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RESUMO

A hanseníase é considerada um importante problema de saúde pública
devido as altas taxas de incidências, principalmente em populações com
precárias condições socioeconômicas e higiênico sanitária, classificada
como uma doença negligenciada. O objetivo desse trabalho foi traçar o
perfil dos casos de hanseníase em menores de 15 anos, no Distrito
Sanitário (DS) VIII da cidade do Recife, no período de 2019 a 2020. Trata-
se de um estudo transversal, realizado com dados do Sistema de
Informação de Agravos e Notificação (SINAN). Nesse período, foram
notificados 73 (7,1)% casos de hanseníase no Recife, destes 15, no DS
VIII, correspondendo a 20,5 % dos casos, dez foram classificados como
Paucibacilares e cinco Multibacilares. Quando analisamos o indicador de
número de contatos registrados e examinados dos casos de hanseníase,
em menores de 15 anos, encontrou-se 39 (12,9%) contatos registrados,
onde apenas 24 (10,4%) contatos foram avaliados, sendo esse um
indicador de monitoramento importante para o controle da transmissão
ativa da doença. Quanto à avaliação do grau da incapacidade física no
diagnóstico, 14 casos foram classificados como grau zero e um como grau
I. Desse modo, a hanseníase é uma doença prevalente na população em
menores de 15 anos, essa hiperendemia evidencia a vulnerabilidade
desse território.
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 Fisioterapeuta - Coordenadora de Hanseníase DS VIII- Prefeitura do Recife, elifisio.lira@gmail.com
 Sanitarista- Coordenador da Vigilância Epidemiológica DS VIII - Prefeitura do Recife, rilvan@hotmail.com
 Enfermeira -Gerente do Distrito Sanitário VIII - Prefeitura do Recife, claudia.pereira@recife.pe.gov.br
 Enfermeira- Chefe de Divisão Atenção à Saúde DS VIII- Prefeitura do Recife, ludsu@hotmail.com
 Médica Veterinária - Chefe de Divisão Vigilância à Saúde DS VIII- Prefeitura do Recife , yslane.melo@gmail.com
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