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A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, causada pelo Mycobacterium 
leprae, que geralmente afeta os nervos periféricos e a pele, sendo transmitida 
pelas vias aéreas superiores. Objetivou-se conhecer a incidência de hanseníase 
nos Estados da Região Nordeste do Brasil, bem como delinear a situação 
epidemiológica. Foi realizado um estudo descritivo e retrospectivo, com 
informações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 
geradas pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS), além de artigos 
coletados na Livraria Científica Eletrônica Online (SCIELO) e no guia de Vigilância 
Epidemiológica elaborado pelo Ministério da Saúde, durante o período de 2008 a 
2012. Analisando os dados obtidos verificou-se que a situação epidemiológica da 
hanseníase no Brasil era de 183.221 casos novos, 12.960 em menores de 15 
anos, e coeficiente geral de detecção 19,12/100.000 habitantes. A região nordeste 
apresentou a terceira maior taxa de incidência de hanseníase com 28,39/100.000 
habitantes, sendo 30,76 do gênero masculino e 26,11 do gênero feminino (por 
100.000 habitantes). Especificamente nos estados desta região, verificou-se como 
índices de incidência da Hanseníase 62,48; 44,08; 31,95; 26,27; 21,83; 19,45; 
19,04; 13,19; 9,16 por 100.000 habitantes, no Maranhão, Piauí, Pernambuco, 
Ceará, Sergipe, Bahia, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, respectivamente. 
Avaliando a doença em menores de 15 anos observou-se os valores de 1.990, 
527, 1.451, 639, 155, 1.059, 239, 118 e 78 casos novos, além de 18.381, 6.386, 
12.651, 10.544, 2.089, 12.831, 3.357, 1.955 e 1.373 casos novos em maiores de 
15 anos, nos respectivos estados citados. O conhecimento acerca do perfil 
epidemiológico da hanseníase na região nordeste pode ofertar subsídios 
importantes para o estabelecimento de intervenções eficazes voltadas a seu 
manejo, controle e prevenção, visando contribuir para a melhoria das condições 
de saúde. 
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