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O caderno Hanseníase no Brasil: perfil epidemiológico 
segundo níveis de atenção à saúde tem por objetivo apresentar a 
situação epidemiológica da hanseníase por modelo de organização 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e Unidades da Federação (UF), 
a partir dos dados do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan) e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES). Apoiado na classificação da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o modelo de organização brasileiro define três 
diferentes níveis de atenção à saúde: o primário, o secundário e o 
terciário, os quais enfocam o atendimento ao paciente de acordo 
com a complexidade necessária para cada ação.

A hanseníase é um problema de grande magnitude global. Em 
2020, foram reportados à OMS 127.396 novos casos da doença 
no mundo; desses, 8.629 foram identificados em crianças e 7.198 
tiveram grau de incapacidade física 2 (GIF 2). No Brasil, a doença 
permanece como um problema de saúde pública; mundialmente, o 
país ocupa a segunda posição em número de casos, atrás apenas 
da Índia. No mesmo ano, foram identificados no país 17.979 casos 
novos, sendo 878 diagnosticados em menores de 15 anos e 1.504 
com GIF 2 no diagnóstico (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021). 

As ações realizadas pelas equipes de Atenção Primária à Saúde 
(APS) são fundamentais para a redução da carga da hanseníase 
no país. Caracterizada como uma doença infectocontagiosa 
crônica, o seu diagnóstico, bem como a prevenção e o tratamento 
 das incapacidades físicas dela decorrentes, ocorrem essencialmente 
na APS.

Assim, o objetivo desta publicação é oferecer aos tomadores 
de decisão, sejam eles gestores, profissionais de saúde ou usuários, 
informações para subsidiar o raciocínio epidemiológico, permitindo 
a compreensão e intervenção no território. O diagnóstico situacional 
poderá servir de base para o planejamento e a programação das 
ações de redução da carga da doença, com vistas ao cuidado 
integral e longitudinal da pessoa acometida pela hanseníase e de 
sua família.

Apresentação
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Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizaram-se dados do 
Sinan e do CNES. Foi conduzido um estudo transversal descritivo, 
sendo considerada como população do estudo todos os casos novos 
de hanseníase diagnosticados no Brasil e em cada UF de residência, 
no período de 2015 a 2019.

Realizou-se o relacionamento determinístico entre a base de 
dados do Sinan-hanseníase e a base de dados do CNES, utilizando 
como campo-chave o número de cadastro do estabelecimento 
de saúde no CNES. Os casos de hanseníase foram identificados 
segundo o tipo de estabelecimento e classificados conforme o 
níveis de atenção. Considerou-se como o nível “Atenção Primária 
à Saúde” os tipos de estabelecimento que possuíam os seguintes 
códigos, conforme a Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de 
setembro de 2017 (BRASIL, 2017):

01 – Posto de Saúde
02 – Centro de Saúde/Unidade Básica
22 – Consultório Isolado
32 – Unidade Móvel Fluvial
40 – Unidade Móvel Terrestre
74 – Polo Academia da Saúde
15 – Unidade Mista
71 – Centro de Apoio à Saúde da Família

Todos os outros tipos de estabelecimentos foram agregados 
como “Média e Alta Complexidade”, exceto os estabelecimentos 
que possuíam os códigos: 68 – Central de Gestão em Saúde, 84 
– Central de Abastecimento e 67 – Laboratório Central de Saúde 
Pública (Lacen), que foram classificados como “Não se Aplica”, 
uma vez que a Assistência à Saúde é uma atividade não permitida 
nesses tipos de estabelecimentos (BRASIL, 2017). Os valores “Não 
se Aplica” não foram inseridos nos resultados da análise.

Método



21HANSENÍASE NO BRASIL

Os casos novos de hanseníase segundo níveis de atenção 
foram descritos segundo as seguintes variáveis: ano de diagnóstico, 
sexo (Feminino/Masculino); faixa etária (Menor de 15 anos/15 
a 29 anos/30 a 59 anos/60 anos e mais); raça/cor (Branca/
Preta/Amarela/Parda/Indígena); escolaridade (Analfabeto/
Ensino fundamental incompleto/Ensino fundamental completo 
e Ensino médio incompleto/Ensino médio completo e Educação 
superior incompleta/Educação superior completa/Não se aplica); 
grau de incapacidade física no diagnóstico (Grau 0/Grau 1/Grau 
2/Não avaliado); forma clínica (Indeterminada/Tuberculoide/
Dimorfa/Virchowiana/Não classificado); classificação operacional 
(Paucibacilar/Multibacilar); modo de detecção (Encaminhamento/
Demanda espontânea/Exame de coletividade/Exame de contatos/
Outros modos).

Para a análise dos dados por níveis de atenção, efetuou-se a 
distribuição espacial e a diferença percentual dos casos novos de 
hanseníase e utilizou-se a frequência absoluta e relativa dos casos 
novos em geral e em menores de 15 anos, segundo as variáveis 
descritas acima.

Além disso, calcularam-se os indicadores: proporção de casos 
novos de hanseníase com grau de incapacidade física 2; proporção 
de casos novos avaliados quanto ao grau de incapacidade física 
no diagnóstico; proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes; proporção de cura de casos 
novos de hanseníase nos anos das coortes; e proporção de casos 
novos avaliados quanto ao grau de incapacidade física na cura nos 
anos das coortes.

Para o gerenciamento e processamento dos dados, utilizou-
se o programa Microsoft Office Excel 2013. O mapa temático 
foi plotado por meio do software Quantum GIS (QGIS), versão 
2.18.28.
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Quadro 1 – Indicadores de hanseníase

Indicador Cálculo Parâmetro

Proporção de 
casos novos 
de hanseníase 
com grau de 
incapacidade 
física avaliados no 
diagnóstico

Numerador: casos novos 
de hanseníase com grau de 
incapacidade física avaliados no 
diagnóstico, residentes no Brasil, 
regiões e UF, diagnosticados nos 
anos de 2009 a 2018

Denominador: casos novos 
de hanseníase, residentes no 
mesmo local e diagnosticados 
no ano da avaliação

Fator de multiplicação: 100

Bom: ≥90,0%

Regular: 75,0% a 
89,9%

Precário: <75,0%

Proporção 
de contatos 
examinados entre 
os registrados nos 
anos das coortes

Numerador: contatos de casos 
novos de hanseníase examinados 
por local de residência atual 
e diagnosticados nos anos 
das coortes (paucibacilares 
diagnosticados no ano 
anterior ao ano de avaliação e 
multibacilares diagnosticados 
nos dois anos anteriores ao ano 
de avaliação)

Denominador: número total 
de contatos dos casos novos 
de hanseníase registrados 
por local de residência atual 
e diagnosticados nos anos 
das coortes (paucibacilares 
diagnosticados no ano 
anterior ao ano de avaliação e 
multibacilares diagnosticados 
nos dois anos anteriores ao ano 
de avaliação)

Fator de multiplicação: 100

Bom: ≥90,0%

Regular: 75,0% a 
89,9%

Precário: <75,0%

Proporção de 
casos novos 
de hanseníase 
com grau de 
incapacidade física 
avaliado na cura nos 
anos das coortes

Numerador: casos novos de 
hanseníase com o grau de 
incapacidade física avaliado na 
cura, residentes no Brasil, região 
e UF, diagnosticados nos anos 
de 2009 a 2018

Denominador: casos novos 
de hanseníase, residentes no 
mesmo local e curados no ano 
da avaliação

Fator de multiplicação: 100

Bom: ≥90,0%

Regular: 75,0% a 
89,9%

Precário: <75,0%

Fonte: CGDE/DCCI/SVS-MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 137.495 
casos novos de hanseníase no país. Desses, 96.162 (69,9%) foram 
notificados na APS. O sexo masculino foi mais frequente tanto 
na atenção primária quanto na média/alta complexidade, com 
55,1% e 55,8% dos casos, respectivamente. A ocorrência de casos 
na faixa etária de 30 a 59 anos foi predominante em ambas as 
categorias de análise, com mais de 50% dos casos diagnosticados. 
Em relação à raça/cor, em todos os níveis de atenção, a maior 
proporção de casos novos foi observada nos pardos, com 60,1% na 
atenção primária e 55,6% na média/alta complexidade. Quanto à 
variável escolaridade, houve predomínio de indivíduos com ensino 
fundamental, com 59,7% na atenção primária e 57,6% na média/
alta complexidade (Tabela 1).

Quanto ao grau de incapacidade física (GIF), o GIF 0 foi o mais 
frequente, independentemente do níveis de atenção à saúde, com 
57,8% na atenção primária e 54,1% na média/alta complexidade. A 
forma clínica dimorfa também apresentou o maior percentual, com 
48,9% na atenção primária e 49,7% na média/alta complexidade. 
Os casos multibacilares foram predominantes, com 74,6% na 
atenção primária e 74,0% na média/alta complexidade (Tabela 1).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceram a demanda 
espontânea (45,1%) na atenção primária e o encaminhamento 
(64,0%) na média/alta complexidade (Tabela 1). Esses resultados 
corroboram a lógica da rede de atenção, onde a atenção primária 
é a principal porta de acesso ao sistema e ordenadora do cuidado.

Brasil
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Tabela 1 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Brasil, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 96162 69,9 41333 30,1

Sexo

Masculino 52950 55,1 23080 55,8

Feminino 43212 44,9 18253 44,2

Faixa etária

<15 5484 5,7 2609 6,3

15 a 29 14616 15,3 5740 14,0

30 a 59 51959 54,5 22020 53,6

60+ 23357 24,5 10737 26,1

Raça/cor

Branca 21715 23,3 11680 29,5

Preta 12125 13,0 4617 11,6

Amarela 1094 1,2 273 0,7

Parda 57772 61,9 22971 57,9

Indígena 557 0,6 100 0,3

Escolaridade

Analfabeto 9306 11,8 3068 9,1

Ensino fundamental 46899 59,7 19517 57,6

Ensino médio 17996 22,9 8805 26,0

Educação superior 4405 5,6 2494 7,4

Grau de incapacidade física

0 55538 60,5 22384 56,7

1 23065 25,1 9811 24,8

2 6131 6,7 4054 10,3

Não avaliado 7106 7,7 3250 8,2

Continua
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Forma clínica

Indeterminada 13812 14,9 3709 9,1

Tuberculoide 11512 12,4 7259 17,9

Dimorfa 47014 50,8 20565 50,6

Virchowiana 13879 15,0 7977 19,6

Não classificado 6305 6,8 1118 2,8

Classificação operacional

Paucibacilar 24447 25,4 10729 26,0

Multibacilar 71709 74,6 30603 74,0

Modo de detecção

Encaminhamento 35139 37,0 26471 64,6

Demanda espontânea 43396 45,7 10221 25,0

Exame de coletividade 4993 5,3 1070 2,6

Exame de contatos 9326 9,8 2787 6,8

Outros modos 2162 2,3 412 1,0

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No Brasil, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção de 
casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
sistematicamente maior do que na média/alta complexidade, com 
proporções que praticamente se mantiveram em ambos os níveis 
de atenção. Na atenção primária, passou de 69,1% em 2015 para 
71,3% em 2019, um incremento de 3,2%. Por sua vez, na média/
alta complexidade, a proporção variou de 30,9% em 2015 a 28,7% 
em 2019, uma redução de 7,1% (Figura 1).

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 15 
anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária foi a maior 
responsável pela notificação de casos novos nesses indivíduos, com 
67,8% e 68,1% dos casos de 2015 e 2019, respectivamente, um 
incremento de 0,4%. Por sua vez, na média/alta complexidade, 
esse indicador passou de 31,8% em 2015 para 31,6% em 2019, 
uma redução de 0,6% (Figura 2).

Conclusão
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Figura 1 – Proporção de casos novos de hanseníase por níveis 
de atenção. Brasil, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 2 – Proporção de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Brasil, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Na Figura 3, observa-se a diferença entre o percentual de 
casos de hanseníase notificados na atenção primária e na média/
alta complexidade. Na análise dos anos de 2015 a 2019, foi 
identificada a menor diferença nos estados da Paraíba, com 1,4%, e 
Amazonas, com 3,6%. Em contrapartida, as UF que apresentaram 
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maior diferença entre o percentual de casos notificados segundo 
o níveis de atenção foram Tocantins, Mato Grosso e Piauí, com 
percentuais de 83,4%, 79,4% e 76,4% respectivamente.

Figura 3 – Distribuição e diferença percentual de casos novos 
de hanseníase por níveis de atenção. Brasil, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se manteve 
no parâmetro regular. Nesse período, a avaliação do GIF em casos 
novos na atenção primária passou de 87,7% em 2015 para 87,5% 
em 2019, com redução de 0,2%. Na média/alta complexidade, o 
parâmetro da avaliação do grau oscilou de bom a regular, passando 
de 90,9% em 2015 para 82,6% em 2019, com redução de 9,1% 
(Figura 4).

No mesmo período, o grau de incapacidade física 2 apresentou 
menor proporção na atenção primária em comparação com a 
média/alta complexidade. Na atenção primária, o parâmetro 
manteve-se médio, passando de 6,5% em 2015 para 8,4%, em 
2019, com incremento de 29,2%. Na média/alta complexidade, 
houve mudança no parâmetro do GIF 2, que passou de médio, 
com 9,4% de GIF 2 em 2015, para alto, com 13,5% em 2019, um 
incremento de 43,6% (Figura 4).
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Figura 4 – Proporção de casos novos avaliados no diagnóstico 
e grau 2 de incapacidade física por níveis de atenção. Brasil, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação ao indicador de contatos examinados de casos 
novos nos anos das coortes, no período de 2015 a 2019, a 
proporção de examinados na atenção primária permaneceu no 
parâmetro regular, de 83,3% em 2015 para 80,6% em 2019, 
com redução de 3,2%. Na média/alta complexidade, o resultado 
manteve o parâmetro precário, oscilando de 68,5% em 2015 para 
66,2% em 2019, com redução de 3,4%. Em ambas as categorias 
da análise, foram observadas variações ao longo dos anos.

Em razão de sua estrutura, a atenção primária tem maior 
capacidade para a busca ativa de contatos, inclusive por meio 
de visitas domiciliares, o que favorece a realização do exame 
de contatos. Exceto em situações mais complexas, os casos de 
hanseníase diagnosticados na média e alta complexidade devem ser 
contrarreferenciados para a atenção primária, onde continuarão as 
ações de controle, ampliando o acesso ao tratamento e seguimento 
dos casos, bem como a investigação de contatos (Figura 5).
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Figura 5 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Brasil, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No que se refere à proporção de cura de casos novos nos anos 
das coortes, no período de 2015 a 2019, o indicador na atenção 
primária se manteve no parâmetro regular, mas apresentou 
tendência de redução, passando de 85,1% em 2015 para 80,6% 
em 2019, um declínio de 5,3%. Na média/alta complexidade, esse 
indicador também apresentou redução ao longo do tempo e mudou 
do parâmetro regular para o precário, variando de 78,9% em 2015 
a 73,5% em 2019, com declínio de 6,8% (Figura 6).

Já em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária o indicador 
apresentou um parâmetro precário e declinou de 60,2% em 2015 
para 40,4% em 2019, com redução de 32,8%. Na média/alta 
complexidade, o resultado também foi precário, de 59,3% em 2015 
para 35,2% em 2019, com redução de 40,6%. O GIF 2 não foi 
abordado nesse tópico por ser somente válido para análise quando 
o percentual de casos com grau de incapacidade física avaliado for 
maior ou igual a 75% (BRASIL, 2016) (Figura 7).
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Figura 6 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase nos 
anos das coortes por níveis de atenção. Brasil, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 7 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Brasil, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 2.803 
casos novos de hanseníase no estado de Rondônia. Desses, 1.685 
(60,1%) foram notificados na Atenção Primária à Saúde. O sexo 
masculino foi mais frequente tanto na atenção primária quanto 
na média/alta complexidade, com 55,3% e 57,4% dos casos, 
respectivamente. A faixa etária de 30 a 59 anos foi predominante 
em todos os níveis de atenção à saúde. Em relação à raça/cor, para 
ambas as categorias de análise, a maior proporção de casos novos 
foi observada em pessoas de cor parda, com 57,7% na atenção 
primária e 60,3% na média/alta complexidade (Tabela 2). Na 
variável escolaridade, houve predomínio de indivíduos com ensino 
fundamental, tanto na atenção primária (61,5%) como na média/
alta complexidade (51,4%). 

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 62,4% na 
atenção primária e 63,0% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual, com 60,4% na 
atenção primária e 59,7% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram predominantes, com 75,8% na atenção 
primária e 76,3% na média/alta complexidade (Tabela 2).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceram a demanda 
espontânea na atenção primária (58,2%) e o encaminhamento na 
média/alta complexidade (44,5%) (Tabela 2).

Em Rondônia, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção 
de casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
sistematicamente maior do que na média/alta complexidade. Na 
atenção primária, o indicador passou de 64,3% em 2015 para 
55,5% em 2019, uma redução de 13,7%. Por sua vez, na média/
alta complexidade, foi de 35,7% em 2015 e 44,5% em 2019, um 
incremento de 24,6% (Figura 8).

Rondônia
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Tabela 2 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Rondônia, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 1685 60,1 1118 39,9

Sexo

Masculino 931 55,3 642 57,4

Feminino 754 44,7 476 42,6

Faixa etária

<15 63 3,7 51 4,6

15 a 29 271 16,1 210 18,8

30 a 59 1041 61,8 654 58,5

60+ 282 16,7 200 17,9

Raça/cor

Branca 535 31,8 354 31,7

Preta 156 9,3 59 5,3

Amarela 10 0,6 14 1,3

Parda 972 57,7 674 60,3

Indígena 2 0,1 1 0,1

Escolaridade

Analfabeto 110 6,5 86 7,7

Ensino fundamental 1037 61,5 575 51,4

Ensino médio 304 18,0 290 25,9

Educação superior 63 3,7 64 5,7

Grau de incapacidade física

0 1051 62,4 704 63,0

1 419 24,9 266 23,8

2 103 6,1 109 9,7

Não avaliado 53 3,1 11 1,0

Forma clínica

Continua
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Conclusão

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 231 13,7 120 10,7

Tuberculoide 192 11,4 160 14,3

Dimorfa 1017 60,4 668 59,7

Virchowiana 200 11,9 148 13,2

Não classificado 19 1,1 6 0,5

Classificação operacional

Paucibacilar 408 24,2 265 23,7

Multibacilar 1277 75,8 853 76,3

Modo de detecção

Encaminhamento 433 25,7 497 44,5

Demanda espontânea 981 58,2 401 35,9

Exame de coletividade 80 4,7 42 3,8

Exame de contatos 148 8,8 163 14,6

Outros modos 31 1,8 13 1,2

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 15 
anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária foi a maior 
responsável pela notificação de casos novos nesses indivíduos; 
apesar disso, a notificação desses casos pela atenção primária saiu 
de 58,1% em 2015 para 50% em 2019, com redução de 13,9%. 
Por sua vez, na média/alta complexidade, esse indicador passou de 
41,9% em 2015 para 50% em 2019, um incremento de 19,3%. No 
ano de 2019, ambos os níveis de atenção registraram 50,0% dos 
casos novos em menores de 15 anos (Figura 9).

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao GIF 
no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se manteve no 
parâmetro bom tanto na atenção primária como na média/alta 
complexidade. O resultado na atenção primária passou de 97,3% 
em 2015 para 97,6% em 2019, com incremento de 0,3%. Na 
média/alta complexidade, foi de 98,1% em 2015 e 99,0% em 
2019, um aumento de 0,9%.



34 MINISTÉRIO DA SAÚDE

No mesmo período, o grau 2 de incapacidade física apresentou 
menor proporção na atenção primária em comparação com a 
média/alta complexidade, exceto em 2019. Na atenção primária, 
o parâmetro oscilou entre médio e baixo – passando de 8,1% em 
2015 para 8,7% em 2019, um incremento de 7,4%. Na média/alta 
complexidade, oscilou de médio a alto, variando de 8,3% em 2015 
a 8,1% em 2019, uma redução de 2,4%.

Figura 8 – Distribuição de casos novos de hanseníase por níveis 
de atenção. Rondônia, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação ao indicador de proporção de contatos examinados 
de casos novos nos anos das coortes, a atenção primária 
permaneceu no parâmetro regular, com 87,7% dos examinados 
em 2015 e 83,6% em 2019, uma redução de 4,6%. Na média/alta 
complexidade, o parâmetro se manteve regular, com 81,7% dos 
contatos examinados em 2015 e 83,6% em 2019, um incremento 
de 2,3% (Figura 11).
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Figura 9 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Rondônia,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 10 – Proporção de casos novos avaliados quanto  
ao grau de incapacidade física por níveis de atenção. Rondônia, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Figura 11 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. 
Rondônia, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, na atenção primária esse 
indicador caiu do parâmetro bom para o regular, com 92,2% em 
2015 e 86,2% em 2019, uma redução de 6,5%. A média/alta 
complexidade se manteve no parâmetro regular em todo o período, 
com 87,5% em 2015 e 84,2% em 2019, uma redução de 3,8%. 
Assim, ambos os níveis de atenção repetiram o comportamento de 
um leve aumento de 2015 até 2017, seguido de uma redução até 
2019.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto 
ao GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária esse 
indicador apresentou parâmetro regular na maior parte da série, 
exceto em 2018, quando caiu para precário. Na média/alta 
complexidade, o indicador se manteve acima de 80% em toda 
a série temporal. No mesmo período, a proporção de GIF 2 na 
atenção primária se manteve no parâmetro médio, exceto no ano 
de 2018, quando caiu para 3,4%, parâmetro baixo. Na média/alta 
complexidade, o indicador variou do parâmetro alto para o médio 
e o baixo, atingindo seu maior patamar em 2019, com 15,3%, e o 
menor em 2016, com 3,6% (Figura 13).
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Figura 12 – Proporção de cura de casos novos de  
hanseníase nos anos das coortes por níveis de atenção. 
Rondônia, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 13 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Rondônia, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 394 casos 
novos de hanseníase no estado do Acre. Desses, 296 (75,1%) 
foram notificados na APS. O sexo masculino foi mais frequente 
tanto na atenção primária quanto na média/alta complexidade, 
com 69,6% e 62,2% dos casos, respectivamente. A faixa etária de 
30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis de atenção 
à saúde. Em relação à raça/cor, em todos os níveis de atenção, 
a maior proporção de casos novos foi observada em pessoas de 
cor parda, com 88,5% na atenção primária e 83,7% na média/
alta complexidade. Na variável escolaridade, houve predomínio 
de indivíduos com ensino fundamental, com 46,3% e 57,1% para 
a atenção primária e média/alta complexidade, respectivamente 
(Tabela 3).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 68,2% na 
atenção primária e 77,6% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual, com 62,2% na 
atenção primária e 53,1% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram predominantes, com 83,1% na atenção 
primária e 83,7% na média/alta complexidade (Tabela 3). Em 
relação ao modo de detecção, prevaleceram o encaminhamento 
(36,8%) na atenção primária e a demanda espontânea (50,0%) na 
média/alta complexidade (Tabela 3).

No Acre, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção de 
casos novos de hanseníase diagnosticados na atenção primária foi 
sistematicamente maior do que na média/alta complexidade. Na 
atenção primária, esse indicador passou de 76,3% em 2015 para 
82,2% em 2019, com incremento de 7,7%. Por sua vez, na média/
alta complexidade, foi de 23,8% em 2015 e 17,8% em 2019, com 
redução de 25,2% (Figura 14).

Acre
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Tabela 3 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Acre, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 296 75,1 98 24,9

Sexo

Masculino 206 69,6 61 62,2

Feminino 90 30,4 37 37,8

Faixa etária

<15 16 5,4 12 12,2

15 a 29 58 19,6 24 24,5

30 a 59 179 60,5 50 51,0

60+ 42 14,2 11 11,2

Raça/cor

Branca 24 8,1 12 12,2

Preta 5 1,7 2 2,0

Amarela 0 0,0 0 0,0

Parda 262 88,5 82 83,7

Indígena 3 1,0 0 0,0

Escolaridade

Analfabeto 54 18,2 12 12,2

Ensino fundamental 137 46,3 56 57,1

Ensino médio 43 14,5 15 15,3

Educação superior 11 3,7 7 7,1

Grau de incapacidade física

0 202 68,2 76 77,6

1 52 17,6 16 16,3

2 22 7,4 3 3,1

Não avaliado 6 2,0 1 1,0

Forma clínica
Continua



41HANSENÍASE NO BRASIL: ACRE

Conclusão

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 7 2,4 2 2,0

Tuberculoide 42 14,2 14 14,3

Dimorfa 184 62,2 52 53,1

Virchowiana 45 15,2 29 29,6

Não classificado 2 0,7 0 0,0

Classificação operacional

Paucibacilar 50 16,9 16 16,3

Multibacilar 246 83,1 82 83,7

Modo de detecção

Encaminhamento 109 36,8 25 25,5

Demanda espontânea 72 24,3 49 50,0

Exame de coletividade 18 6,1 3 3,1

Exame de contatos 93 31,4 21 21,4

Outros modos 2 0,7 0 0,0

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 15 
anos, no período de 2015 a 2017, a atenção primária foi a maior 
responsável pela notificação de casos novos nesses indivíduos; 
entretanto, é possível observar uma redução dessa proporção no 
decorrer dos anos. A notificação de casos novos em menores de 
15 anos nesse nível de atenção oscilou de 85,7% em 2015 para 
0% em 2019 – uma redução de 100%. Por sua vez, na média/
alta complexidade, passou de 14,3% em 2015 para 0% em 2019, 
também uma redução de 100%, porém com tendência de aumento 
no período de 2015 a 2018. Em 2019, o estado do Acre não 
registrou casos em menores de 15 anos (Figura 15).
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Figura 14 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Acre, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 15 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Acre, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador permaneceu 
estável em ambos os níveis de atenção, com manutenção do 
parâmetro bom, ou seja, igual ou acima de 90%. Na atenção 
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primária, o resultado passou de 95,1% em 2015 para 98,2%, em 
2019, com incremento de 3,2%. Na média/alta complexidade, a 
avaliação do grau foi de 100%, exceto para o ano de 2017.

No mesmo período da análise, a proporção de GIF 2 na APS 
oscilou entre os parâmetros baixo e alto, variando de 1,5% em 
2015 a 9,3% em 2019, incremento maior que 100%. Na média/
alta complexidade, houve mudança do parâmetro baixo para o 
médio, com 0,0% em 2015 e 7,7% em 2019, incremento de 100%. 
Assim, observa-se que ambos os níveis de atenção aumentaram a 
notificação de casos novos com GIF 2 ao final do período.

Figura 16 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física por níveis de atenção. Acre, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação ao indicador de proporção de contatos examinados 
dos casos novos nos anos das coortes, no período de 2015 a 2019, 
a atenção primária variou do parâmetro precário para o regular, 
saindo de 67,3% em 2015 para 78,6% em 2019, um aumento 
de 16,8%. Na média/alta complexidade, o parâmetro oscilou de 
precário a bom, com 47% em 2015 e 90% em 2019, um incremento 
de 91,5%. Assim, além de o indicador apresentar grandes variações, 
observa-se uma inversão das proporções de contatos examinados 
entre os níveis de atenção, no ano de 2019 (Figura 17).
Figura 17 – Proporção de contatos examinados entre os 
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registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Acre, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, os dois níveis de atenção 
mantiveram o parâmetro bom para esse indicador, ou seja, igual 
ou maior que 90%, exceto para o ano de 2016, quando a cura 
na média/alta complexidade ocorreu em 86,4% dos casos. A 
proporção de cura na atenção primária passou de 90,7% em 2015 
para 93,9% em 2019, um incremento de 3,5%. Na média/alta 
complexidade, o indicador variou de 91,2% a 94,1% em 2019, um 
incremento de 3,2%. 

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto 
ao GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária esse 
indicador apresentou um parâmetro precário em toda a série, 
saindo de 58,1% em 2015 para 47,8% em 2019, com redução 
de 17,7%. Na média/alta complexidade, o indicador também se 
manteve precário na maior parte da série temporal, com 54,8% em 
2015 e 50,0% em 2019, uma redução de 8,7%. A exceção foi para 
o ano de 2016, quando todos os pacientes foram avaliados quanto 
ao GIF. O GIF 2 não foi abordado nesse tópico por ser somente 
válido para análise quando o percentual de casos com grau de 
incapacidade física avaliado for maior ou igual a 75% (Figura 19).
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Figura 18 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Acre, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 19 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Acre, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 2.231 casos 
novos de hanseníase no estado do Amazonas. Desses, 1.155 (51,8%) 
foram notificados na APS. O sexo masculino foi mais frequente 
tanto na atenção primária quanto na média/alta complexidade, 
com 59,9% e 62,2% dos casos, respectivamente. A faixa etária de 
30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis de atenção 
à saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as categorias avaliadas, 
a maior proporção de casos novos foi observada em pessoas de 
cor parda, com 75,2% na atenção primária e 73,9% na média/
alta complexidade. Na variável escolaridade, houve predomínio 
de indivíduos com ensino fundamental tanto na atenção primária 
(55,4%) como na média/alta complexidade (42,7%) (Tabela 4).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 60,7% na 
atenção primária e 53,0% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual, com 29,9% na 
atenção primária e 41,0% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram predominantes, com 57,9% na atenção 
primária e 63,8% na média/alta complexidade (Tabela 4).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceu a demanda 
espontânea em ambos os níveis de atenção, sendo 54,2% na 
atenção primária e 52,0% na média/alta complexidade (Tabela 4).

No Amazonas, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção 
de casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
maior quando comparada à média/alta complexidade, com exceção 
dos casos notificados no ano de 2015. Na atenção primária, esse 
indicador passou de 48,2% em 2015 para 51,1% em 2019, com 
incremento de 6,0%. Por sua vez, na média/alta complexidade, foi 
de 51,6% em 2015 e 48,9%, em 2019, com redução de 5,2% 
(Figura 20).

Amazonas
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Tabela 4 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Amazonas, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 1155 51,8 1076 48,2

Sexo

Masculino 692 59,9 669 62,2

Feminino 463 40,1 407 37,8

Faixa etária

<15 132 11,4 77 7,2

15 a 29 290 25,1 228 21,2

30 a 59 567 49,1 568 52,8

60+ 155 13,4 200 18,6

Raça/cor

Branca 109 9,4 136 12,6

Preta 57 4,9 57 5,3

Amarela 5 0,4 6 0,6

Parda 869 75,2 795 73,9

Indígena 99 8,6 28 2,6

Escolaridade

Analfabeto 103 8,9 61 5,7

Ensino fundamental 640 55,4 459 42,7

Ensino médio 206 17,8 298 27,7

Educação superior 23 2,0 59 5,5

Grau de incapacidade física

0 701 60,7 570 53,0

1 273 23,6 341 31,7

2 88 7,6 132 12,3

Não avaliado 35 3,0 14 1,3

Forma clínica
Continua
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Conclusão

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 223 19,3 126 11,7

Tuberculoide 253 21,9 259 24,1

Dimorfa 345 29,9 441 41,0

Virchowiana 178 15,4 190 17,7

Não classificado 63 5,5 43 4,0

Classificação operacional

Paucibacilar 486 42,1 389 36,2

Multibacilar 669 57,9 687 63,8

Modo de detecção

Encaminhamento 215 18,6 385 35,8

Demanda espontânea 626 54,2 559 52,0

Exame de coletividade 149 12,9 56 5,2

Exame de contatos 125 10,8 49 4,6

Outros modos 27 2,3 9 0,8

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 15 
anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária foi a maior 
responsável pela notificação de casos novos nesses indivíduos, com 
52,5% e 72,7% dos casos em 2015 em 2019, respectivamente, um 
incremento de 38,5%. Por usa vez, na média/alta complexidade, 
esse indicador foi de 47,5% em 2015 e 27,3% em 2019, uma 
redução de 42,5%.

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se manteve 
no parâmetro bom para ambos os níveis de atenção. Na atenção 
primária, o resultado variou de 98,7% em 2015 a 92,1%, em 2019, 
uma redução de 6,7%. Na média/alta complexidade, a avaliação do 
grau foi de 98,0% nos anos de 2015 e 2019 (Figura 22).
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Figura 20 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Amazonas, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 21 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Amazonas,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção primária 
foi menor em relação à da média/alta complexidade. Na atenção 
primária, o parâmetro se manteve médio, passando de 7,9% em 
2015 para 7,0% em 2019, com redução de 11,4%. Na média/alta 
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complexidade, houve oscilação do parâmetro médio, de 9,2% em 
2015, para o parâmetro alto, de 16,1% em 2019, um incremento 
de 75,0% no período.

Figura 22 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física por níveis de atenção. Amazonas,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação ao indicador de contatos examinados de casos 
novos nos anos das coortes, no período de 2015 a 2019, a 
proporção na atenção primária oscilou entre os parâmetros regular 
e bom (2018), indo de 86,5% em 2015 para 88,6% em 2019, um 
incremento de 2,4%. Na média/alta complexidade, o resultado se 
manteve no parâmetro regular em toda a série, saindo de 82,0% 
em 2015 para 82,5% em 2019, com incremento de 0,6%.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes no período de 2015 a 2019, nos dois níveis de atenção, 
esse indicador migrou do parâmetro regular para o bom. Na atenção 
primária, passou de 84,4% em 2015 para 91,1% em 2019, com 
incremento de 7,9%. Na média/alta complexidade, o indicador 
variou de 87,6% em 2015 a 94,4% em 2019, com incremento de 
7,76%.
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Figura 23 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. 
Amazonas, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 24 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Amazonas, 2015 a 
2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, o indicador oscilou entre os 
parâmetros precário e regular durante todo o período. Na atenção 
primária, passou de 81,5% em 2015 para 87,4% em 2019, um 
incremento de 7,2%, sendo que no ano de 2016 esse nível de 
atenção avaliou menos de 75%. Na média/alta complexidade, o 
indicador oscilou de regular a bom, saindo de 87,8% em 2015 para 
94,1% em 2019, um incremento de 7,2%.

Quanto à proporção de GIF 2 no mesmo período, exceto em 
2016, a atenção primária se manteve com um parâmetro médio, 
variando de 8,0% em 2015 a 7,8% em 2019, uma redução de 
2,5%. Não é possível analisar o indicador de GIF 2 com uma 
avaliação do grau de incapacidade na cura menor que 75%. Na 
média/alta complexidade, exceto em 2017, o indicador se manteve 
no parâmetro alto, passando de 16,8% em 2015 para 14,4% em 
2019, com redução de 14,8% (Figura 25).

Figura 25 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Amazona, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 476 casos 
novos de hanseníase no estado de Roraima. Desses, 273 (57,4%) 
foram notificados na APS. O sexo masculino foi mais frequente 
tanto na atenção primária quanto na média/alta complexidade, 
com 62,6% e 63,1% dos casos, respectivamente. A faixa etária de 
30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis de atenção à 
saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as categorias de análise 
a maior proporção de casos novos foi observada em pessoas de 
cor parda, com 76,6% na atenção primária e 76,8% na média/
alta complexidade. Na variável escolaridade, houve predomínio 
de indivíduos com ensino fundamental tanto na atenção primária 
(39,9%) como na média/alta complexidade (48,8%) (Tabela 5).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 44,7% na 
atenção primária e 57,6% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual, com 43,2% na 
atenção primária e 63,1% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram predominantes, com 75,8% na atenção 
primária e 79,8% na média/alta complexidade (Tabela 5).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceram a demanda 
espontânea (54,6%) na atenção primária e o encaminhamento 
(69,0%) na média/alta complexidade (Tabela 5).

Em Roraima, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção 
de casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
maior que na média/alta complexidade, exceto para o ano de 2015 
(38,2%). Na atenção primária, esse indicador variou de 38,2% em 
2015 a 61,8% em 2019, um incremento de 34,0%. Por sua vez, na 
média/alta complexidade, passou de 61,8% em 2015 para 48,8% 
em 2019, uma redução de 21,0% (Figura 26).

Roraima
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Tabela 5 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Roraima, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 273 57,4 203 42,6

Sexo

Masculino 171 62,6 128 63,1

Feminino 102 37,4 75 36,9

Faixa etária

<15 20 7,3 19 9,4

15 a 29 61 22,3 25 12,3

30 a 59 151 55,3 111 54,7

60+ 36 13,2 48 23,6

Raça/cor

Branca 23 8,4 29 14,3

Preta 25 9,2 13 6,4

Amarela 3 1,1 4 2,0

Parda 209 76,6 156 76,8

Indígena 9 3,3 0 0,0

Escolaridade

Analfabeto 15 5,5 17 8,4

Ensino fundamental 109 39,9 99 48,8

Ensino médio 58 21,2 57 28,1

Educação superior 15 5,5 21 10,3

Grau de incapacidade física

0 122 44,7 117 57,6

1 72 26,4 27 13,3

2 15 5,5 25 12,3

Não avaliado 18 6,6 18 8,9

Forma clínica
Continua
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Conclusão

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 52 19,0 12 5,9

Tuberculoide 14 5,1 28 13,8

Dimorfa 118 43,2 128 63,1

Virchowiana 33 12,1 31 15,3

Não classificado 19 7,0 2 1,0

Classificação operacional

Paucibacilar 66 24,2 41 20,2

Multibacilar 207 75,8 162 79,8

Modo de detecção

Encaminhamento 66 24,2 140 69,0

Demanda espontânea 149 54,6 38 18,7

Exame de coletividade 20 7,3 15 7,4

Exame de contatos 28 10,3 8 3,9

Outros modos 8 2,9 2 1,0

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 
15 anos, no período de 2015 a 2019, esse indicador na atenção 
primária oscilou de 0,0% em 2015 a 25,0% em 2019, um 
incremento maior que 100% na notificação de casos novos nesses 
indivíduos. Por sua vez, na média/alta complexidade, passou de 
100,0% em 2015 para 75,0%, em 2019, uma redução de 25,0%. 

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao GIF 
no diagnóstico, entre 2015 e 2019, esse indicador oscilou entre 
os parâmetros precário e bom em ambos os níveis de atenção. O 
resultado na atenção primária demonstra que o parâmetro mudou 
de precário a bom, de 66,7% em 2015 para 90% em 2019, com 
incremento de 34,9%. Na média/alta complexidade, o indicador 
mudou do parâmetro bom para precário, passando de 91,3% em 
2015 para 73,7% em 2019, uma redução de 19,3%.
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Figura 26 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Roraima, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 27 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Roraima,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção primária 
variou de 0% em 2015 a 11,1% em 2019, um incremento acima de 
100%. Entretanto, não é possível analisar o indicador de GIF 2 com 
uma avaliação do grau de incapacidade na cura menor que 75%. 
Na média/alta complexidade, o indicador manteve o resultado de 
14,3% em 2015 e 2019, um parâmetro alto.
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Figura 28 – Proporção de casos novos avaliados quanto 
ao grau de incapacidade física por níveis de atenção. Roraima, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação ao indicador de contatos examinados de casos 
novos nos anos das coortes, no período de 2015 a 2019, a atenção 
primária oscilou entre os parâmetros precário e bom, indo de 
64,8% em 2015 para 89,1% em 2019, com incremento de 37,5%. 
Na média/alta complexidade, o resultado se manteve no parâmetro 
precário, embora tenha passado de 26,2% em 2015 para 51,7% 
em 2019, com incremento de 97,3%. Assim, exceto em 2017, 
quando se observa uma inversão, o indicador na atenção primária 
se manteve maior durante a série.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, a atenção primária manteve 
o indicador em um parâmetro superior em relação à média/alta 
complexidade. Todavia, nesse nível de atenção, o indicador passou 
de 86,7% em 2015 para 73,8% em 2019, uma redução de 14,8%, 
passando do parâmetro regular para precário. Na média/alta 
complexidade, variou de 57,9% em 2015 a 65,6% em 2019, um 
incremento 13,3%, mantendo-se no parâmetro precário em toda a 
série, exceto em 2017.
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Figura 29 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. 
Roraima, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 30 – Proporção de cura de casos novos de  
hanseníase nos anos das coortes por níveis de atenção. 
Roraima, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, o indicador na atenção primária 
passou de 16,3% em 2015 para 18,6% em 2019, mantendo-
se no parâmetro precário apesar do incremento de 14,1%. Na 
média/alta complexidade, o indicador, que também se manteve no 
parâmetro precário, foi de 15,2% em 2015 e 38,1% em 2019, 
um incremento superior a 100%. O GIF 2 não foi abordado nesse 
tópico por ser somente válido para análise quando o percentual de 
casos com grau de incapacidade física avaliado for maior ou igual 
a 75% (Figura 31).

Figura 31 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Roraima, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.





63

No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 13.224 
casos novos de hanseníase no estado do Pará. Desses, 10.328 
(78,1%) foram notificados na APS. O sexo masculino foi mais 
frequente tanto na atenção primária quanto na média/alta 
complexidade, com 62,0% e 58,7% dos casos, respectivamente. A 
faixa etária de 30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis 
de atenção à saúde. Em relação à raça/cor, em todas as categorias 
de análise, a maior proporção de casos novos foi observada em 
pessoas de cor parda, com 70,7% na atenção primária e 83,8% 
na média/alta complexidade. Na variável escolaridade, houve 
predomínio do ensino fundamental tanto na atenção primária 
(56,1%) como na média/alta complexidade (52,4%) (Tabela 6).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 63,4% na 
atenção primária e 57,7% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual, com 49,7% na 
atenção primária e 62,3% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram predominantes, com 71,2% na atenção 
primária e 79,5% na média/alta complexidade (Tabela 6).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceram a demanda 
espontânea (56,3%) na atenção primária e o encaminhamento 
(72,2%) na média/alta complexidade (Tabela 6).

No Pará, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção de 
casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
sistematicamente maior do que na média/alta complexidade, com 
proporções que praticamente se mantiveram em ambos os níveis 
de atenção. Na atenção primária, esse indicador passou de 78,9% 
em 2015 para 80,3% em 2019, um incremento de 1,8%. Por sua 
vez, na média/alta complexidade, foi de 20,9% em 2015 e 19,6% 
em 2019, uma redução de 6,2% (Figura 32).

Pará
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Tabela 6 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Pará, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 10328 78,1 2896 21,9

Sexo

Masculino 6405 62,0 1700 58,7

Feminino 3923 38,0 1196 41,3

Faixa etária

<15 933 9,0 263 9,1

15 a 29 2146 20,8 527 18,2

30 a 59 5208 50,4 1513 52,2

60+ 1926 18,6 577 19,9

Raça/cor

Branca 1339 13,0 219 7,6

Preta 1370 13,3 192 6,6

Amarela 99 1,0 4 0,1

Parda 7299 70,7 2426 83,8

Indígena 38 0,4 5 0,2

Escolaridade

Analfabeto 1006 9,7 220 7,6

Ensino fundamental 5795 56,1 1518 52,4

Ensino médio 1809 17,5 726 25,1

Educação superior 319 3,1 177 6,1

Grau de incapacidade física

0 6544 63,4 1672 57,7

1 2456 23,8 815 28,1

2 635 6,1 292 10,1

Não avaliado 426 4,1 83 2,9

Forma clínica
Continua
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 1912 18,5 229 7,9

Tuberculoide 1165 11,3 375 12,9

Dimorfa 5130 49,7 1803 62,3

Virchowiana 1415 13,7 442 15,3

Não classificado 479 4,6 36 1,2

Classificação operacional

Paucibacilar 2973 28,8 595 20,5

Multibacilar 7356 71,2 2302 79,5

Modo de detecção

Encaminhamento 3105 30,1 2092 72,2

Demanda espontânea 5819 56,3 502 17,3

Exame de coletividade 383 3,7 78 2,7

Exame de contatos 793 7,7 194 6,7

Outros modos 149 1,4 23 0,8

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 15 
anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária foi a maior 
responsável pela notificação de casos novos nesses indivíduos, com 
81,3% em 2015 e 75,7% em 2019, apesar da redução de 6,9%. 
Por sua vez, na média/alta complexidade, esse indicador passou de 
18,4% em 2015 para 24,3% em 2019, um incremento de 32,0%.

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao GIF 
no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se manteve no 
parâmetro bom em ambos os níveis de atenção à saúde. O resultado 
na atenção primária passou de 95,2% em 2015 para 95,7% em 
2019, com incremento de 0,5%. Na média/alta complexidade, a 
avaliação do GIF variou de 95,7% em 2015 a 97,8% em 2019, 
com incremento de 2,2%.

Conclusão
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Figura 32 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Pará, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 33 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Pará, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção 
primária se manteve no parâmetro médio, de 5,1% em 2015 para 
7,9% em 2019, ainda que se observe um incremento de 54,9%.  
Na média/alta complexidade, esse indicador oscilou entre os 
parâmetros médio e alto, de 8,2% em 2015 para 12,4% em 2019, 
incremento de 51,2%.
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Figura 34 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física por níveis de atenção. Pará, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação ao indicador de contatos examinados de casos novos 
nos anos das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção de 
examinados na atenção primária foi sistematicamente maior do que 
na média/alta complexidade, mantendo-se no parâmetro regular 
em toda a série. Na atenção primária, essa proporção foi de 81,0% 
em 2015 e 78,5% em 2019, uma redução de 3,0%. Na média/alta 
complexidade, o resultado se manteve no parâmetro precário, com 
tendência de queda, de 57,2% em 2015 para 42,9% em 2019, 
com redução de 25%.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, a atenção primária manteve 
esse indicador no parâmetro regular, o qual variou de 83,8% em 
2015 a 82,5% em 2019, uma redução de 1,6%. Na média/alta 
complexidade, o indicador se manteve no parâmetro precário e 
também apresentou diminuição no decorrer dos anos, passando 
de 72,5% em 2015 para 50,7% em 2019, uma redução de 30%. 
Assim, apesar da diminuição constante em ambos os níveis de 
atenção, o resultado do indicador foi maior na atenção primária.
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Figura 35 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Pará, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 36 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Pará, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto 
ao GIF na cura nos anos das coortes, esse indicador variou entre 
os parâmetros precário e regular na atenção primária, caindo de 
75,5% em 2015 para 68,6% em 2019, com redução de 9,1%.  
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A mesma situação é evidenciada na análise da média/alta 
complexidade, em que o indicador passou de 73,9% em 2015 
para 59,9% em 2019, com redução de 18,9%, mantendo-se no 
parâmetro precário em toda a série. O GIF 2 não foi abordado nesse 
tópico por ser somente válido para análise quando o percentual de 
casos com grau de incapacidade física avaliado for maior ou igual 
a 75% (Figura 37).

Figura 37 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Pará, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.





71

No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 524 casos 
novos de hanseníase no estado do Amapá. Desses, 449 (85,7%) 
foram notificados na média/alta complexidade. O sexo masculino 
foi mais frequente tanto na atenção primária quanto na média/alta 
complexidade, com 68,0% e 64,1% dos casos, respectivamente. A 
faixa etária de 30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis 
de atenção à saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as categorias 
de análise, a maior proporção de casos novos foi observada em 
pessoas de cor parda, com 76,0% na atenção primária e 76,2% 
na média/alta complexidade. Na variável escolaridade, houve 
predomínio do ensino fundamental tanto na atenção primária 
(45,3%) como na média/alta complexidade (43,2%) (Tabela 7).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 60,0% na 
atenção primária e 71,3% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual, com 37,3% na 
atenção primária e 49,4% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram predominantes, com 66,7% na atenção 
primária e 64,8% na média/alta complexidade (Tabela 7).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceram a demanda 
espontânea (49,3%) na atenção primária e o encaminhamento 
(62,4%) na média/alta complexidade (Tabela 7).

No Amapá, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção de 
casos novos de hanseníase notificados na média/alta complexidade 
foi sistematicamente maior do que na atenção primária. Na atenção 
primária, esse indicador passou de 16,7% em 2015 para 17,1% 
em 2019, com incremento de 2,4%. Por sua vez, na média/alta 
complexidade, foi de 83,3% em 2015 para 82,9% em 2019, uma 
redução de 7,9% (Figura 38).

Amapá
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Tabela 7 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Amapá, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 75 14,3 449 85,7

Sexo

Masculino 51 68,0 288 64,1

Feminino 24 32,0 161 35,9

Faixa etária

<15 7 9,3 27 6,0

15 a 29 12 16,0 113 25,2

30 a 59 41 54,7 239 53,2

60+ 11 14,7 70 15,6

Raça/cor

Branca 5 6,7 47 10,5

Preta 13 17,3 57 12,7

Amarela 0 0,0 2 0,4

Parda 57 76,0 342 76,2

Indígena 0 0,0 0 0,0

Escolaridade

Analfabeto 5 6,7 42 9,4

Ensino fundamental 34 45,3 194 43,2

Ensino médio 12 16,0 146 32,5

Educação superior 0 0,0 30 6,7

Grau de incapacidade física

0 45 60,0 320 71,3

1 16 21,3 84 18,7

2 5 6,7 37 8,2

Não avaliado 3 4,0 7 1,6

Forma clínica
Continua
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 12 16,0 30 6,7

Tuberculoide 11 14,7 128 28,5

Dimorfa 28 37,3 222 49,4

Virchowiana 20 26,7 69 15,4

Não classificado 1 1,3 0 0,0

Classificação operacional

Paucibacilar 25 33,3 158 35,2

Multibacilar 50 66,7 291 64,8

Modo de detecção

Encaminhamento 16 21,3 280 62,4

Demanda espontânea 37 49,3 109 24,3

Exame de coletividade 12 16,0 8 1,8

Exame de contatos 5 6,7 51 11,4

Outros modos 1 1,3 1 0,2

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 
15 anos, no período de 2015 a 2019, a média/alta complexidade 
apresentou detecção maior que a atenção primária, exceto em 
2016, quando a detecção foi de 50,0%. Na atenção primária, a 
notificação passou de 18,5% em 2015 para 16,7% em 2019, com 
redução de 9,7%. Na média/alta complexidade, esse indicador 
passou de 81,8% em 2015 para 83,3% em 2019, com incremento 
de 1,9%.

Conclusão
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Figura 38 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Amapá, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 39 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Amapá,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se manteve no 
parâmetro bom, em ambos os níveis de atenção à saúde, exceto 
para a atenção primária no ano de 2018. O resultado na atenção 
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primária passou de 100% em 2015 para 94,1% em 2019, com 
redução 5,6%. Na média/alta complexidade, a avaliação do grau 
variou de 100% em 2015 a 96,9% em 2019, com redução de 3,1%.

Figura 40 – Proporção de casos novos avaliados quanto  
ao grau de incapacidade física por níveis de atenção. Amapá, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 41 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção.  
Amapá, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Figura 42 – Proporção de cura de casos novos de  
hanseníase nos anos das coortes por níveis de atenção. Amapá, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção primária 
oscilou entre os parâmetros médio e alto, apresentando um pico de 
20% em 2018. Na média/alta complexidade, o indicador variou 
entre os parâmetros baixo, médio e alto, com 17,8% em 2015 e 
5,3% em 2019, uma redução de 70,2%.

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos 
anos das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção desse 
indicador na atenção primária foi sistematicamente maior do que 
na média/alta complexidade. Na atenção primária, o indicador 
oscilou de regular a bom, passando de 83,8% em 2015 para 100% 
em 2019, com incremento de 19,3%. Enquanto isso, na média/
alta complexidade, o resultado saiu do parâmetro regular para 
precário, variando de 75,8% em 2015 a 52,2% em 2019, com 
redução de 31,1%.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, esse indicador na atenção 
primária oscilou entre os parâmetros bom, regular e precário, 
saindo de 70,8% em 2015 para 72,7% em 2019, com incremento 
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de 2,7%. Na média/alta complexidade, o indicador oscilou entre os 
parâmetros precário e regular, passando de 89,6% em 2015 para 
85,6% em 2019, com redução de 4,5%.

Figura 43 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Amapá, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária o indicador 
variou entre os parâmetros precário e regular, indo de 29,4% em 
2015 para 75,0% em 2019, um incremento superior a 100%. Na 
média/alta complexidade, o indicador oscilou de regular a bom, 
passando de 79,4% em 2015 para 76,6% em 2019, com redução 
de 3,5%. 

Quanto à proporção de GIF 2 no mesmo período, na atenção 
primária o indicador foi de 0,0%, exceto em 2018, com 14,3%. Na 
média/alta complexidade, o mesmo indicador variou do parâmetro 
baixo ao alto, saindo de 11,4% em 2015 para 8,5% em 2019, com 
redução de 25,4% (Figura 43).
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 6.636 casos 
novos de hanseníase no estado do Tocantins. Desses, 6.084 (91,7%) 
foram notificados na APS. O sexo masculino foi mais frequente 
tanto na atenção primária quanto na média/alta complexidade, 
com 52,2% e 64,3% dos casos, respectivamente. A faixa etária de 
30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis de atenção à 
saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as categorias de análise, 
a maior proporção de casos novos foi observada em pessoas de 
cor parda, com 65,1% na atenção primária e 73,7% na média/
alta complexidade. Na variável escolaridade, houve predomínio 
de indivíduos com ensino fundamental tanto na atenção primária 
(41,2%) como na média/alta complexidade (54,0%) (Tabela 8).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 50,0% na 
atenção primária e 38,8% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual, com 67,6% na 
atenção primária e 45,3% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram predominantes, com 84,2% na atenção 
primária e 69,7% na média/alta complexidade (Tabela 8).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceram a demanda 
espontânea (43,3%) na atenção primária e o encaminhamento 
(76,1%) na média/alta complexidade (Tabela 8).

No Tocantins, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção 
de casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
sistematicamente maior do que na média/alta complexidade. Na 
atenção primária, esse indicador passou de 81,7% em 2015 para 
94,7% em 2019, um incremento de 15,9%. Por sua vez, na média/
alta complexidade, foi de 17,9% em 2015 e 5,3% em 2019, uma 
redução de 70,4% (Figura 44).

Tocantins
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Tabela 8 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Pará, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 6084 91,7 552 8,3

Sexo

Masculino 3175 52,2 355 64,3

Feminino 2909 47,8 197 35,7

Faixa etária

<15 395 6,5 54 9,8

15 a 29 961 15,8 57 10,3

30 a 59 3388 55,7 287 52,0

60+ 1324 21,8 154 27,9

Raça/cor

Branca 815 13,4 86 15,6

Preta 795 13,1 47 8,5

Amarela 314 5,2 4 0,7

Parda 3962 65,1 407 73,7

Indígena 75 1,2 7 1,3

Escolaridade

Analfabeto 382 6,3 67 12,1

Ensino fundamental 2509 41,2 298 54,0

Ensino médio 1572 25,8 114 20,7

Educação superior 482 7,9 35 6,3

Grau de incapacidade física

0 3064 50,4 214 38,8

1 2133 35,1 152 27,5

2 491 8,1 45 8,2

Não avaliado 252 4,1 121 21,9

Forma clínica

Continua
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 697 11,5 44 8,0

Tuberculoide 355 5,8 120 21,7

Dimorfa 4110 67,6 250 45,3

Virchowiana 514 8,4 105 19,0

Não classificado 260 4,3 20 3,6

Classificação operacional

Paucibacilar 962 15,8 167 30,3

Multibacilar 5122 84,2 385 69,7

Modo de detecção

Encaminhamento 1569 25,8 420 76,1

Demanda espontânea 2632 43,3 75 13,6

Exame de coletividade 387 6,4 12 2,2

Exame de contatos 1180 19,4 29 5,3

Outros modos 156 2,6 7 1,3

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 15 
anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária apresentou 
maior notificação de casos. Nesse nível de atenção, foram 
notificados 76,3% dos casos novos em 2015 e 95,7% em 2019, um 
incremento de 25,4%. Por sua vez, na média/alta complexidade, 
essa proporção passou de 23,7% em 2015 para 4,3% em 2019, 
uma redução de 81,9%.

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao GIF no 
diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador manteve o parâmetro 
bom na atenção primária e oscilou entre os parâmetros precário e 
regular na média/alta complexidade. Na atenção primária, passou 
de 91,4% em 2015 para 96,5% em 2019, com incremento de 
5,6%. Na média/alta complexidade, variou de 81,9% em 2015 a 
83,3% em 2019, um incremento de 1,7%.

Conclusão
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Figura 44 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Tocantins, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 45 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Tocantins,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção primária 
se manteve no parâmetro médio, passando de 7,2% em 2015 
para 9,9% em 2019, com incremento de 37,5%. Na média/alta 
complexidade, o indicador variou de 9,0% em 2015 a 20,0% em 
2019, um incremento superior a 100%.
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Figura 46 – Proporção de casos novos avaliados quanto  
ao grau de incapacidade física por níveis de atenção. Tocantins, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 47 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. 
Tocantins, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos anos 
das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção de contatos 
examinados na atenção primária oscilou entre os parâmetros 
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regular e bom, passando de 84,5% em 2015 para 90,9% em 2019, 
um incremento de 7,6%. Na média/alta complexidade, o resultado 
também oscilou entre regular e bom, variando de 76,7% em 2015 
a 86,3% em 2019, um incremento de 12,5%.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, o parâmetro do indicador na 
atenção primária se manteve regular, de 87,1% em 2015 para 85,5% 
em 2019, com redução de 1,9%. Na média/alta complexidade, o 
mesmo indicador oscilou entre os parâmetros precário e regular, 
passando de 81,5% em 2015 para 67,1% em 2019, com redução 
de 17,7%.

Figura 48 – Proporção de cura de casos novos de  
hanseníase nos anos das coortes por níveis de atenção. 
Tocantins, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto 
ao GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária esse 
indicador variou entre os parâmetros precário e regular, saindo de 
75,6% em 2015 para 74,2% em 2019, com redução de 1,9%. 
Na média/alta complexidade, o indicador caiu de 79,7% em 2015 
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para 66,0% em 2019, uma redução de 17,2%. Em relação à 
proporção de GIF 2 no mesmo período, na atenção primária, esse 
indicador apresentou um parâmetro médio, passando de 7,9% em 
2015 para 6,8% em 2019, com redução de 13,9%. Na média/alta 
complexidade, o mesmo indicador variou do parâmetro baixo ao 
alto, saindo de 3,6% em 2015 para 8,6% em 2019, um incremento 
superior a 100% (Figura 49). Destaca-se que não é possível analisar 
o indicador de GIF 2 com uma avaliação do grau de incapacidade 
na cura menor que 75%.

Figura 49 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Tocantins, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 16.459 
casos novos de hanseníase no estado do Maranhão. Desses, 
12.127 (73,7%) foram notificados na APS. O sexo masculino foi 
mais frequente tanto na atenção primária quanto na média/alta 
complexidade, com 57,4% e 56,0% dos casos, respectivamente. 
A faixa etária de 30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os 
níveis de atenção à saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as 
categorias de análise foi observada maior proporção de casos novos 
em pessoas de cor parda, com 67,8% na atenção primária e 68,4% 
na média/alta complexidade. Quanto à variável escolaridade, 
houve predomínio de indivíduos com o ensino fundamental, com 
50,5% e 47,6% na atenção primária e na média/alta complexidade, 
respectivamente (Tabela 9).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 54,8% na atenção 
primária e 55,3% na média/alta complexidade. A forma clínica 
dimorfa também apresentou o maior percentual, com 53,5% na 
atenção primária e 61,9% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram mais predominantes, com 76,9% na atenção 
primária e 80,0% na média/alta complexidade (Tabela 9).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceram a demanda 
espontânea (46,1%) na atenção primária e o encaminhamento 
(45,4%) na média/alta complexidade (Tabela 9).

No Maranhão, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção 
de casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
sistematicamente maior do que na média/alta complexidade, com 
proporções que se mantiveram praticamente estáveis em ambos 
os níveis de atenção. Na atenção primária, o indicador passou de 
75,0% em 2015 para 73,6% em 2019, com redução de 1,9%. Por 
sua vez, na média/alta complexidade, variou de 24,0% em 2015 a 
25,7% em 2019, um incremento de 7,0%.

Maranhão
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Tabela 9 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Maranhão, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 12127 73,7 4332 26,3

Sexo

Masculino 6960 57,4 2428 56,0

Feminino 5167 42,6 1904 44,0

Faixa etária

<15 1042 8,6 441 10,2

15 a 29 2228 18,4 790 18,2

30 a 59 5903 48,7 2117 48,9

60+ 2925 24,1 977 22,6

Raça/cor

Branca 1661 13,7 619 14,3

Preta 1890 15,6 670 15,5

Amarela 126 1,0 31 0,7

Parda 8217 67,8 2965 68,4

Indígena 47 0,4 9 0,2

Escolaridade

Analfabeto 1957 16,1 473 10,9

Ensino fundamental 6121 50,5 2061 47,6

Ensino médio 2172 17,9 1193 27,5

Educação superior 343 2,8 242 5,6

Grau de incapacidade física

0 6650 54,8 2395 55,3

1 2860 23,6 1153 26,6

2 765 6,3 306 7,1

Não avaliado 1062 8,8 300 6,9

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 1420 11,7 292 6,7

Tuberculoide 1522 12,6 599 13,8

Dimorfa 6491 53,5 2681 61,9

Virchowiana 1641 13,5 602 13,9

Não classificado 563 4,6 127 2,9

Classificação operacional

Paucibacilar 2799 23,1 867 20,0

Multibacilar 9328 76,9 3465 80,0

Modo de detecção

Encaminhamento 4723 38,9 1968 45,4

Demanda espontânea 5585 46,1 1948 45,0

Exame de coletividade 928 7,7 240 5,5

Exame de contatos 547 4,5 133 3,1

Outros modos 218 1,8 16 0,4

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 15 
anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária foi a maior 
responsável pela notificação de casos novos nesses indivíduos, 
proporção que, todavia, passou de 75,4% em 2015 para 63,8% 
em 2019, com redução de 15,4%. Por sua vez, na média/alta 
complexidade, o resultado variou de 24,0% em 2015 a 35,8% em 
2019, com incremento de 49,1%.

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao GIF 
no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador variou do parâmetro 
regular ao bom na atenção primária, mantendo-se bom na média/
alta complexidade. O resultado na atenção primária variou de 
89,8% em 2015 a 92,2% em 2019, com incremento de 2,7%. Na 
média/alta complexidade, a avaliação do grau passou de 94,6% em 
2015 para 92,7% em 2019, com redução de 2,0%.
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Figura 50 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Maranhão, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 51 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Maranhão,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Figura 52 – Proporção de casos novos avaliados quanto  
ao grau de incapacidade física por níveis de atenção. Maranhão, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção 
primária se manteve no parâmetro médio, saindo de 7,4% em 
2015 para 7,7% em 2019, um incremento de 4,0%. Na média/
alta complexidade, o indicador variou de 8,1% em 2015 a 9,3% em 
2019, um incremento de 14,8%.

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos 
anos das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção desse 
indicador na atenção primária foi sistematicamente maior do que 
na média/alta complexidade, mudando de parâmetro regular a 
bom. Na atenção primária, o indicador saiu de 77,6% em 2015 
para 92,9% em 2019, com incremento de 19,7%. Na média/
alta complexidade, o parâmetro modificou-se de precário para 
regular, passando de 64,8% em 2015 para 86,1% em 2019, com 
incremento de 32,8%.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, o parâmetro do indicador 
na atenção primária se manteve como regular, saindo de 87,9% 
em 2015 para 87,2% em 2019, uma redução de 0,8%. Na média/
alta complexidade, o indicador mudou do parâmetro regular para 
o precário, indo de 78,6% em 2015 para 69,5% em 2019, com 
redução de 11,6%.
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Figura 53 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. 
Maranhão, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 54 – Proporção de cura de casos novos de  
hanseníase nos anos das coortes por níveis de atenção. 
Maranhão, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária o indicador 
se manteve no parâmetro precário, passando de 58,9% em 2015 
para 60,5% em 2019, com incremento de 2,7%. Na média/alta 
complexidade, o indicador também se manteve no parâmetro 
precário, variando de 63,9% em 2015 a 68,1% em 2019, com 
incremento de 6,6%. O GIF 2 não foi abordado nesse tópico por 
ser somente válido para análise quando o percentual de casos 
com grau de incapacidade física avaliado for maior ou igual a 75% 
(Figura 55).

Figura 55 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Maranhão, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 4.936 casos 
novos de hanseníase no estado do Piauí. Desses, 4.356 (88,2%) 
foram notificados na APS. O sexo masculino foi mais frequente 
tanto na atenção primária quanto na média/alta complexidade, 
com 55,0% e 54,0% dos casos, respectivamente. A faixa etária de 
30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis de atenção à 
saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as categorias de análise, 
a maior proporção de casos novos foi observada em pessoas de 
cor parda, com 68,1% na atenção primária e 77,9% na média/alta 
complexidade. Quanto à variável escolaridade, houve predomínio 
de indivíduos com ensino fundamental, com 45,4% e 50,0% na 
atenção primária e na média/alta complexidade, respectivamente 
(Tabela 10).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 66,1% na 
atenção primária e 66,9% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa também apresentou o maior percentual, com 40,5% 
na atenção primária e 57,4% na média/alta complexidade. Os 
casos multibacilares foram predominantes, com 67,3% na atenção 
primária e 72,9% na média/alta complexidade (Tabela 10).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceu o encaminha-
mento na atenção primária (50,8%) e na média/alta complexidade 
(64,5%) (Tabela 10).

No Piauí, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção de 
casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
sistematicamente maior do que na média/alta complexidade, com 
proporções que se mantiveram praticamente estáveis em ambos 
os níveis de atenção. Na atenção primária, o indicador variou de 
89,4% em 2015 a 89,7% em 2019, um incremento de 0,3%. Por 
sua vez, na média/alta complexidade, o indicador passou de 10,4% 
em 2015 para 10,2% em 2019, uma redução de 1,9% (Figura 56).

Piauí
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Tabela 10 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Piauí, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 4356 88,2 580 11,8

Sexo

Masculino 2394 55,0 313 54,0

Feminino 1962 45,0 267 46,0

Faixa etária

<15 243 5,6 50 8,6

15 a 29 667 15,3 78 13,4

30 a 59 2194 50,4 280 48,3

60+ 1236 28,4 172 29,7

Raça/cor

Branca 515 11,8 68 11,7

Preta 684 15,7 54 9,3

Amarela 53 1,2 1 0,2

Parda 2965 68,1 452 77,9

Indígena 10 0,2 0 0,0

Escolaridade

Analfabeto 569 13,1 66 11,4

Ensino fundamental 1976 45,4 290 50,0

Ensino médio 780 17,9 140 24,1

Educação superior 238 5,5 43 7,4

Grau de incapacidade física

0 2879 66,1 388 66,9

1 778 17,9 101 17,4

2 234 5,4 40 6,9

Não avaliado 273 6,3 50 8,6

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 883 20,3 59 10,2

Tuberculoide 522 12,0 99 17,1

Dimorfa 1763 40,5 333 57,4

Virchowiana 602 13,8 83 14,3

Não classificado 419 9,6 6 1,0

Classificação operacional

Paucibacilar 1423 32,7 156 26,9

Multibacilar 2933 67,3 423 72,9

Modo de detecção

Encaminhamento 2215 50,8 374 64,5

Demanda espontânea 1526 35,0 99 17,1

Exame de coletividade 210 4,8 83 14,3

Exame de contatos 233 5,3 13 2,2

Outros modos 106 2,4 11 1,9

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 15 
anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária foi a maior 
responsável pela notificação de casos novos nesses indivíduos, com 
85,7% em 2015 e 83,0% em 2019, uma redução de 3,1%. Por 
sua vez, na média/alta complexidade, esse percentual passou de 
14,3% em 2015 para 17,0% em 2019, um incremento de 18,9%. 

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador oscilou entre 
os parâmetros regular e bom em ambos os níveis de atenção. 
O resultado na atenção primária passou de 89,9% em 2015 
para 94,7% em 2019, com incremento de 5,3%. Na média/alta 
complexidade, foi de 95,4% em 2015 para 90,0% em 2019, com 
redução de 5,7%.

Conclusão
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Figura 56 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Piauí, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 57 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Piauí, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção 
primária passou do parâmetro baixo para o médio, de 4,8% em 
2015 para 5,0% em 2019, um incremento de 4,1%. Na média/alta 
complexidade, o indicador mudou de parâmetro médio para alto, 
saindo de 6,8% em 2015 para 11,1% em 2019, com incremento 
de 63,2%.
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Figura 58 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física por níveis de atenção. Piauí, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 59 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Piauí, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.



100 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos 
anos das coortes, no período de 2015 a 2019, essa proporção 
foi sistematicamente maior na atenção primária do que na 
média/alta complexidade, mantendo-se no parâmetro regular.  
Na atenção primária, o indicador passou de 76,0% em 2015 
para 77,6% em 2019, com incremento de 2,1%. Na média/
alta complexidade, essa proporção variou de 56,5% em 2015 a 
64,0% em 2019, mantendo-se no parâmetro precário, apesar do 
incremento de 13,0%.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, o parâmetro do indicador 
na atenção primária se manteve como regular, passando de 
86,4% em 2015 para 88,0% em 2019, com incremento 1,85%.  
Na média/alta complexidade, o indicador mudou de parâmetro 
regular para precário, variando de 86,3% a 2015 para 72,2% em 
2019, uma redução de 16,3%.

Figura 60 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Piauí, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária o indicador 
se manteve no parâmetro precário, caindo de 67,8% em 2015 
para 61,5% em 2019, uma redução de 9,3%. Na média/alta 
complexidade, o indicador mudou de regular para precário, de 
75,0% em 2015 para 52,7% em 2019, com redução de 29,7%. O 
GIF 2 não foi abordado nesse tópico por ser somente válido para 
análise quando o percentual de casos com grau de incapacidade 
física avaliado for maior ou igual a 75% (Figura 61).

Figura 61 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Piauí, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 8.291 casos 
novos de hanseníase no estado do Ceará. Desses, 5.392 (65,0%) 
foram notificados na APS. O sexo masculino foi mais frequente 
tanto na atenção primária quanto na média/alta complexidade, 
com 59,4% e 58,6% dos casos, respectivamente. A faixa etária de 
30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis de atenção à 
saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as categorias de análise, 
a maior proporção de casos novos foi observada em pessoas de 
cor parda, com 70,7% na atenção primária e 61,3% na média/alta 
complexidade. Quanto à variável escolaridade, houve predomínio 
de indivíduos com ensino fundamental tanto na atenção primária 
(46,7%) como na média/alta complexidade (35,9%) (Tabela 11).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 58,2% na 
atenção primária e 51,9% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa também apresentou o maior percentual, com 30,2% 
na atenção primária e 48,0% na média/alta complexidade. Os 
casos multibacilares foram predominantes, com 67,5% na atenção 
primária e 67,1% na média/alta complexidade (Tabela 11).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceram a demanda 
espontânea (49,8%) na atenção primária e o encaminhamento 
(72,0%) na média/alta complexidade (Tabela 11).

No Ceará, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção de 
casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
sistematicamente maior do que na média/alta complexidade. Na 
atenção primária, o indicador passou de 59,2% em 2015 para 
66,1% em 2019, com redução de 11,6%. Por sua vez, na média/
alta complexidade, o indicador foi de 40,1% em 2015 e 33,6% em 
2019, uma redução de 16,2% (Figura 62).

Ceará
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Tabela 11 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Ceará, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 5392 65,0 2899 35,0

Sexo

Masculino 3205 59,4 1698 58,6

Feminino 2187 40,6 1201 41,4

Faixa etária

<15 185 3,4 166 5,7

15 a 29 609 11,3 340 11,7

30 a 59 2768 51,3 1486 51,3

60+ 1769 32,8 895 30,9

Raça/cor

Branca 963 17,9 527 18,2

Preta 440 8,2 165 5,7

Amarela 39 0,7 34 1,2

Parda 3813 70,7 1777 61,3

Indígena 24 0,4 4 0,1

Escolaridade

Analfabeto 747 13,9 279 9,6

Ensino fundamental 2518 46,7 1041 35,9

Ensino médio 761 14,1 382 13,2

Educação superior 144 2,7 126 4,3

Grau de incapacidade física

0 3138 58,2 1504 51,9

1 1024 19,0 485 16,7

2 350 6,5 306 10,6

Não avaliado 654 12,1 377 13,0

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 826 15,3 166 5,7

Tuberculoide 959 17,8 720 24,8

Dimorfa 1629 30,2 1391 48,0

Virchowiana 1128 20,9 517 17,8

Não classificado 596 11,1 62 2,1

Classificação operacional

Paucibacilar 1755 32,5 954 32,9

Multibacilar 3637 67,5 1946 67,1

Modo de detecção

Encaminhamento 2205 40,9 2086 72,0

Demanda espontânea 2687 49,8 684 23,6

Exame de coletividade 81 1,5 17 0,6

Exame de contatos 162 3,0 32 1,1

Outros modos 205 3,8 33 1,1

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase notificados em 
menores de 15 anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária 
apresentou uma proporção de detecção de cerca de metade desses 
indivíduos, com 49,4% dos casos novos de 2015 e 50,9% de 2019, 
um incremento de 3,0%. Na média/alta complexidade, a detecção 
passou de 50,6% em 2015 para 49,1% em 2019, uma redução de 
2,9%.

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador oscilou entre 
os parâmetros precário e bom em ambos os níveis de atenção. 
O resultado na atenção primária passou de 84,6% em 2015 
para 88,1% em 2019, com incremento de 4,1%. Na média/alta 
complexidade, a avaliação do grau variou de 89,2% em 2015 a 
74,9% em 2019, com redução de 16,0%.

Conclusão
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Figura 62 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Ceará, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS

Figura 63 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Ceará, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção primária se 
manteve no parâmetro médio, passando de 8,4% em 2015 para 9,0% 
em 2019, um incremento de 7,1%. Na média/alta complexidade, o 
indicador se manteve no parâmetro alto e variou de 10,1% em 2015 
a 21,6% em 2019, um incremento superior a 100%.
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Figura 64 – Proporção de casos novos avaliados quanto  
ao grau de incapacidade física por níveis de atenção. Ceará, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 65 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Ceará, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Em relação aos contatos examinados de casos novos nos anos 
das coortes, no período de 2015 a 2019, na atenção primária 
esse indicador foi sistematicamente maior do que na média/alta 
complexidade e se manteve no parâmetro regular, saindo de 
82,5% em 2015 para 87,6% em 2019, um incremento de 6,2%.  
Na média/alta complexidade, o indicador alcançou 51,0% em 2015 
e 66,5% em 2019, permanecendo no parâmetro precário, apesar 
do incremento de 30,4%.

Figura 66 – Proporção de cura de casos novos de  
hanseníase nos anos das coortes por níveis de atenção. Ceará, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, o parâmetro desse indicador 
na atenção primária se manteve como regular, variando de 84,5% 
em 2015 a 84,2% em 2019, uma redução de 0,4%. Na média/
alta complexidade, o indicador mudou do parâmetro regular para 
o precário, saindo de 84,7% em 2015 para 58,8% em 2019, uma 
redução de 30,6%.
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Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária esse indicador 
variou de 61,0% em 2015 para 70,9% em 2019, mantendo-se no 
parâmetro precário, apesar do incremento de 16,2%. Na média/alta 
complexidade, o indicador passou de 78,0% em 2015 para 72,7% 
em 2019, com redução de 6,8%. O GIF 2 não foi abordado nesse 
tópico por ser somente válido para análise quando o percentual de 
casos com grau de incapacidade física avaliado for maior ou igual 
a 75% (Figura 67).

Figura 67 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Ceará, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 1.162 
casos novos de hanseníase no estado do Rio Grande do Norte. 
Desses, 345 (29,7%) foram notificados na APS. O sexo masculino 
foi mais frequente tanto na atenção primária quanto na média/alta 
complexidade, com 52,5% e 55,1% dos casos, respectivamente. A 
faixa etária de 30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis 
de atenção à saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as categorias 
de análise, a maior proporção de casos novos foi observada em 
pessoas de cor parda, com 48,1% na atenção primária e 55,0% 
na média/alta complexidade. Quanto a variável escolaridade, 
houve predomínio de indivíduos com o ensino fundamental, com 
44,3% e 56,2% na atenção primária e na média/alta complexidade, 
respectivamente (Tabela 12).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 50,4% na 
atenção primária e 39,9% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa também apresentou o maior percentual, com 23,8% 
na atenção primária e 36,4% na média/alta complexidade. Os 
casos multibacilares foram predominantes, com 59,7% na atenção 
primária e 64,9% na média/alta complexidade (Tabela 12).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceu o 
encaminhamento tanto na atenção primária (40,0%) como na 
média/alta complexidade (72,0%) (Tabela 12).

No Rio Grande do Norte, entre os anos de 2015 a 2019, a 
proporção de casos novos de hanseníase notificados na média/
alta complexidade foi sistematicamente maior do que na atenção 
primária. Na atenção primária, o indicador foi de 28,3% em 2015 
e 37,0% em 2019, com incremento de 30,7%. Na média/alta 
complexidade, o mesmo indicador passou de 71,3% em 2015 para 
63,0% em 2019, uma redução 11,4% (Figura 68).

Rio Grande  
do Norte
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Tabela 12 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Rio Grande do Norte, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 345 29,7 817 70,3

Sexo

Masculino 181 52,5 450 55,1

Feminino 164 47,5 367 44,9

Faixa etária

<15 19 5,5 41 5,0

15 a 29 35 10,1 101 12,4

30 a 59 178 51,6 434 53,1

60+ 106 30,7 237 29,0

Raça/cor

Branca 111 32,2 260 31,8

Preta 41 11,9 74 9,1

Amarela 0 0,0 9 1,1

Parda 166 48,1 449 55,0

Indígena 2 0,6 0 0,0

Escolaridade

Analfabeto 38 11,0 101 12,4

Ensino fundamental 153 44,3 459 56,2

Ensino médio 48 13,9 141 17,3

Educação superior 7 2,0 26 3,2

Grau de incapacidade física

0 174 50,4 326 39,9

1 70 20,3 204 25,0

2 18 5,2 72 8,8

Não avaliado 39 11,3 52 6,4

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 60 17,4 55 6,7

Tuberculoide 67 19,4 218 26,7

Dimorfa 82 23,8 297 36,4

Virchowiana 72 20,9 202 24,7

Não classificado 38 11,0 12 1,5

Classificação operacional

Paucibacilar 139 40,3 287 35,1

Multibacilar 206 59,7 530 64,9

Modo de detecção

Encaminhamento 138 40,0 646 79,1

Demanda espontânea 133 38,6 63 7,7

Exame de coletividade 45 13,0 45 5,5

Exame de contatos 10 2,9 54 6,6

Outros modos 9 2,6 4 0,5

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 
15 anos, no período de 2015 a 2018, a média/alta complexidade 
foi a maior responsável pela notificação de casos novos nesses 
indivíduos, com 37,5% em 2015 e 60,0% em 2019, um incremento 
60%. Por sua vez, na média/alta complexidade, a detecção passou 
de 62,5% em 2015 para 40,0% em 2019, uma redução de 36%. 

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao GIF 
no diagnóstico, entre 2015 e 2019, esse indicador oscilou entre 
os parâmetros regular e bom na atenção primária e na média/alta 
complexidade. O resultado na atenção primária passou de 90,9% 
em 2015 para 88,5% em 2019, com redução de 2,6%. Na média/
alta complexidade, variou de 100% em 2015 a 91,3% em 2019, 
uma redução de 8,7% (Figura 70).

Conclusão
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Figura 68 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Rio Grande do Norte, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 69 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Rio Grande do 
Norte, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção primária 
oscilou entre os parâmetros baixo, médio e alto, passando de 
3,3% em 2015 para 13,0% em 2019, um incremento acima de 
100%. Na média/alta complexidade, o indicador manteve-se no 
parâmetro alto, variando de 11,0% em 2015 a 13,1% em 2019, 
um incremento de 19,0%.

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos anos 
das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção de contatos 
examinados na atenção primária foi sistematicamente maior do que 
na média/alta complexidade, mantendo-se no parâmetro regular, 
exceto para o ano de 2016. Nesse nível de atenção, o indicador foi 
de 87,9% em 2015 e 77,5% em 2019, uma redução de 11,9%. 
Na média/alta complexidade, o resultado se manteve no parâmetro 
precário, passando de 57,8% em 2015 para 55,9% em 2019, uma 
redução de 3,3%.

Figura 70 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física por níveis de atenção. Rio Grande do 
Norte, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Figura 71 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Rio 
Grande do Norte, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 72 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Rio Grande do 
Norte, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, tanto a atenção primária 
quanto a média/alta complexidade mantiveram o indicador no 
parâmetro regular. Na atenção primária, o percentual de cura saiu 
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de 87,3% em 2015 para 76,8% em 2019, com redução de 12,0%. 
Na média/alta complexidade, passou de 77,7% em 2015 para 
84,3% em 2019, com incremento de 8,5%.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, exceto para o ano de 2016, o 
indicador se manteve no parâmetro precário na atenção primária, 
passando de 66,3% em 2015 para 64,2% em 2019, uma redução 
de 3,2%. Na média/alta complexidade, o indicador mudou de 
precário para regular, indo de 67,0% em 2015 para 75,3% em 
2019, com incremento de 12,4%. O GIF 2 não foi abordado nesse 
tópico por ser somente válido para análise quando o percentual de 
casos com grau de incapacidade física avaliado for maior ou igual 
a 75% (Figura 73).

Figura 73 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Rio Grande do Norte, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 2.586 casos 
novos de hanseníase no estado da Paraíba. Desses, 1.311 (50,7%) 
foram notificados na APS. O sexo masculino foi mais frequente 
tanto na atenção primária quanto na média/alta complexidade, 
com 53,1% e 56,1% dos casos, respectivamente. A faixa etária de 
30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis de atenção à 
saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as categorias de análise, 
a maior proporção de casos novos foi observada em pessoas de 
cor parda, com 59,2% na atenção primária e 63,8% na média/alta 
complexidade. Quanto à variável escolaridade, houve predomínio 
de indivíduos com ensino fundamental, com 39,7% na atenção 
primária e 55,3% na média/alta complexidade, respectivamente 
(Tabela 13).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 56,1% na 
atenção primária e 50,5% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa também apresentou o maior percentual, com 20,9% 
na atenção primária e 40,5% na média/alta complexidade. Os 
casos multibacilares foram predominantes, com 59,9% na atenção 
primária e 66,7% na média/alta complexidade (Tabela 13).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceu o 
encaminhamento tanto na atenção primária (54,5%) como na 
média/alta complexidade (79,1%) (Tabela 13).

Na Paraíba, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção de 
casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
maior nos três primeiros anos da série; a partir de então, a média/
alta complexidade prevaleceu. Na atenção primária, o indicador foi 
de 58,3% em 2015 e 43,1% em 2019, com redução de 26,0%. Na 
média/alta complexidade, passou de 41,2% em 2015 para 56,7% 
em 2019, um incremento de 37,6% (Figura 74).

Paraíba
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Tabela 13 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Paraíba, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 1311 50,7 1275 49,3

Sexo

Masculino 696 53,1 715 56,1

Feminino 615 46,9 560 43,9

Faixa etária

<15 53 4,0 72 5,6

15 a 29 129 9,8 163 12,8

30 a 59 711 54,2 707 55,5

60+ 401 30,6 329 25,8

Raça/cor

Branca 299 22,8 340 26,7

Preta 151 11,5 110 8,6

Amarela 10 0,8 5 0,4

Parda 776 59,2 813 63,8

Indígena 2 0,2 2 0,2

Escolaridade

Analfabeto 148 11,3 162 12,7

Ensino fundamental 520 39,7 705 55,3

Ensino médio 138 10,5 194 15,2

Educação superior 39 3,0 61 4,8

Grau de incapacidade física

0 735 56,1 644 50,5

1 199 15,2 302 23,7

2 80 6,1 133 10,4

Não avaliado 155 11,8 127 10,0

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 242 18,5 69 5,4

Tuberculoide 204 15,6 343 26,9

Dimorfa 274 20,9 517 40,5

Virchowiana 161 12,3 268 21,0

Não classificado 244 18,6 54 4,2

Classificação operacional

Paucibacilar 525 40,0 425 33,3

Multibacilar 785 59,9 850 66,7

Modo de detecção

Encaminhamento 715 54,5 1008 79,1

Demanda espontânea 440 33,6 225 17,6

Exame de coletividade 36 2,7 5 0,4

Exame de contatos 35 2,7 15 1,2

Outros modos 46 3,5 11 0,9

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 
15 anos, no período de 2015 a 2019, excetuando-se o ano de 
2017, a média/alta complexidade apresentou maior proporção de 
detecção, com 46,2% dos casos de 2015 e 25,0% de 2019, uma 
redução de 45,9%. Por sua vez, na média/alta complexidade, a 
detecção passou de 53,8% em 2015 para 75,0% em 2019, um 
incremento de 39,4%.

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao GIF 
no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se manteve no 
parâmetro regular na atenção primária, variando de 85,6% em 
2015 a 85,0% em 2019, com redução de 0,7%. Na média/alta 
complexidade, a avaliação do grau passou de 95,0% em 2015 para 
81,4% em 2019, uma redução de 14,3%, mudando do parâmetro 
bom para regular.

Conclusão
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Figura 74 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Paraíba, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 75 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Paraíba,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção 
primária variou do parâmetro médio ao alto, passando de 5,7% 
em 2015 para 10,9% em 2019, com incremento de 91,2%.  
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Na média/alta complexidade, o indicador manteve-se no parâmetro 
alto, variando entre 13,5% em 2015 para 10,3% em 2019, com 
redução de 23,7%.

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos 
anos das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção de 
examinados na atenção primária foi maior do que na média/alta 
complexidade, mantendo-se, contudo, no parâmetro precário. 
Nesse nível de atenção, o indicador alcançou 70,5% em 2015 
e 68,2% em 2019, com redução de 3,2%. Na média/alta 
complexidade, o indicador passou de 63,1% em 2015 para 66,0% 
em 2019, com incremento de 4,6%. Apesar do incremento, o 
indicador manteve-se como precário.

Figura 76 – Proporção de casos novos avaliados quanto  
ao grau de incapacidade física por níveis de atenção. Paraíba, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Figura 77 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Paraíba, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 78 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Paraíba,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, na atenção primária o 
indicador mudou do parâmetro regular para precário, indo de 
80,1% em 2015 para 62,3% em 2019, uma redução de 22,2%. Na 
média/alta complexidade, o resultado oscilou entre os parâmetros 
regular e precário, passando de 76,2% em 2015 para 77,9% em 
2019, um incremento 2,3%.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto 
ao GIF na cura nos anos das coortes, em ambas as categorias 
de análise, o indicador manteve-se no parâmetro precário. Na 
atenção primária, saiu de 59,9% em 2015 para 40,3% em 2019, 
uma redução de 32,8%. Na média/alta complexidade, o indicador 
passou de 60,0% em 2015 para 45,0% em 2019, com redução 
de 25%. O GIF 2 não foi abordado nesse tópico por ser somente 
válido para análise quando o percentual de casos com grau de 
incapacidade física avaliado for maior ou igual a 75% (Figura 79).

Figura 79 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Paraíba, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 11.326 
casos novos de hanseníase no estado de Pernambuco. Desses, 
7.928 (70,0%) foram notificados na APS. O sexo masculino foi 
mais frequente tanto na atenção primária quanto na média/alta 
complexidade, com 50,8% e 49,2% dos casos, respectivamente. A 
faixa etária de 30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis 
de atenção à saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as categorias 
de análise, a maior proporção de casos novos foi observada em 
pessoas de cor parda, com 60,9% na atenção primária e 51,0% 
na média/alta complexidade. Quanto a variável escolaridade, 
houve predomínio de indivíduos com ensino fundamental tanto 
na atenção primária (40,2%) como na média/alta complexidade 
(37,7%) (Tabela 14).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 63,1% na 
atenção primária e 59,7% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa também apresentou o maior percentual, com 33,7% 
na atenção primária e 44,1% na média/alta complexidade. Os 
casos multibacilares foram predominantes, com 63,2% na atenção 
primária e 64,7% na média/alta complexidade (Tabela 14).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceu o encaminhamento 
na atenção primária (44,5%) e na média/alta complexidade (65,7%) 
(Tabela 14).

Em Pernambuco, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção 
de casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
sistematicamente maior do que na média/alta complexidade. Na 
atenção primária, o indicador passou de 67,5% em 2015 para 
73,4% em 2019, um incremento de 8,8%. Por sua vez, na média/
alta complexidade, o indicador variou de 31,7% em 2015 a 25,6% 
em 2019, uma redução de 19,2% (Figura 80).

Pernambuco
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Tabela 14 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Pernambuco, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 7928 70,0 3398 30,0

Sexo

Masculino 4030 50,8 1672 49,2

Feminino 3898 49,2 1726 50,8

Faixa etária

<15 515 6,5 349 10,3

15 a 29 1197 15,1 457 13,4

30 a 59 4244 53,5 1771 52,1

60+ 1800 22,7 784 23,1

Raça/cor

Branca 1414 17,8 767 22,6

Preta 949 12,0 476 14,0

Amarela 65 0,8 19 0,6

Parda 4829 60,9 1734 51,0

Indígena 33 0,4 6 0,2

Escolaridade

Analfabeto 703 8,9 166 4,9

Ensino fundamental 3185 40,2 1280 37,7

Ensino médio 1227 15,5 627 18,5

Educação superior 296 3,7 195 5,7

Grau de incapacidade física

0 5002 63,1 2029 59,7

1 1242 15,7 473 13,9

2 393 5,0 192 5,7

Não avaliado 811 10,2 429 12,6

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 1778 22,4 371 10,9

Tuberculoide 1254 15,8 802 23,6

Dimorfa 2673 33,7 1497 44,1

Virchowiana 979 12,3 481 14,2

Não classificado 791 10,0 123 3,6

Classificação operacional

Paucibacilar 2914 36,8 1198 35,3

Multibacilar 5014 63,2 2200 64,7

Modo de detecção

Encaminhamento 3531 44,5 2231 65,7

Demanda espontânea 3000 37,8 794 23,4

Exame de coletividade 478 6,0 103 3,0

Exame de contatos 501 6,3 170 5,0

Outros modos 238 3,0 37 1,1

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação à notificação de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos, no período de 2015 a 2019, com exceção 
do ano de 2016, a atenção primária foi a maior responsável por 
esse indicador, com 54,6% dos de 2015 e 72,7% de 2019, um 
incremento de 33,1%. Por sua vez, na média/alta complexidade, 
a detecção foi de 44,5% em 2015 e de 26,7% em 2019, uma 
redução de 40%.

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao GIF 
no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador variou do parâmetro 
bom ao regular tanto na atenção primária quanto na média/alta 
complexidade. O resultado na atenção primária variou de 93,1% 
em 2015 a 87,5% em 2019, com redução de 6,0%. Na média/alta 
complexidade, a avaliação do GIF caiu de 96,7% em 2015 para 
82,3% em 2019, uma redução de 14,9%. 

Conclusão
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Figura 80 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Pernambuco, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 81 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Pernambuco,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Figura 82 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física por níveis de atenção. Pernambuco, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 83 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. 
Pernambuco, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção 
primária passou do parâmetro baixo para o médio, de 4,4% em 
2015 para 6,9% em 2019, um incremento de 56,8%. Na média/
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alta complexidade, o indicador oscilou entre os parâmetros baixo, 
médio e alto, saindo de 5,2% em 2015 para 13,1% em 2019, um 
incremento superior a 100%.

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos 
anos das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção de 
examinados na atenção primária foi sistematicamente maior do 
que na média/alta complexidade e variou do parâmetro regular ao 
bom. Na atenção primária, o indicador passou de 86,0% em 2015 
para 92,5% em 2019, com incremento de 7,5%. Na média/alta 
complexidade, o indicador oscilou entre os parâmetros precário e 
médio, com 75,1% em 2015 e 78,2% em 2019, um incremento 
de 4,9%.

Figura 84 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Pernambuco,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, o parâmetro do indicador 
na atenção primária se manteve como regular, variando de 86,1% 
em 2015 a 84,7% em 2019, uma redução de 1,6%. Na média/
alta complexidade, o indicador passou do parâmetro regular para o 
precário, passando de 77,4% em 2015 para 66,1% em 2019, com 
redução de 14,5%.
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Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto 
ao GIF na cura nos anos das coortes, em ambas as categorias de 
análise, o indicador manteve-se no parâmetro precário. Na atenção 
primária, foi de 68,2% em 2015 para 67,6% em 2019, com 
redução de 0,9%. Na média/alta complexidade, o indicador passou 
de 63,9% em 2015 para 55,8% em 2019, com redução de 12,7%. 
O GIF 2 não foi abordado nesse tópico por ser somente válido para 
análise quando o percentual de casos com grau de incapacidade 
física avaliado for maior ou igual a 75% (Figura 85).

Figura 85 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Pernambuco, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 1.591 
casos novos de hanseníase no estado de Alagoas. Desses, 970 
(61,0%) foram notificados na APS. O sexo feminino predominou 
na atenção primária; já na média/alta complexidade o masculino 
foi o mais frequente, representando 51,3% e 51,9% dos casos, 
respectivamente. A faixa etária de 30 a 59 anos foi a mais 
prevalente em todos os níveis de atenção à saúde. Em relação à 
raça/cor, em ambas as categorias de análise, a maior proporção de 
casos novos foi observada em pessoas de cor parda, com 62,6% na 
atenção primária e 65,2% na média/alta complexidade. Quanto à 
variável escolaridade, houve predomínio de indivíduos com ensino 
fundamental tanto na atenção primária (46,3%) como na média/
alta complexidade (48,3%) (Tabela 15).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 60,3% na 
atenção primária e 40,7% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual, com 24,6% na 
atenção primária e 35,9% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram predominantes, com 57,2% na atenção 
primária e 66,8% na média/alta complexidade (Tabela 15).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceu o encaminhamento 
na atenção primária (45,3%) e na média/alta complexidade (69,9%) 
(Tabela 15).

Em Alagoas, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção de 
casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi maior 
do que na média/alta complexidade. Na atenção primária, foram 
notificados 59,6% dos casos novos de 2015 e 61,4% de 2019, um 
incremento de 3,0%. Por sua vez, na média/alta complexidade, o 
indicador passou de 40,4% em 2015 para 38,6% em 2019, uma 
redução de 4,5% (Figura 86).

Alagoas
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Tabela 15 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Alagoas, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 970 61,0 621 39,0

Sexo

Masculino 472 48,7 322 51,9

Feminino 498 51,3 299 48,1

Faixa etária

<15 73 7,5 33 5,3

15 a 29 155 16,0 103 16,6

30 a 59 505 52,1 331 53,3

60+ 230 23,7 153 24,6

Raça/cor

Branca 163 16,8 71 11,4

Preta 150 15,5 125 20,1

Amarela 11 1,1 4 0,6

Parda 607 62,6 405 65,2

Indígena 8 0,8 5 0,8

Escolaridade

Analfabeto 136 14,0 134 21,6

Ensino fundamental 449 46,3 300 48,3

Ensino médio 139 14,3 114 18,4

Educação superior 27 2,8 34 5,5

Grau de incapacidade física

0 585 60,3 253 40,7

1 169 17,4 192 30,9

2 63 6,5 59 9,5

Não avaliado 76 7,8 53 8,5

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 219 22,6 58 9,3

Tuberculoide 164 16,9 132 21,3

Dimorfa 239 24,6 223 35,9

Virchowiana 120 12,4 115 18,5

Não classificado 132 13,6 83 13,4

Classificação operacional

Paucibacilar 415 42,8 206 33,2

Multibacilar 555 57,2 415 66,8

Modo de detecção

Encaminhamento 439 45,3 434 69,9

Demanda espontânea 375 38,7 148 23,8

Exame de coletividade 51 5,3 11 1,8

Exame de contatos 67 6,9 17 2,7

Outros modos 27 2,8 5 0,8

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 15 
anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária apresentou 
uma proporção de detecção de 66,7% em 2015 e 64,3% em 2019, 
com redução de 3,6%. Por sua vez, na média/alta complexidade, a 
detecção foi de 33,3% em 2015 e 35,7% em 2019, com incremento 
de 7,2%.

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao GIF 
no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador oscilou entre os 
parâmetros bom e regular para ambos os níveis de atenção. Na 
atenção primária, passou de 91,0% em 2015 para 93,8% em 2019, 
um incremento de 3,0%, e na média/alta complexidade, caiu de 
92,1% em 2015 para 87,4% em 2019, uma redução de 5,1%. 
No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção primária 
se manteve no parâmetro médio, de 8,3% em 2015 para 7,9% 
em 2019, com redução de 4,8%. Na média/alta complexidade, o 
indicador variou do parâmetro alto ao médio, de 14,7% em 2015 
para 7,9% em 2019, com redução de 46,3%.

Conclusão
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Figura 86 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Alagoas, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 87 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Alagoas,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Figura 88 – Proporção de casos novos avaliados quanto  
ao grau de incapacidade física por níveis de atenção. Alagoas, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 89 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. 
Alagoas, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Em relação aos contatos examinados de casos novos nos 
anos das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção de 
examinados na atenção primária se manteve no parâmetro regular, 
variando de 84,3% em 2015 a 81,5% em 2019, uma redução de 
3,3%. Na média/alta complexidade, o indicador permaneceu no 
parâmetro precário, saindo de 62,9% em 2015 para 56,0% em 
2019, uma redução de 11,0%.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, o parâmetro do indicador na 
atenção primária se manteve regular, de 88,2% em 2015 para 82,9% 
em 2019, com redução de 6,0%. Na média/alta complexidade, o 
indicador oscilou entre os parâmetros precário e regular, de 69,7% 
em 2015 para 72,7% em 2019, com incremento de 4,3%.

Figura 90 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Alagoas,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária esse indicador 
se manteve no parâmetro precário, de 62,5% em 2015 para 61,9% 
em 2019, uma redução de 0,9%. Na média/alta complexidade, o 
indicador foi de 70,2% em 2015 e 76,4% em 2019, com incremento 
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de 8,8%, mantendo o parâmetro precário nos três primeiros anos 
da série e mudando para regular nos demais anos. O GIF 2 não foi 
abordado nesse tópico por ser somente válido para análise quando 
o percentual de casos com grau de incapacidade física avaliado for 
maior ou igual a 75% (Figura 91).

Figura 91 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Alagoas, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 1.681 casos 
novos de hanseníase no estado de Sergipe. Desses, 1.327 (78,9%) 
foram notificados na APS. O sexo masculino foi mais frequente 
tanto na atenção primária como na média/alta complexidade, com 
52,0% e 57,9% dos casos, respectivamente. A faixa etária de 30 
a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis de atenção à 
saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as categorias de análise, 
a maior proporção de casos novos foi observada em pessoas de 
cor parda, com 65,2% na atenção primária e 54,2% na média/alta 
complexidade. Quanto à variável escolaridade, houve predomínio 
de indivíduos com ensino fundamental tanto na atenção primária 
(43,2%) como na média/alta complexidade (46,9%) (Tabela 16).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 64,1% na 
atenção primária e 42,7% na média/alta complexidade. A forma 
clínica tuberculoide apresentou o maior percentual na atenção 
primária, com 24,6%, e a virchowiana, na média/alta complexidade,  
com 28,5%. Os casos multibacilares foram predominantes, com 
54,7% na atenção primária e 63,6% na média/alta complexidade 
(Tabela 16).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceram a demanda 
espontânea na atenção primária (48,5%) e o encaminhamento 
(70,6%) na média/alta complexidade (Tabela 16).

Em Sergipe, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção 
de casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
sistematicamente maior do que na média/alta complexidade. Na 
atenção primária, o indicador passou de 77,2% em 2015 para 
80,4% em 2019, um incremento de 4,1%. Por sua vez, na média/
alta complexidade, o indicador variou de 22,5% em 2015 a 19,6% 
em 2019, uma redução de 12,9% (Figura 92).

Sergipe
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Tabela 16 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Sergipe, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 1327 78,9 354 21,1

Sexo

Masculino 690 52,0 205 57,9

Feminino 637 48,0 149 42,1

Faixa etária

<15 48 3,6 50 14,1

15 a 29 210 15,8 38 10,7

30 a 59 700 52,8 174 49,2

60+ 350 26,4 86 24,3

Raça/cor

Branca 252 19,0 81 22,9

Preta 141 10,6 54 15,3

Amarela 16 1,2 2 0,6

Parda 865 65,2 192 54,2

Indígena 7 0,5 1 0,3

Escolaridade

Analfabeto 158 11,9 31 8,8

Ensino fundamental 573 43,2 166 46,9

Ensino médio 242 18,2 40 11,3

Educação superior 71 5,4 23 6,5

Grau de incapacidade física

0 851 64,1 151 42,7

1 229 17,3 76 21,5

2 100 7,5 41 11,6

Não avaliado 86 6,5 41 11,6

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 298 22,5 53 15,0

Tuberculoide 312 23,5 85 24,0

Dimorfa 279 21,0 98 27,7

Virchowiana 292 22,0 101 28,5

Não classificado 106 8,0 14 4,0

Classificação operacional

Paucibacilar 601 45,3 129 36,4

Multibacilar 726 54,7 225 63,6

Modo de detecção

Encaminhamento 548 41,3 250 70,6

Demanda espontânea 643 48,5 78 22,0

Exame de coletividade 38 2,9 2 0,6

Exame de contatos 50 3,8 6 1,7

Outros modos 29 2,2 14 4,0

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 
15 anos, nos anos de 2015 e 2017, a atenção primária foi a maior 
responsável pela notificação de casos novos nesses indivíduos, 
com 56,3% dos casos de 2015 e 42,1% de 2019, uma redução 
de 25,2%. Por sua vez, na média/alta complexidade, a detecção 
passou de 43,8% em 2015 para 57,9% em 2019, um incremento 
de 32,2%.

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao GIF 
no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se manteve no 
parâmetro bom na atenção primária, passando de 92,6% em 2015 
para 94,3% em 2019, com incremento de 1,9%. Na média/alta 
complexidade, o parâmetro da avaliação do GIF oscilou de bom 
a regular, variando de 91,4% em 2015 a 96,2% em 2019, com 
incremento de 5,3%. 

Conclusão
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Figura 92 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Sergipe, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 93 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Sergipe,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção primária 
oscilou entre os parâmetros médio e alto, indo de 6,8% em 2015 
para 9,9% em 2019, um incremento de 45,6%. Na média/alta 
complexidade, esse indicador se manteve no parâmetro alto, com 
12,2% em 2015 e 14,0% em 2019, um incremento de 14,8%.
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Figura 94 – Proporção de casos novos avaliados quanto  
ao grau de incapacidade física por níveis de atenção. Sergipe, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 95 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Sergipe, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Em relação aos contatos examinados de casos novos nos 
anos das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção de 
examinados na atenção primária se manteve no parâmetro bom, 
com 91,2% em 2015 e 93,1% em 2019, um incremento de 2,0%. 
Na média/alta complexidade, o indicador mudou do parâmetro 
regular para o precário, passando de 80,9% em 2015 para 50,0% 
em 2019, uma redução de 38,1%.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, o parâmetro do indicador 
na atenção primária oscilou entre bom e regular, indo de 90,8% 
em 2015 para 91,7% em 2019, com incremento de 1,0%. Por 
sua vez, na média/alta complexidade, o indicador oscilou entre os 
parâmetros regular e precário, com 86,8% em 2015 e 80,9% em 
2019, uma redução de 6,8%.

Figura 96 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Sergipe,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária o indicador 
declinou do parâmetro regular para o precário, passando de 76,5% 
em 2015 para 57,3% em 2019, uma redução de 25,0%. Na média/
alta complexidade, o resultado foi considerado precário em toda a 
série, com 72,7% em 2015 e 41,8% em 2019, uma redução de 
42,5%. O GIF 2 não foi abordado nesse tópico por ser somente 
válido para análise quando o percentual de casos com grau de 
incapacidade física avaliado for maior ou igual a 75% (Figura 97).

Figura 97 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao grau 
de incapacidade física na cura nos anos das coortes por níveis 
de atenção. Sergipe, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 10.934 
casos novos de hanseníase no estado da Bahia. Desses, 7.772 (71,1%) 
foram notificados na APS. O sexo masculino foi mais frequente 
tanto na atenção primária como na média/alta complexidade, com 
52,5% e 50,6% dos casos, respectivamente. A faixa etária de 30 
a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis de atenção à 
saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as categorias de análise, 
a maior proporção de casos novos foi observada em pessoas de 
cor parda, com 63,0% na atenção primária e 68,2% na média/
alta complexidade. Na variável escolaridade, houve predomínio de 
indivíduos com o ensino fundamental tanto na atenção primária 
(42,9%) como na média/alta complexidade (47,9%) (Tabela 17).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 60,1% na 
atenção primária e 64,4% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual, com 31,7% na 
atenção primária e 46,7% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram predominantes, com 66,6% na atenção 
primária e 72,0% na média/alta complexidade (Tabela 17).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceram o 
encaminhamento tanto na atenção primária (45,9%) como na 
média/alta complexidade (59,7%) (Tabela 17).

Na Bahia, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção de 
casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
sistematicamente maior do que na média/alta complexidade, com 
proporções que se mantiveram praticamente estáveis em ambos 
os níveis de atenção. Na atenção primária, o indicador passou de 
71,8% em 2015 para 70,5% em 2019, com redução de 1,8%. Por 
sua vez, na média/alta complexidade, variou de 28,0% em 2015 a 
27,8% em 2019, com redução de 0,7% (Figura 98).

Bahia
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Tabela 17 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Bahia, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 7772 71,1 3162 28,9

Sexo

Masculino 4080 52,5 1600 50,6

Feminino 3692 47,5 1562 49,4

Faixa etária

<15 407 5,2 257 8,1

15 a 29 1089 14,0 436 13,8

30 a 59 4056 52,2 1677 53,0

60+ 2119 27,3 760 24,0

Raça/cor

Branca 934 12,0 514 16,3

Preta 1378 17,7 355 11,2

Amarela 58 0,7 19 0,6

Parda 4894 63,0 2156 68,2

Indígena 30 0,4 3 0,1

Escolaridade

Analfabeto 731 9,4 210 6,6

Ensino fundamental 3334 42,9 1516 47,9

Ensino médio 1245 16,0 751 23,8

Educação superior 284 3,7 183 5,8

Grau de incapacidade física

0 4670 60,1 2037 64,4

1 1131 14,6 555 17,6

2 376 4,8 261 8,3

Não avaliado 971 12,5 188 5,9

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 1304 16,8 420 13,3

Tuberculoide 1173 15,1 527 16,7

Dimorfa 2465 31,7 1478 46,7

Virchowiana 1146 14,7 540 17,1

Não classificado 1032 13,3 111 3,5

Classificação operacional

Paucibacilar 2593 33,4 883 27,9

Multibacilar 5176 66,6 2278 72,0

Modo de detecção

Encaminhamento 3571 45,9 1887 59,7

Demanda espontânea 3209 41,3 752 23,8

Exame de coletividade 210 2,7 59 1,9

Exame de contatos 455 5,9 402 12,7

Outros modos 209 2,7 33 1,0

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores 
de 15 anos entre 2015 e 2018, a atenção primária foi a maior 
responsável pela notificação de casos novos nesses indivíduos, 
ainda que de forma decrescente no período: 67,6% em 2015 e 
46,7% em 2019, uma redução de 30,9%. Por sua vez, na média/
alta complexidade, a detecção foi de 32,4% em 2015 e 51,4% em 
2019, com incremento de 58,6%.

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao GIF 
no diagnóstico, entre 2015 e 2019, na atenção primária o indicador 
se manteve no parâmetro regular, mas crescente, passando de 
83,3% em 2015 para 89,3% em 2019, um incremento de 7,2%. 

Conclusão
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Na média/alta complexidade, o parâmetro da avaliação do GIF 
manteve-se como bom (com exceção do último ano, em que ficou 
como regular), caindo de 95,7% em 2015 para 86,5% em 2019, 
redução de 9,6%.

Figura 98 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Bahia, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 99 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Bahia, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Figura 100 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física por níveis de atenção. Bahia,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 101 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Bahia, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção primária 
oscilou entre os parâmetros médio e alto, passando de 8,3% em 
2015 para 9,8% em 2019, um incremento de 18,0%. Na média/
alta complexidade, o parâmetro variou entre baixo e médio, de 
5,0% em 2015 para 7,0% em 2019, um incremento de 40%.

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos anos 
das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção de examinados 
na atenção primária oscilou entre os parâmetros regular e precário, 
com 78,6% em 2015 e 77,0% em 2019, uma redução de 2,0%. 
Na média/alta complexidade o resultado se manteve no parâmetro 
precário, de 59,5% em 2015 para 55,9% em 2019, com redução 
de 6,0%.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, o parâmetro do indicador 
mudou de regular para precário em ambos os níveis de atenção. Na 
atenção primária, saiu de 82,2% em 2015 para 73,1% em 2019, 
uma redução de 11,0%. Na média/alta complexidade, passou de 
81,0% em 2015 para 73,6% em 2019, uma redução de 9,1%.

Figura 102 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Bahia, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.



157HANSENÍASE NO BRASIL: BAHIA

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária o indicador 
se manteve no parâmetro precário, de 61,2% em 2015 para 60,2% 
em 2019, com redução de 1,6%. Na média/alta complexidade, o 
resultado também foi considerado precário, passando de 63,4% 
em 2015 para 72,5% em 2019, com incremento de 14,3%. O 
GIF 2 não foi abordado nesse tópico por ser somente válido para 
análise quando o percentual de casos com grau de incapacidade 
física avaliado for maior ou igual a 75% (Figura 103).

Figura 103 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física na cura nos anos das coortes por 
níveis de atenção. Bahia, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 5.477 
casos novos de hanseníase no estado de Minas Gerais. Desses, 
3.034 (55,4%) foram notificados na APS. O sexo masculino foi 
mais frequente tanto na atenção primária como na média/alta 
complexidade, com 58,2% e 53,4% dos casos, respectivamente. A 
faixa etária de 30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis de 
atenção à saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as categorias de 
análise a maior proporção de casos novos foi observada em pessoas 
de cor parda, com 48,6% na atenção primária e 45,8% na média/
alta complexidade. Na variável escolaridade, houve predomínio 
de indivíduos com ensino fundamental tanto na atenção primária 
(49,4%) como na média/alta complexidade (44,7%) (Tabela 18).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 56,9% na 
atenção primária e 50,3% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual, com 43,1% na 
atenção primária e 48,7% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram predominantes, com 74,8% na atenção 
primária e 74,1% na média/alta complexidade (Tabela 18).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceram o 
encaminhamento tanto na atenção primária (42,2%) quanto na 
média/alta complexidade (62,8%) (Tabela 18).

Em Minas Gerais, entre os anos de 2015 e 2019, a atenção 
primária foi responsável pela maior proporção de casos novos de 
hanseníase notificados nos três primeiros anos da série. Nesse 
nível de atenção, tal indicador variou de 60,5% em 2015 a 48,7% 
em 2019, com redução de 19,5%. Por sua vez, na média/alta 
complexidade, passou de 39,5% em 2015 para 51,3% em 2019, 
um incremento de 29,9% (Figura 104).

Minas Gerais
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Tabela 18 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Minas Gerais, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 3034 55,4 2443 44,6

Sexo

Masculino 1767 58,2 1305 53,4

Feminino 1267 41,8 1138 46,6

Faixa etária

<15 140 4,6 108 4,4

15 a 29 375 12,4 242 9,9

30 a 59 1613 53,2 1291 52,8

60+ 896 29,5 787 32,2

Raça/cor

Branca 940 31,0 819 33,5

Preta 488 16,1 389 15,9

Amarela 33 1,1 15 0,6

Parda 1475 48,6 1118 45,8

Indígena 22 0,7 4 0,2

Escolaridade

Analfabeto 286 9,4 154 6,3

Ensino fundamental 1499 49,4 1092 44,7

Ensino médio 480 15,8 376 15,4

Educação superior 126 4,2 133 5,4

Grau de incapacidade física

0 1727 56,9 1229 50,3

1 781 25,7 625 25,6

2 338 11,1 314 12,9

Não avaliado 91 3,0 129 5,3

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 385 12,7 215 8,8

Tuberculoide 406 13,4 432 17,7

Dimorfa 1308 43,1 1190 48,7

Virchowiana 635 20,9 494 20,2

Não classificado 189 6,2 65 2,7

Classificação operacional

Paucibacilar 766 25,2 633 25,9

Multibacilar 2268 74,8 1811 74,1

Modo de detecção

Encaminhamento 1281 42,2 1535 62,8

Demanda espontânea 1181 38,9 498 20,4

Exame de coletividade 91 3,0 46 1,9

Exame de contatos 363 12,0 303 12,4

Outros modos 92 3,0 34 1,4

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 15 
anos, a atenção primária foi a maior responsável pela notificação 
de casos novos nesses indivíduos, apresentando, contudo, uma 
tendência decrescente ao longo da série. Na atenção primária, 
foram notificados 62,8% desses casos em 2015 e 46,3% em 2019, 
uma redução de 26,3%. Por sua vez, na média/alta complexidade, 
a detecção passou de 37,2% em 2015 para 53,7% em 2019, com 
incremento de 44,3%.

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao GIF 
no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se manteve no 
parâmetro bom na atenção primária, variando 97,9% em 2015 a 
96,7% em 2019, com redução 1,2%. Na média/alta complexidade, 
também permaneceu no parâmetro bom, passando de 94,4% em 
2015 para 94,2% em 2019, com redução de 0,2%.

Conclusão
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Figura 104 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Minas Gerais, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 105 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Minas Gerais,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Figura 106 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física por níveis de atenção. Minas 
Gerais, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 107 – Proporção de contatos examinados entre os  
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção.  
Minas Gerais, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção 
primária permaneceu com parâmetro alto, saindo de 10,6% 
em 2015 para 12,8% em 2019, um incremento de 20,8%.  
Na média/alta complexidade, o resultado também manteve o 
parâmetro alto, variando de 14,9% em 2015 a 17,6% em 2019, 
um incremento de 18,1%.

Figura 108 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Minas Gerais, 2015 
a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos 
anos das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção de 
examinados na atenção primária mudou do parâmetro bom para 
o regular, indo de 98,0% em 2015 para 85,1% em 2019, com 
redução de 13,2%. Na média/alta complexidade, o resultado 
oscilou entre os parâmetros regular e bom, variando de 89,1% em 
2015 a 78,8% em 2019, um declínio de 11,6%.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, o indicador na atenção 
primária oscilou entre os parâmetros regular e bom, saindo de 
89,7% em 2015 para 83,1% em 2019, com redução de 7,4%.  
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Na média/alta complexidade o resultado diminuiu ao longo do 
período e oscilou entre os parâmetros regular e bom, de 90,7% em 
2015 para 80,9% em 2019, com declínio de 10,8%.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária, o indicador 
oscilou entre os parâmetros regular e precário, passando de 78,5% 
em 2015 para 71,7% em 2019, um incremento 8,7%. Na média/
alta complexidade, o resultado variou de 74,4% em 2015 a 70,8% 
em 2019, com redução de 4,9%. O GIF 2 não foi abordado nesse 
tópico por ser somente válido para análise quando o percentual de 
casos com grau de incapacidade física avaliado for maior ou igual a 
75% (Figura 109).

Figura 109 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física na cura nos anos das coortes por 
níveis de atenção. Minas Gerais, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 2.485 
casos novos de hanseníase no estado do Espírito Santo. Desses, 
1.515 (61,0%) foram notificados na APS. O sexo masculino foi 
mais frequente tanto na atenção primária como na média/alta 
complexidade, com 53,2% e 58,6% dos casos, respectivamente. A 
faixa etária de 30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis 
de atenção à saúde. Em relação à raça/cor, em todas as categorias de 
análise a maior proporção de casos novos foi observada em pessoas 
de cor parda, com 49,2% na atenção primária e 46,9% na média/
alta complexidade. Na variável escolaridade, houve predomínio 
de indivíduos com ensino fundamental tanto na atenção primária 
(48,5%) como na média/alta complexidade (58,7%) (Tabela 19).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 66,3% na 
atenção primária e 67,4% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual, com 34,3% na 
atenção primária e 37,4% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram predominantes, com 56,4% na atenção 
primária e 58,4% na média/alta complexidade (Tabela 19).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceu o 
encaminhamento tanto na atenção primária (54,1%) quanto na 
média/alta complexidade (60,3%) (Tabela 19).

No Espírito Santo, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção 
de casos novos de hanseníase notificados na atenção primária 
foi sistematicamente maior do que na média/alta complexidade. 
Na atenção primária, esse indicador passou de 60,5% em 2015 
para 68,2% em 2019, com incremento de 12,7%. Por sua vez, na 
média/alta complexidade, variou de 39,3% em 2015 a 31,6% em 
2019, um declínio de 19,6% (Figura 110).

Espírito Santo
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Tabela 19 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Espírito Santo, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 1515 61,0 970 39,0

Sexo

Masculino 806 53,2 568 58,6

Feminino 709 46,8 402 41,4

Faixa etária

<15 75 5,0 51 5,3

15 a 29 261 17,2 136 14,0

30 a 59 802 52,9 526 54,2

60+ 361 23,8 256 26,4

Raça/cor

Branca 469 31,0 345 35,6

Preta 212 14,0 144 14,8

Amarela 11 0,7 4 0,4

Parda 745 49,2 455 46,9

Indígena 3 0,2 3 0,3

Escolaridade

Analfabeto 123 8,1 65 6,7

Ensino fundamental 735 48,5 569 58,7

Ensino médio 382 25,2 222 22,9

Educação superior 90 5,9 46 4,7

Grau de incapacidade física

0 1004 66,3 654 67,4

1 315 20,8 226 23,3

2 90 5,9 56 5,8

Não avaliado 68 4,5 22 2,3

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 315 20,8 202 20,8

Tuberculoide 347 22,9 201 20,7

Dimorfa 520 34,3 363 37,4

Virchowiana 312 20,6 189 19,5

Não classificado 11 0,7 7 0,7

Classificação operacional

Paucibacilar 659 43,5 405 41,8

Multibacilar 855 56,4 566 58,4

Modo de detecção

Encaminhamento 820 54,1 585 60,3

Demanda espontânea 484 31,9 320 33,0

Exame de coletividade 39 2,6 7 0,7

Exame de contatos 143 9,4 48 4,9

Outros modos 23 1,5 8 0,8

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 15 
anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária foi a maior 
responsável pela notificação de casos novos nesses indivíduos, com 
54,1% em 2015 e 63,3% em 2019, um incremento de 17,0%. Por 
sua vez, na média/alta complexidade, a detecção passou de 45,9% 
em 2015 para 36,7% em 2019, um declínio de 20,0%.

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao  
GIF no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se manteve 
no parâmetro bom na atenção primária, com 97,1% em 2015 
e 91,1% em 2019, um incremento de 6,2%. Já na média/alta 
complexidade, saiu de 98,7% em 2015 para 98,1% em 2019, com 
incremento de 0,6%. 

Conclusão
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Figura 110 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Espírito Santo, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 111 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Espírito Santo,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Figura 112 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao  
grau de incapacidade física por níveis de atenção. Espírito 
Santo, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção primária 
oscilou entre os parâmetros baixo e médio, saindo de 5,5% em 
2015 para 9,8% em 2019, com incremento de 78,2%. Na média/
alta complexidade, o indicador oscilou entre o parâmetro baixo 
e o médio, variando de 4,7% em 2015 a 4,6% em 2019, com 
incremento de 2,1%.

Em relação ao indicador de contatos examinados de casos 
novos nos anos das coortes, no período de 2015 a 2019, a 
proporção de examinados na atenção primária variou de 94,9% em 
2015 a 92,5% em 2019, mantendo-se no parâmetro bom apesar 
da redução de 2,5%. Na média/alta complexidade, o resultado 
permaneceu com parâmetro bom, exceto no ano de 2017, quando 
foi regular. O valor passou de 91,1% em 2015 para 94,8% em 
2019, um incremento de 4,0%.

Quanto à proporção de cura de casos novos nos anos das 
coortes, no período de 2015 a 2019, o indicador na atenção 
primária se manteve no parâmetro bom, variando de 94,9% em 
2015 a 92,3% em 2019, com redução de 2,7%. Na média/alta 
complexidade, o resultado oscilou entre os parâmetros regular e 
bom, passando de 95,8% em 2015 para 91,4% em 2019, com 
declínio de 4,6%.
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Figura 113 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Espírito 
Santo, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 114 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Espírito Santo, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária o indicador 
oscilou entre os parâmetros regular e bom, variando de 94,7% em 
2015 a 88,9% em 2019, uma redução de 6,2%. Na média/alta 
complexidade, o resultado passou de 93,7% em 2015 para 93,2% 
em 2019, com redução de 0,5%.

Quanto à proporção de GIF 2 no mesmo período, na atenção 
primária o indicador saiu de 2,6% em 2015 para 4,2% em 2019, 
um incremento de 61,5%, mantendo o parâmetro bom para o 
indicador. Na média/alta complexidade, o resultado oscilou entre o 
parâmetro baixo e o médio, indo de 5,5% em 2015 para 7,2% em 
2019, com incremento de 30,9% (Figura 115).

Figura 115 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física na cura nos anos das coortes por 
níveis de atenção. Espírito Santo, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 4.824 
casos novos de hanseníase no estado do Rio de Janeiro. Desses, 
1.799 (37,3%) foram detectados na APS. O sexo masculino foi 
mais frequente tanto na atenção primária quanto na média/alta 
complexidade, com 52,3% e 56,1% dos casos, respectivamente. A 
faixa etária de 30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis 
de atenção à saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as categorias 
de análise, a maior proporção de casos novos foi observada em 
pessoas de cor parda, com 39,0% na atenção primária e 37,8% 
na média/alta complexidade. Na variável escolaridade, houve 
predomínio de indivíduos com ensino fundamental tanto na atenção 
primária (42,2%) como na média/alta complexidade (46,4%) 
(Tabela 20).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 57,1% na 
atenção primária e 56,5% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual, com 33,6% na 
atenção primária e 30,8% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram predominantes, com 63,4% na atenção 
primária e 66,5% na média/alta complexidade (Tabela 20).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceu o 
encaminhamento tanto na atenção primária (50,1%) quanto na 
média/alta complexidade (67,3%) (Tabela 20).

No Rio de Janeiro, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção 
de casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
sistematicamente menor do que na média/alta complexidade, com 
proporções que se mantiveram praticamente estáveis em ambos os 
níveis de atenção. Na atenção primária, esse indicador passou de 
36,1% em 2015 para 36,9% em 2019, com redução de 2,2%. Por 
sua vez, na média/alta complexidade, variou de 63,4% em 2015 a 
62,5% em 2019, com declínio de 1,4% (Figura 116).

Rio de Janeiro
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Tabela 20 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Rio de Janeiro, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 1799 37,3 3025 62,7

Sexo

Masculino 941 52,3 1698 56,1

Feminino 858 47,7 1327 43,9

Faixa etária

<15 80 4,4 119 3,9

15 a 29 213 11,8 335 11,1

30 a 59 903 50,2 1579 52,2

60+ 595 33,1 931 30,8

Raça/cor

Branca 659 36,6 1131 37,4

Preta 304 16,9 537 17,8

Amarela 15 0,8 19 0,6

Parda 701 39,0 1142 37,8

Indígena 1 0,1 4 0,1

Ignorado/Branco 78 4,3 143 4,7

Escolaridade

Analfabeto 150 8,3 129 4,3

Ensino fundamental 760 42,2 1403 46,4

Ensino médio 385 21,4 610 20,2

Educação superior 91 5,1 152 5,0

Grau de incapacidade física

0 1028 57,1 1709 56,5

1 369 20,5 692 22,9

2 203 11,3 339 11,2

Não avaliado 105 5,8 168 5,6

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 267 14,8 305 10,1

Tuberculoide 378 21,0 735 24,3

Dimorfa 604 33,6 932 30,8

Virchowiana 386 21,5 920 30,4

Não classificado 39 2,2 62 2,0

Classificação operacional

Paucibacilar 658 36,6 1012 33,5

Multibacilar 1141 63,4 2012 66,5

Modo de detecção

Encaminhamento 901 50,1 2037 67,3

Demanda espontânea 710 39,5 721 23,8

Exame de coletividade 46 2,6 58 1,9

Exame de contatos 91 5,1 164 5,4

Outros modos 33 1,8 17 0,6

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 
15 anos, no período de 2015 a 2019, a média/alta complexidade 
respondeu pelo maior número de notificações de casos novos nesses 
indivíduos, com 33,3% dos casos de 2015 e 57,6% de 2019, um 
incremento de 73,0%. Por sua vez, na média/alta complexidade, 
a detecção passou de 66,7% em 2015 para 42,4% em 2019, um 
declínio de 36,7%. 

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se manteve 
no parâmetro bom na atenção primária, variando de 97,7% em 
2015 a 90,4% em 2019, com redução de 7,5%. Na média/alta 
complexidade, também permaneceu com parâmetro bom, passando 
de 97,0% em 2015 para 91,4% em 2019, um declínio de 5,8%.

Conclusão
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Figura 116 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Rio de Janeiro, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 117 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Rio de Janeiro, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Figura 118 – Proporção de casos novos avaliados quanto 
ao grau de incapacidade física por níveis de atenção. Rio de 
Janeiro, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção primária 
manteve-se no parâmetro alto (com exceção do ano de 2018), 
saindo de 10,6% em 2015 para 15,8% em 2019, um incremento 
de 49,0%. Na média/alta complexidade, o resultado manteve o 
parâmetro alto, variando de 12,6% em 2015 a 12,4% em 2019, 
com declínio de 1,6%.

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos 
anos das coortes, no período de 2015 a 2019, o parâmetro desse 
indicador na atenção primária mudou de regular para precário, 
com 80% em 2015 e 72,4% em 2019, uma redução de 9,5%. Na 
média/alta complexidade, o resultado oscilou entre os parâmetros 
regular e precário, passando de 74,9% em 2015 para 66% em 
2019, com redução de 11,9%.

No que se refere à proporção de cura nos anos das coortes, 
no período de 2015 a 2019, esse indicador na atenção primária se 
manteve no parâmetro regular, variando de 78,8% em 2015 a 77,7% 
em 2019, uma redução de 1,4%. Na média/alta complexidade, o 
resultado permaneceu no parâmetro regular, de 83,9% em 2015 
para 79,0% em 2019, uma redução de 5,8%.
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Figura 119 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Rio de 
Janeiro, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 120 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Rio de Janeiro, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária o indicador 
oscilou entre o parâmetro precário e o regular, passando de 
83,0% em 2015 para 85,7% em 2019, com incremento de 3,2%. 
Na média/alta complexidade, o resultado variou de 87,3% em 
2015 a 85,6% em 2019, com redução de 1,9%. O GIF 2 não foi 
abordado nesse tópico por ser somente válido para análise quando 
o percentual de casos com grau de incapacidade física avaliado for 
maior ou igual a 75%, em todo o período (Figura 121).

Figura 121 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física na cura nos anos das coortes por 
níveis de atenção. Rio de Janeiro, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 6.203 
casos novos de hanseníase no estado de São Paulo. Desses, 
3.993 (64,4%) foram notificados na média/alta complexidade. 
O sexo masculino foi mais frequente tanto na atenção primária 
como na média/alta complexidade, com 58,5% e 54,6% dos 
casos, respectivamente. A faixa etária de 30 a 59 anos foi a mais 
prevalente em todos os níveis de atenção à saúde. Em relação à 
raça/cor, em ambas as categorias de análise, a maior proporção de 
casos novos foi observada em pessoas de cor branca com 56,7% 
na atenção primária e 60,6% na média/alta complexidade. Na 
variável escolaridade, houve predomínio de indivíduos com ensino 
fundamental tanto na atenção primária (48,6%) como na média/
alta complexidade (48,8%) (Tabela 21).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 52,2% na 
atenção primária e 46,7% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou a maior proporção, com 34,8% na 
atenção primária e 45,6% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram predominantes, com 73,3% na atenção 
primária e 77,1% na média/alta complexidade (Tabela 21).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceu o 
encaminhamento tanto na atenção primária (55,7%) quanto na 
média/alta complexidade (73,4%) (Tabela 21).

Em São Paulo, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção 
de casos novos de hanseníase notificados na atenção primária 
foi sistematicamente menor do que na média/alta complexidade, 
com tendência de declínio. Na atenção primária, o indicador foi de 
39,2% em 2015 e 32,1% em 2019, uma redução de 18,1%. Por 
sua vez, na média/alta complexidade, passou de 60,6% em 2015 
para 67,9% em 2019, um incremento de 12,0% (Figura 122).

São Paulo
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Tabela 21 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. São Paulo, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 2210 35,6 3993 64,4

Sexo

Masculino 1293 58,5 2181 54,6

Feminino 917 41,5 1812 45,4

Faixa etária

<15 44 2,0 92 2,3

15 a 29 305 13,8 513 12,8

30 a 59 1117 50,5 2156 54,0

60+ 735 33,3 1226 30,7

Raça/cor

Branca 1252 56,7 2418 60,6

Preta 182 8,2 349 8,7

Amarela 11 0,5 23 0,6

Parda 649 29,4 1088 27,2

Indígena 3 0,1 5 0,1

Escolaridade

Analfabeto 96 4,3 160 4,0

Ensino fundamental 1074 48,6 1948 48,8

Ensino médio 455 20,6 888 22,2

Educação superior 84 3,8 293 7,3

Grau de incapacidade física

0 1153 52,2 1864 46,7

1 655 29,6 1270 31,8

2 219 9,9 596 14,9

Não avaliado 98 4,4 178 4,5

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 290 13,1 436 10,9

Tuberculoide 363 16,4 584 14,6

Dimorfa 770 34,8 1822 45,6

Virchowiana 637 28,8 1007 25,2

Não classificado 115 5,2 117 2,9

Classificação operacional

Paucibacilar 586 26,5 915 22,9

Multibacilar 1621 73,3 3078 77,1

Modo de detecção

Encaminhamento 1230 55,7 2931 73,4

Demanda espontânea 652 29,5 441 11,0

Exame de coletividade 127 5,7 64 1,6

Exame de contatos 131 5,9 496 12,4

Outros modos 57 2,6 46 1,2

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 
15 anos, no período de 2015 a 2019, a média/alta complexidade 
foi a maior responsável pela notificação de casos novos nesses 
indivíduos. Na atenção primária foram notificados 20,8% desses 
casos em 2015 e 36,4% em 2019, um incremento de 75%. Por sua 
vez, na média/alta complexidade, a detecção passou de 79,2% em 
2015 para 63,6% em 2019, um declínio de 19,7%. 

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se manteve 
no parâmetro bom para ambos os níveis de atenção. Na atenção 
primária, passou de 95,4% em 2015 para 93,9% em 2019, com 
redução de 1,6%. Na média/alta complexidade, variou de 95,3% 
em 2015 para 95,9% em 2019, com incremento de 0,6%.

Conclusão
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Figura 122 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. São Paulo, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 123 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. São Paulo,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção primária 
oscilou entre os parâmetros médio e alto, passando de 10,0% em 
2015 para 9,7% em 2019, uma redução de 3,0%. Na média/alta 
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complexidade, o mesmo indicador variou de 10,6% em 2015 para 
21,0% em 2019, com incremento de 98,1%, mantendo-se no 
parâmetro alto por todo o período da série.

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos 
anos das coortes, no período de 2015 a 2019, essa proporção 
na atenção primária se manteve no parâmetro bom, passando de 
93,9% em 2015 para 91,9% em 2019, com redução de 2,1%. Na 
média/alta complexidade, o indicador oscilou entre os parâmetros 
regular e bom, variando de 89,1% em 2015 para 83,5% em 2019, 
com redução de 6,3%.

No que se refere à proporção de cura de casos novos nos 
anos das coortes, no período de 2015 a 2019, esse indicador na 
atenção primária se manteve no parâmetro bom, exceto no ano 
de 2018, quando foi regular. A proporção variou de 92,7% em 
2015 para 92,1% em 2019, uma redução de 0,6%. Na média/alta 
complexidade, o resultado permaneceu com parâmetro bom nos 
três primeiros anos da série, quando se tornou regular. O valor foi 
de 91,2% em 2015 e 88,4% em 2019, com redução de 3,0%.

Figura 124 – Proporção de casos novos avaliados quanto  
ao grau de incapacidade física por níveis de atenção. São Paulo, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Figura 125 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção.  
São Paulo, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 126 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. São Paulo,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura, nos anos das coortes, na atenção primária o indicador 
mudou do parâmetro bom para o regular, variando de 90,6%  
em 2015 a 83,7% em 2019, uma redução de 7,6%. Na média/
alta complexidade, o parâmetro oscilou entre regular e bom: o 
resultado passou de 87,9% em 2015 para 80,6% em 2019, uma 
redução de 8,3%.

Quanto à proporção de GIF 2 no mesmo período, em ambos 
os níveis de atenção o indicador oscilou entre médio e alto. Na 
atenção primária, foi de 9,3% em 2015 e 9,2% em 2019, com 
redução de 1,0%. Na média/alta complexidade, o resultado oscilou 
de 15,0% em 2015 para 12,6% em 2019, com redução de 16% 
(Figura 127).

Figura 127 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física na cura nos anos das coortes por 
níveis de atenção. São Paulo, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 2.988 casos 
novos de hanseníase no estado do Paraná. Desses, 1.700 (56,9%) 
foram notificados na APS. O sexo masculino foi mais frequente 
tanto na atenção primária como na média/alta complexidade, com 
60,6% e 60,0% dos casos, respectivamente. A faixa etária de 30 
a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis de atenção à 
saúde. Em relação à raça/cor em ambas as categorias de análise, 
a maior proporção de casos novos foi observada em pessoas de 
cor branca, com 68,3% na atenção primária e 69,2% na média/
alta complexidade. Na variável escolaridade, houve predomínio 
de indivíduos com ensino fundamental tanto na atenção primária 
(62,6%) como na média/alta complexidade (53,5%) (Tabela 22).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 54,9% na 
atenção primária e 46,8% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual, com 40,9% na 
atenção primária e 44,2% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram predominantes, com 83,1% na atenção 
primária e 80,4% na média/alta complexidade (Tabela 22).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceu o 
encaminhamento tanto na atenção primária (46,1%) como na 
média/alta complexidade (73,9%) (Tabela 22).

No Paraná, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção 
de casos novos de hanseníase notificados na atenção primária 
foi sistematicamente maior do que na média/alta complexidade. 
Nesse nível de atenção, o indicador variou de 59,5% em 2015 a 
57,1% em 2019, com redução de 4,0%. Por sua vez, na média/alta 
complexidade, passou de 39,7% em 2015 para 41,5% em 2019, 
com incremento de 4,5% (Figura 128).

Paraná
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Tabela 22 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Paraná, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 1700 56,9 1288 43,1

Sexo

Masculino 1030 60,6 773 60,0

Feminino 670 39,4 515 40,0

Faixa etária

<15 15 0,9 12 0,9

15 a 29 144 8,5 111 8,6

30 a 59 894 52,6 702 54,5

60+ 646 38,0 460 35,7

Raça/cor

Branca 1161 68,3 891 69,2

Preta 85 5,0 63 4,9

Amarela 7 0,4 15 1,2

Parda 435 25,6 282 21,9

Indígena 1 0,1 4 0,3

Escolaridade

Analfabeto 182 10,7 80 6,2

Ensino fundamental 1065 62,6 689 53,5

Ensino médio 239 14,1 218 16,9

Educação superior 58 3,4 54 4,2

Grau de incapacidade física

0 934 54,9 603 46,8

1 563 33,1 469 36,4

2 138 8,1 171 13,3

Não avaliado 44 2,6 40 3,1

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 141 8,3 107 8,3

Tuberculoide 167 9,8 158 12,3

Dimorfa 695 40,9 569 44,2

Virchowiana 596 35,1 421 32,7

Não classificado 83 4,9 23 1,8

Classificação operacional

Paucibacilar 288 16,9 253 19,6

Multibacilar 1412 83,1 1035 80,4

Modo de detecção

Encaminhamento 783 46,1 952 73,9

Demanda espontânea 782 46,0 238 18,5

Exame de coletividade 11 0,6 2 0,2

Exame de contatos 74 4,4 73 5,7

Outros modos 43 2,5 18 1,4

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 15 
anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária foi responsável 
pela maior notificação de casos novos nesses indivíduos apenas nos 
anos de 2016 a 2018. Nesse nível de atenção, foram notificados 
20,0% desses casos em 2015 e 50,0% em 2019, um incremento 
acima de 100%. Por sua vez, na média/alta complexidade, 
a detecção caiu de 80,0% em 2015 para 50,0% em 2019, um 
declínio superior a 100%. 

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se manteve 
no parâmetro bom para ambos os níveis de análise. Na atenção 
primária, passou de 95,9% em 2015 para 96,6% em 2019, um 
incremento de 0,7%. Na média/alta complexidade, variou de 98,3% 
em 2015 a 95,8% em 2019, uma redução de 2,6%%.

Conclusão
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Figura 128 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Paraná, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 129 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Paraná,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2, tanto na atenção 
primária quanto na média/alta complexidade, mudou do parâmetro 
médio para o alto. Na atenção primária, saiu de 8,2% em 2015 
para 10,3% em 2019, com incremento de 25,6%. Na média/alta 
complexidade, o resultado variou de 8,7% em 2015 para 16,7% 
em 2019, um incremento de 91,9%.



195HANSENÍASE NO BRASIL: PARANÁ

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos anos 
das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção de examinados 
em ambos os níveis de atenção permaneceu com parâmetro bom. 
Na atenção primária, o valor saiu de 96,9% em 2015 para 97,0% 
em 2019, com incremento de 0,1%. Na média/alta complexidade, 
o resultado de variou de 92,5% em 2015 a 90,5% em 2019, com 
redução de 2,2%.

Figura 130 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física por níveis de atenção. Paraná,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No que se refere à proporção de cura de casos novos nos anos 
das coortes, no período de 2015 a 2019, o indicador na atenção 
primária se manteve no parâmetro bom, passando de 92,5% em 
2015 para 93,5% em 2019, um incremento de 1,0%. Na média/
alta complexidade, o resultado oscilou entre os parâmetros regular 
e bom, com 83,4% em 2015 e 87,7% em 2019, um incremento 
de 5,2%.
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Figura 131 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção.  
Paraná, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 132 – Proporção de cura de casos novos de  
hanseníase nos anos das coortes por níveis de atenção. Paraná, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura, nos anos das coortes, nas duas categorias de análise, 
o parâmetro variou de regular a bom. Na atenção primária, saiu de 
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80,7% em 2015 para 92,7% em 2019, com incremento de 14,9%. 
Na média/alta complexidade, o resultado passou de 83,3% em 
2015 para 91,7% em 2019, um incremento de 10,0%. 

Em relação à proporção de GIF 2 no mesmo período, na 
atenção primária o indicador foi de 9,3% em 2015 e 7,5% em 2019, 
com redução de 19,3%, mantendo-se no parâmetro médio. Na 
média/alta complexidade, o indicador mudou de médio para alto, 
passando de 9,5% em 2015 para 12,5% em 2019, um incremento 
de 31,6% (Figura 133).

Figura 133 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física na cura nos anos das coortes por 
níveis de atenção. Paraná, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 680 
casos novos de hanseníase no estado de Santa Catarina. Desses, 
388 (57,1%) foram notificados na média/alta complexidade. 
O sexo masculino foi mais frequente tanto na atenção primária 
como na média/alta complexidade, com 61,0% e 59,8% dos 
casos, respectivamente. A faixa etária de 30 a 59 anos foi a mais 
prevalente em todos os níveis de atenção à saúde. Em relação à 
raça/cor, em ambas as categorias de análise, a maior proporção de 
casos novos foi observada em pessoas de cor branca, com 80,5% 
na atenção primária e 73,7% na média/alta complexidade. Na 
variável escolaridade, houve predomínio de indivíduos com ensino 
fundamental tanto na atenção primária (63,7%) como na média/
alta complexidade (47,7%) (Tabela 23).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 47,3% na 
atenção primária e 44,3% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual na atenção primária 
(32,5%), e a virchowiana, na média/alta complexidade (37,1%). Os 
casos multibacilares foram predominantes, com 80,8% na atenção 
primária e 78,4% na média/alta complexidade (Tabela 23).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceu o 
encaminhamento tanto na atenção primária (48,6%) quanto na 
média/alta complexidade (76,8%) (Tabela 23).

Em Santa Catarina, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção 
de casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
sistematicamente menor do que na média/alta complexidade. 
Na atenção primária, esse indicador variou de 44,6% em 2015 a 
39,0% em 2019, uma redução de 12,6%. Por sua vez, na média/
alta complexidade, passou de 54,2% em 2015 para 60,3% em 
2019, com incremento de 1,2% (Figura 134).

Santa Catarina
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Tabela 23 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Santa Catarina, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 292 42,9 388 57,1

Sexo

Masculino 178 61,0 232 59,8

Feminino 114 39,0 156 40,2

Faixa etária

<15 5 1,7 9 2,3

15 a 29 41 14,0 57 14,7

30 a 59 157 53,8 233 60,1

60+ 89 30,5 88 22,7

Raça/cor

Branca 235 80,5 286 73,7

Preta 12 4,1 35 9,0

Amarela 2 0,7 0 0,0

Parda 40 13,7 51 13,1

Indígena 2 0,7 0 0,0

Escolaridade

Analfabeto 12 4,1 9 2,3

Ensino fundamental 186 63,7 185 47,7

Ensino médio 53 18,2 51 13,1

Educação superior 10 3,4 13 3,4

Grau de incapacidade física

0 138 47,3 172 44,3

1 87 29,8 124 32,0

2 37 12,7 54 13,9

Não avaliado 14 4,8 16 4,1

Forma clínica



201HANSENÍASE NO BRASIL: SANTA CATARINA

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 30 10,3 33 8,5

Tuberculoide 30 10,3 59 15,2

Dimorfa 95 32,5 111 28,6

Virchowiana 98 33,6 144 37,1

Não classificado 23 7,9 25 6,4

Classificação operacional

Paucibacilar 56 19,2 84 21,6

Multibacilar 236 80,8 304 78,4

Modo de detecção

Encaminhamento 142 48,6 298 76,8

Demanda espontânea 80 27,4 49 12,6

Exame de coletividade 7 2,4 2 0,5

Exame de contatos 53 18,2 27 7,0

Outros modos 6 2,1 7 1,8

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores 
de 15 anos, no período de 2015 a 2019, a distribuição desses 
casos na atenção primária e média/alta complexidade apresentou 
comportamento irregular, com alguns anos da série apresentando 
100% de casos notificados em um único nível. Na atenção primária, 
foram notificados 50,0% desses casos 2015 e 0,0% em 2019, um 
declínio de 100%. Por sua vez, na média/alta complexidade, a 
detecção foi de 50% em 2015 e 100,0% em 2019, um incremento 
de 100%. 

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se manteve 
no parâmetro bom na atenção primária, variando de 97,3% em 
2015 para 92,6% em 2019, uma redução de 4,8%. Na média/alta 
complexidade, o resultado oscilou entre bom e regular, passando 
97,7% em 2015 para 96,4% em 2019, com redução de 1,3%.

Conclusão
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Figura 134 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Santa Catarina, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 135 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Santa Catarina, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2, em ambas as 
categorias de análise, teve parâmetro oscilando entre regular e 
alto. Na atenção primária, saiu de 12,7% em 2015 para 14,0% 
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em 2019, um incremento de 10,3%. Na média/alta complexidade, 
o resultado variou de 11,9% em 2015 para 13,8% em 2019, um 
incremento de 16,0%.

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos 
anos das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção de 
examinados na atenção primária se manteve no parâmetro bom 
nos dois primeiros anos da série, quando se tornou regular. O valor 
passou de 95,0% em 2015 para 83,6% em 2019, com redução 
de 12%. Na média/alta complexidade, o resultado oscilou entre 
os parâmetros precário e regular, variando de 74,1% em 2015 a 
87,0% em 2019, com incremento de 17,4%.

Figura 136 – Proporção de casos novos avaliados quanto 
ao grau de incapacidade física por níveis de atenção. Santa 
Catarina, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No que se refere à proporção de cura nos anos das coortes, no 
período de 2015 a 2019, o indicador oscilou entre os parâmetros 
regular e bom, mas apresentou tendência de diminuição na 
atenção primária. O valor saiu de 89,7% em 2015 para 79,2% 
em 2019, uma redução de 11,7%. Na média/alta complexidade, 
o resultado se manteve no parâmetro bom e, no último ano da 
série, passou a regular, com 93,8% em 2015 e 84,9% em 2019, 
um declínio de 9,5%.
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Figura 137 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Santa 
Catarina, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 138 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Santa Catarina, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto 
ao GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária o 
indicador oscilou entre o parâmetro precário e o regular, variando 
de 71,2% em 2015 a 55,3% em 2019, com redução de 22,3%.  
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Na média/alta complexidade, o resultado passou de 58,5% em 
2015 para 68,9% em 2019, mantendo-se no parâmetro precário 
apesar do incremento de 17,8%. O GIF 2 não foi abordado nesse 
tópico por ser somente válido para análise quando o percentual de 
casos com grau de incapacidade física avaliado for maior ou igual a 
75% (Figura 139).

Figura 139 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física na cura nos anos das coortes por 
níveis de atenção. Santa Catarina, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 542 casos 
novos de hanseníase no estado do Rio Grande do Sul. Desses, 168 
(31,0%) foram notificados na atenção primária. O sexo masculino 
foi mais frequente tanto na atenção primária como na média/alta 
complexidade, com 57,1% e 52,4% dos casos, respectivamente. 
A faixa etária igual ou maior que 60 anos foi mais frequente na 
atenção primária, com 50,0%; na média/alta complexidade, 
predominou a faixa de 30 a 59 anos, com 53,2%. Em relação à 
raça/cor, em ambas as categorias de análise a maior proporção de 
casos novos foi observada em pessoas de cor branca, com 76,2% 
na atenção primária e 62,6% na média/alta complexidade. Na 
variável escolaridade, houve predomínio de indivíduos com ensino 
fundamental tanto na atenção primária (56,5%) como na média/
alta complexidade (55,1%) (Tabela 24).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 40,5% na 
atenção primária e 41,2% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual em ambos os níveis 
de atenção, com 27,4% na atenção primária e 57,5% na média/alta 
complexidade. Os casos multibacilares foram predominantes, com 
84,5% na atenção primária e 89,0% na média/alta complexidade 
(Tabela 24).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceu o 
encaminhamento tanto na atenção primária (49,4%) quanto na 
média/alta complexidade (58,8%) (Tabela 24).

Rio Grande  
do Sul
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Tabela 24 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Rio Grande do Sul, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 168 31,0 374 69,0

Sexo

Masculino 96 57,1 196 52,4

Feminino 72 42,9 178 47,6

Faixa etária

<15 1 0,6 17 4,5

15 a 29 13 7,7 36 9,6

30 a 59 70 41,7 199 53,2

60+ 84 50,0 119 31,8

Raça/cor

Branca 128 76,2 234 62,6

Preta 6 3,6 35 9,4

Amarela 1 0,6 4 1,1

Parda 28 16,7 94 25,1

Indígena 0 0,0 2 0,5

Escolaridade

Analfabeto 9 5,4 17 4,5

Ensino fundamental 95 56,5 206 55,1

Ensino médio 21 12,5 54 14,4

Educação superior 4 2,4 32 8,6

Grau de incapacidade física

0 68 40,5 154 41,2

1 50 29,8 97 25,9

2 26 15,5 80 21,4

Não avaliado 14 8,3 18 4,8

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 20 11,9 32 8,6

Tuberculoide 16 9,5 28 7,5

Dimorfa 46 27,4 215 57,5

Virchowiana 49 29,2 72 19,3

Não classificado 23 13,7 15 4,0

Classificação operacional

Paucibacilar 26 15,5 41 11,0

Multibacilar 142 84,5 333 89,0

Modo de detecção

Encaminhamento 83 49,4 220 58,8

Demanda espontânea 64 38,1 68 18,2

Exame de coletividade 0 0,0 3 0,8

Exame de contatos 13 7,7 75 20,1

Outros modos 6 3,6 4 1,1

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No Rio Grande do Sul, entre os anos de 2015 e 2019, a 
proporção de casos novos de hanseníase notificados na atenção 
primária foi sistematicamente menor do que na média/alta 
complexidade. Na atenção primária, o indicador passou de 23,1% 
em 2015 para 29,8% em 2019, com incremento de 29,0%. Por 
sua vez, na média/alta complexidade, foi de 76,1% em 2015 e 
69,1% em 2019, uma redução de 9,2% (Figura 140).

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 15 
anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária foi menos 
responsável pela notificação de casos novos nesses indivíduos. 
Nesse nível de atenção, só foram notificados casos novos em 2017, 
com 14,3%. Por sua vez, na média/alta complexidade, a detecção 
foi de 100,0% nos demais anos da série. 

Conclusão
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Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao GIF 
no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador oscilou entre o 
parâmetro bom e o regular na atenção primária, variando de 91,7% 
em 2015 a 83,3% em 2019, com redução de 9,2%. Na média/
alta complexidade, manteve-se com parâmetro bom, passando de 
93,0% em 2015 para 100% em 2019, um incremento de 7,5%.

Figura 140 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Rio Grande do Sul, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No mesmo período, a proporção de GIF 2 permaneceu no 
parâmetro alto para ambos os níveis de atenção. Na atenção 
primária, passou de 18,2% em 2015 a 15,0% em 2019; na média/
alta complexidade, o resultado variou de 17,5% em 2015 a 31,6% 
em 2019, um incremento de 80,6%.

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos 
anos das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção de 
examinados na atenção primária declinou do parâmetro bom para 
o precário, variando de 90,5% em 2015 s 70,5% em 2019, com 
redução de 22,0%. Na média/alta complexidade, o resultado 
mudou do parâmetro regular para o precário, passando 78,2% em 
2015 para 63,2% em 2019, um declínio de 19,2%.
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Figura 141 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Rio Grande do Sul, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 142 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física por níveis de atenção. Rio Grande 
do Sul, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.



212 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Figura 143 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Rio 
Grande do Sul, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No que se refere à proporção de cura nos anos das coortes, 
no período de 2015 a 2019, o indicador nos dois níveis de atenção 
declinou de regular para precário. Na atenção primária, saiu de 
76,3% em 2015 para 70,5% em 2019, com redução de 7,6%. Na 
média/alta complexidade, o resultado oscilou de 73,5% em 2015 a 
55,6% em 2019, uma redução de 24,3%.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto 
ao GIF na cura nos anos das coortes, o indicador oscilou entre 
precário e regular em ambos os níveis de análise. Na atenção 
primária, passou de 62,3% em 2015 para 61,3% em 2019, com 
redução de 1,6%. Na média/alta complexidade, o resultado variou 
de 64,0% em 2015 a 76,0% em 2019, um incremento de 18,8%. 
O GIF 2 não foi abordado nesse tópico por ser somente válido para 
análise quando o percentual de casos com grau de incapacidade 
física avaliado for maior ou igual a 75% (Figura 145).
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Figura 144 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Rio Grande do Sul, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 145 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física na cura nos anos das coortes por 
níveis de atenção. Rio Grande do Sul, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 2.312 casos 
novos de hanseníase no estado de Mato Grosso do Sul. Desses, 
1.827 (79,0%) foram notificados na média/alta complexidade. 
O sexo masculino foi mais frequente tanto na atenção primária 
como na média/alta complexidade, com 58,9% e 62,3% dos 
casos, respectivamente. A faixa etária de 30 a 59 anos foi a mais 
prevalente em todos os níveis de atenção à saúde. Em relação à 
raça/cor, em ambas as categorias de análise, a maior proporção de 
casos novos foi observada em pessoas de cor parda, com 46,7% 
na atenção primária e 52,2% na média/alta complexidade. Na 
variável escolaridade, houve predomínio de indivíduos com ensino 
fundamental tanto na atenção primária (52,4%) como na média/
alta complexidade (37,5%) (Tabela 25).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 40,0% na 
atenção primária e 48,5% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual em ambos os níveis 
de atenção, com 50,5% na atenção primária e 55,1% na média/alta 
complexidade. Os casos multibacilares foram predominantes, com 
82,2% na atenção primária e 79,4% na média/alta complexidade 
(Tabela 25).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceram a demanda 
espontânea na atenção primária (45,5%) e o encaminhamento na 
média/alta complexidade (62,1%) (Tabela 25).

Mato Grosso  
do Sul
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Tabela 25 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Mato Grosso do Sul, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 1827 79,0 485 21,0

Sexo

Masculino 1077 58,9 302 62,3

Feminino 750 41,1 183 37,7

Faixa etária

<15 55 3,0 18 3,7

15 a 29 171 9,4 50 10,3

30 a 59 1051 57,5 277 57,1

60+ 540 29,6 139 28,7

Raça/cor

Branca 703 38,5 161 33,2

Preta 183 10,0 38 7,8

Amarela 13 0,7 4 0,8

Parda 854 46,7 253 52,2

Indígena 31 1,7 1 0,2

Escolaridade

Analfabeto 152 8,3 31 6,4

Ensino fundamental 957 52,4 182 37,5

Ensino médio 236 12,9 82 16,9

Educação superior 43 2,4 23 4,7

Grau de incapacidade física

0 730 40,0 235 48,5

1 619 33,9 114 23,5

2 190 10,4 46 9,5

Não avaliado 240 13,1 81 16,7

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 193 10,6 44 9,1

Tuberculoide 162 8,9 60 12,4

Dimorfa 923 50,5 267 55,1

Virchowiana 417 22,8 99 20,4

Não classificado 104 5,7 12 2,5

Classificação operacional

Paucibacilar 326 17,8 100 20,6

Multibacilar 1501 82,2 385 79,4

Modo de detecção

Encaminhamento 532 29,1 301 62,1

Demanda espontânea 831 45,5 100 20,6

Exame de coletividade 111 6,1 9 1,9

Exame de contatos 270 14,8 39 8,0

Outros modos 58 3,2 15 3,1

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em Mato Grosso do Sul, entre os anos de 2015 e 2019, a 
proporção de casos novos de hanseníase notificados na atenção 
primária foi sistematicamente maior do que na média/alta 
complexidade. Na atenção primária, o indicador variou de 81,0% 
em 2015 a 77,6% em 2019, com redução de 4,2%. Por sua vez, na 
média/alta complexidade, passou de 18,6% em 2015 para 22,4% 
em 2019, um incremento de 20,4% (Figura 146).

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 15 
anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária foi a maior 
responsável pela notificação de casos novos nesses indivíduos, 
ainda que com tendência decrescente. Nesse nível de atenção, 
foram notificados 81,8% desses casos em 2015 e 60,0% em 2019, 
um declínio de 26,6%. Por sua vez, na média/alta complexidade, 
a detecção passou de 18,2% 2015 para 40,0% em 2019, um 
incremento superior a 100%.

Conclusão
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Figura 146 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Mato Grosso do Sul, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 147 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Mato Grosso do Sul, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto 
ao GIF no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se 
manteve no parâmetro regular na atenção primária, saindo de 
89,9% em 2015 para 85,7% em 2019, com redução de 4,7%.  
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Na média/alta complexidade, oscilou de regular a precário, 
passando de 89,5% em 2015 para 77,6% em 2019, uma redução 
de 13,3%. 

No mesmo período, a proporção de GIF 2 oscilou entre os 
parâmetros médio e alto para ambos os níveis de atenção. Na 
atenção primária, o indicador passou de 12,9% em 2015 para 
14,7% em 2019, com incremento de 14,0%. Na média/alta 
complexidade variou de 12,9% em 2015 a 14,5% em 2019, com 
incremento de 11,0%.

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos anos 
das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção na atenção 
primária se manteve no parâmetro bom, variando de 93,0% em 
2015 a 92,9% em 2019, com redução de 0,1%. Na média/alta 
complexidade, o resultado oscilou entre o parâmetro precário e o 
regular, passando de 75,6% em 2015 para 60,3% em 2019, um 
declínio de 20,3%.

Figura 148 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física por níveis de atenção. Mato Grosso 
do Sul, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Figura 149 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Mato 
Grosso do Sul, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 150 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Mato Grosso do 
Sul, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No que se refere à proporção de cura de casos novos nos 
anos das coortes, no período de 2015 a 2019, o indicador oscilou 
entre os parâmetros precário e regular em ambos os níveis de 
atenção. Na atenção primária, o valor saiu de 84,3% em 2015 para  
83,1% em 2019, com redução de 1,4%. Na média/alta 
complexidade, passou de 73,4% em 2015 para 52,9% em 2019, 
um declínio de 27,9%.

Figura 151 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física na cura nos anos das coortes por 
níveis de atenção. Mato Grosso do Sul, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, em ambos os níveis de atenção 
o indicador oscilou entre o parâmetro regular e o precário. Na 
atenção primária, foi de 82,1% em 2015 e 73,4% em 2019, uma 
redução de 10,6%. Na média/alta complexidade, passou de 76,9% 
em 2015 para 42,2% em 2019, com redução de 45,2%. O GIF 2 
não foi abordado nesse tópico por ser somente válido para análise 
quando o percentual de casos com grau de incapacidade física 
avaliado for maior ou igual a 75% (Figura 151).
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 18.458 
casos novos de hanseníase no estado de Mato Grosso. Desses, 
16.553 (89,7%) foram notificados na atenção primária. O sexo 
masculino foi mais frequente tanto na atenção primária como 
na média/alta complexidade, com 48,6% e 56,1% dos casos, 
respectivamente. A faixa etária de 30 a 59 anos foi a mais 
prevalente em todos os níveis de atenção à saúde. Em relação à 
raça/cor, em ambas as categorias de análise, a maior proporção 
de casos novos foi observada em pessoas de cor parda, com 
54,0% na atenção primária e 62,6% na média/alta complexidade. 
Na variável escolaridade, houve predomínio de indivíduos com o 
ensino fundamental tanto na atenção primária (51,9%) como na 
média/alta complexidade (46,3%) (Tabela 26).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 52,0% na 
atenção primária e 38,6% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual em ambos os níveis 
de atenção, com 75,2% na atenção primária e 76,1% na média/alta 
complexidade. Os casos multibacilares foram predominantes, com 
89,9% na atenção primária e 90,7% na média/alta complexidade 
(Tabela 26).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceram a demanda 
espontânea na atenção primária (46,2%) e o encaminhamento na 
média/alta complexidade (64,4%) (Tabela 26).

Em Mato Grosso, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção 
de casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
sistematicamente maior do que na média/alta complexidade, com 
proporções que se mantiveram praticamente estáveis em ambos 
os níveis de atenção. Na atenção primária, o indicador variou de 
90,5% em 2015 para 89,5% em 2019, com redução de 1,1%. 
Por sua vez, na média/alta complexidade, foi de 9,2% em 2015 e 
10,4% em 2019, um incremento de 13,0% (Figura 152).

Mato Grosso
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Tabela 26 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Mato Grosso, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 16.553 89,7 1905 10,3

Sexo

Masculino 8042 48,6 1068 56,1

Feminino 8511 51,4 837 43,9

Faixa etária

<15 752 4,5 94 4,9

15 a 29 2289 13,8 199 10,4

30 a 59 10137 61,2 1155 60,6

60+ 3306 20,0 448 23,5

Raça/cor

Branca 5448 32,9 474 24,9

Preta 1729 10,4 205 10,8

Amarela 128 0,8 16 0,8

Parda 8935 54,0 1192 62,6

Indígena 82 0,5 3 0,2

Escolaridade

Analfabeto 1016 6,1 127 6,7

Ensino fundamental 8599 51,9 882 46,3

Ensino médio 3854 23,3 448 23,5

Educação superior 1318 8,0 191 10,0

Grau de incapacidade física

0 8610 52,0 735 38,6

1 5296 32,0 327 17,2

2 785 4,7 119 6,2

Não avaliado 1277 7,7 642 33,7

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 1205 7,3 52 2,7

Tuberculoide 929 5,6 158 8,3

Dimorfa 12446 75,2 1450 76,1

Virchowiana 1015 6,1 195 10,2

Não classificado 665 4,0 18 0,9

Classificação operacional

Paucibacilar 1677 10,1 178 9,3

Multibacilar 14877 89,9 1727 90,7

Modo de detecção

Encaminhamento 3683 22,2 1227 64,4

Demanda espontânea 7649 46,2 462 24,3

Exame de coletividade 1336 8,1 75 3,9

Exame de contatos 3525 21,3 91 4,8

Outros modos 256 1,5 27 1,4

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 
15 anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária foi a 
maior responsável por essas notificações, com 87,6% dos casos 
em 2015 e 89,1% em 2019, um incremento de 1,7%. Por sua 
vez, na média/alta complexidade, a detecção passou de 12,4% em 
2015 para 10,9% em 2019, com declínio de 12,0%. 

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao GIF 
no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se manteve no 
parâmetro bom na atenção primária, saindo de 90,4% em 2015 
para 92,5% em 2019, um incremento de 2,3%. Na média/alta 
complexidade, o resultado permaneceu no parâmetro precário, 
variando de 71,5% em 2015 a 59,6% em 2019, um declínio de 
16,7%. 

Conclusão
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No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção primária 
oscilou entre os parâmetros baixo e médio, passando de 4,5% em 
2015 para 7,3% em 2019, com incremento de 62,2%. Na média/
alta complexidade, o parâmetro ficou entre médio e alto, com 9,3% 
em 2015 e 13,1% em 2019, um incremento de 40,9%.

Figura 152 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Mato Grosso, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 153 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Mato Grosso,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Figura 154 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física por níveis de atenção. Mato Grosso,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 155 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Mato 
Grosso, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Em relação aos contatos examinados de casos novos nos 
anos das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção na 
atenção primária se manteve no parâmetro regular, com 81,5% em 
2015 e 86,6% em 2019, um incremento de 6,3%. Na média/alta 
complexidade, o resultado permaneceu no parâmetro precário até 
2018, quando se tornou regular em 2019; a variação foi de 63,1% 
em 2015 a 85,5% em 2019, um incremento de 35,5%.

No que se refere à proporção de cura de casos novos nos anos 
das coortes, no período de 2015 a 2019, o indicador na atenção 
primária se manteve no parâmetro regular na maior parte da série e 
precário no ano de 2019. O valor saiu de 83,2% em 2015 para 74,0% 
em 2019, com redução de 11,9%. Na média/alta complexidade, o 
resultado se manteve no parâmetro precário, passando de 69,0% 
em 2015 para 56,4% em 2019, uma redução 18,3%.

Figura 156 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Mato Grosso,  
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, nos dois níveis de atenção à 
saúde, o indicador se manteve no parâmetro precário. Na atenção 
primária, passou de 67,3% em 2015 para 71,0% em 2019, com 
incremento de 5,5%. Na média/alta complexidade, o resultado foi 
de 62,4% em 2015 e 44,6% em 2019, com redução de 28,5%.  
O GIF 2 não foi abordado nesse tópico por ser somente válido para 
análise quando o percentual de casos com grau de incapacidade 
física avaliado for maior ou igual a 75% (Figura 157).

Figura 157 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física na cura nos anos das coortes por 
níveis de atenção. Mato Grosso, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 7.377 
casos novos de hanseníase no estado de Goiás. Desses, 5.109 
(69,3%) foram notificados na atenção primária. O sexo masculino 
foi mais frequente tanto na atenção primária como na média/alta 
complexidade, com 60,6% e 57,9% dos casos, respectivamente. A 
faixa etária de 30 a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis 
de atenção à saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as categorias 
de análise, a maior proporção de casos novos foi observada em 
pessoas de cor parda, com 56,8% na atenção primária e 57,5% 
na média/alta complexidade. Na variável escolaridade, houve 
predomínio de indivíduos com ensino fundamental tanto na atenção 
primária (51,8%) como na média/alta complexidade (53,0%) 
(Tabela 27).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 67,8% na 
atenção primária e 64,7% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual, com 50,6% na 
atenção primária e 63,0% na média/alta complexidade. Os casos 
multibacilares foram predominantes, com 77,4% na atenção 
primária e 85,4% na média/alta complexidade (Tabela 27).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceram a demanda 
espontânea na atenção primária (54,9%) e o encaminhamento na 
média/alta complexidade (61,5%) (Tabela 27).

Em Goiás, entre os anos de 2015 e 2019, a proporção de 
casos novos de hanseníase notificados na atenção primária foi 
sistematicamente maior do que na média/alta complexidade. Na 
atenção primária, o indicador passou de 64,7% em 2015 para 
72,1% em 2019, com incremento de 11,4%. Por sua vez, na 
média/alta complexidade, foi de 34,7% em 2015 e de 27,6% em 
2019, com declínio de 20,5% (Figura 158).

Goiás
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Tabela 27 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Goiás, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 5109 69,3 2268 30,7

Sexo

Masculino 3097 60,6 1314 57,9

Feminino 2012 39,4 954 42,1

Faixa etária

<15 154 3,0 112 4,9

15 a 29 594 11,6 314 13,8

30 a 59 3054 59,8 1292 57,0

60+ 1293 25,3 549 24,2

Raça/cor

Branca 1403 27,5 672 29,6

Preta 611 12,0 258 11,4

Amarela 53 1,0 11 0,5

Parda 2902 56,8 1305 57,5

Indígena 21 0,4 2 0,1

Escolaridade

Analfabeto 399 7,8 153 6,7

Ensino fundamental 2645 51,8 1202 53,0

Ensino médio 1032 20,2 549 24,2

Educação superior 188 3,7 172 7,6

Grau de incapacidade física

0 3462 67,8 1467 64,7

1 1063 20,8 534 23,5

2 321 6,3 187 8,2

Não avaliado 200 3,9 58 2,6

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 734 14,4 155 6,8

Tuberculoide 438 8,6 188 8,3

Dimorfa 2587 50,6 1429 63,0

Virchowiana 1099 21,5 437 19,3

Não classificado 221 4,3 40 1,8

Classificação operacional

Paucibacilar 1155 22,6 332 14,6

Multibacilar 3954 77,4 1936 85,4

Modo de detecção

Encaminhamento 1876 36,7 1395 61,5

Demanda espontânea 2803 54,9 743 32,8

Exame de coletividade 67 1,3 17 0,7

Exame de contatos 198 3,9 92 4,1

Outros modos 122 2,4 11 0,5

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores de 15 
anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária apresentou 
maior proporção de notificação desses casos ao longo da série, com 
48,1% em 2015 e 76,2% em 2019, um incremento de 58,4%. Por 
sua vez, na média/alta complexidade, a detecção foi de 51,9% em 
2015 e 23,8% em 2019, um declínio de 54,1%. 

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador se manteve 
no parâmetro bom para ambos os níveis de atenção à saúde. Na 
atenção primária, variou de 95,2% em 2015 a 94,7% em 2019, 
com redução de 0,5%. Na média/alta complexidade, passou de 
98,8% em 2015 para 96,7% em 2019, com declínio de 2,1%.

Conclusão
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No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção primária 
se manteve no parâmetro médio, com 6,5% em 2015 e 9,7% em 
2019, um incremento de 49,2%. Na média/alta complexidade, o 
resultado variou entre médio e alto, de 5,4% em 2015 a 11,7% em 
2019, um incremento superior a 100%.

Figura 158 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Goiás, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 159 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Goiás, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Figura 160 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física por níveis de atenção. Goiás, 2015 
a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 161 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Goiás, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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Em relação aos contatos examinados de casos novos nos anos 
das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção nos dois 
níveis de atenção à saúde oscilou entre os parâmetros regular e bom.  
Na atenção primária, o valor passou de 89,0% em 2015 para  
88,3% em 2019, uma redução de 0,8%. Na média/alta 
complexidade, variou de 78,6% em 2015 a 78,0% em 2019, com 
redução de 0,8%.

Figura 162 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Goiás, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

No que se refere à proporção de cura de casos novos nos anos 
das coortes, no período de 2015 a 2019, o indicador na atenção 
primária oscilou entre os parâmetros regular e bom; o valor passou 
de 89,9% em 2015 para 89,0% em 2019, declinando 1,0%. Na 
média/alta complexidade, o resultado variou de 84,8% em 2015 
a 88,9% em 2019, com incremento de 4,8%, mantendo-se no 
parâmetro regular ao longo da série.
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Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária o indicador 
mudou do parâmetro precário para regular, saindo de 70,1% em 
2015 para 78,5% em 2019, um incremento de 12,0%. Na média/
alta complexidade, o resultado se manteve com parâmetro regular 
em toda a série, passando de 81,0% em 2015 para 82,8% em 
2019, um incremento de 2,2%. O GIF 2 não foi abordado nesse 
tópico por ser somente válido para análise quando o percentual de 
casos com grau de incapacidade física avaliado for maior ou igual a 
75% (Figura 163).

Figura 163 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física na cura nos anos das coortes por 
níveis de atenção. Goiás, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No período de 2015 a 2019, foram diagnosticados 881 casos 
novos de hanseníase no Distrito Federal. Desses, 527 (59,8%) foram 
notificados na atenção primária. O sexo masculino foi mais frequente 
tanto na atenção primária como na média/alta complexidade, com 
53,5% e 54,0% dos casos, respectivamente. A faixa etária de 30 
a 59 anos foi a mais prevalente em todos os níveis de atenção à 
saúde. Em relação à raça/cor, em ambas as categorias de análise, 
a maior proporção de casos novos foi observada em pessoas de 
cor parda, com 46,7% na atenção primária e 45,8% na média/
alta complexidade. Na variável escolaridade, houve predomínio 
de indivíduos com ensino fundamental tanto na atenção primária 
(36,6%) como na média/alta complexidade (38,1%) (Tabela 28).

Quanto ao grau de incapacidade física, o GIF 0 foi o mais 
frequente nos dois níveis de atenção à saúde, com 50,7% na 
atenção primária e 45,2% na média/alta complexidade. A forma 
clínica dimorfa apresentou o maior percentual em ambos os níveis 
de atenção, com 36,4% na atenção primária e 37,0% na média/alta 
complexidade. Os casos multibacilares foram predominantes, com 
78,2% na atenção primária e 88,7% na média/alta complexidade 
(Tabela 28).

Em relação ao modo de detecção, prevaleceram a demanda 
espontânea na atenção primária (46,1%) e o encaminhamento na 
média/alta complexidade (72,9%) (Tabela 28).

No Distrito Federal, entre os anos de 2015 e 2019, a 
proporção de casos novos de hanseníase notificados na atenção 
primária foi maior que na média/alta complexidade nos anos de 
2015, 2016 e 2019. O indicador passou de 68,6% em 2015 para 
54,7% em 2019, com redução de 20,3%. Por sua vez, na média/
alta complexidade, variou de 31,4% em 2015 a 45,3% em 2019, 
com incremento de 44,3% (Figura 164).

Distrito Federal
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Continua

Tabela 28 – Caracterização dos casos novos de hanseníase 
segundo níveis de atenção. Distrito Federal, 2015 a 2019

Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Total 527 59,8 354 40,2

Sexo

Masculino 282 53,5 191 54,0

Feminino 245 46,5 163 46,0

Faixa etária

<15 12 2,3 15 4,2

15 a 29 92 17,5 55 15,5

30 a 59 323 61,3 204 57,6

60+ 100 19,0 80 22,6

Raça/cor

Branca 152 28,8 115 32,5

Preta 68 12,9 53 15,0

Amarela 11 2,1 3 0,8

Parda 246 46,7 162 45,8

Indígena 1 0,2 1 0,3

Escolaridade

Analfabeto 17 3,2 16 4,5

Ensino fundamental 193 36,6 135 38,1

Ensino médio 103 19,5 77 21,8

Educação superior 30 5,7 58 16,4

Grau de incapacidade física

0 267 50,7 160 45,2

1 144 27,3 90 25,4

2 46 8,7 37 10,5

Não avaliado 35 6,6 22 6,2

Forma clínica
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Variáveis
Atenção primária Média/alta 

complexidade

n % n %

Indeterminada 67 12,7 21 5,9

Tuberculoide 67 12,7 46 13,0

Dimorfa 192 36,4 131 37,0

Virchowiana 87 16,5 75 21,2

Não classificado 68 12,9 35 9,9

Classificação operacional

Paucibacilar 115 21,8 38 10,7

Multibacilar 412 78,2 314 88,7

Modo de detecção

Encaminhamento 209 39,7 258 72,9

Demanda espontânea 243 46,1 56 15,8

Exame de coletividade 32 6,1 8 2,3

Exame de contatos 33 6,3 22 6,2

Outros modos 5 0,9 6 1,7

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos casos novos de hanseníase em menores 
de 15 anos, no período de 2015 a 2019, a atenção primária foi 
responsável pela maior notificação desses casos apenas nos anos 
de 2015 e 2017. Nesse nível de atenção, o indicador passou de 
71,4% em 2015 para 20,0% em 2019, com redução de 72,0%. 
Por sua vez, na média/alta complexidade, a detecção foi de 28,6% 
em 2015 e 80,0% em 2019, um incremento acima de 100%.

Quanto à proporção de casos novos avaliados quanto ao GIF 
no diagnóstico, entre 2015 e 2019, o indicador oscilou entre os 
parâmetros regular e bom nos dois níveis de atenção à saúde. Na 
atenção primária, saiu de 93,2% em 2015 para 96,6% em 2019, 
com incremento de 3,6%. Na média/alta complexidade, passou de 
91,7% em 2015 para 98,7% em 2019, um incremento de 7,6%.

Conclusão
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Figura 164 – Distribuição de casos novos de hanseníase por 
níveis de atenção. Distrito Federal, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 165 – Distribuição de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos por níveis de atenção. Distrito Federal, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No mesmo período, a proporção de GIF 2 na atenção primária 
oscilou entre o parâmetro médio e o alto, saindo de 7,3% em 
2015 para 10,7% em 2019, um incremento 46,6%. Na média/alta 
complexidade, o resultado variou de 12,7% em 2015 a 5,4% em 
2019, com declínio de 92,1%, mantendo-se, todavia, no parâmetro 
alto ao longo da série.

Figura 166 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física por níveis de atenção. Distrito 
Federal, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Em relação aos contatos examinados de casos novos nos anos 
das coortes, no período de 2015 a 2019, a proporção na atenção 
primária mudou do parâmetro regular para o precário, com 
87,1% em 2015 e 56,9% em 2019, uma redução de 34,5%. Em 
contrapartida, na média/alta complexidade, o indicador apresentou 
comportamento inverso e passou do parâmetro precário para o 
regular, saindo de 68,5% em 2015 para 76,7% em 2019, um 
incremento de 12,0%.
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Figura 167 – Proporção de contatos examinados entre os 
registrados nos anos das coortes por níveis de atenção. Distrito 
Federal, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Figura 168 – Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
nos anos das coortes por níveis de atenção. Distrito Federal, 
2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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No que se refere à proporção de cura de casos novos nos anos 
das coortes, no período de 2015 a 2019, o indicador na atenção 
primária declinou do parâmetro bom para o precário, variando 
de 91,6% em 2015 a 65,3% em 2019, com redução de 28,7%.  
Na média/alta complexidade, o indicador mudou do parâmetro 
regular para o precário, passando de 83,3% em 2015 para 59,7% 
em 2019, uma redução de 28,3%.

Em relação à proporção de casos novos avaliados quanto ao 
GIF na cura nos anos das coortes, na atenção primária esse indicador 
mudou do parâmetro regular para o precário, variando de 84,7% 
em 2015 a 74,4% em 2019, uma redução de 12,2%. Na média/
alta complexidade, o resultado foi inverso: o parâmetro mudou 
de precário a bom, passando de 68,5% em 2015 para 91,5% em 
2019, com incremento de 33,6%. O GIF 2 não foi abordado nesse 
tópico por ser somente válido para análise quando o percentual de 
casos com grau de incapacidade física avaliado for maior ou igual a 
75%, em todos os anos e níveis de atenção (Figura 169).

Figura 169 – Proporção de casos novos avaliados quanto ao 
grau de incapacidade física na cura nos anos das coortes por 
níveis de atenção. Distrito Federal, 2015 a 2019

Fonte: Sinan/SVS/MS.
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A presente publicação traz elementos que suscitam hipóteses 
sobre as diferenças na detecção de casos novos de hanseníase no 
que se refere ao nível de acesso (primário e secundário/terciário), à 
habilidade de organização e oportunidade de intervenção por parte 
dos serviços de saúde e à capacidade da população para utilizar os 
serviços. 

Com os resultados apresentados neste documento, pode-se 
identificar que, na maioria das UF, os casos novos de hanseníase 
são notificados no nível de atenção primária. Somente os estados 
de Roraima, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul apresentaram maior proporção de 
casos novos notificados nos serviços de média/alta complexidade. 
É importante ressaltar que a notificação do caso confirmado deve 
ser feita no serviço de saúde que realizou o diagnóstico (BRASIL, 
2016).

Já em relação às características sociodemográficas, em ambos 
os níveis de atenção à saúde (primário e secundário/terciário), a 
maioria dos casos novos pertencem ao sexo masculino, à faixa 
etária de 30 a 59 anos e à raça/cor parda, com nível de ensino 
fundamental. Quanto aos dados clínicos, na maioria das UF, a 
maior parte dos casos novos tiveram GIF 0, foram multibacilares e 
apresentaram forma clínica dimorfa.

No que se refere ao modo de detecção dos casos novos de 
hanseníase, a presente análise evidenciou que, na maior parte 
das UF, o modo de detecção mais prevalente nos dois níveis de 
atenção foi o encaminhamento. Dessa forma, é possível sugerir 
que predomina, no Brasil, a vigilância passiva da hanseníase. 

Conclusão
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Não obstante as limitações desta análise, sobretudo as 
que envolvem a utilização de dados secundários, um estudo 
com estabelecimentos de saúde é importante para permitir um 
diagnóstico dos tipos de unidade de saúde que atendem pacientes 
com hanseníase, bem como para verificar a qualidade desse 
atendimento à luz dos indicadores de hanseníase analisados por 
níveis de atenção.

Diante do contexto apresentado, é necessário envidar esforços 
para aprimorar os serviços de atenção primária e secundária/terciária 
no sentido de melhorar e priorizar o atendimento prestado aos 
casos de hanseníase e suas necessidades. Além disso, é primordial 
intensificar as ações de busca ativa para o diagnóstico precoce 
dos casos, o tratamento oportuno, a prevenção e reabilitação das 
incapacidades físicas, o exame dos contatos para a quebra da cadeia 
de transmissão da doença, o combate ao estigma e a promoção 
da inclusão social das pessoas acometidas. Todas essas ações são 
fundamentais para o efetivo enfrentamento e redução da carga da 
hanseníase no Brasil.
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