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Resumo 

A hanseníase é uma enfermidade infecciosa crônica, granulomatosa, causada pelo Mycobacterium leprae. As 

alterações podem ocasionar óbitos, em decorrência de complicações da doença. Dentre os estados brasileiros, o 

Maranhão se destaca por ser um dos locais com maior prevalência de casos de hanseníase. Assim, este estudo 

tem como objetivo descrever as características clínicas e epidemiológicas dos óbitos dos pacientes internados 

por hanseníase no estado do Maranhão no período de 2015 a 2019. Trata-se de um estudo transversal de série 

temporal. A população deste estudo é constituída por casos confirmados nos anos de 2015 a 2019. Foram noti-

ficados 1.814 casos de internação por hanseníase no estado do Maranhão nos anos do estudo, o que correspon-

de a (n = 52, 2,86%) dos casos de óbitos. Em relação ao perfil clinico dos pacientes hospitalizados que evoluí-

ram a óbito, a maioria foi constituída por adultos na faixa etária de 60 anos a mais (n = 32, 61,5%), A idade mé-

dia é de 62,7 anos e sexo masculino (n = 37, 71,2%). Em relação à raça/cor, 10 (19,2%) foram considerados 

pardos, porém (n = 42, 80,2%) constavam sem informações. Portanto, constatou-se, através das análises dos 

indicadores relacionados à hanseníase, o grupo de pessoas que estão susceptíveis aos óbitos são adultos, par-

dos e do sexo masculino. É importante a identificação dos grupos de risco para que possam ser desenvolvidas 

estratégias de promoção de programas de controle da hanseníase no estado do Maranhão. 

Palavras-chave: Hanseníase; Mycobacterium leprae; Mortalidade. 

 

Abstract 

Leprosy is a chronic, granulomatous infectious disease caused by Mycobacterium leprae. The alterations can 

cause deaths due to complications of the disease. Among the Brazilian states, Maranhão stands out for being 

one of the places with the highest prevalence of leprosy cases. This study aims to describe the clinical and epi-

demiological characteristics of deaths of patients hospitalized for leprosy in the state of Maranhão in the period 

from 2015 to 2019. It is a cross-sectional study of time series. The population of this study consists of confir-

med cases in the years 2015 to 2019. 1,814 cases of hospitalization for leprosy in the state of Maranhão were 

reported in the years of the study, which corresponds to (n = 52; 2.86%) of the cases of Deaths. Regarding the 

clinical profile of hospitalized patients who died, most of them were adults over 60 years old (n = 32, 61.5%). 

The average age is 62.7 years old and male (n = 37, 71.2%). Regarding race/color, 10 (19.2%) were considered 

brown, but (n = 42, 80.2%) were without information. Therefore, it was found, through analysis of indicators 

related to leprosy, the group of people who are susceptible to death are adults, browns and males. It is impor-

tant to identify risk groups so that strategies to promote leprosy control programs in the state of Maranhão can 

be developed. 

Keywords: Leprosy; Mycobacterium leprae; Mortality. 
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Introdução 

A hanseníase é uma enfermidade infeccio-

sa crônica, granulomatosa, causada pelo Myco-

bacterium leprae (M. leprae), também denomi-

nado bacilo de Hansen, sendo um parasita intra-

celular obrigatório de alta infectividade e baixa 

patogenicidade (1). 

Essa doença constitui um problema de sa-

úde pública no Brasil, especialmente, por sua 

magnitude e alto potencial incapacitante. Em 

2011, o coeficiente de prevalência pontual foi de 

1,54 casos de hanseníase por 10 mil habitantes, 

sendo notificados 33.955 casos novos da enfer-

midade. Entre as regiões brasileiras, a distribui-

ção do número de casos está concentrada no 

Norte e no Nordeste. O Maranhão é um dos es-

tados que apresenta elevada prevalência. Apre-

senta uma taxa de detecção geral de 67,26 por 

100.000 habitantes (2). 

A doença gera comprometimento, princi-

palmente, da pele e de nervos periféricos, contu-

do pode envolver outros órgãos e tecidos, como 

vísceras abdominais, medula óssea, músculos e 

ossos. Estas alterações podem levar a internações 

e ao óbito. Entretanto, a mortalidade por hanse-

níase apresenta baixa magnitude devido à enfer-

midade dificilmente constituir a causa direta do 

óbito. Assim, as internações por hanseníase em 

geral evoluem com alta, fato que não seria preo-

cupante se não fosse o caráter mórbido da en-

fermidade (3). 

É estimado que ocorra no mundo cerca de 

4.000 óbitos por hanseníase por ano, sendo con-

siderado numericamente baixo quando compara-

do as estimativas da Organização Mundial de Sa-

úde (OMS) para a prevalência de Grau 2 de inca-

pacidade física que são da ordem de milhões (3). 

A hanseníase possui amplo espectro de 

apresentações clínicas que são determinadas por 

diferentes níveis de resposta imune celular ao M. 

leprae. Uma das classificações utilizadas no Brasil 

é a de Madri. Essa classificação aborda critérios 

clínicos e baciloscópicos agrupando a hanseníase 

em dois grupos instáveis, indeterminada e dimor-

fa, e dois tipos estáveis, tuberculóide e virchowi-

ana. Além disso, há a classificação empregada 

pela OMS, que caracterizou as formas clínicas 

tuberculóide e indeterminada como paucibacila-

res, ou seja, pacientes que apresentarem até cin-

co lesões de pele, enquanto que a virchowiana e 

dimorfa são classificadas como multibacilares, 

devido os indivíduos apresentarem mais de cinco 

lesões de pele (4). 

O diagnóstico da hanseníase é, fundamen-

talmente, clínico e epidemiológico, sendo consta-

tada a análise histórica e das condições de vida 

dos sujeitos acometidos, além do exame derma-

toneurológico com o intuito de verificar lesões ou 

áreas da pele com alteração de sensibilidade e/ou 

comprometimento de nervos periféricos e o 

exame laboratorial por meio da baciloscopia (4). 

As características epidemiológicas das in-

ternações e dos óbitos por hanseníase represen-

tam instrumentos para o diagnóstico da situação 

de saúde e colabora para a prevenção e vigilância 

da cadeia epidemiológica por meio do planeja-

mento e avaliação das ações de saúde. Assim, 

este estudo tem como objetivo descrever as ca-

racterísticas clínicas e epidemiológicas dos óbitos 

dos pacientes internados por hanseníase no esta-

do do Maranhão no período de 2015 a 2019. 

 

Metodologia 
 

Trata-se de um estudo transversal de série 

temporal descritivo. Os dados foram extraídos 

por meio de consulta disponibilizada pelo Depar-

tamento de Informática do Sistema Único de Sa-

úde (DATASUS) através da plataforma do TABWIN 

(ferramenta de pesquisa de dados) e do depar-

tamento estatísticos de população do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dispo-

nibilizadas, respectivamente, pelo pelos sites: 

(http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.ph 

p?area=060805&item=3) e (https://www.ibg-

e.gov.br/). A consulta ao banco de dados foi reali-

zada em 20 de junho de 2020. 
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A população do estudo foi constituída por 

todos os óbitos registrados com diagnóstico con-

firmado de hanseníase, CID-10 A30, no período 

de 2015 a 2019, coletados de acordo com o local 

de residência. As variáveis utilizadas foram: faixa 

etária, sexo, raça, número de óbitos, dias de 

permanência e caráter de internação. Foram ex-

cluídas as variáveis preenchidas como ignoradas 

ou deixadas em branco. Para o cálculo dos coefi-

cientes brutos de mortalidade, foram utilizados 

dados populacionais obtidos das estimativas do 

IBGE. 

A análise do banco de dados foi, predomi-

nantemente, descritiva. Utilizou-se o software 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), ver-

são 14.0 para Windows®. A normalidade das vari-

áveis numéricas foi verificada através do teste 

Kolmogorov-Smirnov, estatística descritiva e aná-

lise gráfica. As variáveis contínuas com distribui-

ção normal foram expressas em média e desvio 

padrão (± DP), e aquelas com distribuição assimé-

trica, em mediana e interquartil (IQ). Para compa-

ração das variáveis numéricas não paramétricas 

foi utilizado o teste Kruskal-Wallis. As variáveis 

categóricas foram comparadas através do teste 

Qui-quadrado de aderência. Para todas as análi-

ses foi estabelecido o valor de p < 0,05. Os coefi-

cientes brutos de número de casos foram calcu-

lados dividindo-se o número de casos ocorridos 

na população de estudo pelo número de habitan-

tes estimado pelo IBGE para o mesmo local e pe-

ríodo, multiplicado por 100 mil habitantes.  

O presente estudo fez a utilização de in-

formações secundárias fornecidas pelo DATASUS, 

sem a identificação dos participantes, portanto, 

tem a isenção de apreciação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), estando conforme as disposi-

ções da Resolução do Conselho Nacional de Saú-

de (CNS) nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 

 

Resultados 

Foram notificados 1.814 casos de interna-

ção por hanseníase no estado do Maranhão nos 

anos do estudo, o que corresponde a (n = 52, 

2,86%) dos casos de óbitos. 

No período do estudo, observou-se um 

padrão inconstante no número de óbitos no Ma-

ranhão, com dois picos nos anos de 2017 (n = 15) 

e 2019 (n = 17). O aumento mais expressivo ocor-

reu no ano de 2018 para 2019, correspondendo a 

um acréscimo de 243% para o número de óbitos. 

Em relação aos casos no Brasil, os coeficientes de 

mortalidade por hanseníase mantiveram-se cons-

tantes durante todo o período do estudo, com 

uma variação máxima de 16% entre o ano com 

maior e menor índice de mortalidade, ressalta-se 

que o ano de 2016 apresentou um acréscimo de 

124% (n = 71) (Figura 1). 

 

Figura 1. Série histórica dos coeficientes de óbitos por 

hanseníase (por 100 mil habitantes) para o estado do 

Maranhão (MA) e Brasil (BR) no período de 2015 a 

2019. 

Fonte: Ministério da Saúde - Departamento de Infor-

mática do Sistema Único de Saúde e Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística 

 

Em relação ao perfil clinico dos pacientes 

hospitalizados que evoluíram a óbito, a maioria 

foi constituída por adultos na faixa etária de 60 

anos a mais (n = 32, 61,5%), A idade média é de 

62,7 anos e sexo masculino (n = 37, 71,2%). Em 

relação à raça/cor, 10 (19,2%) foram considera-

dos pardos, porém (n = 42, 80,2%) constavam 

sem informações.  

O teste de Qui-quadrado de aderência 

mostrou que os dados obtidos são consistentes 

com a distribuição especificada para o sexo dos 
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indivíduos internados por hanseníase [X2 (1) = 

0,047; p > 0,05] (Tabela 1). 

A caracterização das internações hospita-

lares por hanseníase no Maranhão durante o pe-

ríodo investigado apresentou totalidade dos ca-

sos dos pacientes que evoluíram a óbito com ca-

ráter de urgência (n=52, 100%). Em relação aos 

dias de permanência de internação observou-se a 

mediana com valor de 7,54 e intervalo interquar-

til (3-10). 

Em relação às formas clínicas da hansenía-

se, houve a predominância da forma dimorfa 

(30,77%) dos casos, seguidas pela indeterminada 

(23,08%), não especificada (23,08%), ignorada 

(11,54%), virchowiana (9,61%) e tuberculóide 

(1,92%) (Tabela 2). 

 

Tabela 1. Caracterização demográfica dos óbitos por 

hanseníase no estado do Maranhão, no período de 

2015 a 2019 

Caracterização da 
população 

Frequência 
(Fi) % (n=52) 

p-
valor 

Gênero 
   

Masculino 37 71,2% 
p > 
0,05* 

Feminino 15 28,8% 
 

Idade (anos) 
   

 0 a 14 1 1,9% 
 

15 a 59 19 36,6% 
p > 
0,05 

≥ 60 32 61,5% 
 

Raça/cor 
   

Branca 0 0% 
 

Preta 0 0% 
 

Parda 10 19,2% - 

Amarela 0 0% 
 

Indígena 0 0% 
 

Sem informação 42 80,8% 
 

* Teste de Qui-quadrado (aderência). 

Fonte: Ministério da Saúde - Departamento de Infor-

mática do Sistema Único de Saúde 

 

Foi realizado o teste de Kruskal-Wallis pa-

ra analisar a relação entre a forma clínica e os 

dias de permanência hospitalar e a relação entre 

a forma clínica e a idade dos pacientes. Foi obser-

vado que não há efeito da forma clínica da han-

seníase sobre os dias de permanência hospitalar 

[X2(5) = 5,848; p > 0,05] e que também não há 

efeito da forma clínica da hanseníase sobre a fai-

xa etária [X2(5) = 5,870; p > 0,05]. 

Considerando-se a classe operacional, a 

maioria dos pacientes foi classificada como mul-

tibacilar, registrando-se 21 casos (50,70%) duran-

te os anos analisados (Tabela 3). 

 

Tabela 2 – Frequência por ano da notificação de óbi-

tos por hanseníase, segundo formas clínicas, no esta-

do do Maranhão. 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 

Indeter-
minada 

n (%) 

2 
(3,84) 

2 
(3,84) 

3 
(5,77) 

2 
(3,84) 

3 
(5,77) 

Tuber-
culóide 
n (%) 

0 (0) 0 (0) 1 
(1,92) 

0 (0) 0 (0) 

Dimorfa 
n (%) 

0 (0) 1 
(1,92) 

8 
(15,3

8) 

1 
(1,92) 

6 
(11,5

3) 
Virchowi-

ana 
n (%) 

0 (0) 0 (0) 2 
(3,84) 

2 
(3,84) 

1 
(1,92) 

Ignorada 
n (%) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(1,92) 

4 
(7,69) 

Hansenía-
se NE n 

(%) 

3 
(5,77) 

4 
(7,69) 

1 
(1,92) 

1 
(1,92) 

3 
(5,77) 

 

Discussão 

Neste trabalho houve a predominância da 

forma dimorfa, o que difere da maioria dos estu-

dos encontrados na literatura, que houve a pre-

dominância a forma clínica virchowiana, pois esse 

perfil é descrito por apresentar maior risco para 

desenvolver reações, acometimento sistêmico 

pela doença e dano neural, contudo essa forma 

clínica está inserida no polo multibacilar junta-

mente com a forma dimorfa (5). 

Nos estudos de Rocha e colaboradores 

(2015) sobre óbitos registrados com causa básica 

hanseníase no Brasil, obteve as características 
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clínicas do principal grupo de pacientes que evo-

luíram ao óbito são consistentes com os achados 

do presente estudo: pacientes do sexo masculino 

(72,5%), pardos (53,2%) e com a faixa etária de 

acima de 60 anos (56,6%).  

Esses dados apresentam destaque para a 

variável sexo como caraterística relevante no 

processo de agravamento da doença. O sexo 

masculino apresentou a maioria dos óbitos (71%), 

fato também observado por Borges et al., 2015 (6) 

e Souza et al., 2018 (7) que também concluíram 

que a maior mortalidade desta doença acontece 

para o sexo masculino. Existem estudos que afir-

mam que a existência de predisposição de formas 

graves da hanseníase em homens, baseando-se 

em fatores como a carga da infecção inicial e a 

baixa adesão aos cuidados médicos (3). 

A maior frequência de óbitos no grupo dos 

idosos possui relação com as condições de vulne-

rabilidade dos indivíduos e a presença de comor-

bidades devido às condições físicas e imunológi-

cas que ampliam a vulnerabilidade para desfe-

chos desfavoráveis (3,8). 

O risco de mortalidade na população idosa 

relaciona-se com a baixa qualidade de vida e o 

impacto das doenças, podendo ser infecciosas ou 

não (9). Outro fator é a vulnerabilidade para des-

fechos desfavoráveis (10). 

A predominância de óbitos foi observada 

em pessoas da raça/cor parda que pode estar 

relacionada com o processo histórico de dinâmica 

territorial da região associada com a colonização 

e a miscigenação.  Em um estado endêmico do 

Nordeste do Brasil foi constatada aumento da 

mortalidade por hanseníase na população par-

da(8). 

As características clínicas dos óbitos foram 

correspondentes com os casos notificados no 

país, para a variável classificação operacional 

multibacilar. Nessa classificação, existe risco do 

aparecimento de dano neural e desenvolvimento 

de reações; na forma clínica virchowiana, a ine-

xistência de resistência à multiplicação dos baci-

los condiciona ampla proliferação desses, cau-

sando aumento do risco de acometimento sistê-

mico devido à hanseníase. Esses resultados são 

semelhantes os estudos realizados no estado do 

Ceara e no país sobre óbitos por hanseníase (3,5). 

 

Conclusão 

Ao traçar as características clínicas e epi-

demiológicas dos óbitos dos pacientes internados 

por hanseníase no estado do Maranhão no perío-

do de 2015 a 2019 foi possível evidenciar o pre-

domínio da doença em indivíduos do sexo mascu-

lino, faixa etária maior que 60 anos, raça parda, 

classificados como hanseníase dimorfa e multiba-

cilar. 

Os resultados apresentam a necessidade 

de adequações operacionais aos serviços de saú-

de, principalmente, na atenção primária, pois o 

processo de integração das ações de controle da 

hanseníase tende a gerar resultados satisfatórios 

no controle da enfermidade, podendo reduzir a 

intensidade de casos que são destinados ao setor 

terciário e, consequentemente, a gravidade dos 

quadros que evoluem a óbito. 
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