
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: PROJETO AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DA HANSENÍASE NA POPULAÇÃO
COMUM E INDÍGENA NA REGIÃO DE COLÍDER-MT.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FARMÁCIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE COLIDERINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): IVONI PELOZATO SOARESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANDRE FELLIPE FREITAS RODRIGUESORIENTADOR(ES): 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

1 

 

Projeto: Avaliação da prevalência e incidência da hanseníase na população 

comum e indígena na região de Colíder-MT. 

1. RESUMO 

O objetivo do presente estudo será avaliar a incidência e prevalência de 

hanseníase, por meio do Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN), 

através do Escritório Regional de Saúde de Colíder/MT. Em população normal e 

indígena, conforme variáveis de sexo e faixa etária, no período de 2007 a 2012 da 

região de Colíder/MT. Pois diante de um importante problema de saúde pública há 

deficiência sobre dados no tocante à hanseníase na região de Colíder/MT. Já que o 

município de Colíder conta com o Distrito Sanitário Especial Indígena da Fundação 

Nacional de Saúde (MS/DSEI/FUNASA) Kayapó, o que totaliza mais de 5.030 

índios.(4) Porém, não foram encontrados estudos que avaliem incidência e 

prevalência nesta população.  

2. INTRODUÇÃO 

A hanseníase é conhecida como doença de Hansen ou lepra, causada por 

uma bactéria denominada Micobaterium leprae, infecciosa, crônica, que atinge 

pessoas de todas as idades.(1;5) Doença contagiante, que pode levar a mutilação de 

membros e ocasionar graves consequências dependendo do grau de evolução, 

gerando marginalização, reprovação e preconceito à pessoa portadora, pois a 

ausência de informação constitui um dos fatores responsáveis pela repercussão 

social e discriminação aos hansenianos.(1) 

Este agravo constitui no Brasil um problema sério de saúde pública e a 

Organização Mundial de Saúde estabelece metas e estratégias definidas para 

erradicar a hanseníase no mundo. Estudos apontam o Brasil como o segundo país 

no mundo com maior número de casos novos detectados, precedido apenas pela 

Índia.(3;4)   

3. OBJETIVOS 

GERAL 

Avaliar na região de Colíder/MT prevalência e incidência da hanseníase na 

população comum e indígena na região de Colíder-MT. 

ESPECÍFICO 
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O objetivo do estudo será avaliar a incidência e prevalência de hanseníase, 

por meio do Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN), através do 

Escritório Regional de Saúde de Colíder/MT. Em população normal e indígena, 

conforme variáveis de sexo e faixa etária, no período de 2007 a 2012 da região de 

Colíder/MT. 

4. METODOLOGIA 

Serão utilizados dados epidemiológicos (casos de hanseníase notificados 

entre os anos de 2007 a 2012) fornecidos pelo Escritório Regional de Saúde de 

Colíder através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Estes serão 

submetidos à análise estatística realizada pelo software GraphPad Prism® 5.0 (San 

Diego, CA, USA), com a adoção da estatística descritiva (média, desvio padrão, 

frequência simples, porcentagem). O nível de significância de 5% será considerado 

para todos os dados (p<0.05). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os dados disponíveis no SINAN permitem conhecer informações que 

subsidiam atividades de controle da doença. E para essa pesquisa a análise e 

discusão acontecerão após consentimento do CEP/UNEMAT. Pois diante de um 

importante problema de saúde pública há dados insuficientes em relação à 

hanseníase na região de Colíder/MT em população branca e não foram encontrados 

estudos que avaliem incidência e prevalência em população indígenas dessa 

mesma região. 

De acordo com os indicadores do Ministério da Saúde o Brasil vem 

avançando para eliminar a hanseníase. Aponta diminuição de 61,4% no coeficiente 

de prevalência de pacientes em tratamento, entre 2001 e 2011, passando de 3,99 

por 10 mil habitantes para 1,54. No mesmo período, o número de serviços com 

pessoas em tratamento de hanseníase cresceu 142%, de 3.895 unidades, em 2001, 

para 9.445, em 2011.(4)  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se com a análise do resultado dessa avaliação de incidência e 

prevalência de hanseníase, em população normal e indígena, conforme variáveis de 

sexo e faixa etária, no período de 2007 a 2012 da região de Colíder/MT, contribuir 

para colaborar para melhorias nos programas de prevenção da hanseníase. Quanto 

ao levantamento na população comum e indígena esperamos contribuir no tocante a 
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evidências de hanseníase nessa população com maior acometimento e incentivar as 

ações pertinentes ao combate desta moléstia. 

CRONOGRAMA 

AGO 

2013 

SET 

2013 

OUT 

2013 

NOV 

2013 

DEZ 

2013 

JAN/FEV 

2014 

Elaboração do Projeto e tramitação no CEP/UNEMAT             

Deferimento pelo CEP; Levantamento de dados SINAN             

Tabulação e análises estatísticas             

Discussão dos resultados e redação final             

Publicação dos resultados             
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