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Resumo
desejou-se identificar o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes notificados 

com hanseníase e admitidos para tratamento em uma instituição de referência estadual para 
tratamento de Hansen em Salvador, Bahia. Foi realizado um estudo descritivo com pacientes 
admitidos no período de janeiro a dezembro de 2008. O banco de dados foi criado no Excel 
xp e analisado no programa StAtA 9.0. A população foi composta com 335 pacientes, dentre 
os quais 186 (55,5%) eram do sexo feminino, 177 (52,8%) encontravam-se na faixa etária de 
16 a 40 anos e 215 (64,0%) eram provenientes da Região Metropolitana de Salvador (RMS). O 
número de lesões encontradas foi acima de 5 para 173 (51,6%) deles. A classificação operacional 
predominantemente foi a multibacilar para 207 (61,7%) indivíduos. O tipo de tratamento mais 
frequentemente recebido, 208 (65,0%), foi o pQt/MB. no momento do diagnóstico, 259 
(77,3%) doentes apresentavam reações hansênicas. A perda da sensibilidade foi encontrada em 
43 (69,4%) casos. Recomenda-se a adoção de políticas de educação em saúde voltadas para 
a população em situação de risco em função das condições socioeconômicas, já que o difícil 
acesso a informações e serviços de saúde podem propiciar o surgimento de casos mais graves 
em função do diagnóstico tardio.

palavras-chave: Hanseníase. perfil clínico. Epidemiologia.

CLiniCAL And EpidEMiOLOGiCAL pROFiLE OF pAtiEntS nOtiFiEd WitH LEpROSY in A 
SpECiALiZEd HOSpitAL in SALVAdOR, BAHiA

Abstract
the purpose of this study was to identify the clinical and epidemiological profile 

of patients with leprosy, notified and admitted for treatment at a state institution of reference 

a  Universidade Católica do Salvador (UCSAL).
b  Hospital Especializado Dom Rodrigues de Menezes.
   Endereço para correspondência: Conj. Saboeiro, bl. 59, apto 01, Cabula, Salvador, Bahia, Brasil. CEP: 41180-170. 
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for the treatment of Hansen’s disease, in Salvador, Bahia. A descriptive study was conducted 
with patients admitted whose registration was performed at the institution during the period 
from January to december 2008. Clinical and socio-demographic variables were analyzed. the 
database was created in Excel xp and analyzed in StAtA 9.0. data was collected from 335 patients 
and, among these, 186 (55.5%) were female, 177 (52.8%) were aged 16-40 years and 215 (64%) 
were from the Metropolitan Region of Salvador (RMS). the number of lesions found was of over 
5 in 173 (51.6%) patients. the operational classification was predominantly multibacillary for 
207 (61.7%) cases. the type of treatment received most often was the Mdt/MB recorded for 
208 (65.0%) patients. Upon diagnosis, 259 (77.3%) patients presented leprosy reactions. the 
loss of sensitivity was found in 43 (69.4%) cases. We conclude that public health policies should 
be geared towards the population at risk once socioeconomic conditions and poor access to 
information and health services could incur in more serious cases in view of delayed diagnosis.

Key words: Leprosy. Clinical profile. Epidemiology.

pERFiL CLÍniCO Y EpidEMiOLÓGiCO dE pACiEntES COn LEpRA nOtiCAdOS En Un 
HOSpitAL ESpECiALiZAdO En SALVAdOR, BAHiA

Resumen
El objetivo fue identificar el perfil clínico y epidemiológico de pacientes con 

lepra, notificados y admitidos para tratamiento en una institución estatal de referencia para el 
tratamiento de la enfermedad de Hansen en Salvador, Bahia. El estudio de carácter descriptivo 
se realizó con pacientes ingresados durante el período de enero a diciembre de 2008. La 
base de datos fue creada en Excel xp y analizada en StAtA 9.0. Se recogieron datos de 336 
pacientes, entre los cuales, 186 (55,5%) eran mujeres, 177 (52,8%) estaban en el grupo de 
edad entre 16 a 40 años y 215 (64%) provenían de la Región Metropolitana de Salvador 
(RMS). El número de lesiones encontradas fue superior a 5 por 173 de ellos (51,6%). La 
clasificación operativa era predominantemente multibacilar para 207 casos (61,7%). El tipo 
de tratamiento recibido con mayor frecuencia fue el pQt/MB, registrado para 208 pacientes 
(65,0%). Al momento del diagnóstico, 259 pacientes (77,3%) tuvieron reacciones hansénicas. 
La perdida de la sensibilidad ocurrió en 43 casos (69.4%). Se concluye que las políticas de 
salud pública deben estar orientadas a la población en riesgo en función de las condiciones 
socioeconómicas, una vez que el escaso acceso a la información y a los servicios de salud 
puede propiciar el surgimiento de casos más graves debido al retraso en el diagnóstico.

palabras-clave: Lepra. perfil clínico. Epidemiología.
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INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, causada pelo 

mycobacterium leprae e que se manifesta, principalmente, através do comprometimento 

dermatoneural. O convívio com pacientes contaminados e sem tratamento propicia a forma 

mais comum de contágio e a transmissão se dá pelas vias aéreas, solução de continuidade da 

pele e secreções contendo o bacilo.1-5 

Configura-se como um problema de saúde pública em muitos países da Ásia, 

África, América Latina e Caribe.1,2 de acordo com estudo realizado para detecção de casos 

novos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no período de 1985 a 2006, no ano de 

2001, o número de casos novos detectados pela OMS foi de 763.262. desde então, houve 

diminuição dos registros, chegando em 2006 a 259.017 casos. todavia, na região das Américas, 

ocorreu elevação do número de ocorrências novas anuais, de modo que, durante o período 

de 1991 a 2006, foram diagnosticados 47.612 casos, sendo 93% no Brasil.6 Em razão das 

grandes variações dos coeficientes de prevalência regionais, a situação epidemiológica do 

país foi considerada heterogênea. de acordo com o Ministério da Saúde, em 2007, foram 

diagnosticados 210.800 novos casos de hanseníase e, no estado da Bahia, para o mesmo ano, 

a prevalência estimada foi de 208.800 casos.7 

A doença pode ser altamente incapacitante e deformante, e a discriminação 

sofrida por esses pacientes e seus familiares pode dificultar o diagnóstico.1,3 Quando não 

diagnosticada e tratada de forma precoce, a hanseníase pode evoluir com deformidades e 

incapacidades. As sequelas deixadas pelas lesões são bem definidas e podem ser encontradas 

desde o diagnóstico.8-10 Estudos revelam a dificuldade do serviço local, de algumas regiões, em 

diagnosticar precocemente os casos de hanseníase, podendo gerar um “silêncio epidemiológico”, 

retardando a sua eliminação e o controle efetivo da doença.10,11

Em um encontro organizado pela OMS na Índia no ano de 2008, estratégias 

foram traçadas para áreas endêmicas, sendo a vigilância da doença uma das atividades mais 

importantes a serem realizadas mediante investigações nas áreas de prevenção primária.12 

Considera-se que os dados obtidos em estudos situacionais possam contribuir para a orientação 

dos profissionais que atuam com planejamento e gestão de políticas de saúde e, portanto, com 

o direcionamento e a ampliação do acesso e do cuidado. deste modo, objetivou-se identificar 

o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes notificados com hanseníase em um hospital 

especializado na Região Metropolitana de Salvador, Bahia.
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MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se estudo descritivo de corte transversal com pacientes cujo diagnóstico 

de hanseníase foi confirmado durante o ano de 2008, admitidos para tratamento em uma 

instituição de referência para Hansen localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS). 

pacientes provenientes de todo o estado da Bahia são encaminhados para tratamento na 

referida instituição, que presta atendimento multiprofissional.

Os dados foram coletados no período de janeiro a março de 2009 nas dependências 

da instituição. para compor a matriz de dados, foram obtidas informações secundárias por 

meio de consulta aos prontuários. Foi utilizado um formulário com questões sobre dados 

sociodemográficos, clínicos e classificação do grau de incapacidade. Foram também compilados 

dados sobre o tipo de incapacidade identificada nas mãos e nos pés. 

Foram analisadas variáveis sociodemográficas, dentre as quais sexo e idade. A cor 

da pele foi categorizada em brancos, pardos e negros, e o nível de escolaridade foi classificado 

como baixo para indivíduos analfabetos ou com ensino fundamental incompleto, médio para 

aqueles com o ensino fundamental e/ou ensino médio completo, e alto para aqueles com 

curso superior completo ou incompleto. As variáveis clínicas investigadas foram: o tempo 

de diagnóstico em anos e diagnóstico categorizado em quatro formas (clínica tuberculoide, 

virchoviana, dimorfa e indeterminada). A forma dimorfa foi reclassificada em dimorfo- 

-virchoviano, dimorfo-tuberculoide e dimorfo-dimorfo. O tempo de início do diagnóstico e da 

terapêutica foi categorizado em meses. A presença de reações hansênicas foi categorizada em 

reações do tipo i, ou reversa; reações do tipo ii ou eritema nodoso hansênico. Já a presença de 

incapacidade foi categorizada dicotomicamente e, quando presente, definida em presença de 

atrofias, alterações tendíneas e presença de deformidades. 

O banco de dados foi criado no Excel xp e analisado no programa StAtA 9.0. para 

tanto, procedeu-se a correção dos dados digitados, com o objetivo de eliminar possíveis erros 

ou inconsistências. Foi realizada uma análise descritiva com o objetivo de estimar as frequências 

absolutas e relativas e, desta forma, identificar as características gerais e específicas da amostra 

estudada. Com a finalidade de comparar o perfil de acordo com o sexo dos pacientes, foram 

realizadas análises de frequências, comparando homens e mulheres. Utilizou-se o teste do 

Qui-Quadrado	de	Pearson	(valor	de	p	≤	0,05)	para	verificar	diferenças	de	proporções	entre	os	

grupos. Os resultados obtidos foram apresentados de forma descritiva e também por meio de 

tabelas comparativas formuladas em Word. 

O projeto desta pesquisa foi aprovado pelo Conselho de Ética em pesquisa (CEp) 

da SESAB (n° 330/2008). Foram garantidos o anonimato e a confidencialidade das informações 

obtidas, assim como todas as prerrogativas da Resolução no. 196/96 do COnEp, do Ministério 
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da Saúde. não houve riscos potenciais para os pacientes envolvidos neste estudo, em função 

da coleta exclusiva de dados secundários. Esclarece-se que foram respeitados os princípios de 

justiça, equidade e beneficência.

 
RESULTADOS

Foram coletadas informações de 335 indivíduos. Observou-se, dentre estes, que 

186 (55,5%) eram do sexo feminino, 177 (52,8%) tinham idade variando entre 16 e 40 anos, 

172 (51,3%) foram considerados não brancos e 257 (76,7%) tinham nível de escolaridade 

considerado baixo. detectou-se que 215 (64,0%) pacientes eram provenientes da RMS, 95 

(28,4%) residiam em área periurbana, e os demais eram de área rural (Tabela 1).

Tabela 1. Características sociodemográficas dos portadores de hanseníase atendidos no hospital 
de referência para Hansen – Bahia – 2008

Características sociodemográficas N=335 %

Sexo

Masculino 155 44,5

Feminino 186 55,5

Cor da pele

Brancos 82 24,5

pardos 92 27,5

negros 161 48,0

Idade (em anos)

0 – 15 38 11,5

16 – 40 177 52,8

41 – 59 77 22,9

60 + 43 12,8

Escolaridade

Baixa 257 76,7

Média 72 21,5

Alta 6 1,8

Município de origem

Salvador 215 64,0

interior 121 36,0

Zona

Urbana 218 65,3

Rural 21 6,3

peri-urbana 95 28,4
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Com relação às características clínicas, constatou-se que o tempo para o diagnóstico 

foi de 6 a 12 meses para 194 (57,9%) pacientes e o número de lesões encontrado foi acima 

de 5 para 173 (51,6%) deles. A classificação operacional predominantemente estimada foi a 

multibacilar para 207 (61,7%) pacientes e a definição diagnóstica para 140 (43,4%) deles foi da 

forma dimorfo, enquanto o subgrupo dimorfo-dimorfo foi observado em 72 (21,4%) pacientes. O 

tempo de tratamento de 7 a 12 meses foi notado para 145 (43,2%) casos e o tipo de tratamento 

recebido mais frequentemente foi o pQt/MB registrado para 208 (65,0%) pacientes (Tabela 2).

Tabela 2. Variáveis clínicas dos portadores de hanseníase atendidos no hospital de referência 
para Hansen – Bahia – 2008

Características clínicas N=335 %

Tempo de diagnóstico (em meses)
  0-6 141 42,9

 6-12 194 57,9

Classificação operacional

paucibacilar 128 38,2

Multibacilar 207 61,7

Número de manchas

1 a 5 162 48,3

>5 173 51,6

Definição diagnóstica

indeterminada 25 7,5

tuberculoide 104 31,0

Virchoviana 66 20,3

dimorfo 140 43,4

Dimorfo

dimorfo-virchoviano 18 5,3

dimorfo-tuberculoide 50 14,8

dimorfo-dimorfo 72 21,4

Tempo de tratamento (em meses)

1-3 108 32,2

4-6 82 24,4

7-12 145 43,2

Esquema terapêutico

pQt/pB 112 35,0

pQt/MB 208 65,0
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As características das reações hansênicas e incapacidades são apresentadas 

na Tabela 3. no momento do diagnóstico, 259 (77,3%) pacientes apresentavam reações 

hansênicas; para 41 (12,5%) deles, a reação foi do tipo i ou reversa. não foram encontradas 

incapacidades em 273 (81,5%) pacientes quando da avaliação inicial. A perda de sensibilidade 

foi encontrada em 43 (69,4%) indivíduos, sendo observado grau i para 45 (13,4%) pacientes. O 

índice de baciloscopia foi negativo para 210 (62,7%) casos notificados e a forma de ingresso para 

o tratamento foi, predominantemente, feita por encaminhamento, com 231 (68,9%) registros. 

Tabela 3. Reações hansênicas e incapacidades apresentadas por portadores de hanseníase 
atendidos no hospital de referência para Hansen – Bahia – 2008

Reações hansênicas e incapacidades N=335 %

Apresentação de reações hansênicas 

Sim 76 22,7

não 259 77,3

Tipo de reação hansênica apresentada

tipo i ou reversa 41 12,5

tipo ii ou Eritema nodoso Hansênico 18 5,4

neurite 17 5,1

Presença de incapacidade

Sim 62 18,5

não 273 81,5

Tipo de incapacidade

Atrofia/ retrações 2 6,5

perda de sensibilidade 43 69,4

deformidades 15 24,1

Grau de incapacidade

Grau 0 273 81,5

Grau 1 45 13,4

Grau 2 17 5,1

Índice baciloscópico

positivo 125 37,3

negativo 210 62,7 

Forma de ingresso para tratamento

demanda espontânea 14 4,2

Comunicante 90 26,9

Encaminhamento 231 68,9
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diferenças significativas entre os sexos foram observadas para as variáveis clínicas. 

Assim, a classificação operacional multibacilar foi mais frequente em mulheres do que em 

homens (p = 0,006); maior número de manchas, de forma semelhante, foi também mais 

observado em indivíduos do sexo feminino (valor de p = 0,049) e o esquema terapêutico pQt/

MB foi mais utilizado para elas (valor de p = 0,003) (Tabela 4).

Tabela 4. Características clínicas de acordo com o sexo em portadores de hanseníase atendidos 
no hospital de referência – Bahia – 2008

Variáveis clínicas por sexo

Sexo

Valor de pTotal Masculino Feminino

N= 335 
(%) n (%) n (%)

Classificação operacional da Hansen

paucibacilar 128 (38,2) 69 (53,9) 59 (46,1)

Multibacilar 207 (61,8) 80 (38,6) 127 (61,4) 0,006*

Número de manchas

1 – 5 162 (48,3) 81 (50,0) 81 (50,0)

6  + 173 (51,7) 68 (39,3) 105 (60,7) 0,049*

Esquema terapêutico

pQt/pB 117 (34,9) 65(55,6) 52 (44,4)

pQt/MB 218 (65,1) 84 (38,5) 134 (61,5) 0,003*

DISCUSSÃO

O perfil clínico e epidemiológico dos pacientes notificados com hanseníase 

em um hospital especializado em Salvador, Bahia, foi composto predominantemente 

por mulheres, na faixa etária compreendida entre 16 e 40 anos, com baixa escolaridade, 

provenientes da região metropolitana de Salvador. Em relação às características clínicas, 

observou-se que, majoritariamente, o tempo de diagnóstico foi de 6 a 12 meses, o número 

de manchas foi acima de cinco, a classificação operacional multibacilar e o diagnóstico clínico 

foi da modalidade dimorfo. O esquema terapêutico mais utilizado foi o poliquimioterápico 

multibacilar e as reações hansênicas do tipo i foram as mais observadas. Em geral, os pacientes 

não apresentavam incapacidade quando da admissão para o esquema terapêutico, e o 

encaminhamento foi a forma de ingresso para tratamento mais observada. Homens e mulheres 

diferiram significativamente em relação à classificação operacional da Hansen, número de 

manchas e esquema terapêutico.
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O predomínio do sexo feminino, dentre os indivíduos acometidos por Hansen, foi 

um achado similar ao encontrado em 200413 e em 2008.14 Esse resultado pode ser associado 

à maior procura das mulheres pelo serviço de saúde e que, em função disso, a frequência de 

doenças pode ser enviesadamente mais elevada para o sexo feminino. Vale ressaltar, entretanto, 

que não há uma predileção da doença por sexo e que, em estudo de tendência pôde ser 

encontrada uma pequena variação no número de acometidos por sexo, com detecção de casos 

sofrendo alternância ao longo dos anos.10

Foi observado, no estudo atual e, de modo semelhante, na literatura nacional,11-15 

maior acometimento em indivíduos na faixa etária economicamente ativa. Reconhece-se 

que a ocorrência da Hansen sofre influência do perfil genético do hospedeiro, sobretudo 

de características ambientais, como condição socioeconômica, nutricional, vacinação BCG 

e exposição ao M. laprae ou a outras micobatérias. deste modo, a escolaridade, proxy do 

nível socioeconômico, influencia também na gênese dos casos e foi estimada como baixa 

para a expressiva maioria dos casos que eram provenientes dos municípios de baixa renda 

que compõem a RMS. O desemprego, nos vários municípios que compõem essa região, 

frequentemente estimado como elevado, tem sido muitas vezes encoberto pelo exercício de 

ocupações precárias e mal remuneradas,15 favorecendo a condição de vulnerabilidade social e 

a probabilidade de ocorrência de doenças como o mal de Hansen.

Com respeito ao alto número de lesões na pele, também foi notado, em estudo 

de 2008,15 que os pacientes apresentaram-se para o início dos cuidados terapêuticos com mais 

de cinco lesões. Considera-se que múltiplas lesões estão associadas a estágios adiantados da 

doença, já que tem seu curso lento, o que implica no diagnóstico tardio. A forma clínica dimorfa 

teve predominância e pode ser considerada como um indicador da predisposição genética do 

indivíduo ao desenvolvimento da doença. A associação ao alto número de lesões também sugere 

atraso no diagnóstico. A demora para aquisição diagnóstica foi também relatada por outros 

autores.13,16 Esse atraso deve-se à falta de conscientização dos profissionais da comunidade e 

à ocorrência de diagnóstico equivocado, além da ausência de uma rede de atenção primária 

capacitada e atuante para efetuar o diagnóstico desta enfermidade.17 É provável que esses 

fatores estejam corroborando os resultados encontrados, não só para a RMS, como também 

para o estado da Bahia, já que o estudo foi realizado em um centro de referência estadual. 

A forma multibacilar apresenta forte relação entre o comprometimento da 

qualidade de vida e a presença de algum grau de incapacidade física e reações hansênicas.18 

nesse estudo, na categoria multibacilar, 100% dos pacientes apresentaram algum grau de 

prejuízo na qualidade de vida e, para a maioria, foi estimado score grave ou muito grave, de 

acordo com o dermatology Life Quality Índex (dLQi). Resultados encontrados durante exames 
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neurológicos realizados no momento da admissão de pacientes hansênicos multibacilares 

mostrou que a expressiva maioria apresentava nervos periféricos espessados e/ou dolorosos 

no momento do diagnóstico e também algum grau de incapacidade, ou grau de incapacidade 

maior que zero, sendo considerados pacientes de risco para neurites e incapacidades.8 

no que tange ao tratamento, foi evidenciado que a poliquimioterapia (pQt) 

foi a conduta mais utilizada. A utilização desta terapêutica tem contribuído para o controle 

da doença, principalmente entres os seus comunicantes. pacientes multibacilares avaliados 

em 2009, tanto no momento do diagnóstico como no da alta, após receberem tratamento 

medicamentoso e não medicamentoso – fisioterapia e demais orientações – evoluíram do grau 

1 para o grau 0 e do grau 2 para o 1.16 

 A superioridade de ocorrência nas reações hansênicas foi para a reação do tipo 

i ou reversa (RR), semelhante ao encontrado por outros autores e em associação com a forma 

clínica dimorfo. Estudo sobre as características da reação do tipo 1 e associação com vírus 

B e C da hepatite na hanseníase, realizado em 2004, encontrou pacientes na forma clínica 

dimorfo, e parte deles apresentou reações reversas, sugerindo a alta frequência deste evento 

e sua predileção por determinadas formas clínicas.19 A poliquimioterapia, porém, mostrou-se 

um fator de risco para este grupo (RR), pois, durante e após seu uso, alguns pacientes poderiam 

iniciar este tipo de reação. 

A forma de ingresso mais observada entre os pacientes admitidos para tratamento 

da hanseníase no hospital de referência do estado da Bahia foi por encaminhamento. Este 

achado está de acordo com outros estudos realizados no país.13 tais resultados reforçam ainda 

mais a suspeição da precariedade da rede de atenção local, capacitada para estabelecer o 

diagnóstico de Hansen.

no momento do diagnóstico, a maioria dos casos encontrava-se no grau zero 

de incapacidade, sendo o mesmo observado em outros estudos.8,13 Como a enfermidade 

é de evolução lenta, configura o quadro de silêncio epidemiológico. Mesmo com o atraso 

no diagnóstico, ainda é frequente o grau zero de incapacidade quando da identificação. 

Entretanto, ausência de incapacidade não significa inexistência de sintomas e muitos dos 

pacientes admitidos queixavam-se de dores e espessamentos dos nervos periféricos,8 sintomas 

que interferiam na qualidade de vida desses indivíduos.

no estudo atual, a associação entre características clínicas e sexo dos pacientes 

revelou que as mulheres, quando comparadas com os homens, apresentam, mais frequentemente, 

número de lesões maior que cinco, classificação operacional multibacilar e esquema terapêutico 

poliquimioterápico multibacilar. O número de casos multibacilares está relacionado com a 

intensa presença de bacilos circulantes, e o alto número de lesões supõe estágio mais avançado 
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da doença.15 Entretanto, maior comprometimento da patologia pode também ser atribuído 

ao grande preconceito que historicamente esta doença carrega, como também ao receio de 

consequências de gênero que podem permear o imaginário feminino. Há momentos em que as 

diferenças de papéis sociais entre o ser homem e o ser mulher contribuem para a existência de 

vivências distintas no campo da sexualidade dos portadores de hanseníase.20 Assim, mulheres 

podem temer o abandono por seus maridos ou companheiros, bem como separação e recusa 

de atividade sexual. Em função disto, além do cenário de desconhecimento sobre a doença, 

levam mais tempo para buscar atenção especializada para o tratamento da Hansen.

Considerou-se como limitação deste estudo de base secundária a ausência de 

informações em determinados campos do prontuário, como tempo do diagnóstico, número de 

manchas, presença de reações hansênicas e a duplicação dos prontuários. Entretanto, pode-se 

afirmar que não afetaram de modo significativo os resultados obtidos.

O perfil clínico e epidemiológico dos pacientes notificados com hanseníase em um 

hospital especializado na Região Metropolitana de Salvador, Bahia, foi formado por indivíduos 

em geral jovens, do sexo feminino, com baixa escolaridade e provenientes da RMS. O intervalo 

entre o início dos sintomas e o diagnóstico variou de 6 a 12 meses. Muitos tinham mais de 5 

manchas à época do diagnóstico, sugerindo diagnóstico tardio. O esquema terapêutico mais 

utilizado foi o poliquimioterápico multibacilar, e as reações hansênicas do tipo i foram as 

mais observadas. Homens e mulheres diferiram significativamente em relação à classificação 

operacional da Hansen, número de manchas e esquema terapêutico.

Com base nos aspectos já discutidos, pode-se afirmar que o conhecimento gerado 

por esta pesquisa sinaliza a necessidade de incremento de ações de vigilância à saúde para a 

redução do tempo do diagnóstico após o início da doença. A excessiva centralização das atividades 

de controle da hanseníase pode ter contribuído com esses achados. novos estudos devem ser 

conduzidos para produzir conhecimentos baseados na evolução dos pacientes admitidos.
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