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A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de evolução crônica e curável, 
causada pelo Mycobacterium leprae, o qual possui alto poder infectante e baixo 
poder patogênico. O Brasil é o segundo país no mundo em números absoluto de 
casos de hanseníase. Em virtude da alta prevalência no país, o objetivo do estudo 
foi traçar o perfil clínico-epidemiológico dos portadores de hanseníase atendidos 
em um hospital de referência de Maceió-Alagoas entre janeiro de 2014 a junho de 
2015. Para tanto um estudo observacional, transversal e retrospectivo foi 
realizado com informações de prontuários médicos dos pacientes e livros de 
registro dos exames de baciloscopia. Dos 43 pacientes atendidos com suspeita 
clínica de hanseníase, 60,46% foram confirmados pelo exame de baciloscopia. 
Os quais apresentaram idades que variaram entre 13 a 78 anos, com média de 
45,57 ± 15,48 anos. O predomínio (76,92%) foi de pacientes com idade acima de 
39 anos, embora se tenha detectado um caso de uma paciente com 13 anos 
(3,84%). Todos de cor parda (100%). Residentes principalmente em Maceió 
(65,38%), mas presente em Coruripe (3,84%), Pilar (3,84%), Satuba (3,84%), 
Coqueiro Seco (7,69%), São Luís do Quitunde (3,84%), Água Branca (3,84%), 
Murici (3,84%) e Rio Largo (3,84%). Quanto à dominância do gênero, não houve 
diferença significativa entre ambos os sexos. A maioria (69,23%) surgiu como 
caso novo, embora casos de recidiva foram detectados nos município de Murici e 
Rio Largo em 2015. A forma clínica virchowiana se apresentou como a mais 
frequente, com 50% dos casos; 84,61% eram multibacilares; com 61,53% 
apresentando mais de cinco lesões; 69,23% estavam comprometidos com graus I 
e II de incapacidade física e 53,84% submetidos ao esquema terapêutico de 12 
meses com rifampicina, dapsona e clofazimina. A alta frequência da hanseníase 
permitiu evidenciar que nos municípios de Alagoas é uma região endêmica para a 
doença e de forma ativa, onde predomina os casos novos em população 
economicamente ativa.  
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