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Resumo: O presente trabalho trata-se de um levantamento de dados, desenvolvido no 
município de Santana do Ipanema, no estado de Alagoas, que abordou a incidência da 
infecção pelo bacilo Mycobacterium leprae, causador da Hanseníase. Enfocando no 
agravante número de casos da doença ocorridos do ano de 2007 até a presente data, assim 
como a verificação da forma de tratamento oferecido pelo município. Foram realizadas 
entrevistas não-estruturadas com profissionais especializados da Secretaria Municipal de 
Saúde, com a finalidade de coletar informações presentes neste trabalho, como a análise do 
controle da infecção originada pelo bacilo, tratamento utilizado e/ou fornecido pelo 
município e identificação de localidades com maior incidência. Sendo que neste último caso, 
foi possível constatar que em uma determinada rua da cidade houve um aumento 
significativo da proliferação do bacilo, onde consequentemente gerou maior número de 
pessoas afetadas pela doença. Desta forma, inferiu-se a necessidade de realizar estudos em 
volta da localidade e da ocorrência da infecção gerada. Sendo que já existem indícios de 
pesquisas a cerca do problema, mas por existir uma considerável dificuldade em relação às 
pesquisas para estudo, ainda não existem respostas concretas. Com referência ao 
tratamento, constatou-se que o município fornece aos pacientes um acompanhamento 
através do SUS- Sistema Único de Saúde, e medicação específica para cada caso e 
agravância. E em conformidade com os fatos em estudo pode-se expor que a consumação 
deste trabalho pode contribuir para o aprimoramento em volta dos estudos a respeito da 
doença como também a realização de autocuidado para Hanseníase de maneira satisfatória. 
 
Palavras-chave: Proliferação, doença, tratamento. 
 
 
Abstract: The present work it is a data collection developed in the municipality of Santana 
do Ipanema, Alagoas state, which addressed the incidence of infection by the bacillus 
Mycobacterium leprae, which causes leprosy. Focusing on aggravating number of cases of 
the disease occurred in the year 2006 to date, as well as verification of the form of 
treatment offered by the municipality. Unstructured interviews were conducted with 
specialized professionals Municipal Health Secretariat, with the purpose of collecting 
information in this work, as the analysis of the control of the infection caused by the 
bacillus, used and / or treatment provided by the municipality and identify locations with 
higher incidence. In the latter case, it was found that in a neighborhood of the town there 
was a significant increase in proliferation of the bacillus, which consequently generated the 
highest number of people affected by the disease. Thus, there is a need inferred for studies 
around the location and occurrence of the infection generated. Since there are already 
indications of research about the problem, but there is considerable difficulty regarding 
research to study, there are still no concrete answers. As for treatment, it was found that 
the municipality provides patients with a follow through sustainable Health System, and 
specific medication for each case and agravância. And in accordance with the facts under 
study can be exposed to the consummation of this work can contribute to the in back of the 
studies about the disease as well as the realization of self care for leprosy satisfactorily. 
 
Keyword: Proliferation, disease, treatment. 
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Introdução 

 

 A Hanseníase é uma infecção crônica altamente contagiosa, causada pelo bacilo 

Mycobactererium leprae, que vem afetando um grande número de moradores do município de 

Santana do Ipanema (dados da Secretaria Municipal de Saúde).  E com esse significativo aumento faz-

se necessária a realização de pesquisas para diagnosticar suas especificidades e as possibilidades de 

controle. 

      Quanto ao estudo do caso existe um relevante problema a respeito das causas de proliferação do 

bacilo Mycobacterium leprae em um determinado bairro, porém pela dificuldade de estudo ainda não 

existem pesquisas concretas em relação às causas dessa maior concentração de casos.  

        No município citado, a Hanseníase foi a doença com maior diagnóstico nos últimos sete anos, a 

sua incidência elevada é um caso preocupante já que é uma doença altamente contagiosa, e que irá 

elevar ainda mais o número de casos se não houver o devido controle. 

 

 

Objetivo geral 

 

 Verificar o quantitativo de casos diagnosticados da infecção pelo bacilo (mycobacterium 

leprae) causador da Hanseníase no município de Santana do Ipanema-Al, de 2007 até o ano corrente.  

 

 

Objetivos específicos  

 

• Analisar o controle da infecção originada pelo bacilo (mycobacterium leprae) causador da 

doença hanseníase, no município de Santana do Ipanema- AL; 

• Examinar o tratamento disponibilizado pelo o município através do SUS – Sistema Único de 

Saúde; 

• Constatar as das taxas de mortalidade no município pela infecção do bacilo (Mycobacterium 

leprae) de 2007 até 2014; 

• Quantidade de casos diagnosticados em pessoas com faixa etária menor de 18 anos; 

• Apontar as localidades do município com maior incidência da doença. 
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Base teórica  

 

JUNIOR,F. J. G.S; FERREIRA, R. D; ARAÚJO, O. D; CAMÊLO, S. M. A; NERY, I. S. Assistência de 

Enfermagem ao Portador de Hanseníase: Abordagem Transcultural. Revista brasileira de enfermagem; 

p. 03,04; Vol.61 no. Spe Brasília Nov. 2008;ISSN 0034-7167. 

 

A Hanseníase constitui uma doença infectocontagiosa crônica causada pelo Mycobacterium 

leprae. E caracteriza-se por uma evolução lenta, alta infectividade e baixa patogenicidade, 

manifestando-se, principalmente, através de sinais e sintomas dermatoneurológicos, variando em 

espectro entre dois pólos estáveis (tuberculóide e virchowiano), com formas intermediárias instáveis. 

Uma classificação operacional, para fins de tratamento, reúne os doentes em dois grupos: os 

paucibacilares e os multibacilares. É importante ressaltar que, de acordo com essa classificação, 

define-se o tratamento com a poliquimioterapia (PQT) estabelecida pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS)(5,6). 

 

 

ARAÚJO, M. G. Hanseníase no Brasil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical; p. 03; 

mai-jun, 2003. 

 

 Na hanseníase tuberculóide, a exacerbação da imunidade celular e a produção de citocinas 

pró-inflamatórias (IL-1 e TNF-alfa) impedem a proliferação bacilar, mas pode se tornar lesiva ao 

organismo, causando lesões cutâneas e neurais, pela ausência de fatores reguladores. Na hanseníase 

virchowiana, a produção dos antígenos PGL-1 e LAM pelo bacilo, no interior do macrófago, favorece o 

escape do mesmo à oxidação intramacrofágica, pois estes possuem função supressora da atividade do 

macrófago e favorecem a sua disseminação2. 

 

 

LASTÓRIA, J. C. ABREU, M. A. M. M. Hanseníase: diagnóstico e tratamento;  Dermatologia, 

Universidade Estadual Paulista, Botucatu, Hospital Regional e Universidade do Oeste Paulista, 

Presidente Prudente; p. 173; 2012. 

 

  As manifestações clínicas da hanseníase dependem mais da resposta imunocelular do 

hospedeiro ao Mycobacterium leprae que da capacidade de multiplicação bacilar. São precedidas por 

período de incubação longo, entre 2 e 10 anos. 

O grupo indeterminado caracteriza-se por máculas hipocrômicas apresentando ligeira 

diminuição da sensibilidade, sem espessamento neural. 
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Metodologia 

 

 Este estudo é uma pesquisa de campo denominada estudo de caso, classificada quanto a sua 

abordagem como quantitativa e de cunho exploratória. O tipo de amostragem foi não probabilística. 

Foram realizadas entrevistas com funcionários da Secretaria Municipal de Saúde os quais eram 

conhecedores dos temas a serem pesquisados. 

 Para realização da coleta de dados, inicialmente foi realizada uma entrevista não estruturada 

com Edilane dos Santos, componente do Núcleo de Promoção a Saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde da referida cidade, com intuito de adquirir informações sobre a Hanseníase como sua 

incidência, as formas de tratamento. Foram-nos fornecidos alguns registros sobre a doença que 

utilizamos no decorrer da pesquisa. 

 

 

Resultados e Discussão  

 

A partir da realização desta pesquisa foi possível verificar a quantidade de casos ocorridos da 

Hanseníase no município de Santana do Ipanema de Janeiro de 2007 a Agosto de 2014; verificando 

também o tratamento disponibilizado pelo município, assim como a constatação das taxas de 

mortalidade, faixa etária das pessoas infectadas e as localidades de maior incidência.  

 

 

Considerações Finais 

 

Com base nos resultados desta pesquisa, foi possível constatar que nos últimos sete anos 

ocorreram no municipio cerca de 3.247 casos de  Hanseníase, sendo que o ano de 2010 foi o de maior 

incidência da doença, com 1.409 casos em registro.   

Ao decorrer da realização das pesquisas  percebeu-se que um bairro de Santana do Ipanema 

foi diagnosticado como localidade de maior incidência da doença, sendo que a partir de informações 

coletadas na Secretaria Municipal de Saúde, não existem estudos a cerca dessa maior manifestação 

da doença.  
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