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A hanseníase é uma patologia com elevada incidência principalmente nos países 
em desenvolvimento. Trata-se de uma patologia infectocontagiosa de alta 
infectividade e baixa patogenicidade causada pelo Mycobacterium Leprae. 
Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2014 foram detectados 31064 casos 
novos de hanseníase no Brasil, dos quais 2341 estavam relacionados a crianças 
e a adolescentes menores de 15 anos. A situação no Brasil é alarmante, já que o 
país ocupa o segundo lugar no ranking geral de casos descobertos anualmente. A 
doença acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, além de 
comprometer articulações, olhos, testículos e outros órgãos. O grande potencial 
incapacitante da hanseníase está relacionado ao dano neural, já que o M. Leprae 
apresenta elevado poder imunogênico e alta capacidade de penetração na célula 
nervosa. Identificar o perfil epidemiológico da população com hanseníase 
residente no Estado do Piauí. Trata-se de um estudo documental, descritivo, com 
abordagem quantitativa. Os critérios de inclusão relacionam-se aos casos 
registrados no Sistema de Agravos e Notificações de Hanseníase dos Estados do 
Piauí, no período compreendido entre 2010 e 2014. Os dados foram obtidos na 
Vigilância Epidemiológica do Piauí. As variáveis disponíveis no sistema são 
"sexo"; "idade" e "etnia". No período entre 2010 e 2014 no Estado do Piauí foram 
registrados 5873 casos de Hanseníase, dos quais 4377 (74,53%) eram homens, 
corroborando com estudos em outros estados brasileiros. Como em todas as 
doenças de longo período de incubação, observou-se um maior número de casos 
na faixa situada entre 50 e 69 anos, sendo notificados 2619 casos nessa faixa 
etária. Com relação à etnia dos afetados, foram registrados 4134 (70,4%) casos 
em pessoas pardas. Esse cenário está relacionado com a realidade da região na 
qual se desenvolve o estudo, ou seja, na região Nordeste onde predomina 
população etnicamente parda, os percentuais são mais acentuados.  
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