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A hanseníase constitui um importante problema de saúde pública, sendo uma 
doença infecciosa, causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Afeta 
principalmente a pele e os nervos, podendo causar deformidades e sequelas nos 
casos mais graves. O trabalho objetivou investigar e analisar as variáveis 
epidemiológicas dos casos de hanseníase notificados no município de Parnaíba-
PI, período 2010-2014. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, onde foi 
realizada a pesquisa através dos registros de dados do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN), fornecidos pela Vigilância Epidemiológica, 
Secretaria Municipal de Saúde, referentes aos casos de hanseníase notificados 
no município de Parnaíba, Piauí, no período 2010-2014. Os dados mostraram a 
ocorrência de 255 casos notificados de hanseníase em Parnaíba no período 
investigado. Entre os casos registrados foi verificada uma discreta predominância 
no sexo feminino com 54,51% e a maior frequência foi na faixa etária de 50 a 64 
anos (27,46%), seguida pela de 35 a 49 (26,27%). O maior número de casos da 
doença foi registrado na zona urbana, correspondendo a 88,23%. Quanto ao 
número de lesões, a lesão única foi a mais frequente representando 34,51% dos 
casos detectados. Em relação ao modo de entrada, os casos novos 
corresponderam a 88,41%. Foi verificado um índice de cura de 85,10%, mas 
foram detectados 08 casos de abandono do tratamento e 02 óbitos. De acordo 
com os dados analisados, a incapacidade física e funcional das pessoas com 
hanseníase não foi observada nos casos pesquisados. Esta pesquisa mostrou 
que a hanseníase tem caráter endêmico em Parnaíba-PI, com elevado índice de 
casos novos, sendo mais frequente no sexo feminino, entre adultos em idade 
produtiva da zona urbana. Embora o percentual de cura dos pacientes tenha sido 
elevado nos casos analisados, é necessário e de suma importância à educação 
em saúde e outras medidas preventivas para o controle da doença no município 
estudado. 
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