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RESUMO 

A Hanseníase e um serio problema de saúde publica mundial ocupando o segundo lugar 
em casos notificados no ano. No Brasil permanece como um problema de saude publica. 
O conhecimento de suas caracteristicas clinicas e epidemiologicas e de fundamental 
importância para subsidiar acoes de controle da doenca. O objetivo do estudo foi 
conhecer o perfil epidemiologico de portadores de hanseniase no estado de Goias no 
periodo de 2002 a 2013. 
Estudo descritivo, a ser realizado em 17 microrregioes do Estado de Goias, onde foram 
analisados os casos hanseniase, obtidos nos bancos de dados do Sistema de Informacao 
de Agravos de Notificacao (SINAN). As variaveis do estudo englobam: idade, sexo, 
raca, escolaridade, forma clinica, classificacao operacional, grau de incapacidade fisica 
no diagnostico, modo de deteccao do caso novo. Teste Qui-quadrado, foi aplicado para 
comparar as variaveis e nivel de significancia de 5% (p<0,05). Os dados foram 
analisados no software EpiInfo versao 3.5.1 e o pacote Statistical Puckage for the Social 
Science (SPSS). No período de 10 anos um total de 28.041 casos novos foram 
notificados, sendo que 74,12% com idade entre 20 a 59 anos, 57,3% do sexo masculino, 
42,8% da raca parda, 47,3% dos casos possuem ensino fundamental incompleto, a 
forma clinica da hanseniase mais frequente foi dimorfa (52,1%), 71,6% com 
classificacao operacional multibacilar, 48,6%, detectados por demanda espontanea, 
72,2% nao apresentam deformidades no diagnostico. O coeficiente de detecção dos 
casos novos no estado de Goias demonstrou indices elevados. Evidencia-se a 
necessidade de intensificar o desenvolvimento das acoes de controle da hanseniase no 
estado, facilitando acesso ao diagnostico e ao tratamento, reorganizando o processo de 
trabalho de forma a integrar as acoes de controle aos servicos de atencao basica com 
enfase na abordagem coletiva. Novos estudos serao necessarios para compreender 
melhor a influencia da organizacao dos servicos de saude e da dinamica dos processos 
de trabalho de forma a subsidiar o desenvolvimento de outras estrategias para o controle 
da hanseniase. 
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