
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CDS - CÂMARA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ( PÔSTER )

NOME: THAMIRES VALÉRIA SANTOS

TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PESSOAS COM HANSENÍASE, NO MUNICÍPIO DE PASSOS-MG.

AUTORES: VANESSA LUZIA QUEIROZ SILVA, THAMIRES VALÉRIA SANTOS, VANESSA LUZIA QUEIROZ SILVA, THAMIRES VALÉRIA SANTOS, THAYNÁ FERNANDA ALVES, CAMILLA

BORGES LOPES SOUZA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: PERFIL DE SAÚDE, HANSENÍASE, ENFERMAGEM.

RESUMO

O Brasil é segundo país do mundo em casos de hanseníase, sendo responsável por 92,5% dos casos das Américas. Estudos epidemiológicos sobre a hanseníase são

fundamentais para caracterizar a doença e sua distribuição na população. Com o objetivo de caracterizar o perfil epidemiológico das pessoas notificadas com hanseníase, no

município de Passos-MG, no período de 2007 a 2016, optou-se pelo estudo epidemiológico descritivo com base documental. A coleta de dados realizou-se após apreciação e

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Passos, pelas pesquisadoras junto ao setor de Vigilância Epidemiológica do

município de Passos-MG, através do banco de dados on line do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Utilizou-se para a coleta de dados, um formulário

elaborado pelas pesquisadoras, contendo as variáveis sócio-demográficas, clínicas e de local de residência, disponíveis na Ficha de Notificação de Hanseníase do SINAN. Os

dados foram organizados e analisados através de estatística descritiva. Os resultados mostram que a população de estudo caracterizou-se pelo predomínio do sexo masculino

(65%), com média de idade de 49 anos, raça branca (60%) e escolaridade de 1ª a 4ª série incompleta (30,8%). Quanto ao local de residência, os resultados apontam o

predomínio dessas pessoas, residindo nos bairros Coimbras (8,4%) e Polivalente (5,6%), sendo os mesmos notificados principalmente pelo Ambulatório Escola (19,6%) e

Estratégia de Saúde da Família Coimbras I (9,8%). No que se refere aos dados clínicos, os resultados demonstram preeminência da forma clínica Virchowiana (56%),

classificação Multibacilar (82,5%), média de 2,4 nervos afetados e grau 0 de incapacidade (43,7%). Conclui-se ao considerar as evidências apontadas pela literatura e os

resultados obtidos nesse estudo, o predomínio de pessoas com hanseníase do sexo masculino e a existência de fragilidades relativas ao diagnóstico precoce.
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