. Secular trends of new leprosy cases diagnosed in Brazil during 

1987-2006. Indian J Lepr. 2008;80(1):31-8. 

9. Bakker, MI, Scheelbeek PF, Van Beers SM. The use of GIS in leprosy control. Lepr 

Rev. 2009; 80(3):327-31. 

10. Barreto JG, Bisanzio D, Guimarães LdS, Spencer JS, Vazquez-Prokopec GM, Kitron U, 

et al. (2014) Spatial Analysis Spotlighting Early Childhood Leprosy Transmission in a 

Hyperendemic Municipality of the Brazilian Amazon Region. PLoS Negl Trop Dis 

8(2): e2665. doi:10.1371/journal.pntd.0002665 

11. Bechelli LM, Martinez-Dominguez V. Disability index for leprosy patients. Bull World 

Health Organ. 1971;44(5):709-713. 

12. Britto RS. Hanseníase em foco na Região Norte do Brasil. Hansen Int. 1989;14:87-100. 

13. Borges MSSR. “Hanseníase em Dourados/MS: perfil epidemiológico e distribuição 

espacial no período de 2005 a 2010”. Tese de mestrado profissional, ENSP - 

FIOCRUZ-RJ, 2012. 

14. Carvalho MS, Souza-Santos R. Análise de dados espaciais em saúde pública: métodos, 

problemas, perspectivas. Cad Saúde Pública. 2005;21(2):361-378. 

15. Cunha, AZS. Hanseníase: aspectos da evolução do diagnóstico, tratamento e controle. 

Rev Ciência & Saúde Coletiva. 2002;7(2):235-42. 



33 

 

 

16. Cunha MD, Cavaliere FAM, Hércules FM, Duraes SMB, Oliveira MLWDR, Matos HJ. 

Os indicadores da hanseníase e as estratégias de eliminação da doença, em um 

município endêmico do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Cad Saúde Pública. 

2007;23(5):1187-97. 

17. Cury MRCO, Paschoal VD, Nardi SMT, Chierotti AP, Rodrigues Júnior AL, 

Chiaravalloti-Neto F. Spatial analysis of leprosy incidence and associated 

socioeconomic factors. Rev Saúde Pública. 2012;46(1):110-8. 

18. Dias MCF, Dias GH, Nobre ML. Distribuição Espacial da hanseníase no município de 

Mossoró/RN, utilizando o Sistema de Informação Geográfica – SIG. An Bras Dermatol. 

2005;80(Supl3):289-94. 

19. Dias MCF, Dias GH, Nobre ML. The use of Geographical Information System (GIS) to 

improve active leprosy case finding campaigns in the Municipality of Mossoró, Rio 

Grande do Norte State, Brazil. Lepr Rev. 2007;78:261-269. 

20. Duarte-Cunha M, Souza-Santos R, Matos HJ, Oliveira MLW. Aspectos 

epidemiológicos da hanseníase: uma abordagem espacial. Cad Saúde Pública. 

2012;28(6):1143-55. 

21. Façanha MC, Pinheiro AC, Lima JRC, Ferreira MLLT, Teixeira GFD, Rouquayrol MZ. 

Hanseníase: subnotificação de casos em Fortaleza, Ceará, Brasil. An Bras Dermatol 

2006;81(4):329-333. 

22. Fine PEM. Leprosy: what is being “eliminated”? Bull World Health Organ. 2007;85(1): 

2-3. 

23. Fischer EA, de Vlas SJ, Habbema JD, Richardus JH. The Long Term Effect of Current 

and New Interventions on the New Case Detection of Leprosy: A Modeling Study. 

PLoS Negl Trop Dis. 2011;5(9):e1330. 

24. Flach DMAM, Andrade M, Valle CLP, Pimentel MIF, Mello KT. Análise da série 

histórica do período de 2001 a 2009 dos casos de hanseníase em menores de 15 anos, no 

estado do RJ. Hansen Int. 2010;35(1):13-20. 

25. Freitas LRS, Duarte EC, Garcia LP. Leprosy in Brazil and its association with 

characteristics of municipalities: ecological study, 2009–2011. Tropical Medicine and 

International Health. 2014; 19(10):1216-25 

26. Galvão PRS, Ferreira AT, Maciel MGG, Almeida RP, Hinders D, Schreuder PA, Kerr-

Pontes LRS. Uma avaliação do sistema de informação SINAN usado no Programa de 

Controle de Hanseníase no estado do Pernambuco, Brasil. Cad. Saúde Colet. 

2009;17(1);87-102. 

27. Garcia DR, Ignotti E, Cortela DCB, Xavier DR, Barelli CSGAP. Análise espacial dos 

casos de hanseníase, com enfoque à área de risco, em uma unidade básica de saúde no 

município de Cáceres (MT). Cad Saúde Colet. 2013;21(2):168-72. 

28. Gauy JS, Hino P, Santos CB. Distribuição espacial dos casos de hanseníase no 

município de Ribeirão Preto no ano de 2004. Rev Latinoam enferm. 2007;15(3):460-65. 

29. Gonçalves A. Realidades do controle da hanseníase: atualizando cenários. Rev Bras 

Epidemiol. 2013;16(3):611-21 



34 

 

 

30. Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011. 

Available from www.cochrane-handbook.org. 

31. Hino P, Villa TC, da Cunha TN, dos Santos CB. Spatial distribution of endemic 

diseases in Ribeirao Preto, Sao Paulo State. Cien Saude Colet 2011;16 Suppl 1:1289-94. 

32. Hotez PJ, Pecoul B. ‘‘Manifesto’’ for Advancing the Control and Elimination of 

Neglected Tropical Diseases. PLoS Negl Trop Dis. 2010;4(5):e718. 

33. Ignotti E; Paula RC. Situação epidemiológica da hanseníase no Brasil: análise de 

indicadores selecionados no período de 2001 a 2010. Secretaria de Vigilância em 

Saúde: Brasília: Ministério da Saúde: 2011;187-201. 

34. Imbiriba ENB, Neto ALS, Souza WV, Pedrosa V, Cunha MG, Garnelo L. Desigualdade 

social, crescimento urbano e hanseníase em Manaus: abordagem espacial. Rev Saúde 

Pública. 2009;43(4):656-65. 

35. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades@. [Acesso em 07 de jul. 2012]. 

Disponível em http://www.ibge.gov.br 

36. Kerr-Pontes LR, Montenegro AC, Barreto ML, Werneck GL, Feldmeier H. Inequality 

and leprosy in Northeast Brazil: an ecological study. Int J Epidemiol. 2004;(33):262–

269. 

37. Kerr-Pontes LR, Barreto ML, Evangelista CM, Rodrigues LC, Heukelbach J, et al. 

Socioeconomic, environmental, and behavioural risk factors for leprosy in North-east 

Brazil: results of a case-control study. Int J Epidemiol. 2006;(35):994-1000. 

38. Lapa TM, Albuquerque MFPM, Carvalho MS, Júnior JCS. Análise da demanda de 

casos de hanseníase aos serviços de saúde através do uso de técnicas de análise espacial. 

Cad Saúde Pública. 2006;22(12):2575-83. 

39. Lapa T, Ximenes R, Silva NN, Souza W, Albuquerque MFM, Campozana G. Vigilância 

da hanseníase em Olinda, Brasil, utilizando técnicas de análise espacial. Cad. Saúde 

Pública. 2001;17(5):1153-1162. 

40. Lastória JC, Abreu MAMM. Leprosy: review of the epidemiological, clinical, and 

etiopathogenic aspects – Part 1. An Bras Dermatol. 2014;89(2):205-1. 

41. Leite KKC, Costa JML, Barral A, Caldas AJM, Corrêa RGCF, Aquino DMC. Perfil 

epidemiológico dos contatos de casos de hanseníase em área hiperendêmica na 

Amazônia do Maranhão. Cad Saúde Colet. 2009;17(1):235-249. 

42. Levantezi M. et al. Leprosy in children under fifteen years in Brazil, 2011. Lepr Rev. 

2014;(85): 118-122. 

43. Lombardi C, Ferreira J, Motta CP, Oliveira MLWR. Hanseníase:epidemiologia e 

controle. São Paulo (SP):IMESP/SAESP; 1990. 

44. Magalhães MCC, Rojas LI. Diferenciação territorial da hanseníase no Brasil. Epidemiol 

e Serv Saúde. 2007;16(2):75-84. 

45. Magalhães MCC. et al.  Migração e hanseníase em Mato Grosso. Rev Bras Epidemiol. 

2011;14(3): 386-97. 

http://www.cochrane-handbook.org/


35 

 

 

46. Marshall R. Mapping disease and mortality rates using Empirical Bayes estimators. 

Appl Stat. 1991;(40):283-94. 

47. Martelli CMT, Moraes Neto OL, Andrade ALSS, Silva SA, IM Silva, Zicker F. Spatial 

patterns of leprosy in an urban area of central Brazil. Bulletin of the World Health 

Organization. 1995;73(3): 315-319. 

48. Martinez EZ, Achcar JA. Tendências da epidemiologia no século XXI: é o tempo dos 

métodos bayesianos. Cad. Saúde Pública. 2014;30(4):703-714. 

49. Meima A, Irgens LM, Oortmarssen GJ, Richardus JH, Habbema JD. Disappearance of 

leprosy from Norway: an exploration of critical factors using an epidemiological 

modelling approach. Int J Epidemiol. 2002;(31):991-1000. 

50. Meima A, Smith WC, van Oortmarssen GJ, Richardus JH, Habbema JD. The future 

incidence of leprosy: a scenario analysis. Bull World Health Organ. 2004;82(5):373-80. 

51. Melo CM, Santos JAC, Santos LAG. Dinâmica espaço-temporal da hanseníase no 

estado de Sergipe (2004-2010). Scire Salutis. 2011;2(1):23-34. 

52. Mencaroni DA, Neto JMP, Villa TCS, Oliveira MHP. Análise espacial da endemia 

hansênica na área urbana do município de Fernandópolis/SP. Hansen Int. 

2004;29(11):12-20. 

53. Ministério da Saúde (Brasil). Dermatologia na atenção básica. 1.ed. Brasília: Ministério 

da Saúde. 2002a. 

54. Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Políticas de Atenção Básica. Guia para o 

Controle da Hanseníase. Brasília; Ministério da Saúde. 2002b:42-52. 

55. Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância Epidemiológica. Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase. Plano 

Nacional de Eliminação da Hanseníase em nível municipal: 2006-2010. Brasília: 

Ministério da Saúde. 2006.  

56. Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância Epidemiológica. Normas e Manuais Técnicos. Cadernos de prevenção e 

reabilitação em hanseníase. Brasília: Ministério da Saúde. 2008;9-34. 

57. Ministério da Saúde (Brasil). Departamento de Ciência e Tecnologia, Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Doenças negligenciadas: estratégias do 

Ministério da Saúde. Rev Saúde Pública. 2010a;44(1):200-2. 

58. Ministério da Saúde (Brasil). Portaria no 3.125, de 07 de outubro de 2010. Aprova as 

diretrizes para vigilância, atenção e controle da hanseníase [internet]. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2010b. [Acesso em 05 jun. 2012]. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria_n_3125_hanseniase_2010.pdf 

59. Ministério da Saúde (Brasil). Portaria Nº 1.459 de 24 de Junho de 2011. [Acesso em 10 

jan. 2014]. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html.  

60. Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Análise de Situação em Saúde. Saúde Brasil 2010: Uma análise da situação de saúde e 

de evidências selecionadas de impacto de ações de vigilância em saúde. Situação 



36 

 

 

epidemiológica da hanseníase no Brasil: análise dos indicadores selecionados no 

período de 2001 a 2010. Brasília: Ministério da Saúde. 2011;(9):185-201.  

61. Ministério da Saúde (Brasil). DATASUS - Departamento de Informática do SUS. 

Epidemiológicas e Morbidades [Internet].  Brasília: Ministério da Saúde [Acesso em 07 

jun. 2012]. Disponível em 

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/tabnet/tabnet?sinannet/hanseniase/bases/Hansbrne

t.def 

62. Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância em Doenças Transmissíveis. Plano integrado de ações estratégicas de 

eliminação da hanseníase, filariose, esquistossomose e oncocercose como problema de 

saúde pública, tracoma como causa de cegueira e controle das geohelmintíases : plano 

de ação 2011-2015 / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 

Departamento de Vigilância em Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da 

Saúde. 2012;13-18. 

63. Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Vigilância em Saúde. Hanseníase: Situação 

epidemiológica. Brasília: Ministério da Saúde [Acesso em 10 set. 2013]. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1466   

64. Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim 

Epidemiológico. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.44(11). [Acesso em 11 set. 2013]. 

Disponível em 

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.cfm?portal=pagina.visualizarText&co

dConteudo=12351&codModuloArea=783&chamada=be-situacao-epidemiologicada-

hanseniase-no-brasil 

65. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde. 2014a. 

66. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Saúde Brasil 2013 – Uma 

análise da situação de saúde e das doenças transmissíveis relacionadas à pobreza. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2014b. 

67. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. The Prisma Group.Preferred reporting 

items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA Statement. Open 

Medicine. 2009;3(2):123-30. 

68. Montenegro ACD, Werneck GL, Kerr-Pontes LRS, Barreto ML, Feldmeier H. Spatial 

Analysis of the Distribution of Leprosy in the State of Ceará, Northeast Brazil. Mem 

Inst Oswaldo Cruz. 2004;99(7): 683-686. 

69. Moura MLN, Dupnik KM, Sampaio GAA, No´brega PFC, Jeronimo AK, et al. (2013) 

Active Surveillance of Hansen’s Disease (Leprosy): Importance for Case Finding 

among Extra-domiciliary Contacts. PLoS Negl Trop Dis. 2013;7(3). 

70. Naafs B. Treatment of leprosy: science or politics? Trop Med Int Health 2006; 11(3): 

268-78. 

71. Nery JS, Pereira SM, Rasella D, Penna MLF, Aquino R, et al. Effect of the Brazilian 

Conditional Cash Transfer and Primary Health Care Programs onthe New Case 

Detection Rate of Leprosy. PLoS Negl Trop Dis. 2014;8(11): e3357. 

doi:10.1371/journal.pntd.0003357. 



37 

 

 

72. Oliveira ML, Mendes CM, Tardin RT, Cunha MD, Arruda A. Social representation of 

Hansen's disease thirty years after the term "leprosy" was replaced in Brazil. Hist Cienc 

Saude Manguinhos 2003;10(Suppl 1):41-8. 

73. Oliveira CAR. “Perfil Epidemiológico da Hanseníase em Menores de 15 Anos no 

Município de Teresina” Tese de mestrado profissional, ESNP - FIOCRUZ-RJ, 2008. 

74. Oliveira DT, Bezerra MM, Almeida JAP, Duthie M, Reed S, Jesus AR. Neurological 

disability in leprosy: incidence and gender association in Sergipe, Brazil. Geospatial 

Health. 2012;6(3):125-129. 

75. Organização Mundial de Saúde (OMS). Estratégia global para aliviar a carga da 

hanseníase e manter as atividades de controle da hanseníase (2006-2010); 2005 

[internet]. [Acesso em 05 jul. 2012]. Disponível em 

http://www.opas.org.br/prevencao/site/UploadArq/Estrat%E9gia_Global.pdf 

76. Organização Mundial de Saúde (OMS). Estratégia Geral Aprimorada para Redução 

Adicional da Carga da Hanseníase: Período do Plano: 2011-2015. Organização Pan-

Americana da Saúde. Brasília: Organização Mundial da Saúde. 2010:44. 

77. Opromolla DVA. Noções de Hansenologia. Bauru: Centro de Estudos Dr. Reynaldo 

Quagliato; 2000.  

78. Opromolla DVA, Opromolla MA, Ura S. Manutenção da endemia hansênica. Hansen 

Int. 2003;(28):85-8. 

79. Opromolla PA, Dalben I, Cardim M. Análise da distribuição espacial da hanseníase no 

Estado de São Paulo, 1991-2002. Rev Bras Epidemiol. 2005;8(4):356-64. 

80. Opromolla PA, Dalben I, Cardim M. Análise Geoestatística de casos de hanseníase no 

Estado de São Paulo, 1991-2002. Rev Saúde Pública. 2006;40(5):907-13. 

81. Paho.org [internet]. World Health Organization. Elimination of leprosy as a public 

health problem. Leprosy Resolution WHA 44.9, 44th World Health Assembly. Geneva; 

1991. [Acesso em 19 out 2012]. Disponível em: 

http://www.paho.org/English/AD/DPC/CD/lep-wha-1991.htm. 

82. Paim J, Travassos C, Almeida C, Bahia L, Macinko J. The Brazilian health system: 

history, advances, and challenges. Lancet. 2011;377:1778–1797. 

83. Paschoal VD et al. Criação de banco de dados para sustentação da pós-eliminação em 

hanseníase. Ciência & Saúde Coletiva. 2011;16(1):1201-1210. 

84. Paschoal JAA, Paschoal VD, Nardi SMT, Rosa PS, Ismael MGS, Sichieri1 EP. 

Identification of Urban Leprosy Clusters. The Scientific World Journal. 2013; 2013:6. 

85. Pedrique B, Strub-Wourgaft N, Some C, Olliaro P, Trouiller P, Ford N et al. The drug 

and vaccine landscape for neglected diseases (2000–11): a systematic assessment. 

www.thelancet.com/lancetgh. http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(13)70078-0. 

86. Penna MLF, Oliveira MLW, Carmo EH, Penna GO, Temporão JG, Influência do 

aumento do acesso à atenção básica no comportamento da taxa de detecção de 

hanseníase de 1980 a 2006. Rev Soc Bras de Med Trop. 2008;41(Supl II):6-10. 

87. Penna MLF, Oliveira MLW, Penna G. Spatial Distribution of Leprosy in the Amazon 

Region of Brazil. Emerg Infect Dis. 2009;15(4). 

http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(13)70078-0


38 

 

 

88. Penna MLF, Grossi MA, Penna GO. Country profile: leprosy in Brazil. Lepr Rev. 

2013;84(4):308-15. 

89. Pereira MG. Vigilância Epidemiológica: Programas horizontais e verticais, In 

Epidemiologia: Teoria e Prática, 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 596. 

90. Pessoa SB. Ensaios médico-sociais. São Paulo: Hucitec;1978. 

91. Pina MF, Santos SM. Conceitos básicos de Sistemas de Informação Geográfica e 

Cartografia aplicados à saúde. OPAS. 2000;(20):14-20. 

92. Queiroz JW, Dias GH, Nobre ML, Dias MCS, Araújo SF et al.  Geographic Information 

Systems and Applied Spatial Statistics Are Efficient Tools to Study Hansen’s Disease 

(Leprosy) and to Determine Areas of Greater Risk of Disease. Am J Trop Med Hyg. 

2010;82(2):306-314. 

93. Ridley DS, Jopling WH. A classification of leprosy for research purposes. Lepr Rev. 

1962;(33):119-28. 

94. Rodrigues-Junior AL, Ó VT, Motti VG. Estudo espacial e temporal da hanseníase no 

estado de São Paulo, 2004-200. Rev Saúde Pública. 2008;42(6):1012-20. 

95. Sampaio PB, Rossi TL, Junior CC, Zandonade E. Spatial analysis of new cases of 

leprosy in the State of Espírito Santo, Brazil, between 2004 and 2009.  Rev Soc Bras 

Med Trop. 2012;45(3):380-84. 

96. Sampaio PB, Madeira ES, Diniz L, Noia EL, Zandonade E. Spatial distribution of 

leprosy in areas of risk in Vitória, State of Espírito Santo, Brazil, 2005 to 2009. Rev Soc 

Bras Med Trop. 2013a;46(3):329-34. 

97. Sampaio PB, Bertolde AI, Maciel ELN, E Zandonade. Correlation between the spatial 

distribution of leprosy and socioeconomic indicators in the city of Vitória, State of ES, 

Brazil. Lepr Rev. 2013;84:256-265. 

98. San Pedro A, Oliveira RM. Tuberculose e indicadores socioeconômicos: revisão 

sistemática da literatura. Rev Panam Salud Pública. 2013;33(4):294-301. 

99. Silva DRX, Ignotti E, Souza-Santos R, Hacon SS. Hanseníase, condições sociais e 

desmatamento na Amazônia brasileira. Rev Panam Salud Publica. 2010;27(4):268–75.  

100. Silva LJ. O conceito de espaço na epidemiologia das doenças infecciosas. Cad Saude 

Publica 1997;13(4):585-593. 

101. Soares LBC. “Hanseníase e condições de vida no município de Ji-Paraná - 

Rondônia/2001-2009” Tese de mestrado profissional, ENSP - FIOCRUZ-RJ, 2011. 

102. Soprani dos Santos, Andréia, Silveira de Castro, Denise, Falqueto, Aloísio. Fatores de 

risco para transmissão da Hanseníase. Rev Bras de Enferm. [online] 2008; 61. 

103. Souza WV, Barcellos CC, Brito AM, Carvalho MS, Cruz OG, Albuquerque MFM et al. 

Aplicação de modelo bayesiano empírico na análise espacial da ocorrência de 

hanseníase. Rev Saúde Pública. 2001;35(5):474-80. 

104. Talhari S, Grossi MA, Oliveira ML, Gontijo B, Talhari C, Penna GO. Hansen’s disease: 

a vanishing disease? Mem Inst Oswaldo Cruz. 2012;107 Suppl 1:13-6 



39 

 

 

105. Tanser FC, Le Sueur D. The application of geographical information systems to 

important public health problems in Africa. Int J Health Geogr, 2002;1:4-5. 

106. Van Beers SM, De Wit MYL, Klaster PR. The epidemiology of Mycobacterium leprae: 

Recent insight. FEMS Microbiology Letters. 1996;136:221-230. 

107. Vandenbroucke JP, Von Elm E, Altman DG, Gotzsche PC, Mulrow CD, Pocock SJ, et 

al. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): 

explanation and elaboration. PloS Med. 2011;4(10):e297.  

108. Vieira CSCA, Silva EM. Ações de Prevenção de Incapacidades em Hanseníase no 

Ambulatório Regional de Taubaté nos anos 90. Hansen Int. 2002;27(1):14-22. 

109. Ximenes RA, Martelli CM, Souza WV, Lapa TM, Albuquerque M, Andrade AL,et al.. 

Surveillance of endemic diseases in urban areas: the interface between census tract 

maps and morbidity data. Cad Saúde Pública. 1999;15(1):53-61. 

110. World Health Organization (WHO). Global Strategy for further reducing the disease 

burden due to leprosy: plan period: 2011 – 2015. Geneva; 2010. 

111. World Health Organization (WHO). Map showing prevalence rates of leprosy at start of 

2012. [Acesso em 15 ago. 2014].  Disponível em: 

http://www.who.int/lep/situation/Leprosy_PR_2011.pdf?ua=1 

112. World Health Organization (WHO). Global leprosy situation, 2012. Wkly Epidemiol 

Rec. 2012;(87):317-28. 

113. World Health Organization (WHO). Global leprosy update, 2013; reducing disease 

burden Wkly Epidemiol Rec. 2014;(89):389-400.  

 

 



40 

 

 

PARTE II – ARTIGO DE REVISÃO SISTEMÁTICA 



41 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A hanseníase se mantém como problema de saúde pública nos países em 

desenvolvimento. Entre as doenças transmissíveis, é uma das principais causas de 

incapacidade física permanente; a doença e as deformidades a ela associadas são responsáveis 

pelo estigma social e pela discriminação contra os pacientes e suas famílias em muitas 

sociedades
(1)

.  

 A hanseníase é incluída no grupo de doenças negligenciadas, infecções que acometem 

predominantemente países em desenvolvimento, e que, apesar da magnitude e do impacto na 

saúde, recebem pouco investimento em pesquisa e inovação para abordagens diagnósticas, 

medicamentos e vacinas
(2-4)

. 

A meta de eliminação da hanseníase como problema de saúde pública – prevalência 

inferior a um caso a cada 10 mil habitantes – foi definida na Assembleia Mundial de Saúde, 

em 1991
(5)

. No entanto, o conceito de eliminação foi alvo de críticas na comunidade 

científica
(6-8)

. Após a implantação da poliquimioterapia, muitos países atingiram a meta de 

eliminação; contudo, a discrepância entre a tendência do coeficiente de detecção e a esperada 

eliminação da doença em nível global e nacional, requer uma avaliação mais cuidadosa
(8)

. 

As mudanças econômicas, políticas, demográficas e sociais ocorridas nos últimos 40 

anos no Brasil tiveram um claro impacto sobre os determinantes sociais na saúde dos 

brasileiros
(9)

. Durante este período, houve uma expansão de programas e atividades de 

educação, saúde, emprego, habitação, segurança social e desenvolvimento social. Isso 

provavelmente contribuiu para a redução de doenças infecciosas, mas ainda não está 

totalmente esclarecido como a hanseníase foi afetada
(10)

. Dados recentes sugerem que as 

políticas de transferência de renda se relacionaram com a diminuição da incidência da doença, 

enquanto a expansão da Estratégia Saúde da Família melhorou a detecção de casos 

novos
(10,11)

. 

No ano de 2013, foram detectados 31.044 novos casos de hanseníase no Brasil, 

correspondendo a um coeficiente de detecção de 15,44/100.000 hab., ainda considerado alto.  

A redução desse coeficiente nos últimos anos foi de 47,42%, porém 535 municípios são ainda 

classificados como hiperendêmicos, por apresentar valores superiores a 40 casos novos por 

100.000 hab.
(12)

. 

Sabe-se que a distribuição geográfica da hanseníase é desigual entre os países e dentro 

dos próprios países e que em algumas áreas a doença desapareceu antes mesmo da descoberta 
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dos medicamentos específicos, como ocorreu na Europa, devido às mudanças sociais e 

econômicas
(13-16)

. Destacam-se as regiões com maiores índices de pobreza e desnutrição, 

apresentando uma estreita relação com as condições precárias de habitação, baixa 

escolaridade, desigualdade social, e ainda, com movimentos migratórios que facilitam a 

difusão da doença
(17,18)

.  

A utilização de análise espacial como ferramenta para subsidiar o controle da 

hanseníase tem sido mais recente no país. Busca compreender os processos de produção do 

agravo, relacionando fatores como padrões de acesso aos bens e serviços urbanos e 

evidenciando, dessa forma, as desigualdades existentes no interior dos municípios. Além 

disso, possibilita o planejamento e controle de programas baseados nos fatores de risco 

espacialmente relacionados à doença
(19-22)

. 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura 

para analisar a distribuição espacial dos casos de hanseníase no Brasil e identificar fatores 

associados aos principais indicadores da doença. 

 

MÉTODOS 

 

O método utilizado neste trabalho foi uma revisão bibliográfica, seguindo alguns 

passos preconizados para revisões sistemáticas. Todas as fases foram realizadas pelo autor 

principal (CLMS) e um ou mais pesquisadores, de forma independente. Os itens discordantes 

foram resolvidos por consenso. 

As bases eletrônicas utilizadas para busca foram a Lilacs e Medline. Seguimos a 

orientação do PRISMA para revisões sistemáticas, para checar as etapas da revisão
(23)

. 

 A busca bibliográfica foi feita nas bases Lilacs (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde) e MedLine (Medical Literature Analysis and Retrievel System 

Online). Na base de dados Lilacs foram usados os descritores recomendados para análise 

espacial – Análise Espacial; Análise por Conglomerados; Distribuição Espacial da População; 

Estudo Ecológico; Sistema de Informação Geográfica; combinados com os descritores 

“hanseníase” e Brasil, pelo operador booleano “AND”. Cada combinação foi feita 

separadamente, pois o sistema Lilacs não aceitou a sintaxe completa mesclando os termos 

com o operador “OR”. 
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 Na base de dados MedLine, os descritores foram combinados da seguinte forma: 

Leprosy and (Spatial Analysis OR Cluster Analysis OR Residence Characteristics OR 

Ecological Studies OR Geographic Information Systems) AND Brazil.  

 Não houve restrição de idioma nem do período de publicação. Além de artigos 

publicados, foram incluídas dissertações e teses. Foi feita busca adicional na lista de 

referências dos artigos lidos, para identificar artigos não captados na busca eletrônica.  

Para seleção dos trabalhos foi utilizado o sistema de avaliação por pares, onde dois 

pesquisadores avaliaram os títulos a serem incluídos para leitura dos resumos. Os títulos 

foram aprovados por pelo menos um dos autores, para aumentar a sensibilidade nesta fase. 

Após a leitura dos resumos dos artigos, foram incluídos para leitura na íntegra aqueles 

aprovados pelos dois autores. Nos casos de discordância, antes da exclusão, um terceiro 

pesquisador leu o resumo, para a decisão final 

Como critério de inclusão, foi considerado os trabalhos com abordagem quantitativa 

de dados epidemiológicos sobre hanseníase, apresentando análises espaciais, relacionadas ou 

não a características da doença ou fatores associados. Foram excluídos os estudos de 

abordagem qualitativa e os de caráter quantitativo que apresentaram em seu resumo apenas a 

descrição de medidas de frequência, revisões de literatura e editoriais.  

 

RESULTADOS  

 

Foram identificados 44 artigos na base de dados Medline, 88 trabalhos na LiLacs. 

Excluindo-se as duplicidades entre as bases de dados, totalizaram-se 64 títulos. Após todo o 

processo de seleção (Figura 1), obtivemos 33 trabalhos para a revisão: 30 artigos e 3 

dissertações.  
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Figura 1: Fluxograma de seleção dos trabalhos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 títulos identificados  88 títulos 

identificados  

11 títulos excluídos – tema 

ou local não pertinente 

53 Títulos selecionados para 

leitura de resumos 
16 resumos excluídos – 

tema não pertinente 

 

 

34 Artigos, 3 dissertações 

lidos na íntegra 

33 trabalhos selecionados 

para a revisão – 30 

artigos e 3 dissertações 

Artigos excluídos 

-Ferreira - sem dados espaciais 

-Hino - sem dados quantitativos 

-Ximenes - apenas metodologia 

-Lapa 2006 – estudo dos atendimentos 

64 títulos selecionados para leitura, após exclusão 

de 21duplicidades entre as duas bases  

Medline LiLacs 

41 títulos, após exclusão 

de 47 repetições. 
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Do total de trabalhos, três abordavam o Brasil, cinco estudaram a região Norte ou 

estados da região Amazônica, nove focalizaram o Nordeste, quatro o Centro-Oeste e doze a 

região Sudeste. Em relação ao idioma, 15 (50%) estudos foram publicados em idioma 

estrangeiro – inglês e 15 (50%) em português.  

A tabela 1 apresenta o panorama quantitativo dos 30 artigos encontrados, segundo a 

área de concentração das revistas científicas. 

 

 Tabela 1 – Distribuição dos artigos de acordo com área de concentração da revista, estudos 

sobre distribuição espacial da hanseníase, Brasil, 1995-2014 

  

Área de concentração  Quantitativo de publicações 

Epidemiologia/Saúde Pública 14 

Medicina Tropical 06 

Doenças transmissíveis/infecciosas 01 

Específicas de hansenologia 03 

Enfermagem 02 

Dermatologia 01 

Ciências 03 

Total 30 

 

Como fonte de dados para os casos de hanseníase, o SINAN foi hegemônico e, dentre 

os indicadores epidemiológicos da doença (Tabela 2), o mais utilizado foi o coeficiente de 

detecção de casos novos (CDH).  

O ano de publicação variou de 1995 a 2014, e o período de realização dos estudos se 

concentrou nas décadas de 90 e 2000. 

Vários artigos exploraram a associação entre a distribuição espacial da hanseníase e 

condições socioeconômicas, demográficas, e ambientais.  Os indicadores mais avaliados nos 

artigos estão na tabela 2. Para estes indicadores, a fonte de dados mais usada foi o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Tabela 2 – Indicadores epidemiológicos de hanseníase e fatores socioeconômicos, 

demográficos e ambientais, utilizados nos estudos sobre distribuição espacial da hanseníase, 

Brasil, 1995-2014 

 

 
Indicador Nº artigos 

 

Epidemiológicos  

 

 

CDH 30 

  

CDH e outros indicadores em <15 anos 8 

  

Coeficiente anual de prevalência 6 

  

Avaliação do grau de incapacidade física 5 

  
Contatos investigados 2 

  

Classificação operacional 1 

  

Outros 6 

  

Socioeconômicos e ambientais 

 

 

Escolaridade da região 2 

  
Escolaridade do Chefe de família  2 

  

Renda do Chefe de família  3 

  

Moradores/domicílio 3 

  

Acesso à água 1 

  

Rede de esgoto/fossa rudimentar/banheiro 2 

  

Indicadores compostos de condições 

sociais (IDH, IVSA, ICS, etc) 

8 

  

  

 

Quanto ao modelo de análise, a unidade de análise mais frequente foi o município 

(32,35%). Os métodos de espacialização mais usados foram: método bayesiano empírico, 

autocorrelação (índice de Moran) para verificar a existência de conglomerados espaciais 

(clusters) e estimativas de Kernel para visualizar áreas com maior intensidade (“áreas 

quentes”). Também foram utilizados métodos de krigagem e estatística “scan”. 

O quadro 1 apresenta a sumarização dos artigos. Para efeito de homogeneização, 

descrevemos o indicador coeficiente de detecção (CDH) por 100.000 habitantes e o 

coeficiente de prevalência (CP) por 10.000 habitantes.
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Autor, ano de 

publicação  

Local, amostra e ano do 

estudo 

População estudada 

Fonte de Dados e 

 Indicadores avaliados 

Modelo de Análise Resultados  

BRASIL (3) 

Magalhães & Rojas. 
2007 (18) 

Brasil; 
1998 a 2000 e 2000 a 

2002 
47.026 casos 

Fonte:  
Casos: SINAN 
Malha municipal: IBGE 
Bases cartográficas: Sistema de Informação 
Geográfica em Epidemiologia (SIGEpi) 
 
Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH. /100.000 hab  

 CDH <15 anos /100.000 hab  

 Coeficiente de Prevalência. 

Unidade de análise: Municípios 

 

Mapa (Arcview):  

 

 CDH médio; 

 

 CDH em menores de 15 anos; 

 

 Percentual médio de casos novos de 

hanseníase com forma tuberculóide por 

município. (2000- 2002). 

 

CDH: Brasil - 26,9 casos/100.000 hab (2002). 

Apenas a região Sul estável com baixo CDH – 

7,5casos/100.000 (2002). 

 

 Dos municípios com notificações, 2.605 com CDH 

superior a 10/100.000. 

 Variação intramunicipal CDH < 15 anos: 10 a 250 

casos/100.000. Mato Grosso, Pará e Maranhão com 

situação mais crítica. 

 Forma clínica tuberculóide (2000 a 2002) mais 

concentrada em municípios situados na bacia do 

rio Amazonas e em Minas Gerais e Bahia. 

 

 Penna et al., 
2009 (24) 

Brasil 
2005 a 2007 
65.357 casos 

Fonte:  
Casos: SINAN  
Dados populacionais: IBGE  
 

Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH /100.000 hab  

 

Unidade de análise: Municípios 
 
Mapa: 

 Localizações dos 10 clusters não 

sobrepostos de hanseníase. 
 
 

Estatística “scan” Kulldorff (1997) 
 
Modelo de Poisson  

CDH médio 10 clusters: 68,80 casos/100.000, fora 
dos clusters: 12,30 casos/100.000.  
 

 Cinco na região Amazônica, outros três contíguos a 

estes cinco.  

 Um cluster na região metropolitana de Recife e o 

último abrangendo nordeste de Minas Gerais, 
extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo. 

 Localização: latitudes 21°S e 4°N. Total de 1.173 

municipios, com 53,5% dos casos entre 2005 e 
2007 e apenas 17% das pessoas-ano deste período. 

 Distribuição espacial explicada por acometimento 

em populações indígenas isoladas e migrações 
(processos econômicos da região amazônica, como 

mineração e construção de estradas). 
 

Quadro 1 – Principais estudos sobre a distribuição espacial da hanseníase no Brasil, (1995 – 2014) 
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Freitas et al. 
 2014 (25) 

 

Brasil 
2009-2011 

 
 

Fonte:  
Casos: SINAN  
Dados populacionais: IBGE  
 

Indicadores: 

 Hanseníase 

 % de casos com grau II de 
incapacidade física avaliado entre os 
casos novos 

 % de contatos domiciliares 
investigados 

 

 
 

Unidade de análise: Municípios 

 

Mapa (ArcGis):  

 CDH médio suavizado por 100.000 

hab., por município. Brasil, 2009-2011. 

 

Método Bayesiano Empírico Local 

 Análise multivariada para detectar 

associações ecológicas, usando modelo 

hierárquico: Variável dependente: 

CDH médio suavizado 

Nível 1: Demográficas e 
socioeconômicas.  
Nível 2: Programa de redistribuição de 
renda e serviços de saúde. 
 

CDH bruto e suavizado nos municípios (2009-2011): 

18,6 e 20,2 casos novos por 100.000.  

 

Mediana de 9,1 com desvio importante à direita 

(valor máx 377). Capital com maior CDH: São Luís 

(69,2) 

 

 CDH elevado associado com: região Centro-Oeste 

(RT=4,62) e Norte (RT=3,14), comparadas com o 
Sul; metrópoles (RT=1,92), maior urbanização 
(RT=1,53), taxa de analfabetismo mediana e alta 
(RT=2,41 e 2,15), desigualdade de renda - índice 

de Gini >0,55 (RT=1,26), aglomeração domiciliar 
(RT=1,41) e pior condição de saneamento 
(RT=1,63)  

 Maior % contatos investigados (RT=2,30); maior 

cobertura PSF (RT=1,29) e maior % casos com 
incapacidade física II (RT=1,26). 

 

NORTE e REGIÃO AMAZÔNICA  (5 estudos) 
 

Imbiriba et al. 
2009 (26) 

Manaus (AM); 
1998 a 2004 
4.104 casos 

Fonte:  
Casos: SINAN e prontuários (unidades 
notificantes) 
Base cartográfica e Dados populacionais: IBGE  
 
Indicadores: 

 Condições vida/ambiente: Índice de 

Carência Social (ICS) - composto por: 

 Proporção de moradores por 

domicílio; 

 Proporção de chefes de família sem 

instrução ou até um ano de estudo; 

 Proporção de chefe de família sem 

rendimento. 

 Hanseníase 

 CDH /100.000 hab  

 CDH <15 anos /100.000 hab  

 

Unidade de análise: Setor Censitário 
 
 
Mapas (MapInfo):  

 CDH médio por bairros. (1998 a 2004); 

 CDH médio por setor censitário. (1998 

a 2004) 

 Estimativa Bayesiana local do CDH 

médio por setor censitário. (1998 a 
2004). 

 
 

Método Bayesiano Empírico Local 

 
Regressão logística  

 

CDH médio: 42,1 casos/100.000  
CDH médio por setor censitário: 6,60 a 246/100.000. 
34% setores hiperendêmicos e 26,7% com CDH 
muito alto. 
Classif. Operacional: Multibacilar (43,9%); nos < 15 
anos (28,5%) 
Grau de Incapacidade física II: (7,9%) 

Forma predominante: tuberculoide 
 
CDH <15 anos: 21,4 casos/100.000 (1998) a 7,3 
casos/100.000 (2004) 
 

 Estimativa Bayesiana: mapa com diferenças 

intraurbanas correspondentes às desigualdades 
sociais aferidas pelo ICS e à concentração de casos 
em <15 anos. 

 OR regiões com mais de 2 casos <15 anos: 2,43 

 OR baixa condição de vida: 4,42 
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Silva et al. 
2010 (27) 

Região Amazônica 
2006 

 

Fonte: Casos: SINAN  
Dados populacionais: IBGE  
Dados ambientais - INPE 
IDH – PNUD 

 
Indicadores: 

 Ocupação territorial/fronteiras:  

 Área desmatada por km2  

 Condições vida/ambiente: 

 Proporção de domicílios com fossa 

rudimentar e água de poço  

 Condições sociais: IDH  

 Hanseníase 

 CDH /100.000 hab  
 

Unidade de análise: Microrregiões 
constituídas por municípios limítrofes 
 
Mapas (método de Kernel) 

 Distribuição dos casos de hanseníase  

 Distribuição dos indicadores 

 
 
 

 
Método Bayesiano Empirico Local 
Correlação de Pearson entre os 
indicadores 

CDH bruto e suavizado: maiores médias de 183 e 
205casos/ 100.000 em Parecis, Arinos, Tucuruí (Mato 
Grosso e Pará). 
 

 Maiores áreas desmatadas: Mato Grosso e Pará 

 Média domicílios com fossa: 48% (variação  

 Média de 13 a 86%)domicílios com água de poço: 

25% (variação de 0,8 a 58%) 

 IDH: variação de 0,5 a 0,8 

 
Correlação Pearson estatisticamente significativa: 
0,50 (área desmatada); 0,46 (fossa) e -0,36 para IDH. 
 

Alencar et al.,  
2012 (28) 

Maranhão, Pará, Piauí* e 
Tocantins; 

2001 a 2009 
82.463 casos 

Fonte:  
Casos: SINAN  
Dados populacionais: IBGE  

 

Indicadores: 

  Hanseníase 

 CDH /100.000 hab  

 CDH <15 anos/ 100.000 hab  

 Coeficiente de casos novos com grau 

II de incapacidade/100.000 hab  

 Proporção de casos com grau II de 

incapacidade  
 

 

Unidade de análise: Municípios 
 
Mapas  (ArcGis): 

 Distribuição dos casos novos de 

hanseníase;  

 Menores de 15 anos;  

 Casos novos com grau II de 

incapacidade;  

 Proporção (%) de casos novos com 

grau II de incapacidade. 
 

Método Bayesiano Empírico Local. 
 
Estatística “scan” Kulldorff (1997) 

 

CDH médio: (>40 casos/100.000 com a máxima de 
427,6 casos).  
Nível Hiperendêmico: 68,0% dos municípios  
 

CDH em menores de 15 anos: 
Nível hiperendêmico: 58,7% municípios. 
Baixo ou média endemicidade: 16,6%. 
 

 Maiores valores para CDH geral e em menores de 

15 anos: Municípios do Pará e centro do Maranhão  

 Casos novos com grau II de incapacidade/100.000: 

clusters no sudeste do Pará e centro do Maranhão 

 Proporção de casos novos com grau 2 de 

incapacidade: sem padrão espacial 

 Cinco clusters mais significativos para CDH geral: 

3 no Pará, 1 no Maranhão (centro) e 1 na fronteira 
Pará, Maranhão e Tocantins. 

 Cinco clusters mais significativos para CDH < 15 

anos: 4 praticamente superpostos aos do CDH 
geral. 

 Cinco clusters mais significativos para casos novos 

com grau II de incapacidade: dois sobrepostos aos 
indicadores acima. 
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Soares 
2011* 

(29) 

Ji-Paraná 
2001 a 2009 
1.228 casos 

Fonte: 
Casos: SINAN;  
Dados Populacionais, Socioeconômicos e 
Sanitários: IBGE;  

Malha Digital: IBGE e ENSP – FIOCRUZ  
 
Indicadores: 

 Estratos Sociais: 

 Indicador Composto de Condições 

de Vida  

 Hanseníase 

 CDH /100.000 hab  

 CDH <15 anos/ 100.000 hab  

 
 

 

Unidade de análise: Bairros e Setores 
Censitários 
 
Mapa (Terra View): 

 

 Estratos de condições de vida por 

bairros  

 Dispersão do total dos casos da 
hanseníase e em <15 anos  

 Kernel da população e em <15 anos 
 

Estimador de Kernel 

CDH: 140,91 casos/100.000 (2001); 135,18 
casos/100.000 (2005); 120,72 casos/100.000 (2009). 
 
CDH em menores de 15 anos:17,12 casos/100.000 

(2001); 38,33 casos/100.000 (2005): 39,53 
casos/100.000 (2009). 
 
Áreas quentes em polígonos de setores censitários 
vulneráveis quanto às condições de vida na área 
urbana: 
1º período: regiões Leste, Centro leste e Norte do 
município.  

2º: região Centro Sul  
3º: regiões Leste e Centro Leste, Nordeste e Centro 
Sul no segundo distrito, região Norte (primeiro 
distrito). 
Casos em <15 anos: 
1º período: região Leste e Centro leste (distrito Sul).  
2º: margens do rio Machado.   
3º: duas áreas importantes de transmissão da doença 

presentes deste o início do estudo: 1) região Leste e 
Nordeste no segundo distrito, com padrão de 
condições de vida entre regular e ruim, 2) região 
norte do município, classificada como muito ruim 
para condição de vida. 
 

Barreto et al. 
2014 (30) 

Castanhal (PA) 
2004 a 2010 
499 casos 
 

Amostra aleatória de 90 
casos de 11 localidades 
vizinhas. 302 contatos. 
 

188 escolares de 4 escolas 
públicas 
 

Fonte: 
Casos: SINAN;  
Base cartográfica e Dados populacionais: IBGE 
 

Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH /100.000 hab 

 

 

 

Unidade de análise: Setor Censitário ou 
posição georreferenciada. 
 

Escala: raio de 50, 100 e 200 metros de 
distância 
 

Mapas: 
 

 Densidade Populacional  

 Distribuição dos casos de hanseníase. 

CDH bruto e suavizado (Método 
Bayesiano Empírico) 
 

Densidade de Kernel 
Clusters de hanseníase (bruto – Índice de 

CDH: Variou de 25,1 a 97,0/100.000 hab 
 

 Menores de 15 anos: 10% dos casos (82% em áreas 

hiperendêmicas). 

 Crianças com altos níveis de anti-PGL-I residiam 

perto de clusters de hanseníase. 

 Densidade do agregado familiar - maior nas 
residências com pessoas afetadas do que a média 

da cidade.  

 Densidade populacional em áreas de CDH alto 2 

vezes maior que em áreas de CDH baixo. 

 Setor censitário hiperendêmico: Risco relativo 
(RR= 1,53; IC95% = 1,24-1,90), vs. outras áreas 

urbanas. 
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Moran local - LISA e por escaneamento – 
Kulldorff) 
 
 
 

 Risco de contrair hanseníase maior nas áreas de 

alta endemicidade indicados pelo LISA (RR= 3,86; 
IC95% = 2,26-6,59; p= 0,0001) e nas áreas de 
baixa endemicidade, risco menor (RR= 0,46; IC 
95% = 0,28-0,74). 

 Número de pessoas a investigar para detectar 1 

caso – 295 (CDH bruto) e 834 (CDH suavizado 
. 

NORDESTE (9 estudos) 

Souza et al., 
2001 (20) 

Recife (PE) 
1993 a 1997 

 
799 casos  

menores de 15 anos 

Fonte: 
Casos: SINAN;  

Dados Populacionais: IBGE. 
 
Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH /100.000 hab 

 CDH < 15 anos / 100.000 hab 

Unidade de análise: Bairros 
  
Mapa (Arcview/SPLUS):  
 

 Distribuição de casos em menores de 

15 anos;  

 Distribuição corrigida de casos em 

menores de 15 anos;  

 Diferença entre total de casos 

observados e esperados e número de 
casos de formas multibacilares, por 
bairros. (período 1993-1997). 

 

Método Bayesiano Empírico Local. 
 

Análise de variância: associação entre 
forma MB e áreas positivas e negativas 
(de acordo com a diferença entre 
observado e esperado) 

 

CDH em menores de 15 anos: 43,0 casos/100.000.  
Casos em< 15 anos – 17,3% do total 

 
CDH estimado pelo método bayesiano empírico: 10 a 
140 casos novos/100.000 
 
Classificação Operacional: Multibacilar (28,3%)  
 

 Distribuição espacial bruta: padrão irregular, 

mostrando bairros com CDH alto próximos aos 
bairros com CDH baixo. Variação de 0,0 a 1440 
casos/100.000. 

 Distribuição espacial suavizada: identificação de 3 

áreas, com claro gradiente. Áreas com alta 
densidade demográfica e bolsões de população 

vulnerável. 

 Áreas “positivas” - alto percentual de crianças e 
formas multibacilares 

 Áreas “negativas” – provável subnotificação 
 

Lapa et al. 
2001 (31) 

Olinda (PE) 
1991 a 1996 

 
 
 

Fonte: 
Casos: SINAN  
Dados populacionais: IBGE  
Base territorial: Fundação de Desenvolvimento 
Metropolitano (FIDEM). 
 

Indicadores: 

 Condições vida/ambiente: 

 Situação de risco coletivo 

 Carência social e/ou relacionados à 

Unidade de análise: Setores censitários 
 

Mapa (Arcinfo/Arcview):  
 

 Situações de risco definidas pelo 

Indicador de Carência Social e pela 
Renda;  

 Estratos de risco com base na variável 

renda e nas variáveis renda e hab/km2  
 

 

CDH: Altos e crescentes coeficientes de detecção 
anual de casos ao longo do período estudado: 
(1991): 70,4 casos/100.000 
(1996): 100,8 casos/100.000 

 Associação entre o risco coletivo e CDH segundo o 

Indicador de Carência Social: CDH de 75,7;  71,3 e 
19,2 por 100.000 habitantes para os estratos de 
alto, médio e baixo risco, respectivamente 

 Associação entre o risco coletivo e CDH segundo a 

renda: CDH de 88,0; 82,0 e 39,0 /100.00 habitantes 
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probabilidade de adoecer  

 Hanseníase 

 CDH /100.000 hab 

 

Análise de variância, com modelo 
multiplicativo - Correlação dos estratos 
de risco com o CDH  
 

Detecção de cluster via Índice de Moran I 
e IPOP 
 

para os estratos de alta, média e baixa renda, 
respectivamente. 

 
 

Morans’I = 0,255879 (p < 0,0001). 

Montenegro et al. 

2004 (32) 
 

Ceará 

1991 a 1999 
 

Fonte: 

Casos: Departamento de Saúde do Estado do 
Ceará;  
Base cartográfica: IBGE 
 
Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH /100.000 hab 
 

Unidade de análise: Municípios.  
 

Mapa: 
 

 Distribuição dos CDH e análise de 

superfície com os CDH suavizados 
 
Regressão Local Ponderada 
Índice I de Moran 
 

CDH: 0,00 a >50 casos/100.000 

 

 Áreas com os maiores CDH: noroeste, centro e 

sudeste do estado. 

 Correlação espacial significativamente estatistica 
nos resíduos do modelo LOESS (I = 0,37, p-valor 

de Moran <0,001). 

 Áreas de maior incidência – mais urbanizadas e 

tendência axial norte-sul 

Dias et al. 
2005 (33) 

 

Mossoró (RN) 
1998 a 2002 

358 casos área urbana 
 

281 georreferenciados 
(78,5%) 

 
2005 - 30 casos novos 

Fonte: 
Casos: SINAN e livros de registros da gerência 
municipal. 
Base cartográfica: planta cadastral da cidade e 
imagens de satélite Ikonos (Engesat) 
 

Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH /100.000 hab 
 

Unidade de análise: Bairros  
 

Mapa (Arcview):  

 Distribuição de casos novos no RN, por 

município de residência – 1995 a 2004; 

 Distribuição dos casos novos em 

Mossoró, de 1998 e 2002; 

 Densidade dos casos novos na área de 

maior acometimento da doença; 

 Distribuição dos casos novos em 

menores de 15 anos; 

 Áreas da campanha de diagnóstico.  
 

Casos novos georreferenciados ponto a 
ponto. 

 

CDH: 
(1998): 27,8 casos/100.000. 
(2002):50,8 casos/100.000. 
 

 Bairros mais acometidos foram: Barrocas (25%), 
Santo Antônio (14%), Bom Jardim (14%) e 
Paredões (5%).  

 Distribuição de casos em menores de 15 anos e de 
grau II de incapacidade ocorreu na mesma área 

identificada acima.  

 Áreas de maior endemicidade – baixo padrão 
socioeconômico, saneamento básico deficitário e 
alta densidade demográfica. 

 

Dias et al. 
2007 (34) 

 
 

Mossoró (RN) 
1998 a 2002 

 
358 casos da área urbana 

281 georreferenciados 

 
2005- 104 casos novos 

(extensão do estudo 

Fonte: 
Casos: SINAN e livros de registros da gerência 
municipal. 
Base cartográfica: planta cadastral da cidade e 
imagens de satélite Ikonos (Engesat) 

Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH /100.000 hab 

Unidade de análise: Bairros 
 

Mapa (Arcview): 

 Distribuição de casos novos de 
hanseníase no município de Mossoró 
(1998 a 2002), por bairro e 

classificação operacional. 

 Densidade de casos novos na área de 

CDH: 
27,8 casos/100.000 (1998); 51,6 casos/100.000 
(2004); 93,4 casos/100.000 (2005): 
 
2005: 104 casos novos detectados na campanha 

Classificação Operacional: Multibacilar (33%) 
Grau de Incapacidade: Grau II (16,36%). 

 Cerca de 40% dos casos de 2005 ocorreram nos 
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anterior) 
 

 maior ocorrência da doença. 

 4 áreas selecionadas para as campanhas 

de busca ativa de casos. 
 

bairros identificados na primeira campanha. 

Queiroz et al., 
2010 (35) 

 

Mossoró (RN); 
1995 a 2006 

1293 casos 
 

808 casos 
georreferenciados 

Fonte de dados:  
Casos: SINAN  

Dados populacionais: IBGE  
 
Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH /100.000 hab 

 
 
 

Unidade de análise: Setor Censitário 
 

Mapas (ESRI-ArcMap): 
 

 Distribuição geográfica dos casos, por 

intensidade de Kernel; 

 Risco relativo (RR) da hanseníase, 

método de Kulldoff; 
 
Função de intensidade de Kernel 
Autocorrelação pelo Índice I de Moran 
(LISA) 
Análise de cluster por escaneamento 
espacial 
 

Análise fatorial e Regressão linear 
 

CDH no período: 
~ 25 casos/100.000 (1995); ~100 casos/100.000 

(2005); ~ 57 casos/100.000 (2006) 
 
Classificação Operacional: Multibacilar (45%) 
 

 Localização dos casos na proximidade do rio, 

região com densidade de população homogênea e 
elevado nível de pobreza. 

 Distância média entre a casa dos casos foi 2.890 m 

e mediana 2.841 m, com 10% dos casos 
classificados nos 580 m e 5% de cerca de 380 m, 
com um valor modal de 750 m. 

 Cluster principal com 9 setores censitários  

 Correlação linear e RR: maior risco associado à 

pobreza e aglomeração domiciliar; menor risco 
associado a saneamento básico. 

 

Moura et al. 

2013 (36) 
 

Mossoró (RN) 

2006 
 

82 casos com diagnóstico 
prévio, seus contatos 

intradomiciliares (N=209) 
e contatos 

extradomiciliares 
(N=408)  

Fonte: Casos: Secretaria Municipal de saúde 

 
Dados primários: Questionário sobre idade, 
profissão, renda, escolaridade, história de 
moradia e história familiar para morbidades. 
Exame físico e neurológico dos participantes 
 
Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH /100.000 hab 

 
 

Unidade de análise: Bairros 

 
Mapa (ArcMap): 
 

 Distribuição dos 82 casos de 

hanseníase (com classificação 
operacional) e dos 15 casos 
identificados na busca. 

 
Georreferenciamento das residências 
visitadas 
 

 
 

CDH: 2,4 casos/ 100 exames de família 

 
Classificação Operacional: Multibacilar (53.6%) 
 

 Comparação entre contatos intra (ID) e 

extradomiciliares (ED): sem diferença na CDH: 
2,9/100 vs. 2,1/100 (p=0,555) e sem diferença 
entre idade, sexo e renda familiar:  

 Comparação entre 82 casos e contatos 

Idade média dos casos (46,46 ± DP 18,5 anos) > 
ID (30.3±21.2 anos) (p= 0,0001) e > ED 
(31.5±21.3 anos) (p= 0,0001).  

 Comparação entre 82 casos antigos e 15 novos 

Casos recém-diagnosticados eram mais jovens do 
que os diagnosticados previamente 34,4 vs.46,4 
anos, respectivamente (p = 0,0220). 
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Oliveira 
2008* 

(37) 
 

Teresina  
1997 a 2006 

 
1.021 casos 

Menores de 15 anos 
 

Fonte: 
Casos: Secretaria Estadual de Saúde do Piauí; 
Dados Populacionais: IBGE e SINAN;  
Malha Digital: (PRODATER) 

 
Indicadores: 

 Hanseníase 

 Total de casos novos em menores de 
15 anos por ano de diagnóstico 

 Proporção anual de casos novos em 
menores de 15 anos;  

 % ajustado de casos novos entre 
menores de 15 anos, ajustado para o 
ano; 

 CDH / 100.000 hab 

 Coeficiente de prevalência / 10.000 

hab 
 

Unidade de análise: Bairros 
 
Mapa (Terra View): 

 Casos novos na área Urbana por 

densidade de Kernel, nos períodos 
1997-2001 e 2002-2006 

 
Estimador de densidade de Kernel 

CDH médio em menores de 15 anos: 
1997-2001: > 40,00 casos/100.000.  
2002-2006: >30,00 casos/100.000. 
 

 Proporção anual de casos novos em menores de 15 
ano: 12,45% no primeiro período e 10,37% no 

segundo período. 

 Área espacial localizada no centro do município 
para os dois períodos do estudo, e se expandindo 

para regiões de franca ocupação humana. 

 Comportamentos diversos para os casos novos 

notificados nas demais áreas de maior densidade de 
casos, variando a endemicidade.  

 45% dos bairros eram hiperendêmicos no 1ª 

período e este percentual caiu para 31% 
 

Oliveira et al.  
2012 (38) 

 

Sergipe 
 2005 e 2010 

 
3.039 casos 

 

Fonte:  
Casos: SINAN;  
Indicadores      populacionais: IBGE  
 
Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH / 100.000 hab 

 CDH <15 anos /100.000 hab 

 Coeficiente de casos novos com grau 
II de incapacidade/100.000 hab  

 

Unidade de análise: municípios 
 
Mapas (Spring e ArcGIS):  
 
- Distribuição dos casos novos e de casos 
com incapacidade grau I e II; 2005 e 2010 
 
 
 

 
 
 
Medida de associação: Odds Ratio  
 

CDH: 2005: 33/100.000 - 2010: 18,4/100.000 
 
CDH em menores de 15 anos: 
2001: 100/100.000 - 2010: 49/100.000 
 
Percentual de casos em < 15 anos: 7,9% 
 

 Nº municípios Hiperendêmicos:  

 2005: 15 municípios - 2010: 08 municípios 

 Nº municípios com Grau 2 de Incapacidade: 

 2005: 12 municípios - 2010: 11 municípios 

 Maior frequência de multibacilares (OR=2,9) e de 
incapacidades I e II (OR=2,9) entre homens 

CENTRO-OESTE (4 estudos) 
 

Martelli et al. 
1995 (39) 

 
 
 
 

Goiânia 
1991-1992 
752 casos 

 
711 casos com 

informações completas 

Fonte: 
Casos:e Sistema de notificação local 
Dados socioeconômicos: não informado 
 
Indicadroes socioeconômicos: 
5 áreas definidas de acordo com renda e 

Unidade de análise: Distrito 
 
Mapa (CAD): 
 

 Distribuição espacial dos casos de 

hanseníase 

CDH por distrito: variou de 7,4 -381,3/100.000 
 

Classificação Operacional: Multibacilar: 71% 
Incapacidades: 8% 
 

 Hanseníase detectada em 86% dos distritos. 
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 proporção de ruas asfaltadas 
 
Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH / 100.000 hab 

 Coeficiente de Prevalência / 10.000 

hab 
 

Método não explicitado 
 

 Aproximadamente 83% da população vivia em 

área considerada de alto risco ou intermediário. 

 Áreas de maior detecção coincidentes com menor 

nível socioeconômico 

 Risco global de detecção: 5,3 vezes maior (IC 

95%: 3,8-7,4) na periferia da cidade do que na 
região central. 

Magalhães et al. 
2011 (40) 

 

Mato Grosso 
1960 a 2006 

 

Fonte:  
Casos: ATDS e SINAN;  
Dados Populacionais: IBGE 

Movimentos migratórios: Secretaria de 
Planejamento de Mato Grosso (Zoneamento 
Socioeconômico-Ecológico) 
 
Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH / 100.000 hab 

 Dinâmica Populacional 

 Movimentos Migratórios 

Unidade de análise: Mesorregional, 
microrregional e municipal. 
 

Mapa: 

 Área de estudo por meso e 

microrregiões. 

 Taxas de crescimento populacional das 
microrregiões na década de 1990/ 

coeficientes de detecção 2004-2006. 

 Grau de atração e participação do 

efetivo migratório/coeficientes de 
detecção e focos (novos e antigos) da 
doença. 

 
Método não explicitado 
 

CDH no Estado:> 40 casos/100.000. 
CDH nas mesorregiões:> 120 casos/100.000 
 

 Maiores CDH nas mesorregiões Norte, Nordeste e 
Sudoeste. 

 A evolução da população mato-grossense coincidiu 
com o aumento do CDH. 

 Os municípios da mesorregião norte apresentaram 

“forte” e “médio grau de atração” e são os que 
mais elevaram o CDH a partir do início do ano 

2000. 

 A evolução do desmatamento em Mato Grosso 
coincide com a elevação dos CDH. 

 

Garcia et al. 
2013 (41) 

Cáceres (MT) 
2001 a 2007 

 
34 casos 

Fonte: 
Casos: Ficha de notificação de uma Unidade de 

Saúde da Família (USF);  
Malha Municipal: IBGE 
 
Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH / 100.000 hab 

Unidade de análise: Residências 
 

Mapas: 

 Distribuição dos casos de hanseníase 

diagnosticados pela USF. 

 Distribuição dos casos em um raio de 
50 metros 

Técnica de Buffer (Escala: raio de 50 m) 
 

CDH médio: 106/100.000 
 

Classificação Operacional: Multibacilares: 23,5% 
% Contatos Intradomiciliares entre casos: 17,6% 
 

 12 casos (35,3%) ocorreram em um raio de 50 

metros de algum outro caso diagnosticado naquele 
território. 

Borges* 
2012 

(42) 
 

Dourados (MS) 
2005 a 2010 
238 casos 

 
207 georreferenciados 

(96,3%) 

 

Fonte:  
Casos: SINAN e Centro de referência em 
tuberculose e hanseníase do município de 
Dourados 
Indicadores:  

 CDH /100.000 hab  

 Coeficiente anual de 

Unidade de análise: Bairros 
 
Mapa (Maptools, RColorBrewer e sp): 

 Distribuição dos casos de hanseníase. 

 
Georreferenciamento por bairros 

CDH médio: variou entre 14,0 a 24,0 casos/100.000. 
Coeficiente anual de prevalência: variou entre 1,5 a 
2,5 casos/10.000 

 Classificação. Operacional: Multibacilar (45.4%) 

 Hanseníase detectada em 85 dos 289 bairros. 

 Maior concentração em regiões periféricas e 

bairros mais antigos: Vila Cachoeirinha, Parque 
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prevalência/100.000  

 Proporção de casos de hanseníase 

com grau 2 de incapacidade física no 
momento do diagnóstico  

 Proporção de casos novos de 

hanseníase com o grau de 
incapacidade físicaa avaliado no 
diagnóstico  

 Proporção de casos curados no ano 

com grau de incapacidade física 
avaliado  

 Proporção de examinados entre os 
contatos intradomiciliares registrados 

 

das Nações I e Jardim Água Boa. 
 
 
 

 
 
 
 

SUDESTE 12 

Opromolla et al.  
(2 artigos) 

 2005 e 2006 
(43,44) 

São Paulo (SP); 
1991 a 2002 

 
22.250 casos 

 

Fonte:  
Casos - Centro de Vigilância Epidemiológica 
do Estado de São Paulo (fichas do SINAN 
processadas localmente);  
Dados Populacionais: IBGE 

 
Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH / 100.000 hab 
 

Unidade de análise: Municípios 
 

Mapas: 

 Espacialização do CDH por mapa de 
isolinhas 

 Municípios de residência dos casos 

notificados de hanseníase. 

 Mapa de Superfície da ocorrência de 

casos acumulados de hanseníase. 
 

Análise geoestatística para dependência 
espacial 
Krigagem e Função de Semivariância  
 

CDH: 
(1990): 99,0 casos novos/100.000 
(2002): 78,0 casos novos/100.000 
 

 Classificação Operacional: Multibacilares (57%) 

 

 Alto CDH médio nas regiões oeste do Estado e 

índices elevados na região noroeste. 

 Concentração dos casos nas fronteiras nordeste, 

norte e oeste do Estado. 
 

Rodrigues Jr et al. 
2008 (45) 

São Paulo (SP); 
2004 a 2006 

94.624 casos (Segundo 

autor) 

Fonte:  
Casos: SINAN 
Indicadores: Fundação SEADE 

 
Indicadores: 

 Desenvolvimento Humano: Índice Paulista 

de Responsabilidade Social (IPRS)  

 Hanseniase 

 CDH / 100.000 hab 

 CDH por faixa etária 

Unidade de análise: Municípios 
 
Mapa: 

 Distribuição geográfica do coeficiente 
de detecção de hanseníase. 

 
Krigagem convencional e Função de 
Semivariância 
Análise de correlação de Pearson 

CDH médio nos Departamentos Regionais de Saúde 
(DRS) variou de 0,00 a 321,4 casos/100.000. 

 Altos coeficientes de detecção observados 

nos DRS-2, DRS-5, DRS-11 e DRS-15, no 
interior - regiões norte e noroeste do estado 

e DRS-17, no litoral. 

 Correlação positiva entre CDH e 
Longevidade (0,510; p=0.036); 

Escolaridade (0,557; p=0.020) 

 Correlação negativa com Riqueza (-0.530; 

p=0.028) 
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Mencaroni et al., 
2004 (46) 

Fernandópolis 
(SP); 

1997 a 2002 
182 casos 

 
160 casos residentes na 

área urbana 

Fonte: 
Casos: SINAN;  
Dados Populacionais: IBGE 
Base Cartográfica: Setor de Planejamento da 

Prefeitura Municipal de Femandópolis 
 
Indicadores: 

 % de chefes de famílias com renda mensal de 

até um salário mínimo e/ou sem rendimento  

 % chefes de famílias analfabetos e/ou até um 

ano de estudo  

 % de domici1ios sem abastecimento de água 

pela rede geral  

 % de domici1ios não ligados à rede geral de 

esgoto. 

 % de domici1ios sem banheiro  

 Média de moradores por domicílio  

 Índice de Carência Social – UNICEF/IBGE. 

Unidade de análise: Setor Censitário 
 
Mapas (SPRING): 

 Detecção média dos casos de 

hanseníase por setor censitário. 

 Índice de Carência Social (ICS) por 

setor censitário. 

 Área de risco coletivo (mesclando ICS 

e CDH) para hanseníase. 
 
 

 
Georreferenciamento por setor censitário 
 
 
 
 
 
 

CDH médio:  
(1997): 47,4 casos novos/100.000.  
(2002): 81,2 casos novos/100.000.  
 

 CDH médio por setor censitário:  

 Variação de 0 a 184,7/100.000 

 33,87% setores censitários hiperendêmicos. 

 

 Grande área hiperendêmica: região oeste da area 

urbana, com baixa densidade demográfica, 
presença de parque Industrial e habitações às 
margens da principal rodovia. 

 A área considerada de alto risco (baixa ou média 

condição de vida e CDH alto) abrangeu doze 
setores censitários - l7, 62% da população. 

Gauy et al., 
 2007 (47) 

Ribeirão Preto 
(SP); 2004 

 
37 casos 

Fonte: 
Casos: Serviço de Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria Municipal de Saúde da cidade 
Base cartográfica digital – Não informada 
 
Indicadores: 

 Hanseníase 

 Coeficiente de Prevalência / 10.000 

hab 
 

Unidade de análise: bairro ou residência 
 
Mapa (MapInfo): 

 Distribuição dos casos de hanseníase. 

 
 
Geocodificação automárica e interativa 
 

Coeficiente anual de prevalência: 6,9 casos/10.000  
 

Forma predominante: Virchowiana (37.8%) 
 

 Concentração dos casos na região norte do 

município (54%), em bairros tradicionalmente mais 
carentes. 

 

Cury et al. 

2012 (48) 
 

 

São José do Rio Preto 

(SP) 
1998 a 2007 
414 casos 

 
379 georreferenciados 

 

 

Fonte: 

Casos: Banco de dados do Projeto Hanseníase 
Dados Populacionais: IBGE 
Mapa: Prefeitura de São José do Rio Preto 
 

Indicadores 

 Socioeconômicos – fator principal resultante 

da análise fatorial incluindo escolaridade e 
renda dos chefes de família, % pessoas 
analfabetas, % mulheres analfabetas, % 

domicílios com ≥ 5 pessoas. 

Unidade de análise: Setor Censitário 
 

Mapas coropléticos (MapInfo, ArcGis): 

 Distribuição das taxas de incidência 

 Distribuição do fator socioeconômico  

 Distribuição da densidade populacional 
 

Análise geoestatística por Krigagem  
 
 

CDH médio: 10,4 casos/100.000 toda cidade. (em 

2006-2007, foi < 10/100.000) 
 

Coeficiente anual de prevalência: (1998) 15 
casos/100.000; (2007) 7,5 casos/ 100.000 
 

 Grande cluster na zona norte e outros dois clusters 
menores no extremo leste e sudeste do município. 

 Áreas com níveis socioeconômicos mais baixos 
(norte, nordeste e sudeste) mostraram associação 
positiva com maior incidência p<0,0001 
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 Densidade populacional  

 Hanseníase 

 CDH / 100.000 hab 

 Coeficiente de Prevalência / 10.000 
hab 

 

Paschoal et al. 
2013 (49) 

São José do Rio Preto 
(SP) 

1998 a 2010 
478 casos 

 
425 georreferenciados 

Fonte: 
Casos: Programa de Controle da Hanseníase 

Unidade de análise: Residência 
 

Mapa (MapInfo): 

 Distribuição dos casos por forma 

paucibacilar e multibacilar  

 Constituição dos dez clusters formados 

pelo agrupamento de residências de 
casos de hanseníase como primeira 
ordem (oito casos em 300m) e segunda 
ordem 
 

Intensidade de Kernel - Função K 

Classificação Operacional: Multibacilar (53,6%) 
 

 Grande cluster (1ª ordem) na região norte da 

cidade. 

 23,1% dos casos localizados dentro de um dos 10 

clusters (1ª ordem) e 30,3% na região 
compreendida pelo cluster de 2ª ordem. 

 53,4% dos casos nos 10 clusters 

 Bairros com o maior número de pacientes por 

cluster, localizados nas zonas urbanas com maior 
densidade populacional (norte e nordeste da 
cidade) 
 

Amaral & Lana  

2008 (50) 

Almenara (MG); 

1998 a 2006 
886 casos 

 
866 georreferenciados 

Fonte: 

Casos: Coordenadoria de Dermatologia 
Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde de 
Minas Gerais;  
Base Cartográfica / Dados socioeconômicos e 
populacionais: IBGE; Gerência de 
Epidemiologia e Informação da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte. 
Dados sobre Mortalidade: SIM 

 
Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH/100.000 hab 

 Grupo etário (< 15 anos, 15 anos); 

 Proporção de casos novos com grau 

de incapacidade física avaliado no 
diagnóstico  

 Escolaridade:  

 Socioeconômico: Índice de Vulnerabilidade à 

Saúde (IVSA)  
 
 

Unidade de análise: Setor Censitário 
 

Mapa (MapInfo): 

 Coeficiente de detecção médio da 

hanseníase dos setores censitários. 
 

 Distribuição dos setores censitários 

segundo conglomerados de detecção da 
hanseníase. 

 

 
Índice I de Moran.  
Escaneamento estatístico (Kulldorff) 
Modelo de Poisson 

CDH médio: 57,00 casos/100.000 
 

Classificação Operacional: Multibacilar (67,4%) 
Proporção em < 15 anos: 8,3% 
Proporção com grau II: 9,7% 
Prevalência oculta estimada em 34,6% 
 

 CDH médio variou de 0,00 a 538,7 casos por 
100.000 habitantes entre os setores censitários. 

 126 setores censitários registraram pelo menos um 
caso, sendo 86 urbanos e 40 rurais.  

 Concentração de casos nas porções central e leste 
da microrregião. 

 Identificação de 2 clusters na região: um com CDH 

acima do esperado e outro com CDH abaixo 

 Maior CDH na área de menor vulnerabilidade 

segundo IVSA 

 Autocorrelação espacial entre os setores censitários 

e os coeficientes médios de detecção da hanseníase 
com índice de Moran de 0,462 (p<0,001). 
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Duarte-Cunha et al. 
2012 (51) 

Duque de Caxias (RJ); 
1998 a 2006 

 
(períodos: 1998-2000; 

2001-2003; 2004-2006) 
 

2572 casos 

Fonte: 
Casos: SINAN municipal;  
Dados Populacionais e Malha Digital: IBGE 
 

Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH/100.000 hab 

 CDH <15 anos / 100.000 hab  

 Proporção de casos novos de 

hanseníase com o grau de 
incapacidade físicaa avaliado no 
diagnóstico  
 

Unidade de análise: Bairros 
 

Mapas (TerraView): 

 Densidade populacional dos bairros 

 Casos novos por períodos e global, 

com unidades de Programa Saúde da 
Família e campanhas de rastreamento  

 CDH brutas e ajustadas (Método 
Bayesiano Empírico Local – LEB) – 
LISA MAP e BoxMap 

 

Método Bayesiano Empírico Local 
 

Autocorrelação de primeira ordem 

(Índice de Moran I) e local (LISA) 
 
 
 
 

CDH médio: 3,61 casos novos/100.000  
CDH médio em menores de 15 anos: 0,84 
casos/100.000  
 

Diminuição de casos em mulheres e em menores de 
15 anos,  
Diminuição de casos com incapacidade II (de 13,6% 
para 8,6%) 
Aumento de casos com forma indeterminada 
 

 Associação entre os casos novos e as campanhas 

focalizadas (r=0,55; p=0,0001), mas não entre 
CDH e campanhas e PSF 

 Identificação de cluster na faixa sul-noroeste  

 Índice I de Moran para o coeficiente de detecção 
bruto dos casos novos: P1 (-0,003; valor de p = 

0,38); P2 (-0,05; valor de p = 0,18); P3 (0,10; valor 
de p = 0,09); T (-0,04; valor de p = 0,26) 

 

Sampaio et al., 
2012 (52) 

Espírito Santo (ES); 
2004 a 2009 
7.653 casos 

Fonte: 
Casos: Secretaria Estadual de Saúde do Espírito 
Santo 

 
Indicadores: 

 Hanseníase 

 CDH/100.000 hab 
 

Unidade de análise: Municípios 
 

Mapa (Terra View): 
 

 CDH 

 Correlação espacial das cidades no 
Estado do Espírito Santo, de acordo 
com conglomerados de detecção da 
hanseníase. 

 

Método Bayesiano Empírico Global e 
Local 
Índice I de Moran 
 

CDH médio: 37,08/100.000.  
 

Nº de municípios Hiperendêmicos: 78 (32%) 
municípios.  
 

 Distribuição heterogênea com concentração na 

macroregião norte do estado, na baía de São Pedro 
(noroeste), e região de Maruípe. 

 Após ajustes, 22 municípios aumentaram a 

endemicidade e 11 diminuíram. 
 Identificado 2 conglomerado: Sul e norte - 99,9% 

de confiabilidade. 

 Índice I de Moran:  = 0,425 (p <0,001)  

 

Sampaio et al., 

2013a e  

2013b(53,54) 

Vitória (ES); 
2005 a 2009 

 
379 casos 

Fonte: 
Casos: SINAN;  
Dados Populacionais: IBGE; 
Base Cartográfica: Geo-Fundações  

Indicador socioeconômico: POLIS 
 

 Estratos Sociais  

Unidade de análise: Distritos 
 

Mapa (Terra View): 
 

 CDH médio e ajustado 

 Correlação espacial Moran  

 Índice de Qualidade Urbana 

CDH: (2005): 29,99/100.000; (2007): 22,93/100.000; 
(2009): 22,80/100.000 
 

Nº de distritos Hiperendêmicos: 18 (22%)  
 

 Casos concentrados na região de São Pedro 
(noroeste de Vitória), Norte e na Região 
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ATDS (Área Técnica de Dermatologia Sanitária); CDH (Coeficiente de detecção de casos novos); CP (Coeficiente de Prevalência); GIS (Sistema de Informação Geográfica); SIM (Sistema de Informação 

sobre Mortalidade; POLIS (Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais); LISA (Indicadores Locais de Associação Espacial); PRODATER (Empresa Teresinense de Processamento de 

Dados); RT (Razão de Taxas); SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados); *Dissertações 

 
 
 

            

 Índice de Qualidade Urbana – IQU  

 Hanseníase 

 CDH / 100.000 hab 

 Efeitos aleatórios espaciais  

 
Método Bayesiano Empírico Global e 
Local  
 
Índice de Moran I 

 

Continental. 
 Região leste do município com os menores CDH.  

 Média do Índice de Qualidade Urbana: 0,58 

(DP=0,124), variação de 0,34-0,84 com alta 
desigualdade no centro do municipio. 

 CDH mais elevados nas áreas com baixo Índice de 

Qualidade Urbana  
 Efeitos aleatórios e IQU explicam CDH 
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DESCRIÇÃO DOS ARTIGOS ENCONTRADOS 

 

Brasil 

Três artigos avaliaram a distribuição espacial da hanseníase considerando todo o 

território brasileiro e usando como unidade de análise os municípios
(18,24,25).

 O primeiro 

estudo, de caráter mais descritivo, identificou coeficiente de detecção (CDH) de 26,9 

casos/100.000 habitantes em 2002 e concentração de casos novos nas regiões Centro-Oeste, 

Norte e Nordeste. O segundo estudo avaliou a constituição de conglomerados não superpostos 

(clusters) baseado no CDH. Foram identificados 10 clusters, metade na região amazônica, 

uma das hipóteses para explicar os clusters na região é de que quando a hanseníase foi 

introduzida nesta região provavelmente causou uma epidemia entre a população indígena, a 

doença provavelmente se espalhou lentamente em toda a área por conta das populações 

isoladas e mais recentemente, ao processo econômico da área. Foi encontrado
(25)

 CDH de 17,2 

casos/100.000 em 2012, bem menor que em 2002, porém, com mapas que mostram as 

mesmas regiões de maior concentração
(18)

. Também foi avaliada a associação da distribuição 

espacial com indicadores socioeconômicos e de atenção à saúde, usando a medida de razão de 

taxas (RT)
 (25)

. As maiores associações, no nível distal, foram: analfabetismo (RT=2,1); 

saneamento inadequado (RT=1,63) e taxa de urbanização elevada (RT=1,53). No nível 

proximal, destacaram-se percentual de contatos investigados (RT=2,30) e percentual de 

incapacidade grau 2 (RT variou de 1,2 a 2,00). 

 

Região Norte e estados da região Amazônica 

Em Manaus
(26)

, foi observado que a distribuição espacial da hanseníase acompanhou 

condições precárias de vida da população, assim como o coeficiente de detecção em menores 

de 15 anos. As áreas identificadas como hiperendêmicas e com endemicidade muito alta 

representaram 60,7% dos setores censitários e abrigam 62,6% da população de Manaus. 

Na região Amazônica
(27)

,
 
foi analisada a associação entre os indicadores sociais e 

ambientais e o coeficiente de detecção da hanseníase. Identificou-se que a hanseníase teve 

uma distribuição similar à das variáveis “área desmatada” e “proporção de residentes com 

fossa rudimentar”. Já o IDH apresentou comportamento inverso, ou seja, quanto maior o IDH 

menor o coeficiente de detecção. A variável relativa ao abastecimento de água de poço não 
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apresentou associação com hanseníase, exceto no Maranhão, e parcialmente no Pará e 

Rondônia. 

Diferentes abordagens espaciais
(28) 

foram aplicadas para definir áreas de alta 

vulnerabilidade no mais extenso cluster identificado no Brasil
(24)

. Os municípios com CDH 

mais elevado encontravam-se no Pará e região central de Maranhão, sendo que 52 (13,9%) 

municípios ultrapassaram CDH médio de 150 casos anuais/100 000. O CDH em menores de 

15 anos seguiu o mesmo padrão espacial com 219 (58,7%) municípios classificados como 

hiperendêmicos. A distribuição de casos novos com grau 2 de incapacidade, após técnica de 

alisamento, mostrou duas áreas menores, porém bem definidas, a primeira no sudeste do Pará 

e outra no centro do Maranhão. O valor máximo suavizado deste indicador foi 11,8 

casos/100.000. As técnicas bayesianas e de escaneamento foram coincidentes nas áreas de 

maior concentração e os principais clusters praticamente superpostos para os 3 indicadores. 

No município de Ji-Paraná (RO)
(29)

, foi descrita a distribuição espacial da hanseníase, 

de acordo com condições socioeconômicas. Um indicador Composto de Condições de Vida, 

caracterizou os bairros segundo estratos sociais. A avaliação do grau de incapacidade física 

mostrou 4,3% com grau II. A visualização espacial da endemia mostrou que a doença no 

município está mais concentrada em bolsões localizados em áreas periféricas, onde reside a 

população com baixo padrão socioeconômico. 

Foi determinado o padrão espacial dos casos de hanseníase em Castanhal, município 

hiperendêmico da Amazônia, através de investigação dos casos e seus contatos domiciliares e 

de escolares na população em geral
(30)

. Identificaram-se clusters de alta e baixa endemicidade 

e o risco de transmissão da doença foi cerca de 4 vezes maior em comparação com as regiões 

com baixa densidade populacional. Cerca de 10% dos casos envolviam menores de 15 anos, a 

maioria vivendo em áreas hiperendêmicas. Em visita realizada a 4 escolas nos setores 

hiperendêmicos, observaram 21,8% dos escolares residindo a uma distância de 50 metros de 

pelo menos um caso de hanseníase; e 63,8% moravam a 100 metros de distância. Na análise 

de soroprevalência, 66,5% tinham infecção subclínica. 

 

Nordeste 

Em Recife, foi estudada a distribuição territorial do coeficiente de detecção anual 

bruto e suavizado da hanseníase em menores de 15 anos, e testada a associação com formas 

multibacilares
(20)

. Identificou-se uma provável concentração de casos multibacilares 
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preferencialmente em torno de áreas neutras (diferença entre observado e esperado <1 caso 

por ano) e positivas (diferença >5 casos por ano). Nas áreas positivas, foi detectado alto 

percentual de crianças e formas multibacilares. 

Em Olinda, o Indicador de Carência Social e a variável renda foram avaliadas quanto à 

relação com o CDH
(31)

. Houve correlação entre áreas de maior vulnerabilidade social e maior 

CDH, mas em uma intensidade menor que a esperada. Como houve dificuldade no 

georreferenciamento de 15% dos casos, o modelo não explicou totalmente a variação espacial 

da hansenísase. 

No estado do Ceará, entre 1991-1999, observou-se distribuição espacial extremamente 

heterogênea da hanseníase.
(32)

 As regiões com as maiores incidências estavam entre as mais 

urbanizadas e desenvolvidas economicamente. Os autores comentam que prováveis 

explicações seriam maiores níveis de desigualdades sociais e movimentos das populações 

para áreas urbanas, ocorridos no Ceará durante as últimas décadas. 

Foram realizados quatro estudos sobre a hanseníase no município de Mossoró. Dois 

deles 
(33,34)

 foram baseados nos dados de 1998 a 2002, por georreferenciamento de 281 dos 

358 casos ocorridos na área urbana da cidade. No primeiro estudo
(33)

, identificou-se que as 

áreas de maior endemicidade também concentravam os casos em menores de 15 anos e os 

casos com grau II de incapacidade. O segundo
(34)

, baseou-se na busca ativa nas áreas 

identificadas anteriormente. Foram encontrados 104 casos novos da doença, fazendo o CDH 

saltar de 51,6/100.000 em 2004, para 93,4/100.000, em 2005. 

O terceiro estudo
(35)

, abordou o período de 1995 a 2006, e conseguiu georreferenciar 

808 dos 1293 casos de Mossoró. Foram usadas várias técnicas de análise espacial e foi 

possível identificar que os casos se concentravam na proximidade do rio, em região com 

densidade de populacional homogênea. O cluster principal abrangia 9 setores censitários. 

Mostrou-se associação dos casos com pobreza e aglomeração domiciliar; por outro lado o 

acesso à água, rede de esgoto e ter banheiro no domicílio tiveram associação protetora. Já o 

último estudo
(36)

 selecionou duas regiões vizinhas com a maior endemicidade
(35)

 e investigou 

contatos domiciliares e vizinhos. Entre as 202 famílias que apresentaram história de casos de 

hanseníase, 41 (20,3%) tiveram mais de um caso da doença na família. Com base nos exames 

dermatológicos e neurológicos, foram confirmados mais 15 casos. Desses, 6 (40,0%) eram 

contatos domiciliares e 9 (60,0%) eram contatos vizinhos.  
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O estudo sobre o município de Teresina (PI), analisou indivíduos menores de 15 anos 

com hanseníase
(37)

. Observou que nos 2 períodos do estudo (1997-2001 e 2002-2006) a 

proporção em menores de 15 anos foi elevada e acima de 10% do total de casos. A faixa etária 

predominante foi de 10 a 14 anos. Embora tenha sido mais frequente a forma clínica 

paucibacilar, houve aumento progressivo das formas multibacilares. Uma região se manteve 

nos dois períodos com a maior concentração de casos. 

No estado de Sergipe
(38)

, identificou-se o comportamento da doença e a presença de 

incapacidades em 2005 e 2010. O número de municípios hiperendêmicos diminuiu em 2010, 

mas o de municípios com incapacidade grau II praticamente não se alterou. Foi identificada 

associação entre sexo masculino e forma multibacilar, assim como o comprometimento 

neurológico. Houve correlação entre a hanseníase e densidade populacional no domicílio.  

 

Centro-oeste 

 A distribuição geográfica da hanseníase era bem heterogênea na cidade de Goiânia
(39)

, 

no início da década de 90 e que alguns grupos estavam em um risco muito maior de infecção 

do que os outros. Um percentual de 15% da população vivia em áreas que apresentavam 

elevado CDH e baixas condições socioeconômicas. Quase 80% dos casos foram 

diagnosticados em apenas um centro de saúde localizado na zona central, independentemente 

da distribuição geográfica dos casos e se havia unidades de saúde para tratamento nas 

proximidades.  

Foi abordada a relação entre a diferenciação territorial da hanseníase e a evolução da 

população em Mato Grosso
(40)

, em diferentes escalas de análise. O CDH do Estado apresentou 

um crescimento no período de 1970 a 1995, com aparente estabilização, porém mantendo-se 

num patamar elevado; Em 2006, quase todas as mesorregiões apresentaram mais de 120 

casos/100.000. No período de 1996 a 1999 a incidência da doença era maior nos municípios 

mais populosos do Estado (>50.000 habitantes); nos anos posteriores a incidência aumentou 

nos municípios menores ocorrendo a homogeneização dos CDH.  

No município de Cáceres (MT) foram estudados os casos diagnosticados na área de 

atuação de uma Unidade de Saúde da Família
(41)

.  Através da utilização do SIG identificaram 

que 35,3% dos casos novos diagnosticados eram contatos domiciliares ou de vizinhança. 
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Dissertação realizada com dados do município de Dourados (MS) observou que 90% 

dos casos registrados foram casos novos
(42)

. Os menores de 15 anos representaram 2,5% do 

total de casos. A localização principal foi nas regiões de periferia e bairros mais antigos.  

 

Sudeste  

Foi realizado um estudo ecológico no Estado de São Paulo que gerou 2 artigos. No 

primeiro
(43)

, foi quantificada dependência espacial dos coeficientes médios de detecção, com 

foco maior na tendência temporal. Foram definidas áreas de maior concentração – norte e 

noroeste do estado – e uma leve tendência decrescente do CDH. No segundo artigo
(44)

, foi 

mais bem explorado o comportamento espacial, identificando áreas de risco de transmissão da 

hanseníase. Os casos se concentraram nas fronteiras nordeste, norte e oeste do Estado.  

Posteriormente no estado de São Paulo
(45)

, foi avaliado o período de janeiro de 2004 a 

dezembro de 2006. Entre os 645 municípios, apenas 22 não apresentaram casos de hanseníase 

no período. Houve correlação positiva entre a doença e os escores médios dos componentes 

escolaridade e longevidade do Índice Paulista de Responsabilidade Social, enquanto o 

componente riqueza mostrou correlação negativa. Os autores explicam o aparente paradoxo 

da associação com escolaridade alta e longevidade, atribuindo a maior detecção de casos ao 

acesso aos serviços de saúde. 

Na cidade de Fernandópolis (SP), foi analisado o comportamento da doença e sua 

relação com as condições de vida da população
(46)

. Utilizando o indicador Índice de Carência 

Social, foi identificada associação entre os setores censitários com condição de vida precária 

ou baixa e CDH elevado. Compararam ainda os coeficientes de detecção da cidade àqueles do 

Brasil e do Estado de São Paulo e observaram que o município teve CDH crescente, ao 

contrário do país e do estado. 

Estudo realizado em Ribeirão Preto
(47)

 sugeriu que a distribuição não homogênea da 

hanseníase no município tem associação com carência social. A concentração dos casos foi na 

região norte, tradicionalmente mais carente. 

Em São José do Rio Preto (SP), foi observado, no período de 1998 a 2007, queda da 

incidência da doença a níveis próximos da meta de eliminação, mas com desigualdades
(48)

: as 

regiões com baixo índices socioeconômicos apresentaram alta incidência de hanseníase (p 

<0,0001) e os locais onde os pacientes viviam eram aqueles com deficiência de serviços de 

saúde. Não foi identificada associação entre a incidência de hanseníase e densidade 
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demográfica. Na mesma cidade, estendendo os dados até 2010
(49)

, os autores identificaram 

23,1% dos 425 casos georreferenciados dentro de um dos 10 clusters encontrados no estudo. 

Os maiores clusters foram localizados nas zonas urbanas com maior densidade populacional 

com mais da metade dos pacientes vivendo na área de maior risco. O padrão de distribuição 

foi o mesmo nos 13 anos observados. 

A microrregião de Almenara/MG
(50)

, área com 4 dos municípios hiperendêmicos do 

estado e uma das localidades mais pobres do país – IDH médio de 0,57 – foi avaliada entre 

1998 e 2006. A baixa escolaridade (< 4 anos de estudo) foi identificada em 52,7% dos 

doentes, mas a informação estava ausente em cerca de 20%. Destacou-se a estimativa de 

prevalência oculta, em torno de 35%. Um cluster com CDH acima do esperado foi 

identificado na região centro-leste da microrregião. 

No município de Duque de Caxias (RJ), observou-se redução do número de casos 

novos e do coeficiente de detecção, com algumas oscilações durante o período de 1998-

2006
(51)

. Houve diminuição da proporção de casos com grau 2 de incapacidade física (forma 

tardia) e aumento da detecção de casos com forma indeterminada (forma precoce). A 

associação entre a detecção de casos novos e as campanhas realizadas apresentou correlação 

positiva, mas o mesmo não foi observado quando se usou o coeficiente de detecção. Não se 

mostrou associação com a descentralização e implantação de PSF. 

Foram realizados três estudos no Estado do Espírito Santo
(52-54)

. O primeiro identificou 

que os casos de hanseníase, entre 2004 e 2009, encontravam-se concentrados na macrorregião 

norte do estado, na divisa com o sul da Bahia e nordeste de Minas Gerais (cluster já 

identificado em outro estudo
(24)

. À medida que os ajustes foram se refinando, vários 

municípios mudaram o status de endemicidade para valores mais elevados. Os outros dois 

estudos abordaram a cidade de Vitória, entre 2005 e 2009, avaliando a distribuição espacial
(53)

 

e os fatores relacionados
(54)

. Foram encontrados 22,2% dos bairros hiperendêmicos e 24,7% 

com endemicidade muito alta. Em relação à associação da hanseníase com indicadores 

socioeconômicos, as áreas com um baixo índice de qualidade urbana (IQU) tiveram CDH 

mais elevados.  
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DISCUSSÃO 

 

A revisão, embora não tenha fixado período na busca, identificou artigos sobre 

distribuição espacial da hanseníase nos últimos 20 anos. Apesar da doença estar concentrada 

nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, a maior parte dos estudos foi desenvolvida na 

Região Sudeste, principalmente no estado de São Paulo. 

O perfil de publicação priorizou revistas de Saúde Pública. Predominaram estudos 

ecológicos e utilização de dados secundários para a realização da pesquisa. Metade dos 

artigos foi publicada nos anos mais recentes, entre 2010 e 2015. 

A maioria dos autores utilizou o SINAN como fonte de dados para os casos de 

hanseníase, porém poucos estudos avaliaram a qualidade destes dados. Foi relatado que uma 

das dificuldades encontradas foi a possível inconsistência deste banco de dados por ser aberto 

e descentralizado, o que poderia proporcionar alterações nos dados nos níveis mais primários, 

levando, inclusive a duplicação de registros
(43)

. Outros pesquisadores optaram por 

complementar os dados com revisão de prontuários
(26)

 ou questionários aplicados aos 

pacientes
(36)

. Estudo realizado no estado de Pernambuco para avaliar o SINAN usado no 

Programa de Controle de Hanseníase identificou que os problemas não estavam relacionados 

ao software e sim à falta de recursos humanos (número de funcionários limitado e 

desenvolvimento de funcionários), infraestrutura (espaço em escritórios, computadores, 

suprimentos), ausência de coordenação efetiva, gerenciamento e supervisão do Sistema
(55)

.  

Outro ponto que deve ser levado em consideração é a dificuldade encontrada por 

vários autores
(18,25,28,34,37,43,44,46,50)

 em georreferenciar os casos de hanseníase, seja pelo não 

preenchimento do endereço no SINAN, como por informação insuficiente (lote, rua 

projetada). Estas ocorrências foram mais frequentes nas periferias das cidades, onde o CDH é 

justamente mais alto
(29,31)

. Esta observação sugere que a associação entre hanseníase e 

desigualdades sociais, apesar de reconhecida, pode estar sendo subestimada no país. 

Adicionalmente, detectou-se baixo preenchimento de outras variáveis relevantes para estudar 

desigualdades, como escolaridade
(50)

. 

Grande parte dos autores utilizou o modelo bayesiano empirico local para suavização 

dos coeficientes de detecção da hanseníase numa tentativa de amenizar as flutuações 

aleatórias dos indicadores, consequência de eventos raros em pequenas populações. Este 

modelo considera os efeitos de proximidade espacial, utilizando a informação de regiões 

vizinhas à área geográfica para a qual se deseja estimar a medida de frequência
(56)

. A seleção 
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das unidades de análise nos estudos variou, sendo principalmente municípios, bairros e 

setores censitários, dificultando, muitas vezes, a possibilidade de comparação entre eles.  

Os indicadores epidemiológicos mais utilizados foram o coeficiente de detecção 

(CDH) geral e no grupo específico de menores de 15 anos, que medem a força de morbidade, 

magnitude e tendência da doença e a transmissão recente da endemia, respectivamente. Os 

resultados apontaram que, apesar da queda no país relatada em estudos temporais
(11,57)

, há 

bolsões onde ainda é detectado crescimento destes indicadores.  

Pouco estudada, a proporção de casos diagnosticados com incapacidade grau II, foi o 

indicador chave da Estratégia Global Aprimorada para Redução Adicional da Carga da 

Hanseníase para 2011-2015, lançada pela OMS em 2010
(58)

.  A introdução deste indicador 

possibilita melhor identificação dos casos e do atraso no diagnóstico. Os resultados da revisão 

mostraram que também há desigualdades entre as localidades brasileiras. É importante que 

mais estudos abordem este indicador. 

Alguns estudos também avaliaram os contatos (intra e extradomiciliares) e a 

transmissão da hanseníase. Foi corroborada a importância da transmissão intradomiciliar, com 

probabilidade de portadores multibacilares serem infectantes antes mesmo da expressão 

clínica da doença
(25,29,36,41)

. Também foi identificada a transmissão na vizinhança e no 

ambiente escolar
(30)

. É necessário fortalecer e expandir os inquéritos de contatos, de acordo 

com o preconizado pela OMS
(59)

.  

Estudos que abrangeram o território nacional confirmaram a presença de clusters nas 

regiões Centro-oeste, Norte e Nordeste, sugerindo que os fatores socioeconômicos individuais 

e agregados (perfil de migrações e tipo de atividade econômica) têm mais influência do que a 

densidade populacional.  O coeficiente de detecção mostrou queda, mas as desigualdades 

sociais persistiram, como mostram as associações do CDH com analfabetismo, saneamento 

inadequado e aglomeração habitacional. 

Os estudos realizados na região Norte e estados da região Amazônica comprovam os 

resultados dos trabalhos que abrangeram todo território nacional, mostrando que os principais 

clusters e os maiores CDH do país se encontram nesta região
(18,24,25)

. As condições precárias 

da população permaneceram como fator determinante para que casos novos da doença fossem 

encontrados, sendo também atribuída ao desmatamento e às residências sem saneamento 

adequado. A periferia das cidades ainda é o local com maior índice endêmico.  
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Quanto à região Nordeste, foi observado que os maiores índices de CDH estavam nas 

regiões mais desenvolvidas e urbanizadas, o que se contrapõe à realidade encontrada em 

outras regiões do país. Entretanto, a justificativa para essa realidade diferenciada se explica 

pelas desigualdades sociais observadas nestas regiões. Consequente ao êxodo rural ocorrido 

no Nordeste, mesmo vivendo em locais desenvolvidos do ponto de vista socioeconômico, as 

pessoas acometidas pela hanseníase se concentram em bolsões das periferias urbanas com 

níveis elevados de pobreza e aglomeração domiciliar, além de moradia próxima a rios, 

dificuldade no acesso a água tratada e saneamento básico.  

A região Centro-Oeste, atualmente, possui uma distribuição heterogênea dos casos de 

hanseníase registrados, dado que já foi mais homogêneo e característico dos municípios mais 

populosos. Dado importante a ser observado é que a residência continua sendo um dos 

principais locais de disseminação da doença. 

No cenário da região Sudeste, as localidades com menor índice socioeconômico são as 

que apresentam maior incidência de hanseníase e, geralmente, são lugares com deficiência no 

sistema de saúde. A possibilidade de aumento de casos novos pode estar relacionada às 

campanhas realizadas de prevenção e detecção da doença. 

      Há uma controvérsia em relação aos serviços de saúde e os indicadores da 

hanseníase. Alguns autores
(29,42,37)

 relatam que, apesar da descentralização dos serviços e das 

atividades de controle da hanseníase, e do aumento da cobertura da Estratégia da Saúde da 

Família, os serviços de saúde estariam centrados na vigilância passiva, impactando menos nos 

indicadores de controle da endemia. Como estes serviços atendem principalmente pacientes 

de demanda espontânea, mantém-se a prevalência oculta. Foi identificada no município de 

Duque de Caxias
(51)

 correlação positiva entre os casos novos e as campanhas focalizadas, 

porém não evidenciaram correlação entre o número de casos novos com o número de 

unidades descentralizadas de atendimento a hanseníase, tanto de PSF como de unidades de 

referência descentralizadas.  

Por outro lado, alguns estudos
(25,33,34,40,41,45,46,50)

 corroboram as avaliações 

temporais
(10,57)

, mostrando que o aumento do CDH relacionado à cobertura dos serviços de 

saúde não reflete um verdadeiro aumento da incidência, mas um aumento da detecção de 

casos novos que, de outra forma, permaneceriam sem diagnóstico. Contudo a tendência, em 

médio prazo, seria de diminuição da doença
(24)

. Adicionalmente, o CDH pode variar devido às 

distorções provocadas pelos sistemas de vigilância municipais de qualidade diferente
(32)

. 
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Poucos locais tiveram estudos espaciais repetidos no tempo. As comparações 

temporais certamente são dificultadas pela mudança de municípios e redefinição de áreas 

geográficas ocorridas nas últimas décadas no país, além dos movimentos migratórios 

populacionais. Contudo, onde estes estudos aconteceram, pode se perceber com mais nitidez 

os focos de concentração da doença e entender sua dinâmica, como no estado de São Paulo
(43-

45)
. 

As análises espaciais têm contribuído muito para o maior conhecimento da magnitude 

e da dinâmica de adoecimento por hanseníase. Embora o país apresente decréscimos do 

coeficiente de prevalência e de detecção de casos novos, identificaram-se regiões prioritárias, 

de alta endemicidade, para intensificar ações de eliminação da doença. 

A meta de redução para menos de 1 caso por 10.000 habitantes não será alcançada no 

Brasil, de acordo com o compromisso  de eliminação da hanseníase como problema de saúde 

pública até 2015.  

Novos estudos com recursos de análise espacial são fundamentais para aprofundar o 

conhecimento e monitorar resultados de intervenções propostas pelo “Plano de Ação 2011-

2015”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo apresentou através da revisão sistemática a diferenciação espacial da 

hanseníase no Brasil, mostrando que a doença é muito heterogênea entre as Regiões, Estados, 

Municípios ou dentro deles. As regiões do Centro-Oeste, Norte e Nordeste continuam 

concentrando o maior número de casos de hanseníase. 

A distribuição geográfica da hanseníase está associada às condições de vida da 

população, sendo que os movimentos migratórios ocorridos em algumas regiões, as condições 

sociais e sanitárias desfavoráveis, moradias próximas a rios, alta densidade populacional por 

domicílio, pobreza, entre outros, foram os fatores mais relacionados ao risco de adoecer. 

Outra questão apontada no estudo foi relacionada à qualidade das informações, seja 

para o georreferenciamento dos casos ou dados específicos do SINAN. Devido a isso, é bem 

provável que, em algumas localidades a doença pode estar sendo subestimada devido às 

informações insuficientes do local de residência ou superestimada por conta da duplicidade 

que pode ter ocorrido com os dados do SINAN. 

Foi observada uma queda no coeficiente de detecção em menores de 15 anos em todo 

país, porém com bolsões desse indicador em algumas regiões. É necessário busca ativa dos 

casos, ações mais efetivas relacionadas aos exames nos contatos domiciliares, campanhas e 

capacitação dos profissionais de saúde, além de todo trabalho por parte do Governo para 

melhoria das condições básicas de vida. 

Os resultados encontrados demonstram a necessidade de mais estudos que permitam 

compreender a influência da organização dos serviços de saúde, visto que alguns autores 

apontaram que não houve melhoria nos coeficientes de detecção na região com a 

descentralização dos serviços, melhor compreensão da magnitude e dinâmica da doença 

visando o diagnóstico precoce, para que dessa forma se consiga diminuir a forma oculta e a 

prevenção das incapacidades físicas. 
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ANEXO  

 

Quadro 2. Indicadores Epidemiológicos da Hanseníase, Brasil – MS, 2010. 
 

Indicadores da forca de morbidade, magnitude e perfil epidemiológico.  
 

Indicador Construção Utilidade Parâmetros 
Coeficiente de 

detecção anual de 

casos novos de 

hanseníase por 

100.000 habitantes.  

Numerador: Casos novos residentes 

em determinado local e 

diagnosticados no ano de avaliação  

Denominador: população total 

residente no mesmo local e período.  

Fator de multiplicação: 100.000 

Medir a força de 

morbidade, 

magnitude e 

tendência da 

doença.  

Hiperendêmico: 

> 40,00/100.000 

Muito alto: 

20,00 a 39,99/100.000 

Alto: 10,00 a 19,99/100.000 

Médio: 2,00 a 9,99/100.000 

Baixo: < 2,00/100.000 
 

Coeficiente anual 

de prevalência de 

hanseníase por 

10.000 habitantes.  

Numerador: casos residentes em 

determinado local e em tratamento 

em 31/12 do ano de avaliação.  

Denominador: população total 

residente no mesmo local e período.  

Fator de multiplicação: 100.000 

Medir a 

magnitude da 

endemia.  

Hiperendêmico: 

> 20,0/10.000 

Muito alto: 

10,0 a 19,9/10.000 

Alto: 5,0 a 9,9/10.000 

Médio: 1,0 a 4,9/10.000 

Baixo: < 1,0/10.000 

 

Coeficiente de 
detecção anual de 

casos novos de 

hanseníase na 

população de 0 a 

14 anos por 

100.000 habitantes. 

Numerador: Casos novos em 
menores de 15 anos de idade 

residentes em determinado local e 

diagnosticados no ano da avaliação 

Denominador: População de 0 a 14 

anos no mesmo local e período.  

Fator de multiplicação: 100.000  

Medir força da 
transmissão 

recente da 

endemia e sua 

tendência.  

Hiperendêmico: > 
10,00/100.000 

Muito Alto: 5,00 a 

9,99/100.000 

Alto: 2,50 a 4,99 /100.000 

Médio: 0,50 a 2,49 /100.000 

Baixo: < 0,50/100.000 

 

Proporção de casos 

de hanseníase com 

grau 2 de 

incapacidade física 

no momento do 
diagnóstico, entre 

os casos novos 

detectados e 

avaliados no ano.  

Numerador: casos novos com grau 

2 de incapacidade física no 

diagnóstico, residentes em 

determinado local e detectados no 

ano de avaliação  
Denominador: casos novos com 

grau de incapacidade física 

avaliada, no mesmo local e período.  

Fator de Multiplicação: 100 

Avaliar a 

efetividade das 

atividades de 

detecção 

oportuna e/ou 
precoce de 

casos. 

Alto: > 10% 

Médio: 5 a 9% 

Baixo: < 5% 

Proporção de casos 

novos de 

hanseníase com o 

grau de 

incapacidade física 

avaliado no 

diagnóstico. 

Numerador: casos novos de 

hanseníase com o grau de 

incapacidade física avaliado no 

diagnóstico, residentes em 

determinado local e detectados no 

ano da avaliação  

Denominador: casos novos de 

hanseníase residentes no mesmo 

local e diagnosticados no ano da 
avaliação. 

Fator de Multiplicação: 100  

Medir a 

qualidade do 

atendimento nos 

serviços e 

monitorar os 

resultados das 

ações do 

Programa.  

Bom: > 90% 

Regular: 75 a 89,9% 

Precário: < 75% 

Fonte: Ministério da Saúde - Portaria nº 3.125, de 07 de outubro de 2010.
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