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RESUMO 

 

O presente estudo pretendeu analisar criticamente as informações contidas nas fichas do 

protocolo complementar de investigação diagnóstica dos casos de hanseníase em menores de 

15 anos (PCID < 15), nos municípios prioritários do estado do Rio de janeiro. 

Contextualizaram-se aspectos históricos e epidemiológicos, política pública, o sistema de 

informação de agravos de notificação, avaliação das incapacidades envolvendo a doença. Foi 

realizado estudo seccional descritivo e retrospectivo, utilizando análise estatística descritiva, a 

partir da avaliação das informações contidas nos registros dos casos de hanseníase feitos nos 

PCID <  15 nos anos de 2009 e 2010. Para análise da qualidade dos registros, foi analisada a 

completitude dos campos incluindo a consistência das informações de campos referentes à 

classificação operacional e número de lesões de pele, contidos nas 172 fichas incluídas no 

estudo. O percentual de preenchimento excelente, segundo os parâmetros do SINAN, ocorreu 

na grande maioria dos campos, sendo apenas 15,4% de campos com percentual de 

preenchimento regular. O estudo revelou, segundo o coeficiente de Kappa uma forte 

concordância (k = 0,76, p < 0,0001)  entre os campos número de lesões de pele e classificação 

operacional, com apenas 7%  de casos inconsistentes. Conclui-se que a análise destas fichas 

proporcionou um "retrato" da situação epidemiológica dos casos de hanseníase em menores 

de 15 anos nos municípios prioritários, no entanto uma vez mantido o PCID < 15 pelo 

Ministério da Saúde consideramos ser importante o aprimoramento das fragilidades 

observadas neste estudo. 

 

Palavras-chave: Hanseníase. Crianças. Adolescentes. Saúde pública. Epidemiologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to critically analyze the information contained in the files of the 

Additional Protocol to the diagnostic investigation of leprosy cases in children under 15 

years, in priority municipalities of the state of Rio de Janeiro. It contextualizes historical 

and epidemiological aspects, public policy, the information system of notification of diseases 

evaluation of, disabilities involving the disease. We conducted descriptive and 

retrospective cross-sectional study using descriptive statistics, based on the evaluation of the 

information contained in the records of leprosy cases registered in PCID <15 years in 2009 

and 2010. To analyze the quality of records, we analyzed the completeness 

of fields including the consistency of the information fields for operational classification and 

number of skin lesions, contained in 172 records included in the study. Excellent percentage 

of completion, according to the parameters of SINAN occurred in most fields, with only 

15.4% of fields with regular percentage of completion. The study revealed, according to 

the Kappa coefficient a strong concordance (k = 0.76, p <0.0001) between the fields number 

skin lesions and operational classification, with only 7% of cases inconsistent. It is 

concluded that the analysis of these records provides a "snapshot" of the epidemiological 

situation of cases of leprosy in children under 15 years in priority 

municipalities, however once the PCID <15 is maintained by the Ministry of Health it is 

important to consider the improvement of the weaknesses detected in this study. 

 

Keywords: Leprosy. Children. Adolescents. Public health. Epidemiology. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 A hanseníase é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma 

doença infecciosa crônica que continua sendo um problema de saúde pública, devido à sua 

magnitude e seu alto poder incapacitante, atingindo predominantemente a faixa etária 

economicamente ativa. É endêmica nas áreas em desenvolvimento, sendo causada pelo 

Mycobacterium leprae (BRASIL, 2011a). 

  A Bíblia faz referências à hanseníase, então denominada lepra há mais de 3000 anos 

em hieróglifos, no Egito antigo, datados de 1350 AC (EIDT, 2004).  

  Trata-se de uma doença cujo período de incubação é longo, podendo variar entre 2 a 7 

anos; no entanto, algumas referências citam  períodos mais curtos, de 7 meses, e também  

mais longos, de 10 anos. A hanseníase é menos freqüente em menores de 15 anos; contudo, 

em áreas mais endêmicas, a exposição precoce, em focos domiciliares, aumenta a incidência 

de casos nessa faixa etária (BRASIL, 2009). 

 A transmissão se dá entre pessoas onde a pessoa doente que apresenta a forma 

infectante da doença, denominada multibacilar – MB, estando sem tratamento, elimina os 

bacilos pelas vias aéreas superiores (secreções nasais, tosses e espirros), podendo transmití-los 

para outras pessoas suscetíveis. Como a maioria das pessoas tem capacidade imunológica de 

defesa eficaz contra o bacilo da hanseníase, poucas pessoas adoecem, apesar da alta 

infectividade da doença (BRASIL, 2011a). 

  Trata-se de uma doença de notificação compulsória em todo o Território Nacional, 

através da ficha de notificação e investigação do Sistema Nacional de Agravos de Notificação 

(SINAN) a qual deve ser preenchida pelos profissionais das unidades de saúde onde o 

paciente tenha sido diagnosticado. As pessoas que residem ou tenham residido com o doente 

de hanseníase nos últimos cinco anos são consideradas como contatos intradomiciliares (CID) 



16 

 

e devem ser avaliadas através do exame dermatoneurológico e receber orientações acerca do 

período de incubação, transmissão, sinais e sintomas precoces da hanseníase e avaliados 

quanto à necessidade da profilaxia pela vacina BCG (BRASIL, 2008b). 

 Como a situação de adoecimento em menores de quinze anos mostra a existência de 

focos ativos e recentes da doença, a investigação dos CID desta faixa etária deve ser realizada 

com especial atenção. (BRASIL, 2008c). 

  O diagnóstico de caso de hanseníase na Atenção Básica de Saúde é essencialmente 

clínico por meio do exame dermatoneurológico para identificar lesões ou áreas de pele com 

alterações de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos, compreendendo 

fibras sensitivas, motoras e/ou autonômicas (BRASIL, 2008c).  

  O  tratamento da hanseníase deve ser realizado na Unidade Básica de Saúde, seguindo 

esquema padronizado pelo Ministério da Saúde sugerido pela Organização Mundial de Saúde, 

denominado Poliquimioterapia (PQT) e seguindo a classificação operacional que divide os 

casos em paucibacilares e multibacilares. A PQT/OMS é apresentada em cartelas constituídas 

pela associação de três drogas: rifampicina, dapsona e clofazimina.  O tratamento para os 

casos paucibacilares é constituído por duas drogas, rifampicina e dapsona e o tratamento 

estará concluído com  seis (6) doses supervisionadas (seis cartelas) em até nove (9) meses. 

Casos MB recebem a cartela com três drogas (rifampicina, dapsona e clofazimina) e o 

tratamento estará concluído com  doze (12)  doses supervisionadas (12 cartelas) em até 

dezoito (18) meses. Existem cartelas específicas para crianças. Cada cartela contém uma dose 

do medicamento a ser administrada na Unidade de Saúde pelo profissional de saúde, 

denominada dose supervisionada, e as doses restantes a serem auto administradas em casa 

(BRASIL, 2008c).  

  Quando não diagnosticada precocemente e tratada de forma adequada, a hanseníase 

pode causar deformidades.  Estudo realizado por Flach et al. (2010), sobre uma série histórica 

de 2001 a 2009 dos casos de hanseníase em crianças e adolescentes no Estado do Rio de 

Janeiro demonstrou a existência de 23,4% de formas multibacilares (MB) que, apesar de não 

ter sido a forma clínica predominante no estudo, constitui-se na forma contagiante da doença. 

 Desde 2007 a detecção de casos novos em menores de 15 anos é considerada pelo 

Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) como principal indicador de 

monitoramento da endemia, com meta de redução dos casos novos nesta faixa etária de idade 

em 10% no país até 2011(BRASIL, 2008e). 

  Casos de hanseníase em crianças e adolescentes são preocupantes porque seu aumento 

é considerado um indicador de maior gravidade da endemia hansênica, uma vez que esses 
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casos têm relação com doença recente e focos de transmissão ativos. Portanto o 

acompanhamento epidemiológico dos casos nesta faixa etária é relevante para o controle da 

hanseníase (BRASIL, 2008e). 

  Foram notificados em 2009 mil ou mais casos da doença em dezesseis países no 

mundo. A Ásia foi responsável pela maior taxa de detecção, 9,39 casos/100.000 habitantes, 

seguida das Américas com 4,58/100.000 habitantes, sendo o Brasil responsável por 93% dos 

casos novos notificados neste continente, com 37.610 casos novos. O Brasil ocupa o 1º lugar 

em prevalência da hanseníase e o 2º lugar em número absoluto de casos no mundo, ficando 

atrás apenas da Índia. Ainda em 2009 os dados demonstraram um coeficiente de detecção em 

menores de 15 anos de 5,43/100.000 habitantes, parâmetro de endemia considerado muito alto 

pelo Ministério da Saúde, representando 8% dos casos novos da doença detectados a cada ano 

no País (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2010). 

  Por outro lado, o Programa Nacional de Controle da Hanseníase reconhece número 

excessivo de casos de hanseníase notificados em crianças devido ao diagnóstico incorreto, por 

erros na abordagem diferencial com outras doenças dermatológicas ou neurológicas, 

ressaltando que o correto diagnóstico é de fundamental importância sob todos os aspectos 

relacionados à epidemiologia (BRASIL, 2008e). 

  Assim, a vigilância epidemiológica dos casos da doença nesta faixa etária foi 

recomendada na Nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde de nº. 14/2008 que tratava 

da vigilância epidemiológica de casos de hanseníase em menores de 15 anos, com orientação 

do preenchimento do Protocolo Complementar de Investigação Diagnóstica de Casos de 

Hanseníase em Menores de 15 anos (PCID < 15) pelos profissionais das secretarias de saúde 

dos municípios em todo território nacional, complementando as informações contidas na ficha 

de notificação obrigatória no SINAN, para validação dos casos de hanseníase em menores de 

15 anos (BRASIL, 2008e). 

  Nesta nota técnica foi recomendada a implantação de um fluxo complementar de 

vigilância dos casos de hanseníase em menores de 15 anos com objetivos de: Aumentar a 

acurácia diagnóstica através do PCID < 15 complementando a ficha de notificação do 

SINAN, facilitando a confirmação e investigação do caso. Objetivava também intensificar a 

investigação epidemiológica com a realização de exame dermatoneurológico de todos os 

contatos intradomiciliares de todo caso novo de hanseníase detectado na faixa etária de 0 a 14 

anos e identificar as áreas onde as populações estão mais expostas a fontes de contágio 

concentradas, para uma atuação mais ostensiva visando a identificar e tratar casos, 
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diminuindo a prevalência oculta e rompendo a cadeia de transmissão da doença (BRASIL, 

2008e).  

  A recomendação do preenchimento do PCID < 15 também está descrita nas diretrizes 

contidas na portaria do Ministério da Saúde n. 3.125, de 7 de outubro de 2010, contendo 

informações acerca do fluxo de encaminhamento destas fichas, as quais foram sendo 

encaminhadas desde 2009 à Gerência de Dermatologia Sanitária da Secretaria de Estado de 

Saúde do Rio de Janeiro (BRASIL, 2010).  

  Uma análise preliminar das fichas PCID < 15, foi realizada pelo MS e encaminhada 

em maio de 2010 à Gerência de Dermatologia Sanitária da SES-RJ. Esta análise mostrou que 

na base de dados estadual do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN-

Hanseníase) referente ao ano de 2009 constavam 109 casos novos distribuídos nesta faixa 

etária, nos diversos municípios do Rio de Janeiro e encaminhamento de apenas 35 (32,11%) 

PCID < 15. 

  A partir desta análise realizada pelo MS, a Gerência de Dermatologia Sanitária da 

SES-RJ intensificou o monitoramento dos registros do PCID < 15, através de solicitação, já 

iniciada em 2009, do envio das cópias destas fichas por todos os coordenadores dos 

programas municipais do Rio de Janeiro, seja por fax, sedex ou escaneadas e enviadas por 

meio eletrônico. 

  O encaminhamento das informações solicitadas pela Gerência de Dermatologia 

Sanitária da SES-RJ às coordenações dos programas de controle de hanseníase dos 92 

municípios do Estado do Rio de Janeiro faz parte das estratégias desta Gerência e dentre elas 

a implementação de um sistema de retro-alimentação da análise dos protocolos com as 

equipes nos diferentes níveis administrativos, objetivando a tomada de decisões. Então, 

alinhando minha experiência como enfermeira com formação em saúde pública que atuou em 

Programas de Saúde da Família (PSF), em algumas unidades no município de São Gonçalo no 

Rio de Janeiro, pude observar as dificuldades para o cumprimento de ações referentes ao 

encaminhamento das informações tanto da hanseníase quanto dos demais agravos, bem como 

de respostas dos níveis hierárquicos superiores, dos dados referentes às informações dos 

diversos agravos. 

  Atualmente, como enfermeira da Gerência de Dermatologia Sanitária, onde funciona o 

programa estadual de controle da hanseníase no Estado do Rio de Janeiro, despertei o 

interesse em desenvolver pesquisa para diminuir a lacuna em relação a informação de dados 

importantes sobre a hanseníase, colhidos a partir do nível local de atuação e posterior retro-

alimentação  destes dados, como contribuição para a decisão das ações a serem realizadas por 
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estes profissionais, dados estes necessários para a qualidade no atendimento aos portadores da 

hanseníase.  

  A oportunidade em realizar este desejo me foi apresentada através do Mestrado em 

Ciências do Cuidado em Saúde da Universidade Federal Fluminense, onde pude inserir o 

presente estudo na linha de pesquisa intitulada "Cuidados coletivos em saúde nos seus 

processos educativos e gestão", por se tratar de estudo de grupos populacionais prioritários 

para as ações de controle da hanseníase.  

  A análise descritiva de um banco de dados da hanseníase pode auxiliar a área técnica a 

conhecer o perfil dos casos diagnosticados antecipando possíveis problemas que o paciente 

poderá ter no curso do tratamento ou após a alta, e tendências no perfil epidemiológico do 

agravo (BRASIL, 2011b). 

  Considerando-se o PCID < 15 como um instrumento de validação diagnóstica dos 

casos de hanseníase em menores de 15 anos e que uma base de dados de boa qualidade deve 

ser completa e fidedigna aos dados originais registrados nas unidades de saúde, sem 

duplicidades, com seus campos totalmente preenchidos e consistentes, torna-se necessário 

realizar análises de completitude e consistência dos mesmos, a partir do desenvolvimento de 

estudos e pesquisas especiais (BRASIL, 2008b). 

 

1.2 OBJETO DO ESTUDO  

 

  O objeto de estudo é a análise do protocolo complementar de investigação diagnóstica 

dos casos de hanseníase em menores de 15 anos. 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar criticamente as informações contidas nas fichas do protocolo complementar - 

PCID < 15, nos municípios prioritários do estado do Rio de janeiro, nos anos de 2009 e 2010. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar análise da completitude e da consistência dos campos das fichas para 

validação do diagnóstico de hanseníase nos menores de 15 anos; 

 Descrever as características epidemiológicas dos menores de 15 anos com 

hanseníase através das fichas PCID < 15. 
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1.5 RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES 

 

  A oportunidade de se desenvolver esta pesquisa parece ser ao mesmo tempo essencial, 

relevante e pertinente, para avaliar a qualidade e validação do preenchimento da ficha através 

da análise da consistência e da completitude, para, com isso, propor melhorias do instrumento 

PCID < 15. 

  O preenchimento deste instrumento é recomendado pelo MS em todo o território 

nacional, complementando as informações contidas no SINAN. Nesse sentido este estudo 

permite a realização da análise crítica de questões de importância epidemiológica e contribui 

com ações voltadas para o diagnóstico, análise e monitoramento dos casos da doença nesta 

faixa etária, junto aos programas municipais, estadual e nacional, o que despertou a nossa 

motivação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA HANSENÍASE 

 

  A hanseníase foi durante muito tempo considerada incurável, mutiladora, com 

isolamento compulsório dos pacientes em hospital ou albergue, também chamados de 

leprosários. Em 1874, um jovem e notável médico norueguês, denominado Gerhard Henrik 

Armauer Hansen, descobriu o agente etiológico da hanseníase ao realizar exame do material 

das lesões de pacientes e descobriu os bacilos que foram denominados Mycobacterium leprae 

(EIDT, 2004 apud FOSS, 1999; GOMES, 2000). 

  No Brasil, os primeiros casos da doença datam de 1600, na cidade do Rio de Janeiro, 

onde em janeiro de 1741 foi elaborado um “Regulamento de Profilaxia da Lepra”, incluindo 

medidas de isolamento compulsório, sendo criado o primeiro Lazareto, local destinado a 

abrigar os doentes do mal de Lázaro, lazarentos ou leprosos (BRASIL, 1989; SOUZA-

ARAÚJO, 1958). 

  Em relação ao isolamento compulsório, o Hospital Colônia do Curupaiti, localizado no 

município do Rio de Janeiro e atualmente designado como Instituto Estadual de Dermatologia 

Sanitária, funcionava como leprosário, desde o ano de 1928, sendo um dos primeiros hospitais 

de lepra sob o controle do estado, tornando-se à época um centro de referência nacional para o 

tratamento da doença.  Atendia a demanda da comunidade residente nos bairros de 

Jacarepaguá e Barra da Tijuca, mantendo ainda nos dias atuais uma área asilar de ex- 

pacientes sequelados que foram excluídos socialmente nas décadas de 1940 e 1950 

(MOREIRA, 2003). 

  Também no estado do Rio de Janeiro, a Colônia Tavares de Macedo foi inaugurada 

em 1936 e era chamada de “a cidade dos leprosos”, com estrutura de uma verdadeira cidade, 

com delegacia, comércio, cinema, igrejas;  passou a ser chamada Hospital Estadual Tavares 

de Macedo após a introdução da poliquimioterapia, não sendo necessário o isolamento. No 
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entanto este hospital mantém até os dias atuais, em regime asilar, os antigos pacientes com 

seqüelas da doença (MACIEL, 2011). 

  Segundo Meyer (2010), com as mudanças radicais na abordagem da hanseníase, 

derivadas do entendimento de sua etiologia, do aparecimento de terapêutica eficaz e da 

humanização do atendimento, os leprosários sofreram profundas alterações.  

  Maciel (2007) reforça e destaca os avanços da indústria químicofarmacêutica e o 

emprego da sulfona no final da década de 1940 nos infectados internados, demonstrando aos 

pesquisadores que o isolamento não era a maneira ideal de tratamento. 

  Em 1962, o Ministério da Saúde aprovou um decreto com normas técnicas especiais 

onde foi revogada a lei da segregação obrigatória. No entanto o retorno dos pacientes ao 

convívio social foi bastante difícil, devido às precárias condições sócio econômicas e aos 

isolamentos sociais e familiares a que os pacientes estavam submetidos (MACIEL, 2011).  

  A substituição do termo lepra por hanseníase ocorreu, no Brasil, na tentativa de livrar 

a doença do estigma inerente ao termo, fortemente vinculado ao preconceito social. Na década 

de 1970 aboliu-se oficialmente, no país, o uso da palavra lepra, passando a ser designada 

como “hanseníase” (MACIEL, 2011).  

  A estratégia do tratamento em regime ambulatorial, concebida nos anos de 1980 e 

recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), combinava três drogas: Dapsona, 

Clofazimina e Rifampicina que se constituíam em um esquema terapêutico denominado 

poliquimioterapia (PQT), realizado sem a necessidade da internação hospitalar, em regime 

ambulatorial permitindo o tratamento mais próximo de sua residência e aumentando a adesão 

ao tratamento (CAVALIÉRE; RAIMUNDO, 2007). 

  

2.2 HANSENÍASE COMO POLÍTICA PÚBLICA 

 

           No Brasil, o documento “Mais saúde: direito de todos: 2008 – 2011” do Ministério da 

Saúde, afirma que o Sistema Único de Saúde (SUS) constitui um projeto social único no 

conjunto dos países em desenvolvimento, cujos princípios de universalidade, integralidade e 

eqüidade estão firmados na Carta Magna do País de 1988, norteando as ações propostas. Em 

que pesem as dificuldades históricas e estruturais de implementação de um projeto de tal 

envergadura, o SUS já ocupa de fato um espaço importante na sociedade e na percepção dos 

direitos de cidadania, espaço este que vai muito além da retórica e do terreno das intenções 

(BRASIL, 2008a). 
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           Neste sentido, o Programa Nacional de Controle da Hanseníase aponta como eixos de 

intervenção as diretrizes, as medidas e as metas prioritárias. As medidas apresentadas são 

estruturadas por eixos que permitem articular a dimensão econômica e a dimensão social da 

saúde. As diretrizes operacionais estabelecidas na Política Nacional de Controle da 

Hanseníase se constituem da vigilância epidemiológica, do monitoramento e avaliação, da 

atenção integral, comunicação e educação e da pesquisa, que fazem interfaces operacionais e 

políticas, convergindo para a construção de um sistema de saúde universal que se associa a 

um padrão de desenvolvimento nacional voltado para a qualidade de vida de seus cidadãos em 

suas múltiplas dimensões (BRASIL, 2011a).  

            Em 2010, a OMS junto com o MS publicaram a Estratégia Global Aprimorada para 

Redução Adicional da Carga da Hanseníase, para o período de 2011 a 2015, que contém as 

“diretrizes operacionais atualizadas” com sugestões práticas, baseadas em conhecimento 

profissional, para implementação das atividades de campo. Conforme descrito neste 

documento, estas práticas devem ser executadas em toda a rede de atenção primária do SUS, 

garantindo assistência integral aos portadores de hanseníase, além da atenção especializada 

em unidades de referência ambulatorial e em unidades hospitalares, quando necessário, 

devido ao potencial incapacitante da doença. O desafio atual contido neste documento é o de 

assegurar que todas as pessoas afetadas pela hanseníase, independente de onde morem, 

tenham igual oportunidade de serem diagnosticadas e tratadas com competência 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2010). 

            A preocupação com o atendimento aos portadores de hanseníase foi enfatizada para os 

menores de 15 anos com a doença quando, em 2007, o Programa Nacional de Controle da 

Hanseníase (PNCH) do Ministério da Saúde (MS), publicou a nota técnica nº 010/2007, 

considerando o coeficiente de detecção em menores de 15 anos como o principal indicador 

epidemiológico do controle da hanseníase por expressar a força de transmissão recente e sua 

tendência (BRASIL, 2007).  

  O monitoramento destas ações é de responsabilidade da Secretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS) do MS e das Secretarias Estaduais de Saúde (SES), junto às Secretarias 

Municipais de Saúde (SMS) (BRASIL, 2007). 

  Para o monitoramento das ações de controle da hanseníase em crianças, foi publicado 

pelo Ministério da Saúde, em 2008, documento que tratava da vigilância epidemiológica dos 

casos da doença em menores de 15 anos, através da Nota técnica nº 14/2008. Este documento 

orienta o preenchimento do Protocolo Complementar de Investigação Diagnóstica de Casos 

de Hanseníase em Menores de 15 anos (PCID < 15) pelos profissionais das secretarias de 
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saúde dos municípios, devendo ser aplicado em todos os casos de diagnóstico em crianças, 

uma vez que, nesta faixa etária, o diagnóstico de hanseníase exige um exame criterioso, 

devido à dificuldade de aplicação e interpretação dos testes de sensibilidade (BRASIL, 

2008e). 

  A portaria 3.125, de 7 de outubro de 2010 aprova as diretrizes para vigilância e 

controle da hanseníase com a finalidade de orientar  os gestores e profissionais dos serviços 

de saúde quanto ao fortalecimento  das ações de vigilância epidemiológica da hanseníase, 

bem como a organização da rede de atenção integral e promoção da saúde com base na 

comunicação, educação e mobilização social e a assistência integral aos portadores deste 

agravo. O  modelo de intervenção adotado nesta portaria é baseado: no diagnóstico precoce, 

que é essencialmente clínico – epidemiológico, através do exame dermatoneurológico e dos 

testes de sensibilidade; no tratamento oportuno de todos os casos diagnosticados; na 

prevenção e tratamento de incapacidades; e na vigilância de contatos intradomiciliares, 

constando nesta portaria instrumentos destinados à implementação destas ações de controle 

(BRASIL, 2010). 

           Dentre os princípios e diretrizes instituídos na lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, 

propõe-se a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 

governo, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, além da 

regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Por conseguinte são traçadas as 

atribuições e competências da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Dentre as 

atribuições comuns encontram-se a definição das instâncias e mecanismos de controle, 

avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde, acompanhamento, avaliação e 

divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. Em relação às 

atribuições, compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde - SUS, acompanhar, 

controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde - SUS, coordenar e, em 

caráter suplementar executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, estabelecer 

normas em caráter suplementar para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde, 

dentre outros (BRASIL, 1990).  

  O Programa Mais Saúde: Direito de Todos parte da premissa de que é necessária uma 

grande articulação do Governo Federal com os Estados e Municípios para a Promoção da 

Saúde, mediante a convergência de um amplo conjunto de políticas econômicas e sociais. O 

Eixo Promoção perpassa os demais eixos do programa, uma vez que articula saúde e 

desenvolvimento, devendo ter uma presença marcante em todos os campos de intervenção 

(BRASIL, 2008a). 
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  Este programa tem como objetivo qualificar e ampliar a rede de serviços de atenção 

básica, garantindo de forma compartilhada com Estados e Municípios, a expansão e a 

sustentabilidade financeira para a estratégia de saúde da família, cobrindo a população usuária 

do SUS de forma integrada aos projetos sociais do governo federal (BRASIL, 2008a). 

  Para atender aos objetivos deste programa, a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) 

define diversas atribuições para os gerentes estadual, regional e municipal dos programas de 

agravos, entre as quais se encontram o planejamento, a organização, o acompanhamento e a 

avaliação das ações dos programas de agravos, nos diversos níveis hierárquicos de decisão 

administrativa (BRASIL, 2008a). 

   A avaliação dos resultados alcançados relacionados aos objetivos dos Planos de Ação 

também faz parte das atribuições nos diversos níveis hierárquicos. Estes planos são estratégias 

gerenciais, que deverão ser elaborados de forma integrada e pactuada, para um período de um 

ano e quatro anos. Para que isto ocorra, recomenda-se a implantação de um sistema de 

acompanhamento e supervisão, além da retroalimentação da análise e dos resultados, com a 

equipe e níveis administrativos, objetivando a tomada de decisão (BRASIL, 2008a). 

  Em relatório de gestão de 2009-2010, disponibilizado em meio eletrônico em 2011 

pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Hanseníase (CGPNCH) 

ressalta-se a visão de que em 2030 haja um Brasil com uma sociedade mobilizada, com baixo 

risco de adoecer de hanseníase, livre do estigma e preconceito e que casos em menores de 15 

anos sejam esporádicos (BRASIL, 2011b). 

 

2.3 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA HANSENÍASE 

 

          Segundo a OMS, em 2009, 141 países no mundo possuíam casos da doença, totalizando 

244.796 casos de hanseníase. Neste mesmo ano, 16 países no mundo notificaram mil ou mais 

casos novos de hanseníase. O Brasil, de acordo com estudo de tendência realizado por Penna 

(2010), continua sendo o segundo país no mundo em número de casos novos (37.610 casos).  

Este estudo mostra tendência decrescente para as séries temporais de coeficiente de detecção 

no período de 1990 a 2008. Porém, observa-se neste mesmo período oscilação deste indicador 

entre um mínimo de 20,0/100.000 habitantes em 1990 e um máximo de 29,4/100.000 

habitantes em 2003, com classificação “muito alta” segundo os parâmetros oficiais e 

patamares muito elevados ainda nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

 Na portaria do MS, nº 3.125, de 7 de outubro de 2010, consta o coeficiente de 

detecção como um indicador recomendado no documento da Programação das Ações de 
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Vigilância em Saúde (PAVS), que permite o monitoramento e avaliação da endemia. O 

coeficiente de detecção anual de casos novos de hanseníase em menores de 15 anos de idade 

mede a força da morbidade, magnitude e perfil epidemiológico da doença (BRASIL, 2010).       

            Em relação aos casos de hanseníase em menores de 15 anos, o Brasil manteve o 

coeficiente de detecção no período compreendido entre 2001 a 2009 com parâmetros do 

Ministério da Saúde considerados “muito altos”, variando entre 7,93/100.000 habitantes em 

2003, valor mais alto encontrado e 5,43/100.000 habitantes em 2009, valor mais baixo 

encontrado. Apesar de ter havido redução no coeficiente de detecção em menores de 15 anos, 

esta ainda é inferior à meta definida, pelo Brasil, de redução do coeficiente de detecção em 

menores de 15 anos de 10% até 2011 (BRASIL, 2010).   

 Os dados demonstram para o estado do Rio de Janeiro a sua posição de segundo lugar 

na detecção de casos em relação à região Sudeste e, quando comparado aos demais estados do 

país, sua classificação fica em nono lugar dentre os que apresentam menor coeficiente de 

detecção tanto na população geral quanto na população de menores de 15 anos, com 

parâmetro considerado alto nesta faixa etária (BRASIL, 2008f). 

            Observamos no gráfico 1 a  curva da série histórica dos coeficientes de detecção em 

menores de 15 anos no estado do Rio de Janeiro no período de 2001 a 2010, o coeficiente de 

detecção sofreu uma visível queda em seus valores ao longo dos anos. Em 2001 o coeficiente 

foi de 5,94/100.000 habitantes, o mais alto do período analisado.  Após uma fase inicial de 

queda e elevação, a partir de 2004 este indicador passa a apresentar queda progressiva, 

atingindo 2,9 casos novos por 100.000 habitantes em 2008 e discreta elevação nos anos de 

2009, com 3 casos novos por 100.000 habitantes e 2010 com 3,5 casos novos por 100.000 

habitantes, sendo estes 2  últimos valores ainda considerados altos pelos parâmetros do 

Ministério da Saúde (FLACH et al., 2010). 

 

 Gráfico 1 - Coeficiente de detecção de hanseníase nos menores de 15 anos. RJ, 2001 a 2010. 
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Fonte: Sistema Nacional de Agravos de Notificação – SINAN 

Nota: Banco de Dados Estadual do ano de 2010. * Coeficiente por 100.000 habitantes. 

 

2.4 AVALIAÇÃO DAS INCAPACIDADES FÍSICAS EM MENORES DE 15 ANOS COM 

HANSENÍASE 

 

 Nas diretrizes para vigilância, atenção e controle da hanseníase, publicadas na portaria 

3.125, de 7 de outubro de 2010 pelo Ministério da Saúde, o modelo de intervenção para o 

controle da endemia é baseado no diagnóstico precoce, tratamento oportuno de todos os casos 

diagnosticados, prevenção e tratamento de incapacidades e vigilância dos contatos 

domiciliares (BRASIL, 2010). 

  Para o monitoramento e avaliação da força de morbidade, magnitude e perfil 

epidemiológico da hanseníase é utilizado, dentre outros, o indicador “Proporção de casos de 

hanseníase com grau 2 de incapacidade física no momento do diagnóstico, entre os casos 

novos detectados e avaliados no ano” com parâmetros de interpretação definidos como Alto: 

> 10%, Médio: 5 a 9,99% e Baixo: < 5% (BRASIL, 2008b, 2010). 

  Entre 2001 e 2009, esse indicador apresentou uma redução de 14,0% para 12,7% dos 

casos novos de hanseníase com grau 2 de incapacidade, com a maior redução ocorrida 

principalmente nos últimos anos (BRASIL. 2010). 
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  Segundo Suárez e Lombardi (1997), apesar da grande maioria dos pacientes de 

hanseníase não apresentarem incapacidades no início da doença, a percentagem de pacientes 

diagnosticados com algum grau de incapacidade pode ser considerada como diagnóstico 

tardio, representando população de doentes que deixaram de ser detectados na fase inicial da 

doença. 

            A avaliação do grau de incapacidade física no diagnóstico é fundamental para o 

planejamento de ações de prevenção de incapacidades e para a obtenção de indicadores 

epidemiológicos que possibilitam a análise da efetividade das ações de detecção precoce de 

casos, podendo indicar a existência de casos não diagnosticados na população (BRASIL, 

2008d). 

  Para este procedimento de avaliação do grau de incapacidade é recomendada a 

utilização de monofilamentos de Semmes-Weinstein, também denominados estesiômetros 

(figura 1) que se constituem de seis monofilamentos de nylon que correspondem a pesos que 

variam entre 0,05g; 0,2g; 2g; 4g; 10g; e 300g (BRASIL, 2008d). 

 

Figura 1 - Estesiômetro – Monofilamentos de Semmes-Weinstein 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de prevenção de incapacidades. 3. ed. rev. e ampl. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2008. p. 60. (Série A. Normas e Manuais Técnicos - Cadernos de prevenção e reabilitação 

em hanseníase; n. 1). 

 

  Os monofilamentos são utilizados nos pontos de avaliação de sensibilidade (figura 2) 

em mãos e pés; é ainda utilizado o fio dental sem sabor para os olhos (BRASIL, 2008d). 

 

Figura 2 – Pontos de testagem em relação à sensibilidade 
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Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de prevenção de incapacidades. 3. ed. rev. e ampl. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2008. p. 61. (Série A. Normas e Manuais Técnicos - Cadernos de prevenção e reabilitação 

em hanseníase; n. 1). 

 

  O formulário para avaliação do grau de incapacidade física (Anexo 9.1) deve ser 

preenchido de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde (BRASIL, 2008d). 

  A ficha complementar PCID < 15 (Anexos 9.2 e 9.3) contém, no campo 23, 

informações para avaliação da incapacidade física das crianças no momento do diagnóstico, 

conforme o modelo preconizado pelo MS, o qual é subdividido pelos locais de avaliação: 

olhos, mãos e pés (direitos e esquerdos) e graus de incapacidade encontrados: grau zero, grau 

um e grau dois. É importante que o profissional de saúde responsável pela realização deste 

procedimento seja capacitado de acordo com as determinações do Ministério da Saúde para a 

correta avaliação do grau de incapacidade (BRASIL, 2008d). 

 

2.5 O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO – SINAN NET – 

HANSENÍASE 

 

  O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN NET HANSENÍASE 

(Anexo 9.4) tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente 

pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo, para apoiar processos 

de investigação e de análise das informações sobre doenças de notificação compulsória.  Foi 

implantado no país de forma gradual, a partir de 1993. No nível nacional, a Secretaria de 

Vigilância à Saúde processa e consolida os dados enviados pelas secretarias estaduais de 

saúde (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2008).  



30 

 

  O Sistema de Informação de Agravos de Notificação, para a notificação e 

acompanhamento dos casos de hanseníase, faz parte das rotinas dos profissionais envolvidos 

no programa de controle da endemia hansênica, constituindo-se em um importante 

instrumento, utilizado para monitorar a hanseníase (BRASIL, 2008b).  

  Através da análise da qualidade do banco do SINAN, incluindo a análise da 

completitude e da consistência de dados, é possível quantificar e qualificar os dados 

epidemiológicos e operacionais, fornecendo informações para o controle da doença (BRASIL, 

2008b). 

  A alimentação dos dados/informações de hanseníase no SINAN é feita através do 

boletim de acompanhamento de casos o qual  deve ser encaminhado pela unidade de saúde, ao 

final de cada mês, ao nível hierárquico superior, informatizado, contendo as seguintes 

informações: data do último comparecimento, classificação operacional atual, esquema 

terapêutico atual, número de doses de PQT/OMS administradas, episódio reacional durante o 

tratamento, número de contatos examinados e, em caso de saída, tipo da mesma, data e o grau 

incapacidade na alta por cura. A saída por “abandono” deverá ser informada quando o doente, 

que ainda não concluiu o tratamento, não compareceu ao serviço de saúde nos últimos 12 

meses, independente da classificação operacional (BRASIL, 2008b). 

  De acordo com o Relatório de Gestão da Coordenação Geral do Programa nacional de 

Controle da Hanseníase (CGPNCH) referente ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 

2010, o Brasil tem realizado várias ações para o controle da doença, dentre elas, a vigilância 

epidemiológica através do monitoramento e análise de informações, acompanhamento 

sistemático das rotinas do SINAN, incluindo a vigilância da detecção de casos em menores de 

15 anos, através do acompanhamento do Protocolo Complementar de Investigação 

Diagnóstica de casos de hanseníase em menores de 15 anos (BRASIL, 2011b). 

  O monitoramento e avaliação da hanseníase também utilizam para monitoramento o 

indicador epidemiológico de menores de 15 anos denominado Coeficiente de detecção anual 

de casos novos na população de 0 a 14 anos por 100.000 habitantes para um determinado ano 

e tem como objetivo medir a força da transmissão recente da endemia e sua tendência. A 

interpretação deste indicador é realizada através dos seguintes parâmetros: Baixo 

(<0,50/100.000 hab); Médio (0,50 a 2,49/100.000 hab); Alto (2,50 a 4,99/100.000 hab); Muito 

alto (5,00 a 9,99/100.000 hab); Hiperendêmico (>ou= 10,00/100;000 hab) (BRASIL, 2008b). 

  Como método do cálculo deste indicador, no numerador é calculado o número de 

casos novos em menores de 15 anos residentes em determinado local e diagnosticados no ano 
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de avaliação, e no denominador é registrada a população de 0 a 14 anos no mesmo local e 

período, utilizando-se, como fator de numeração, 100.000 (BRASIL, 2008b). 

 

2.6 OS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE ACORDO 

COM A GDS/SES/RJ 

 

  O estado do Rio de Janeiro foi incluído pelo Grupo de Apoio à Vigilância 

Epidemiológica em Hanseníase (GRAVEH), como estado prioritário para assessoramento nas 

ações de vigilância epidemiológica em hanseníase e no processo de descentralização das 

ações de controle, com ênfase à integração da atenção em saúde, ao exame de contatos para 

identificação imediata de fontes de infecção e detecção precoce de casos (BRASIL, 2011b). 

  Um dos critérios utilizados para a inclusão desses estados prioritários ao GRAVEH foi 

o coeficiente de detecção em menores de 15 anos. As atividades definidas por esse grupo 

foram: levantamento situacional do estado e capital em relação à vigilância epidemiológica 

das ações de controle da hanseníase, além de trabalho conjunto com profissionais do estado 

para crítica de preenchimento dos campos, consistência e análise de duplicidade da base de 

dados do SINAN/hanseníase (BRASIL, 2011b). 

  O estado do Rio de Janeiro possui 92 municípios e, dentre esses, 21 municípios 

(22,8%), foram considerados prioritários para as ações de controle da endemia pela Gerência 

de Dermatologia Sanitária da SES-RJ (informação verbal)
1
. 

  Para considerar um município como prioritário, esta Gerência estabeleceu os seguintes 

critérios: 

 Municípios com registro no SINAN/hanseníase de pelo menos um caso de 

hanseníase em menores de 15 anos e/ou; 

 Coeficiente de detecção alto, segundo os critérios do Ministério da Saúde e/ou; 

 Municípios com ações programáticas precárias para o controle da endemia. 

O censo demográfico do IBGE do ano de 2010 apresenta a população total residente no 

Rio de Janeiro de 15.989.929 habitantes, sendo a população de residentes nos municípios 

prioritários de 12.128.198 habitantes, o que corresponde a 75,8% da população total residente 

no Rio de Janeiro. Esses dados representam um percentual expressivo de pessoas residindo 

em municípios prioritários para as ações de controle da endemia hansênica, necessitando, por 

                                            
1
 Informação repassada verbalmente por Kédman Trindade Mello, Coordenadora da Gerência de Dermatologia 

Sanitária do Estado do Rio de Janeiro (GDS/SES). 
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parte dos gestores de saúde, de uma maior atenção para a prevenção e controle da hanseníase 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

O quadro 1  apresenta a relação dos municípios prioritários no estado do Rio de Janeiro 

e situação epidemiológica referente ao número de casos novos, coeficiente de detecção em 

menores de 15 anos e parâmetros de endemia  nos anos de  2009 e 2010. O município do Rio 

de Janeiro, apesar de concentrar o maior número absoluto de casos da doença nos anos de 

2009 e 2010, é também o município mais populoso. Isto se reflete no coeficiente de detecção, 

pois este indicador leva em conta o total de casos novos em relação à população residente na 

área. 

Os municípios de Maricá, Paracambi, Queimados e Rio Bonito não apresentaram casos 

novos da doença na faixa etária de 0 a 14 anos, no ano de 2009 e/ou 2010, portanto o 

coeficiente de detecção foi zero, o que não impediu que fossem considerados municípios 

prioritários pelos critérios considerados pela Gerência de Dermatologia Sanitária da SES - RJ. 

O estado do Rio de Janeiro apresenta casos notificados em cerca de 90% dos seus 92 

municípios e no período de estudo realizado por Valle et al. (2011), sobre a situação da 

hanseníase no estado do Rio de janeiro no período de 2001 a 2009, observou-se uma maior 

oscilação da notificação de casos em municípios de baixa endemicidade. 

 

Quadro 1 – Casos novos de hanseníase e coeficiente de detecção por 100.00 habitantes em 

menores de 15 anos nos municípios prioritários do RJ. Anos 2009 e 2010. 
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Municípios

CN  CD < 15 Parâmetros CN  CD  < 15 Parâmetros

Araruama 7 26,44 Hiperendêmico 1 3,93 Alto

 Belford Roxo 5 3,65 Alto 3 2,57 Alto

Campos dos Goytacazes 9 8,79 Muito alto 6 5,59 Muito alto

Duque de Caxias 12 5,23 Muito alto 17 8,27 Muito alto

Guapimirim 1 7,76 Muito alto 1 7,85 Muito alto

Itaboraí 5 8,51 Muito alto 3 5,88 Muito alto

Itaguaí 3 10,66 Hiperendêmico 1 3,74 Alto

Japeri 8 27,42 Hiperendêmico 2 8,07 Muito alto

Magé 4 6,2 Muito alto 2 3,56 Alto

Maricá 3 11,27 Hiperendêmico 0 0

Mesquita 2 4,32 Alto 2 5,24 Muito alto

Nova Iguaçu 6 2,64 Médio 9 4,72 Alto

Paracambi 1 10,29 Hiperendêmico 0 0

Parati 1 10,21 Hiperendêmico 2 20,9 Hiperendêmico

Queimados 2 5,19 Muito alto 0 0

Resende 1 3,29 Médio 2 7,61 Muito alto

Rio Bonito 0 0 0 0

Rio de Janeiro 29 2,25 Médio 40 3,26 Alto

São Gonçalo 3 1,37 Médio 5 2,42 Médio

São João de Meriti 2 1,73 Médio 8 7,65 Muito alto

Volta Redonda 3 5,39 Muito alto 1 1,97 Médio

2009 2010

 

Fonte: SINAN. Banco estadual da GDS – SES-RJ 

CD = Coeficiente de detecção     CN = Casos novos 

 

  O quadro 1 apresentou o declínio em relação aos níveis de endemia, do ano de 2009 

para o ano de 2010, uma vez que em 2009, 6 municípios apresentavam parâmetros de 

hiperendemia (Araruama, Itaguaí, Japeri, Maricá, Paracambi e Parati) e, em 2010, apenas 1 

município ainda apresentava níveis de hiperendemia (Parati).  

  Observamos também que 11 municípios apresentaram resultados entre baixa e média 

endemia, porém foram também considerados prioritários por não possuírem ações 

programáticas efetivas, segundo a avaliação da Gerência de Dermatologia Sanitária da SES-

RJ. Foram encontrados ainda 14 (66,66%) municípios em 2010 com parâmetros de endemia 

alto e muito alto, além de 1 (4,76%) município considerado hiperendêmico.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 TIPOS DE ESTUDO E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

  Trata-se de um estudo seccional descritivo e retrospectivo, utilizando análise 

estatística descritiva, a partir da avaliação das informações contidas nos registros dos casos de 

hanseníase feitos nos PCID < 15 nos municípios prioritários do Estado do Rio de Janeiro, em 

2009 e 2010.  

  Será feita também uma análise crítica do protocolo e do preenchimento das respectivas 

fichas. 

  As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população [...], dentre as pesquisas descritivas, salientam-se aquelas que têm 

como objetivos estudar as características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo [...] 

(GIL, 2008). De acordo com Trivinos (1987, p. 110), "o estudo descritivo pretende descrever 

‘com exatidão’ os fatos e fenômenos de determinada realidade".  

 

3.2. CAMPO DE ESTUDO 

 

  O estudo foi realizado no âmbito da Gerência de Dermatologia Sanitária onde são 

desenvolvidas as ações do Programa Estadual de Controle da Hanseníase. 

  Este programa está diretamente vinculado à Superintendência de Vigilância 

Epidemiológica e Ambiental, ligado à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e tem 

como princípios norteadores de sua ação as intervenções constantes e continuadas, com 

missão de planejar, coordenar, implantar, implementar, estimular, acompanhar e avaliar as 
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ações de vigilância da saúde, que contribuem para que os municípios do Estado do Rio de 

Janeiro mantenham a endemia hansênica sob controle adequado
2
 (VALLE et al. 2011).  

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO E PERÍODO DE ESTUDO 

 

        A população de estudo foi composta pelos registros contidos nas 172 fichas PCID < 15 

no período compreendido entre 2009 e 2010 encaminhados pelas SMS dos municípios 

prioritários à GDS/SES-RJ até 05/08/2011. 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL DE COLETA DE DADOS: FONTE DOS 

DADOS SECUNDÁRIOS – O PROTOCOLO COMPLEMENTAR DE INVESTIGAÇÃO 

DIAGNÓSTICA EM MENORES DE 15 ANOS (PCID < 15) 

 

  O “Protocolo Complementar de Investigação Diagnóstica de Casos de Hanseníase em 

Menores de 15 Anos” – PCID - < 15 (Anexos 9.1 e 9.2) foi recomendado pelo PNCH, na nota 

técnica nº 14/2008 e na Portaria n. 3.125 de 07 de outubro de 2010 em 2010. O 

preenchimento do PCID < 15 (Anexos 9.1 e 9.2) deve ser realizado nas unidades de saúde dos 

municípios, durante o atendimento de um caso suspeito de hanseníase na faixa etária entre 0 a 

14 anos; no entanto, este preenchimento não exclui a necessidade de notificação do caso de 

hanseníase no SINAN. O preenchimento deste protocolo complementar permite um exame 

mais criterioso nesta clientela, com o objetivo de minimizar erros diagnósticos, sendo 

portanto considerado importante para a validação dos casos notificados no SINAN. Diante da 

confirmação do caso, o protocolo deverá ser remetido à Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), com a ficha de notificação do SINAN-Hanseníase, anexando cópia no prontuário do 

paciente (BRASIL, 2010).  

  As SMS, mediante a análise do PCID <15 (Anexos 9.1 e 9.2), encaminhada pela 

unidade de saúde, devem avaliar a necessidade de promover a investigação/validação do caso 

ou de referenciá-lo para serviços com profissionais mais experientes em âmbito 

regional/estadual, para confirmação do diagnóstico. Após análise das fichas, as SMS devem 

remetê-las às Secretarias Estaduais de Saúde (SES), quando solicitadas, e as Secretarias 

Estaduais de Saúde, por sua vez, ao identificarem o caso no sistema de informação, devem 

                                            
2
 Informação obtida através de quadro afixado na sala da Coordenadora da Gerência de Dermatologia Sanitária 

do Estado do Rio de Janeiro (GDS/SES) em 2011, situado a rua México 28, sala 408 – Centro – RJ. 
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confirmar com as Secretarias Municipais ou Regionais de Saúde correspondentes o 

preenchimento do PCID <15 (Anexos 9.1 e 9.2), ou solicitar cópia do mesmo, quando 

necessário, para avaliarem a necessidade de confirmação diagnóstica, ficando à disposição da 

Coordenação do Programa Nacional de Controle da Hanseníase quando solicitadas (BRASIL, 

2008e). 

         O monitoramento das fichas dos protocolos de menores de 15 anos enviadas à 

Gerência de Dermatologia Sanitária da SES-RJ faz parte das estratégias de vigilância de 

notificação recomendadas pelo Programa Nacional de Controle da Hanseníase, através da 

verificação da fidedignidade das informações relatadas nestas fichas, da verificação do grau 

de preenchimento (completo ou não) do protocolo PCID < 15 (Anexos 9.1 e 9.2) e da 

verificação quanto à priorização na realização do exame dos comunicantes nesta faixa etária 

(BRASIL, 2008e).  

  Este protocolo PCID < 15 (Anexos 9.1 e 9.2) contém 27 campos na frente. Os campos 

de 1 a 15 contêm informações sobre a identificação, dados sócio demográficos, início do 

aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, informações sobre comunicantes. Os campos 

de 16 a 22 contêm informações sobre o exame dermatológico, o campo 23 permite o registro 

da avaliação do grau de incapacidade física e os campos 24 a 27 se referem ao diagnóstico do 

caso. O verso do PCID < 15 (Anexo 9.2) contém o fluxograma da vigilância epidemiológica 

dos casos de hanseníase em menores de 15 anos. 

 

3.5 COLETA DOS DADOS 

 

          Foram utilizados dados secundários contidos nos PCID < 15, onde as informações 

obtidas foram registradas e organizadas em um formulário norteador denominado 

"Instrumento de coleta de dados dos PCID < 15” (Apêndice 8.1) para lançamento manual das 

variáveis das fichas na plataforma Microsoft Office Excel, Windows, 2007 e posterior 

estruturação de um banco de dados. 

   Gil (2008, p.146) destaca que  

as pesquisas que utilizam fontes documentais para coleta de dados são capazes de 

proporcionar ao pesquisador dados em quantidade e qualidade suficiente [...], a 

pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 

analítico, como, por exemplo, os documentos oficiais.  

 

  Segundo Gil (2008), na pesquisa documental os dados são obtidos de maneira indireta, 

que tomam a forma de documentos [...] sendo considerados documentos não apenas os 
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escritos utilizados para esclarecer determinada coisa, mas qualquer objeto que possa 

contribuir para investigação de determinado fato ou fenômeno.  

  Os dados do banco do programa Excel foram transferidos para o software estatístico 

SAS
®
 System, versão 8 (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina) para processamento da 

análise estatística. 

  A coleta de dados das fichas PCID < 15 ocorreu entre os meses de janeiro a agosto de 

2011.  

  Os campos das fichas PCID < 15 foram agrupados, para melhor compreensão da 

completitude, da consistência e caracterização epidemiológica, em 4 categorias denominadas: 

Identificação, História Clínica – Epidemiológica, Avaliação do Grau de Incapacidade e 

Diagnóstico. 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

  Para análise da qualidade dos registros, foi analisada a completitude dos campos 

incluindo a consistência das informações de campos referentes à classificação operacional e 

número de lesões de pele. 

  Segundo orientações sobre análise da qualidade dos registros dos relatórios, contidas 

no SINAN 2008, uma base de dados de boa qualidade deve ser completa, ou seja, conter todos 

os casos diagnosticados; e deve ser fidedigna aos dados originais registrados nas unidades de 

saúde, demonstrando confiabilidade, sem duplicidades e tendo seus campos preenchidos de 

forma consistente (BRASIL, 2008b). 

  A avaliação da completitude dos registros deve levar em conta o grau de 

preenchimento do campo em termos percentuais e a avaliação da consistência leva em conta a 

coerência entre as categorias assinaladas em dois campos relacionados, em termos percentuais 

(BRASIL, 2008b). 

  O preenchimento completo do Protocolo Complementar de Investigação Diagnóstica - 

PCID < 15 é recomendado na nota técnica do PNCH/MS  nº 14, sendo um importante 

instrumento de avaliação diagnóstica dos casos de hanseníase em menores de 15 anos 

(BRASIL, 2008e).  

  Estas fichas deverão ser preenchidas juntamente com a ficha de notificação do 

SINAN, nos casos confirmados da doença. 
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  Para a análise da consistência será verificado a coerência entre o total de casos 

confirmados da doença em menores de 15 anos notificados no SINAN e total de fichas PCID 

< 15 encaminhadas à Gerência de Dermatologia Sanitária, no mesmo ano de notificação.  

  De acordo com recomendações do MS, espera-se que 100% dos casos notificados no 

SINAN em menores de 15 anos tenham o preenchimento da ficha complementar para 

validação diagnóstica - PCID <15 (BRASIL, 2008b). 

  Antes do início da análise das fichas do PCID < 15, foi realizada uma consulta no 

SINAN visando identificar o número de casos novos de hanseníase em menores de 15 anos 

nos anos de 2009 e 2010, residentes nos municípios prioritários, para comparação com o total 

de fichas PCID < 15 (Anexo 9.1) encaminhadas até o prazo estabelecido para inclusão dos 

dados neste estudo, que foi 05 de agosto de 2011. 

  Foram analisados os dados de 21 municípios considerados prioritários no Rio de 

Janeiro com um total de 172 casos, correspondendo a 172 fichas. 

  A análise descritiva apresentou sob forma de tabelas os dados observados, expressos 

através de freqüência (n) e percentual (%). 

  A consistência entre campos foi testada pelo coeficiente de concordância de Kappa 

(k). O critério de determinação de significância foi o nível de 5%. 

  A análise estatística foi processada pelo software estatístico SAS
®
 System, versão 8 

(SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina). 

 

3.7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

  Na análise inicial, em 35 (21,73%) fichas, na sua versão inicial, não constava o campo 

sexo, sendo necessário, por vezes, recorrer ao registro geral do SINAN - hanseníase, para 

identificação desta variável.  Posteriormente, uma nova versão do protocolo foi 

disponibilizada para download, com a inclusão deste campo. 

  Algumas fichas continham informações nominais ao invés de numéricas, como por 

exemplo, quando foi informado o número de lesões de pele como “múltiplos”, ao invés do 

registro do quantitativo das lesões.  

  Por não existir prazo determinado para o envio das fichas para a GDS/SES-RJ, não 

foram incluídas no estudo aquelas fichas que chegaram após o período pré-estabelecido para a 

coleta dos dados, sendo a análise feita por recorte temporal.  

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 
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  A pesquisa não ofereceu risco para os sujeitos da pesquisa, pois a mesma teve como 

base para coleta das informações um formulário para coleta de dados secundários, não 

levando em consideração a identificação nominal dos pacientes. 

 Quanto aos benefícios, acredita-se que irá contribuir para a melhoria da análise das 

fichas do PCID < 15, levando a um maior conhecimento sobre a população de menores de 15 

anos (crianças e adolescentes) atingida pela hanseníase nos municípios prioritários do Estado 

do Rio de Janeiro. Em atendimento à Resolução 196/96 do CNS, a presente pesquisa foi 

submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina e do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, com registro de Protocolo (Anexo 9.5) 235/10, CAAE: 

4714.0.000.258-10 em 01/10/2010. Vale ressaltar o total apoio de toda a equipe da Gerência 

de Dermatologia Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde, para a concretização deste 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

   

  O preenchimento completo das fichas do Protocolo Complementar de Investigação 

Diagnóstica (PCID < 15) é recomendado na Nota técnica nº 14 do PNCH/MS, sendo um 

importante instrumento de avaliação diagnóstica dos casos de hanseníase em menores de 15 

anos (BRASIL, 2008e). 

  Estas fichas deverão ser preenchidas juntamente com a ficha de notificação do 

SINAN, nos casos confirmados da doença para validação dos dados, por conter informações 

adicionais que podem levar à conclusão ou não do diagnóstico da hanseníase em crianças, 

sendo, portanto de grande importância o preenchimento das mesmas em sua totalidade e por 

ocasião do diagnóstico (BRASIL, 2008e). 

 

4.1 ANÁLISE DA FREQÜÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS FICHAS PCID < 15 EM 

RELAÇÃO À NOTIFICAÇÃO NO SINAN  

 

  Os casos novos de hanseníase em menores de 15 anos, nos anos de 2009 e 2010, 

notificados no SINAN, totalizaram 217 pacientes oriundos dos municípios prioritários. 

  Deste total, foram incluídos para análise neste estudo 172 (79,2%) casos que 

corresponderam ao total de registros dos PCID < 15, diagnosticados nestes mesmos anos e 

encaminhados à Gerência de Dermatologia Sanitária, até a data de 05 de agosto de 2011, 

constituindo-se na amostra deste estudo. 

  O PNCH/MS recomenda que 100% dos casos de hanseníase em menores de 15 anos, 

notificados no SINAN, tenham seus correspondentes PCID < 15 preenchidos, sendo portanto 

o percentual encontrado neste estudo considerado abaixo do esperado pelos parâmetros 

oficiais (BRASIL, 2008e). 

  O coeficiente de detecção em menores de 15 anos é considerado um indicador de 

monitoramento e avaliação da hanseníase, que mede a força da transmissão recente da 
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endemia e sua tendência. No Rio de Janeiro os coeficientes de detecção nesta faixa etária 

foram, de 3,2/100.000 habitantes em 2009 e 3,5/100.000 habitantes em 2010, ambos 

considerados altos segundo os parâmetros oficiais (BRASIL, 2008b).  

  Em 2009, foram notificados no SINAN 112 casos da doença nesta faixa etária sendo 

que deste total, apenas 80 (71,4%) fichas PCID < 15 foram encaminhadas, restando no 

registro ativo, 32 (28,5%) fichas PCID < 15 que não haviam sido enviadas ou foram enviadas 

em data posterior à data estipulada como critério de inclusão para o estudo. 

  Em 2010 foram notificados no SINAN 105 casos da doença em menores de 15 anos, 

sendo que desse total, 90 (85,7%) fichas PCID < 15 foram encaminhadas, restando no registro 

ativo, 15 (14,2%) fichas PCID < 15 que não haviam sido enviadas ou foram enviadas em data 

posterior à data estipulada como critério de inclusão para o estudo, com incremento de 14,3% 

em relação ao ano anterior. 

  O número de casos novos de hanseníase em menores de 15 anos, notificados através 

das fichas PCID < 15, dos municípios prioritários, diminuiu do ano de 2009 para 2010. No 

entanto o monitoramento deve ser incentivado em busca do diagnóstico precoce para 

prevenção das deformidades e tratamento oportuno dos casos.  

  Baixa adesão de encaminhamento das fichas PCID < 15 foi encontrada nos dois anos 

do estudo (2009 e 2010), podendo indicar desconhecimento do fluxo de encaminhamento, 

problemas operacionais e administrativos relacionados à produção de dados, refletindo-se na 

inadequação do PCID < 15 como instrumento de validação diagnóstica dos casos de 

hanseníase em menores de 15 anos. 

  Cumpre observar, preliminarmente, que nenhuma das 172 fichas encaminhadas à GDS 

até a data limite deste estudo continha todos os campos preenchidos. 

 

4.2 DISTRIBUIÇÃO DAS FICHAS SEGUNDO MÊS DE ENCAMINHAMENTO 

 

  O fluxo de envio dos protocolos complementares foi irregular ao longo dos anos de 

2009 e 2010. Entretanto, para fins deste estudo, estabeleceu-se o prazo limite de inclusão dos 

casos para as fichas encaminhadas à GDS-SESRJ, até agosto de 2011.  

  Os dados foram organizados segundo o mês de encaminhamento para os anos de 2009 

e 2010. Foram analisadas 170 fichas sendo descartadas duas fichas por não haver nas mesmas 

o registro do mês ou ano de inclusão (tabela 1). 
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Tabela 1 - Distribuição das fichas PCID < 15 por mês de encaminhamento em relação aos 

anos 2009 e 2010. Municípios prioritários/RJ. 

Mês 

 

         2009          2010       Total/mês 

n % n % n % 

Janeiro 5 6,3 6 6,7 11 6,5 

Fevereiro 5 6,3 10 11,1 15 8,8 

Março 5 6,3 3 3,3 8 4,7 

Abril 6 7,5 4 4,4 10 5,9 

Maio 5 6,3 10 11,1 15 8,8 

Junho 2 2,5 6 6,7 8 4,7 

Julho 7 8,8 8 8,9 15 8,8 

Agosto 14 17,5 12 13,3 26 15,3 

Setembro 13 16,3 6 6,7 19 11,2 

Outubro 3 3,8 16 17,8 19 11,2 

Novembro 5 6,3 3 3,3 8 4,7 

Dezembro 10 12,5 6 6,7 16 9,4 

1° semestre 28 35,0 39 43,3 67 39,4 

2° semestre 52 65,0 51 56,7 103 60,6 

Total 80 47,1 * 90 52,9 * 170     100 

Fonte: Autor, 2011. 

* Distribuição relativa do ano de inclusão em relação ao total da amostra analisada (n= 170).   

 

      Os dados da tabela 1 revelaram para 2009 o envio de 80 fichas PCID < 15 para a 

GDS-SES/RJ, com predomínio do envio das mesmas no segundo semestre, com 52 (65%) 

fichas em relação ao primeiro semestre. Verificou-se que o mesmo ocorreu no ano de 2010 

uma vez que também houve um maior quantitativo de envio das fichas PCID < 15 no segundo 

semestre, com total de 51 (56,7%) fichas PCID < 15. Somando-se os dois anos foram 

recebidas 170 fichas PCID < 15, sendo a maioria enviada no segundo semestre com 103 

(60,6%) fichas recebidas. 

         Por ser a hanseníase uma doença crônica, sua notificação nem sempre ocorre no 

momento em que o diagnóstico ocorreu, podendo haver uma demora desde o momento do 

atendimento do caso até a notificação do mesmo, o que ocasiona fluxo de notificação mais 

lento, apesar das exigências da GDS- SES - RJ. O preenchimento do PCID < 15 deveria 

ocorrer simultaneamente à notificação no SINAN, por ocasião do diagnóstico do caso.  

          O descompasso entre o diagnóstico do caso, sua notificação no SINAN e o envio do 

PCID < 15 descaracteriza o objetivo do MS de utilização deste instrumento como validação 

do caso e como informação complementar aos dados do SINAN. 
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4.3 ANÁLISE DA COMPLETITUDE NO PREENCHIMENTO DA FICHA PCID < 15 

 

           Para a verificação da completitude das informações, ou seja, do seu preenchimento 

completo ou não, foi realizada análise dos campos não preenchidos, destacados como campos 

vazios ("missing").  

          Os dados de missing representam um importante problema no momento de analisar os 

bancos de dados, porque podem significar desconhecimento técnico, falta de treinamento do 

profissional responsável pelo preenchimento das fichas, displicência ou, simplesmente, um 

dado considerado negativo. 

          Estes campos foram analisados em relação ao percentual dos campos com maior 

porcentagem de não registros (“missing”). Levou-se em conta, preliminarmente, a 

consideração de que, na categoria de análise denominada "Avaliação do grau de 

incapacidade", os campos não preenchidos não significam “missings” e sim a ausência da 

avaliação de incapacidade; por outro  lado podem significar que a avaliação não foi feita ou 

não foi anotada. 

          Tais dados foram disponibilizados em tabelas e realizada a análise de proporção de 

preenchimento dos campos. 

           A interpretação dos resultados foi realizada de acordo com a classificação de 

completitude indicada pelo SINAN, conforme abaixo (OLIVEIRA et al., 2009): 

Excelente: igual ou superior a 90%; Regular: 70% a 89% e Baixa: abaixo de 70%  

        A distribuição das fichas do PCID < 15 segundo a completitude no preenchimento foi 

classificada em três tópicos denominados: Análise da completitude no preenchimento dos 

campos da categoria Identificação (Tabela 2); Análise da completitude no preenchimento dos 

campos da categoria História Clínica-Epidemiológica (Tabela 3) e Análise da completitude no 

preenchimento dos campos da categoria Diagnóstico (Tabela 4). 

 

4.3.1 Análise da completitude no preenchimento dos campos da categoria Identificação 

 

           Na categoria “Identificação” encontram-se as informações dos campos de 1 a 11 da 

ficha, os quais apresentam as variáveis: unidade de saúde, município, unidade federativa, 

nome do paciente, nome da mãe, prontuário, data do nascimento, idade, sexo, município de 

residência e tempo de residência. Optou-se pela análise da completitude dos campos desta 

categoria (tabela 2). 
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Tabela 2 - Análise da completitude dos 14 campos da categoria identificação. Menores de 15 

anos. 2009 e 2010. Municípios prioritários/RJ. 

             

                   Campo 

     Preenchido                       Em branco  

Parâmetro  nº %       nº       % 

Ano de notificação 170 98,8 2 1,2 excelente 

Mês de notificação 171 99,4 1 0,6 excelente 

C1- Unidade 158 91,9     14 8,1 excelente 

C2- Município de notificação 172    100 0       0 excelente 

C3- UF da unidade de saúde 172    100 0       0 excelente 

C4- Nome do paciente 172    100 0       0 excelente 

C5- Prontuário 130 75,6     42     24,4 regular 

C6- Nome da mãe 171  99,4 1 0,6 excelente 

C7- Data de nascimento 166   96,5 6 3,5 excelente 

C8- Idade (anos) 169  98,3 3 1,7 excelente 

Sexo 170    98,8 2 1,2 excelente 

C9- Município de residência 157  91,3     15 8,7 excelente 

C10- UF do município de 

residência 

172     100 0       0 excelente 

C11- Tempo de residência (anos) 131 76,2     41 23,8 regular 

Fonte: Autor, 2011. 

   

  Na categoria Identificação, a grande maioria dos campos apresentou índice de 

preenchimento acima de 90%, considerados excelentes; Apenas os campos prontuário e 

tempo de residência tiveram índices de preenchimento considerados regulares, de acordo com 

os parâmetros oficiais, com percentuais de 75,6% e 76,2% respectivamente.  

           O prontuário do paciente tem sido a principal fonte de informações e pode se 

relacionar com a qualidade do atendimento do serviço de saúde através do registro no mesmo. 

De acordo com a Resolução nº 1.638/2002 do Conselho Federal de Medicina, o prontuário é 

definido como: 

Trata-se de um documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais 

e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a 

saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, 

que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a 

continuidade da assistência prestada ao indivíduo (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 2002, p. 184). 

 



45 

 

  Dada a importância do registro indicativo do prontuário, conclui-se ser de grande 

relevância o preenchimento deste campo.  

  A ausência do preenchimento do campo “prontuário”, entretanto, pode significar uma 

ausência de numeração para os prontuários nos municípios ou nas unidades de saúde, e não a 

ausência do prontuário, em si. Mesmo assim, é importante ressaltar que o correto registro do 

prontuário, favorece uma análise mais ampla do cuidado prestado, permitindo o 

seqüenciamento do caso e evolução clínica do mesmo. 

  Munhoz Jr., Fontes e Meirelles (1997) observaram em estudo, que havia registro 

inadequado das informações dos pacientes em mais da metade dos prontuários analisados, 

avaliando o Programa de controle da hanseníase no Mato Grosso do Sul. 

  Um estudo sobre a avaliação da qualidade do prontuário do paciente na atenção básica, 

no Rio de Janeiro, indicou o baixo registro da data de abertura nos prontuários analisados que 

impediu a identificação dos prontuários abertos recentemente (VASCONCELLOS; GRIBEL; 

MORAES, 2008).  

  Em relação à informação do tempo de residência, contribui para a vigilância 

epidemiológica dos contatos intradomiciliares para descoberta de casos entre aqueles que 

convivem ou conviveram com o doente e suas possíveis fontes de infecção (BRASIL, 2010; 

MATOS et al., 1999). 

          O tempo de residência no município pode apontar ser um caso autóctone ou não, 

definindo de onde veio a doença naquele município. Deste modo, pode contribuir para a 

indicação de ampliação das atividades de vigilância epidemiológica através da busca de casos 

na comunidade, por exemplo, reforçando a necessidade de educação em saúde com palestras 

educativas em escolas ou outras instituições, no caso de doença autóctone, além de maior 

integração com outras unidades de saúde da família. 

 

4.3.2 Análise da completitude no preenchimento dos campos da categoria História 

Clínica-Epidemiológica 

 

  Nesta categoria encontram-se as informações contidas nos campos 12 a 21  da ficha 

contendo as variáveis: tempo de surgimento dos primeiros sinais e sintomas, tratamento 

anterior para a sintomatologia atual, pessoas com problemas de pele na família + quantidade 

de pessoas com problemas de pele na família, existe ou existiram doentes com hanseníase na 

família + quantidade de doentes com hanseníase na família, número de lesões de pele, tipos 

de lesões de pele, cicatriz de BCG, áreas com rarefação de pêlos, nervos acometidos, teste de 
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histamina, localização das lesões e nervos acometidos.  Nesta categoria optou-se por 

realizar uma análise da completitude e consistência dos campos, e complementar a 

caracterização epidemiológica dos casos. A análise da completitude dos campos desta 

categoria encontra-se representada na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Análise da completitude dos 13 campos da categoria História Clínica 

Epidemiológica. Menores de 15 anos. Anos: 2009 e 2010. Municípios prioritários/RJ. 

             

                   Campo 

     Preenchido                       Em branco   

Parâmetro  nº % nº % 

C12- Primeiros sinais e sintomas 

 

162 94,2 10 5,8 excelente 

C13- Tratamento anterior 

 

164 95,3 8 4,7 excelente 

C13a- Diagnóstico anterior 

 

155 90,1 17 9,9 excelente 

C14- Problemas de pele na família 

 

159 92,4 13 7,6 excelente 

C14a- Quantas pessoas da família 

com problemas de pele 

151 87,8 21 12,2 regular 

C15- Hanseníase na família 

 

169 98,3 3 1,7 excelente 

C15a- Quantas pessoas da família 

com hanseníase 

162 94,2  10 5,8 excelente 

C16- Número de lesões da pele 160 93,0 12 7,0 excelente 

C17- Tipo/característica 

discriminada 

164 95,3 8 4,7 excelente 

C18- Cicatriz de BCG 

 

141 82,0 31 18,0 regular 

C19- Rarefação de pelo 

 

167 97,1 5 2,9 excelente 

C20- Nervos acometidos 

 

157 91,3 15 8,7 excelente 

C21- Teste de histamina 164 95,3 8 4,7 excelente 

 Fonte: Autor, 2011 

 

           Essa categoria apresentou índice geral de preenchimento dos campos considerados 

excelentes segundo os parâmetros do MS (> 90%), em 11 (84,6%) campos do PCID < 15.  
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          Estes resultados indicam comprometimento do profissional de saúde, excelência na 

realização do exame dermatoneurológico com conseqüente acerto na classificação operacional 

e alocação na poliquimioterapia.  

  Em relação aos campos: número de pessoas da família com problemas de pele e 

Cicatriz de BCG os índices de preenchimentos foram considerados regulares (70% a 89%) 

pelos parâmetros oficiais, com resultados de 87,8% e 82,0% respectivamente. 

           A diminuição no percentual do preenchimento do campo C14a que se refere à 

quantidade de pessoas da família com problemas de pele pode estar relacionada a questões de 

ocultamento e estigma da doença, as quais são citadas no estudo publicado por Baialardi 

(2007).  

           Neste estudo é apresentado um relato de experiência em um grupo com pessoas 

portadoras de hanseníase, cujo objetivo geral foi o de trabalhar os sentimentos e percepções 

que envolvem o doente de hanseníase, como o medo, o preconceito e o sentimento de 

exclusão. Nos depoimentos, alguns participantes demonstram considerarem-se merecedores 

de castigo divino por terem contraído hanseníase, e considerar a moléstia como uma praga ou 

doença maldita.  

  Neste estudo os participantes informaram que ocultam o diagnóstico devido ao fato da 

hanseníase ser uma doença que desperta pânico, quando identificada como lepra pelo grupo 

social (BAIALARDI, 2007). 

          De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil a hanseníase é comumente associada 

a deformidade física, que é apontada como um fator fundamental do medo e da rejeição do 

doente pelo seu grupo social (BRASIL, 1989). 

  As questões do estigma e ocultamento da doença, levantadas no estudo de Baialardi 

(2007), são ratificados pelo reconhecimento, pelo Ministério da Saúde, da realidade dos 

portadores da hanseníase em relação ao medo e à rejeição social devido à deformidade física 

que pode estar associada à doença, sendo provável que este campo com índice de 

completitude considerado regular no estudo possa ter suas justificativas pautadas nesta 

realidade.  

  A tabela 3 representou também um índice de completitude regular (70% a 89%) para o 

campo C18 que se refere a cicatriz de BCG com 141 (82%) de itens preenchidos. 

           Duppré (1998) em seu estudo sobre a efetividade do BCG-ID em comunicantes de 

pacientes com as formas multibacilares da hanseníase, refere a vacina de BCG  como uma das 

alternativas possíveis na profilaxia da hanseníase, conferindo eficácia protetora associada com 
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a presença de uma ou mais cicatrizes de BCG em 58%, indicando a sua importância na 

avaliação do caso.  

 

4.3.3 Análise da completitude no preenchimento dos campos da categoria Diagnóstico 

 

          Nesta categoria encontram-se as informações sobre a confirmação do diagnóstico, 

contidas nos campos 24 a 27 da ficha, contendo as variáveis: confirmação do caso como 

hanseníase, classificação operacional em paucibacilar ou multibacilar, nome do profissional e 

data do preenchimento do registro do PCID < 15.  

  Optou-se por realizar uma análise da completitude e consistência e caracterização 

epidemiológica dos dados de acordo com a tabela 4. 

 

Tabela 4 - Análise da completitude dos 6 campos da categoria Diagnóstico. Menores de 15 

anos. Anos: 2009 e 2010. Municípios prioritários/RJ. 

             

                   Campo 

        Preenchido             Em branco  

Parâmetro  nº %      nº       % 

C24- Hanseníase confirmada 167 97,1 5 2,9 excelente 

C25a- Data do diagnóstico 168 97,7 4 2,3 excelente 

C25b- Classificação Operacional 167 97,1 5 2,9 excelente 

C26a- Nome do profissional 172    100 0 0 excelente 

  C26b- CRM do profissional  167 97,1 5 2,9 excelente 

C27- Data do protocolo 158 91,9     14 8,1 excelente 

Fonte: Autor, 2011 

  

  O índice de completitude dos campos, nesta categoria, foi considerado excelente 

(acima de 90%), demonstrando compromisso dos profissionais em relação ao fechamento do 

preenchimento da ficha e a validação do diagnóstico, estando de acordo com as propostas do 

MS. 

 

4.3.4 Considerações sobre a categoria Avaliação do Grau de Incapacidade Física 

 

  Nesta categoria encontram-se as informações contidas no campo 23 da ficha PCID < 

15, sobre a avaliação do grau de incapacidade: grau zero, grau um e grau dois, nas variáveis: 

olho direito, olho esquerdo, mão direita, mão esquerda, pé direito e pé esquerdo. 
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  Optou-se por realizar uma caracterização epidemiológica dos dados de acordo com o 

grau de incapacidade física no momento do diagnóstico, ou seja, no momento da realização 

do preenchimento das fichas.  

          A prevenção das incapacidades físicas faz parte das várias ações contidas no PNCH, a 

ser realizada nos diversos níveis de atenção: local, municipal, estadual e nacional (BRASIL, 

2010). 

  Na análise dos registros do campo 23 das fichas PCID < 15, observaram-se itens de 

respostas em branco. Este tipo de resposta pode ter três  interpretações: que não foram 

encontradas incapacidades físicas; que  o exame foi realizado, mas não foi preenchido no 

PCID < 15;  ou que o exame não foi realizado.  Portanto, não foi feita análise de completitude 

deste campo. 

  Sobre a possibilidade de não avaliação do grau de incapacidade física, pode-se inferir 

que os profissionais que não realizaram este procedimento, não o fizeram por 

desconhecimento da técnica, uma vez que é necessária a capacitação para a avaliação do grau 

de incapacidade física.  

  Esta capacitação dos profissionais de saúde deve ser contínua, considerando-se a alta 

rotatividade destes profissionais no Programa de Saúde da Família e nas unidades básicas de 

saúde (MOREIRA, 2003).  

  A importância da realização desta atividade de avaliação do grau de incapacidade 

física no diagnóstico é documentada em nota técnica da Gerência de Dermatologia Sanitária 

(2008) que trata dos indicadores de saúde de hanseníase no PAVS, a serem pactuados a partir 

de 2008, ações estas, monitoradas pelo indicador “proporção de casos novos de hanseníase 

com o grau de incapacidade física avaliado no diagnóstico”, que mede a qualidade do 

atendimento nos Serviços de Saúde (VALLE et al., 2011). 

          O preenchimento dos campos com registro do grau de incapacidade física no 

diagnóstico, segundo o sexo e a idade, será demonstrado na tabela 8. Para esta tabela, não 

foram consideradas as fichas que não tinham os campos de avaliação de incapacidades físicas 

preenchidos. 

  Por serem os campos de avaliação do grau de incapacidade física considerados campos 

essenciais para avaliar a necessidade da orientação para a prevenção de incapacidades, 

manutenção da qualidade dos dados e construção de indicadores, percebe-se a necessidade de 

enfatizar junto aos profissionais de saúde a valorização quanto ao preenchimento deste campo 

para uma maior atenção às deformidades. 
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  A necessidade de um olhar mais atento às deformidades é ressaltada por Virmond 

(2008) em publicação sobre a história da prevenção e reabilitação das incapacidades em 

hanseníase, afirmando que ao longo da história sempre prevaleceu a abordagem 

dermatológica. 

         Portanto o alto grau de incapacidade física reforça a necessidade da avaliação no 

diagnóstico, além das demais avaliações no decorrer do tratamento. 

 

4.3.5 Análise da consistência e distribuição das formas clínicas 

 

          A relação entre a classificação operacional (campo 25) e o número de lesões de pele 

(campo 16) será mostrada na tabela 5. Não foram preenchidos os dois campos inteiramente 

em 14 fichas, considerando 158 fichas completas. 

          Observou-se, segundo o coeficiente de Kappa uma forte concordância (k = 0,76, p < 

0,0001) entre os dois campos, com apenas 11 (7%) casos inconsistentes. Esta análise foi 

realizada considerando as faixas de número de lesões ≤ 5 versus > 5. 

          Barreto et al. (2007) já salientaram que nenhum critério de classificação é 100% 

sensível e específico para o diagnóstico de hanseníase, inclusive o critério baseado no número 

de lesões. O mesmo grupo já tinha previamente relatado um caso de paciente multibacilar 

diagnosticado com 2 lesões cutâneas (FLEURY et al., 2005). 

 

Tabela 5 - Distribuição dos casos < 15 anos segundo a classificação operacional e o número 

de lesões. Municípios prioritários/ RJ. Anos 2009 e 2010. (n = 158) 

             

    Número de Lesões 

 Paubacilares                 Multibacilares  

   nº % nº %  

1 a 5 lesões 125 98,4     9 29,0  

> 5 lesões   2     1,6 22 71,0  

      Total 127    100 31     100  

Fonte: PCID < 15 (2009 e 2010). Base de dados estadual da GDS – SES-RJ  
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  Em relação à classificação operacional da doença em menores de 15 anos, neste estudo 

predominaram registros das formas paucibacilares, com 127 (80,3%) casos, sobre as formas 

multibacilares, com 31 (19,6%) casos. Resultado semelhante foi encontrado em estudo 

publicado por Oliveira (2008), com predomínio das formas paucibacilares nesta faixa etária, 

ao longo de uma série histórica, de 1997 a 2006; e por Ferreira, Evangelista e Alvarez (2007), 

com detecção de 74,9% de paucibacilares entre escolares da cidade de Paracatu, em Minas 

Gerais.  

  Estão ainda de acordo com estes resultados os obtidos por Lana (2007), com 

comportamento semelhante quanto à transmissibilidade da hanseníase, revelando em seu 

estudo 60,5% dos casos novos de hanseníase em menores de 15 anos com classificação 

paucibacilar, e 39,5% de multibacilares, diferentemente do que ocorreu no coeficiente de 

detecção geral de hanseníase na área estudada (Vale do Jequitinhonha), entre 1998 e 2006. Já 

Alencar et al. (2008) encontraram uma proporção bem inferior de paucibacilares (56,8%), 

embora ainda predominante em relação aos multibacilares, em menores de 15 anos com 

hanseníase na cidade de Fortaleza, Ceará, entre 1998 e 2006. 

            Na análise da consistência dos campos referentes ao número de lesões de pele e 

classificação operacional, observou-se que 2 (1,6%) dentre os casos registrados como 

paucibacilares apresentaram registro de mais de 5 lesões, denotando inconsistência nos dados 

de acordo com definição da classificação operacional pelo  MS.  

            Sobre a correlação entre os pacientes multibacilares e o número de lesões, percebeu-se 

que em 9 (29%) fichas PCID < 15, a classificação operacional multibacilar fora feita em 

pacientes com menos de 5 lesões. No entanto não se pode afirmar, apenas com estes dados, se 

a classificação foi feita de forma errada ou não, uma vez que pacientes com menos de 5 lesões 

podem ser considerados multibacilares, se forem levados em conta outros critérios 

diagnósticos, tais como baciloscopias positivas (BARRETO et al., 2007; FLEURY et al., 

2005).  

            O pequeno número de dados com inconsistência pode ser considerado esperado, 

quando se considera que “a clínica é soberana”.  

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS MENORES DE 15 ANOS 

DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DO RJ SEGUNDO REGISTROS NOS PCID < 15 

 

            Nesta categoria encontram-se as informações sobre o perfil epidemiológico, contidas 

nos campos 01 a 16 da ficha, contendo as variáveis: idade, sexo, tempo de residência, 
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primeiros sinais e sintomas, tratamento anterior, problemas de pele na família, Hanseníase na 

família. Optou-se por realizar uma caracterização epidemiológica dos dados de acordo com a 

tabela 6. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos casos < 15 anos segundo o perfil epidemiológico. Municípios 

prioritários/RJ.  2009 e 2010. 

Variável Categoria nº % 

Idade (anos) 1 a 4 

5 a 9 

10 a 14 

7 

41 

43 

7,7 

  45 

47 

Sexo masculino 

feminino 

75 

95 

44,1 

55,9 

 

Tempo de residência (anos) 

1 a 5 

6 a 15 

 

24 

107 

 

18,3 

81,7 

 

Primeiros sinais e sintomas (meses) 

< 6 

6 a 12 ou > 12  

46 

116 

 

28,4 

71,6 

Tratamento anterior sim 

não 

31 

133 

18,9 

81,1 

Problemas de pele na família sim 

não 

87 

72 

54,7 

45,3 

Número de pessoas da família com 

problemas de pele 

nenhuma 

uma 

duas 

3 ou + 

72 

45 

21 

12 

47,7 

29,8 

13,9 

8,6 

Hanseníase na família sim 

não 

95 

67 

58,6 

41,3 

Número de pessoas da família com 

hanseníase 

nenhuma 

uma 

duas 

3 ou + 

67 

57 

20 

18 

41,4 

35,2 

12,3 

11,1 

Fonte: PCID < 15 (2009 e 2010). Base de dados estadual da GDS – SES-RJ 

 

4.4.1 Caracterização epidemiológica segundo o sexo 

 

           Dos casos analisados na tabela 6, houve predominância discreta  para o sexo feminino 

com 95 (55,9%) casos, sobre o sexo masculino com apenas 75 (44,1%) casos. 
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  Resultados encontrados na distribuição por sexo diferem dos resultados encontrados 

nos estudos de Figueiredo e Silva (2003), Lombardi (1993) e Moreira, Waldman e Martins 

(2008), cujos predomínios discretos foram para o sexo masculino.  

  Barbiere e Marques (2009) em seu artigo de revisão sobre hanseníase em crianças e 

adolescentes ressalta alguns aspectos peculiares da hanseníase na população pediátrica onde, 

na maioria deles, não foi evidenciada diferença significativa na incidência da doença entre os 

sexos. 

 

4.4.2 Caracterização epidemiológica segundo a idade  

 

            No agrupamento das idades das crianças por faixa etária, encontramos casos da 

doença bem menos frequentes na faixa etária entre 1 e 4 anos, com total de 7 (7,7%) casos. 

            Distribuição semelhante foi observada em estudos populacionais como o de Imbiriba 

et al. (2008), onde a minoria das crianças acometidas 27 (5,6%) casos estavam incluídos 

nesta mesma faixa etária, fato este que pode ser justificado pelo longo período de incubação 

da enfermidade. 

  Resultados semelhantes também foram apontados no estudo de revisão bibliográfica 

de Barbiere e Marques (2009) sobre a situação da hanseníase em crianças e adolescentes, 

destacando que em diversos trabalhos na literatura evidenciaram-se que a população mais 

acometida encontra-se entre 10 e 15 anos, aumentando a prevalência conforme o aumento da 

idade e com poucos casos de crianças menores de 3 anos de idade. 

   A faixa etária de 2 a 7 anos foi encontrada em 43 (25,4%) da amostra estudada. No 

entanto, por ser caracterizada como idade pré-escolar, é considerada de fundamental 

importância na vida humana, uma vez que nesse período os fundamentos da personalidade do 

indivíduo começam a tomar formas claras e definidas (ROSA, 1986).  

  Além disso, Peres
3
 (1994 apud PAIM, 2003) afirma que esta fase é a época de 

aquisição de habilidades motoras básicas, onde a capacidade de mover-se de forma mais 

autônoma está relacionada com diversos fatores, dentre eles a maturação neurológica, que 

permite movimentos mais complexos.  

  O diagnóstico da hanseníase nesta fase poderá ocasionar seqüelas físicas pelo 

potencial incapacitante da doença ou emocionais, devido ao estigma a ela relacionado. 

 

                                            
3
 Peres, L. M. R. Conductas Motrices em la infância y adolescencia. Madrid: Gymnos editoria, 1994. 
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4.4.3 Primeiros sinais e sintomas  

 

           O diagnóstico precoce favorece a interrupção da cadeia de transmissão da doença e é 

uma das prioridades para a prevenção das incapacidades físicas.  

           Especialmente em crianças, estas incapacidades e deformidades são responsáveis pelo 

estigma e preconceito da doença, podendo acarretar também problemas relacionados à 

limitação da vida social, problemas psicológicos e diminuição da capacidade de trabalho a 

serem enfrentados no futuro por estas crianças, quando do ingresso ao mercado de trabalho 

(ANDRADE, 2008). 

           O estudo revelou 46 (28,4%) casos cujo surgimento dos primeiros sinais e sintomas 

ocorreu em menos de 6 meses da data do diagnóstico da doença, demonstrando um 

diagnóstico precoce. No entanto, os demais casos registrados no estudo somaram 116 

(71,6%) com surgimento dos primeiros sinais e sintomas entre 6 e 12 ou mais que 12 meses 

da data do diagnóstico, sinalizando um diagnóstico tardio.  

  O diagnóstico tardio da hanseníase também foi descrito em um estudo realizado por 

Arantes et al. (2010), no município de São José do Rio Preto- SP, sobre a avaliação dos 

serviços de saúde em relação à descoberta precoce da hanseníase, observando-se neste estudo 

que dentre os pacientes que encontraram algum tipo de dificuldade, a demora no diagnóstico 

foi a mais citada.  

  Apesar da demonstração de em 95 (58,6%) casos existirem a informação da presença 

de hanseníase na família, o estudo aponta para a precariedade de ações para diagnóstico 

precoce. Oliveira e Romanelli (1998) em seu estudo sobre os efeitos da hanseníase em 

homens e mulheres, também já enfatizavam a necessidade dos serviços de saúde em envolver 

os familiares do paciente com hanseníase no controle e tratamento dos seus doentes, 

favorecendo a responsabilidade para o autocuidado, cobrança da assiduidade dos retornos 

médicos e prevenção das lesões. 

            Documento publicado pela CGPNCH em meios eletrônicos, em janeiro de 2010, 

informa que o coeficiente de detecção em menores de 15 anos é um indicador importante, 

uma vez que permite detectar portadores de hanseníase que estão transmitindo a doença na 

família e na vizinhança, silenciosamente (BRASÍL, 2011b). 

 

4.5 CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA A PARTIR DO EXAME DERMATONEUROLÓGICO 

DOS MENORES DE 15 ANOS DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DO RJ 

REGISTRADOS NOS PCID < 15  
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  Na tabela 7 encontram-se as informações que fazem parte do exame 

dermatoneurológico dos menores de 15 anos, incluindo a avaliação da cicatriz de BCG, pele, 

nervos e realização do teste de histamina. 

 

Tabela 7 - Perfil clínico dos menores de 15 anos segundo exame dermatoneurológico. 

Municípios prioritários/RJ. Anos 2009 e 2010. 

Variável Categoria nº % 

Número de lesões na pele (n= 158)* 1 a 5 lesões 

     > 5 

134 

24 

85,0 

15,0 

Número de cicatrizes de BCG (n= 

141)* 

nenhuma 

    uma 

duas ou + 

23 

102 

16 

16,3 

72,3 

11,3 

Área com rarefação de pelo (n= 

167)* 

    sim 

    não 

23 

144 

13,8 

86,2 

Presença de nervos acometidos (n= 

157)* 

    sim 

    não 

 

28 

129 

 

17,8 

82,2 

Teste de histamina (n= 164)*   realizado 

 não realizado 

12 

152 

7,3 

92,7 

Fonte: PCID < 15 (2009 e 2010). Base de dados estadual da GDS – SES-RJ  

 *Refere-se ao número de registros de cada um dos campos preenchidos. 

 

  Observou-se a predominância de crianças com presença de 1 a 5 lesões de pele em um 

total de 134 (85%) casos característicos das formas paucibacilares, em um total de 134 (85%) 

dos casos, e percentual inferior de crianças com mais de 5 lesões, característica das formas 

multibacilares, totalizando 24 (15%) casos. 

  No estudo de revisão bibliográfica de Barbiere e Marques (2009) sobre a situação da 

hanseníase em crianças e adolescentes foi evidenciado a correlação na literatura entre a 

porcentagem dos casos multibacilares em crianças e a situação endêmica do país e a lentidão 

no diagnóstico. 

  Nove casos apresentaram registros de 5 ou menos lesões e classificação operacional de 

multibacilares, gerando uma aparente inconsistência entre os dados (tabela 5).  

  Em relação ao número de cicatrizes de BCG, 118 casos apresentaram a cicatriz. 

Destes, 16 (11,3%) casos tinham 2 ou mais cicatrizes. Em 23 (16,3%) casos não foi observado 

nenhuma cicatriz.  
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  Duppré (1998), examinando e acompanhando 620 comunicantes de pacientes com 

formas multibacilares de hanseníase, encontrou uma taxa de adoecimento 3 vezes maior para 

aqueles sem cicatriz de BCG, quando comparados com aqueles com cicatriz vacinal.  

   A presença de nervos acometidos não foi observada em 129 (82,2%) casos, tendo 

ocorrido em 17,8% dos pacientes. Pimentel et al. (2003) demonstraram que o acometimento 

de tronco nervoso periférico no diagnóstico em pacientes multibacilares correlacionou-se 

significativamente com a presença de incapacidades físicas nesta ocasião, bem como com o 

posterior desenvolvimento de neurite. 

 

4.6 GRAU DE INCAPACIDADE FÍSICA NO DIAGNÓSTICO DE MENORES DE 15 

ANOS, DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

SEGUNDO SEXO E IDADE  

 

   As incapacidades físicas constituem-se em um dos principais problemas decorrentes 

da hanseníase, quando não diagnosticada e tratada e quando não diagnosticada precocemente, 

podendo levar a diminuição da capacidade de trabalho, limitação da vida social e problemas 

psicológicos (LANA et al., 2004). 

  O grau de incapacidade física é determinado à partir da avaliação neurológica dos 

olhos, mãos e pés com resultado expresso em valores 0 (zero), I (um) e II (dois) (BRASIL, 

2008d). 

  A classificação do grau de incapacidade física deve ser efetuada de acordo com as 

normas do Ministério da Saúde, que utiliza os seguintes critérios: grau 0 (zero), quando não 

há comprometimento neural nos olhos, mãos ou pés; grau I (um), que corresponde a 

diminuição ou perda de sensibilidade e grau II (dois), que indica a presença de incapacidades 

e deformidades do tipo lagoftalmo, garras, reabsorção óssea, mãos e pés caídos, entre outros 

(BRASIL, 2008d). 

  Ainda, segundo o Ministério da Saúde, os serviços de saúde devem realizar a 

avaliação e a determinação do grau de incapacidade física dos doentes com hanseníase no 

momento do diagnóstico, durante o tratamento, no mínimo uma vez ao ano, e no momento da 

alta (BRASIL, 2010). 

            O indicador denominado “Proporção de casos novos de hanseníase com grau de 

incapacidade física avaliado no diagnóstico” está pactuado no PAVS, na atividade nº.  6.5 

deste documento, tendo como meta para o Estado do Rio de Janeiro, para os anos de 2010 e 

2011, de 90% de avaliações (BRASIL, 2010).  
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  O grau de incapacidade está relacionado com o tempo da doença; assim, a realização 

da avaliação das incapacidades no diagnóstico e na alta por cura permite uma avaliação 

indireta da efetividade das atividades de detecção precoce e tratamento adequado dos casos, 

constituindo indicadores operacionais, da qualidade das ações e serviços (BRASIL, 2010). 

  A tabela 8 mostra os resultados encontrados em relação à distribuição das 

incapacidades físicas dentre os casos registrados no PCID < 15, segundo sexo e idade. 

 

Tabela 8 – Distribuição dos casos < 15 anos, por grau de incapacidade, segundo sexo e idade. 

Municípios prioritários. RJ. Anos: 2009 e 2010. 

Masculino     

      GIF       0 I II                   Total 

     Idade nº % nº % nº % nº % 

0 a 4 

5 a 9 

10 a 14 

Total 

1 

23 

34 

58 

1,6 

37 

54,8 

93,5 

0 

0 

3 

3 

0 

0 

4,8 

4,8 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1,6 

1,6 

1 

23 

38 

62 

1,6 

37,1 

61,3 

100 

 

Feminino 

0 a 4 

5 a 9 

10 a 14 

Total 

6 

28 

32 

66 

 

7,9 

36,8 

42 

86,8 

0 

2 

5 

7 

0 

2,6 

6,6 

9,2 

0 

1 

2 

3 

0 

1,3 

2,6 

3,5 

6 

31 

39 

76 

7,9 

40,8 

51,3 

100 

 

Total 

0 a 4 

5 a 9 

10 a 14 

Total 

7 

51 

66 

124 

 

 

5,1 

36,9 

47,8 

89,8 

0 

2 

8 

10 

 

 

 

0 

1,4 

5,8 

7,2 

0 

1 

3 

4 

 

 

0 

0,7 

2,1 

2,9 

7 

54 

77 

138 

 

5,1 

39,1 

55,8 

100 

 

Fonte: Fonte: PCID < 15 (2009 e 2010). Base de dados estadual da GDS – SES-RJ 

Amostra = 172 casos;               Não avaliados = = 34 (19,8%) 

GIF = Grau de incapacidade física 

 

  Para fins de análise, interpretamos os campos em branco como não avaliados em 

relação ao grau de incapacidade física no diagnóstico, correspondendo a 34 (19,8%) casos e 

os campos com registros 0 (zero), 1(um) e 2 (dois), as avaliações conforme os graus de 

incapacidade física: grau 0 (zero), grau I (um) e grau II (dois), totalizando 138 crianças, que 

correspondeu a 80,2%, da população do estudo (N = 172).  Portanto foram considerados 

apenas os campos com atribuição dos graus de incapacidade registrados. 
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   A ausência de incapacidades físicas no diagnóstico foi mais prevalente com 124 

(89,8%) casos, dentre os casos registrados indicando o diagnóstico precoce da doença e 

favorecendo a prevenção de danos físicos. 

  Em 10 (7,2%) casos foram encontrados GIF I, distribuídos de forma mais prevalente 

entre crianças do sexo feminino. 

  Quanto ao grau de incapacidade física II, os dados revelaram uma menor prevalência, 

com total de 4 (2,9%) casos. 

  A faixa etária mais acometida em relação às incapacidades físicas grau I e II foi a 

situada entre 10 e 14 anos, em ambos os sexos. 

  O total de crianças com algum grau de incapacidade física encontrado no diagnóstico 

foi de 14 (10.1%) crianças. 

  A presença de incapacidade física no diagnóstico, apesar de ter sido observada em 

pequenas proporções no estudo de Souza et al. (2010), foi ressaltada como passividade dos 

serviços, já que a maioria dos doentes, quando é feito o diagnóstico precoce, não apresenta 

incapacidades, e o risco de seu aparecimento aumenta com o retardo no diagnóstico. 

  Resultados superiores foram encontrados no estudo de Lana (2007), sobre hanseníase 

em menores de 15 anos, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, Brasil, onde 18,6% dos 

menores de 15 anos com hanseníase apresentavam algum grau de incapacidade física, sendo 

4,4% com grau de incapacidade física 2. 

  Já a avaliação de menores de 15 anos com hanseníase em Manaus, entre 1998 e 2005, 

a despeito dos níveis hiperendêmicos ou muito altos da endemia naquela localidade neste 

período, revelou apenas 2,9% com incapacidades físicas (IMBIRIBA et al., 2008). 

  A predominância de casos com ausência de incapacidades físicas no diagnóstico pode 

ser corroborada pelo estudo de Valle et al. (2011), que ressalta ter havido, no estado do Rio 

de Janeiro, um esforço continuado da Gerência de Dermatologia Sanitária para promover e 

aumentar a descentralização do atendimento em hanseníase, voltada tanto para o diagnóstico 

como para o tratamento. Este esforço foi feito através da capacitação de profissionais das 

equipes das unidades básicas de saúde, particularmente do Programa de Saúde da Família, 

resultando em detecção precoce e com formas menos graves da doença (VALLE et al., 2011).  

  Importante ressaltar que as incapacidades físicas poderão repercutir durante toda a 

vida, tanto em termos físicos, quanto em termos sociais, psicológicos e comportamentais 

(ALENCAR et al., 2008). 

 

4.7 FECHAMENTO DO DIAGNÓSTICO  
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  A tabela 9 mostra os resultados encontrados na categoria diagnóstico, a partir dos 

campos 24, 25 e 27, no que se refere à confirmação dos casos e ao tempo decorrido desde a 

data do diagnóstico e a data do preenchimento do protocolo. 

 

Tabela 9 - Distribuição segundo a confirmação da doença, data do diagnóstico e data do 

preenchimento do PCID < 15. Municípios prioritários/RJ. Anos 2009 e 2010. 

Variável Categoria nº  %  

Hanseníase confirmada sim 

  não 

163 

4 

 97,6 

2,4 

 

Classificação operacional PB 

   MB 

133 

34 

 79,6 

20,4 

 

Diferença entre a data do protocolo 

e do diagnóstico (dias) 

0 

 

0 a 30 

 

> 30 

51 

 

94 

 

61 

 

 

 

32,9 

 

60,6 

 

39,4 

 

 

 

 

Fonte: PCID < 15 (2009 e 2010). Base de dados estadual da GDS – SES-RJ 

 

           Os dados revelaram confirmação diagnóstica de hanseníase em 163 (97,6%) de fichas 

com registros preenchidos com essa informação, o que poderia demonstrar que o PCID < 15 

é efetivo como auxílio diagnóstico nesta faixa etária. 

           O correto diagnóstico da hanseníase é de fundamental importância sob todos os 

aspectos relacionados à epidemiologia, ao manejo dos casos e à prevenção das incapacidades 

(GALLO et al., 2003). 

  Em relação ao tempo entre a data do diagnóstico e a data do preenchimento do PCID < 

15, observou-se preenchimento simultâneo em 51 (32,9%) dos casos. Incluindo-se aos casos 

com preenchimento em até 30 dias, considerado prazo tolerável para o encaminhamento das 

mesmas observou-se um percentual de 60,6% de fichas preenchidas, demonstrando retardo 

no encaminhamento das mesmas.  

  Apesar do estudo ter encontrado um menor percentual (quase 40%) dos casos cujo 

preenchimento fora realizado tardiamente (acima de 30 dias da data do diagnóstico), este 

dado é preocupante uma vez que pode levar à imprecisão dos registros e ao não 

preenchimento de algumas informações, por esquecimento ou omissão na coleta do dado 

diretamente com os familiares do paciente. 

  O percentual de preenchimento do PCID < 15 no momento da realização do 

diagnóstico de hanseníase nos menores de 15 anos é enfatizado na Nota técnica nº 14/2008 do 
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MS, com objetivo, dentre outros, de aumentar a acurácia diagnóstica, juntamente com a ficha 

de notificação do SINAN, facilitando a confirmação e a investigação do caso. 

  O baixo percentual de preenchimento encontrado no estudo pode apontar para a 

necessidade de maiores investimentos em capacitação dos profissionais, em relação à 

importância no preenchimento do PCID < 15 no momento do diagnóstico. 



  

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Chegando ao término deste estudo que se propôs a analisar as informações contidas 

nas fichas do protocolo complementar de investigação diagnóstica dos casos de hanseníase 

em menores de 15 anos nos municípios prioritários do estado do Rio de Janeiro,  acrescento 

algumas  reflexões à avaliação do PCID < 15 quanto à sua adequação, viabilidade e utilidade. 

  Os dados dos PCID < 15 disponíveis para análise foram, em termos quantitativos, 

bastante volumosos, todavia em termos qualitativos a ausência na completitude e consistência 

de alguns desses dados, dificultaram sua utilização para análises mais consistentes e 

fidedignas. 

  As dificuldades relacionadas à não informação de alguns campos foram pontuais em 

fichas de alguns municípios. 

  Uma vez existindo o PCID < 15, acreditamos ser importante investir em treinamentos 

para os responsáveis pela coleta e encaminhamento das informações dos mesmos, além da 

criação de mecanismos que incentivem o comprometimento e a percepção da importância 

dessas ações. A qualidade e a fidedignidade no preenchimento dos dados das fichas dos PCID 

< 15 devem ser incentivadas. 

  Sugerimos a inclusão no PCID < 15 de item de resposta "ignorado" para os campos 13 

(tratamento anterior, diagnóstico anterior), 14 (problemas de pele na família, quantas pessoas 

da família com problemas de pele) e 15 (hanseníase na família, quantas pessoas da família 

com hanseníase), pois podem surgir opções em que o usuário não tenha conhecimento destas 

informações em relação às interrogações feitas. 

    A análise dos dados das fichas no nível  hierárquico estadual poderá contribuir para a 

retroalimentação das informações aos diversos municípios, facilitando a tomada de decisão 

no nível local. Percebeu-se a necessidade de estabelecer um fluxo de recebimento das fichas 

na Gerência de Dermatologia Sanitária da SES-RJ em tempo hábil para as ações necessárias à 

validação dos casos de hanseníase.  
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  O fluxo de retorno, atualmente, é feito através de contato telefônico, por mala direta, 

por fax, ou em mãos, entre o nível municipal e a GDS/SES-RJ, de forma não sistematizada, 

uma vez que não existe um prazo estabelecido para a notificação dos casos no PCID < 15; 

isso dificulta o acesso aos dados, ao contrário do que ocorre com os dados informatizados do 

SINAN. 

   Para a fidedignidade do monitoramento dos casos através das fichas PCID < 15, 

entendemos ser de grande relevância a informatização destes dados, sendo a capacitação de 

recursos humanos específicos para alimentação do banco de dados.  Esta estratégia poderia 

ser replicada para os demais estados do país. 

  A consolidação dos dados do PCID < 15, não permite a emissão de relatórios de 

incidência, de conferência e de acompanhamento. Os dados de incidência são importantes por 

permitirem informações sobre todos os casos notificados. A análise da situação dos casos de 

hanseníase em menores de 15 anos ampliará a discussão sobre a situação epidemiológica e 

problemas operacionais na rede de serviços de saúde, especialmente nesta faixa etária.  

  Mesmo com as deficiências observadas e relatadas anteriormente o estudo revelou 

contribuição do PCID < 15 com relação à avaliação e validação de questões importantes para 

a população de crianças com hanseníase. A análise destas fichas proporcionou diretamente 

um "retrato" da situação epidemiológica dos casos de hanseníase em menores de 15 anos nos 

municípios prioritários, e, indiretamente um  instrumento para monitoramento das ações de 

controle da hanseníase nas unidades notificadoras sendo possível inferir que uma situação 

semelhante ocorra nos demais municípios do estado do Rio de Janeiro.  

  Considera-se importante o aprimoramento das fragilidades observadas neste estudo e 

sugere-se investimento em treinamentos para os responsáveis pela coleta e encaminhamento 

das informações, além da criação de mecanismos que incentivem o comprometimento e a 

percepção da importância dessas ações. Além disso, o fato do PCID <15 não ser 

sistematizado, com fluxo de retorno através de contato telefônico, por mala direta, por fax, ou 

em mãos, entre o nível municipal e a GDS/SES-RJ e sem prazo estabelecido para a 

notificação dos casos no PCID < 15, dificulta o acesso aos dados, ao contrário do que ocorre 

com os dados informatizados do SINAN.  

  Para correção dessa fragilidade, foi sugerido desenvolver um sistema integrado das 

informações do PCID <15 com o SINAN, de forma que ao reconhecer, no SINAN, o cadastro 

de um caso em menor de 15 anos com hanseníase, que esse sistema redirecione para uma tela 

para o preenchimento dos dados complementares dos menores de 15 anos, havendo assim 
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minimização de erros devido a informatização dos dados e conseqüente aumento da 

confiabilidade dos dados. 

  Os dados do PCID < 15 estão quase todos no SINAN, nos levando a conclusão de que 

este instrumento talvez venha mais a dificultar do que auxiliar, já que se torna mais um papel 

a ser preenchido e que parece não ser de valia mais substancial que o SINAN. 

 Deste modo, ocorre uma sobrecarga de atividades burocráticas recaindo sobre os 

profissionais de saúde que atuam nas unidades básicas. Acreditamos que a necessidade de 

manutenção do PCID < 15 deva ser reavaliada em nível central. 

 Por fim, sugerimos que sejam realizados estudos comparativos entre os dados 

constantes no PCID < 15 e aqueles do SINAN, para subsidiar a tomada de decisões com 

relação à sua manutenção. 
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8.1 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DOS PCID <15 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DOS PCID <15 

 

Nº PCID < 15  ________________________________ 

Município Prioritário? (    ) Sim (   )  Não 

 

Município de 

Notificação: 

__________________________________________ 

 

Ano da Notificação:  (   )    2009 (    )     2010 

 

Faixa etária (em anos) (   ) 0 a 5  ( ) 5 a10 (   )10 a15  

Sexo (   )  F (   )  M 

Tempo de surgimento dos 

1ºs sinais e sintomas (em 

meses) 

(   ) Menos de 6  (   ) De 6 a 

12  

(   ) Mais de 1  

Nº de lesões (   ) 0 a 5 (   ) acima de 5 

Classificação operacional (   )  PB (   )   MB 

Grau de incapacidade 

física no diagnóstico 

(   ) zero (    ) Um (   ) Dois 

 

Cicatriz de BCG  (   ) 

Nenhuma  

(   ) Uma (   ) Duas ou mais 

 

Confirmação do 

diagnóstico? 

(    ) Sim (   ) Não 

 

Preenchimento dos 

campos da ficha 

(   ) Total (    )Parcial 

Total de campos 

preenchidos  

______________________ 

 

O caso foi notificado no 

SINAN? 

(    ) Sim (     ) Não 

 

 

Dados digitados no banco do excel?  (    ) Sim      (   ) Não 

Visto do digitador: _________ Data da digitação: ____/_____/_____ 

Observações: _____________________________________________



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ANEXOS 
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9.1 FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE FÍSICA  
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9.2 ANEXO II DA PORTARIA/MS Nº 14: FRENTE DO PCID < 15 
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9.3 ANEXO II DA PORTARIA/MS Nº 14: VERSO DO PCID < 15 
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9.4 FICHA DE NOTIFICAÇÃO – SINAN HANSENÍASE 
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9.5 PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 


