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Taxa de detecção geral dos casos novos de hanseníase por 100.000 

habitantes. Bahia, 2011-2020

Fonte: SINANNET/DIVEP



CENÁRIO DA HANSENÍASE NA BAHIA

Na Bahia, em 2019, foram diagnosticados 2.174 casos novos de

hanseníase, o que corresponde a uma taxa de detecção de 14,62

casos/100 mil habitantes;

Dos 417 municípios baianos, 140 (33,6%) não registraram

ocorrência de hanseníase em 2019. Apenas 03 (0,7%) municípios

apresentam baixa detecção, 109 (26,1%) apresentaram média

detecção, 74 (17,8%) alta detecção, 56 (13,4%) muito alta detecção,

32 (7,7%) apresentaram hiperendemicidade e 03 (0,7%) foram

classificados como muito hiperendêmicos;

Em 2020, foram notificados 1.392 casos novos de hanseníase, o

que equivale a uma taxa de detecção de 9,32 casos/100 mil hab;

Em 2021, a Bahia já registrou 726 casos.

Fonte: SINANNET/DIVEP



Taxa de detecção geral de casos novos de hanseníase por 100.000 

habitantes segundo sexo e faixa etária. Bahia, 2019.

Fonte: SINANNET/DIVEP



PROPORÇÃO DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE SEGUNDO 

RAÇA/COR. BAHIA, 2015 A 2019.

Fonte: SINANNET/DIVEP



Proporção de casos novos de hanseníase segundo escolaridade. Bahia, 

2015 a 2019.

Fonte: SINANNET/DIVEP



Proporção de casos novos de hanseníase avaliados quanto ao graus de 

incapacidade física 0, 1 e 2 no momento do diagnóstico. Bahia, 2015 a 2019.

Fonte: SINANNET/DIVEP



Proporção de casos novos de hanseníase por classificação operacional. 

Bahia, 2011 a 2020.

Fonte: SINANNET/DIVEP



Proporção de casos de hanseníase segundo modo de entrada. Bahia, 2015 

a 2019.

Fonte: SINANNET/DIVEP



Proporção de casos novos de hanseníase segundo modo de detecção. 

Bahia, 2015 a 2019.

Fonte: SINANNET/DIVEP



INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS DA HANSENÍASE

Fonte: SINANNET/DIVEP

Indicador Construção Utilidade Parâmetro

Taxa de detecção anual dos 

casos novos de hanseníase

por 100.000 hab. 

Numerador: casos novos residentes em

determinado local e diagnosticados no ano da

avaliação

Denominador: população total residente, no

mesmo local e período

Fator de multiplicação: 100.000

Medir força de

morbidade, magnitude 

e tendência da

endemia

Hiperendêmico: >40,00/100.000 hab.

Muito alto: 20,00 a 39,99/100.000hab.

Alto: 10,00 a 19,99/100.000 hab.

Médio: 2,00 a 9,99/100.000 hab.

Baixo: <2,00/100.000 hab.

Taxa de detecção

anual de casos novos

de hanseníase, na

população de 0 a 14

anos, por 100.000 hab.

Numerador: casos novos em menores de 15

anos de idade residentes em determinado

local e diagnosticados no ano da avaliação

Denominador: população de 0 a 14 anos de

idade, no mesmo local e período

Fator de multiplicação: 100.000

Medir força da

transmissão recente

da endemia e sua

tendência

Hiperendêmico: ≥10,00/100.000 hab.

Muito alto: 5,00 a 9,99/100.000hab.

Alto: 2,50 a 4,99/100.000 hab.

Médio: 0,50 a 2,49/100.000 hab.

Baixo: <0,50/100.000 hab.

Taxa de casos novos

de hanseníase com

grau 2 de incapacidade

física no momento

do diagnóstico por

1.000.000 hab

Numerador: casos novos com grau 2 de 

incapacidade física no diagnóstico,

residentes em determinado local e

detectados no ano da avaliação

Denominador: população residente no

mesmo local e período

Fator de multiplicação: 1.000.000

Avaliar as

deformidades 

causadas pela

hanseníase na

população geral e

compará-las com

outras

doenças 

incapacitantes. 

A tendência de redução da taxa de

detecção, acompanhada da queda

deste indicador caracteriza redução

da magnitude da endemia.

Indicadores de monitoramento do progresso da eliminação da hanseníase como problema de saúde pública 



Fonte: SINANNET/DIVEP

Em 2021, a Bahia já registrou 726 casos novos de hanseníase.

Fonte: SINANNET/DIVEP

TAXA DE DETECÇÃO ANUAL DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE, POR 

100.000 HAB, POR MACRORREGIÃO DE SAÚDE - BAHIA.

Nº de Casos Tx. Detecção Nº de CasosTx. Detecção

 Centro-Leste 248 11,17 196 8,80

Centro-Norte 112 13,90 82 10,15

Extremo Sul 329 39,42 165 19,63

Leste 446 9,39 291 6,08

Nordeste 75 8,69 60 6,93

Norte 295 27,23 187 17,18

Oeste 349 36,64 173 18,04

Sudoeste 189 10,76 121 6,89

Sul 131 8,15 117 7,31

Bahia 2174 14,62 1392 9,32

2020*2019
Macrorregiões 



Fonte: SINANNET/DIVEP

Em 2019, a Bahia registrou 04 casos novos de hanseníase com Grau 2 de Incapacidade física em menores de 15 anos nas macrorregiões 

Leste (02) e Sul (02);

Em 2021, a Bahia já registrou 18 casos em menores de 15 anos.

Fonte: SINANNET/DIVEP

TAXA DE DETECÇÃO ANUAL DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE, NA 

POPULAÇÃO DE 0 A 14 ANOS, POR 100.000 HAB, POR MACRORREGIÃO DE 

SAÚDE - BAHIA.



Fonte: SINANNET/DIVEP
Fonte: SINANNET/DIVEP

TAXA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE COM GRAU 2 DE 

INCAPACIDADE FÍSICA POR 1.000.000 DE HAB. 



INDICADORES OPERACIONAIS DA HANSENÍASE

Indicador Construção Utilidade Parâmetro

Proporção de cura de

hanseníase entre os casos

novos diagnosticados nos

anos das coortes 

Numerador: casos novos de hanseníase residentes

em determinado local, diagnosticados nos anos das

coortes e curados até 31/12 do ano da avaliação

Denominador: total de casos novos de hanseníase

residentes no mesmo local e diagnosticados nos

anos das coortes

Fator de multiplicação: 100

Avaliar a qualidade

da atenção e do

acompanhamento

dos casos novos

diagnosticados até

a completitude do

tratamento

Bom: ≥90,0%

Regular: 75,0-89,9%

Precário: <75,0%

Proporção de contatos

examinados de casos

novos de hanseníase

diagnosticados nos anos

das coortes

Numerador: contatos dos casos novos de 

hanseniase examinados por local de residência 

atual e diagnosticados nos anos das coortes 

(Paucibacilares diagnosticados no ano anterior ao 

ano da avaliação e multibacilares diagnosticados 

dois anos antes do ano da avaliação).

Denominador: total de contatos dos casos novos 

de hanseníase registrados por local de residência 

atual e diagnosticados nos anos das coortes 

(Paucibacilares diagnosticados no ano anterior ao 

ano da avaliação e multibacilares diagnosticados 

dois anos antes do ano da avaliação)

Fator de multiplicação: 100

Mede a capacidade

dos serviços em

realizar a vigilância

de contatos de casos

novos de hanseníase,

aumentando a

detecção precoce de

casos novos

Bom: ≥90,0%

Regular: 75,0-89,9%

Precário: <75,0%

Indicadores para avaliar a qualidade dos serviços de hanseníase



PROPORÇÃO DE CURA DE HANSENÍASE ENTRE OS CASOS NOVOS 

DIAGNOSTICADOS 

Fonte: SINANNET/DIVEP▪ A meta pactuada é de 88%.



PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DE CASOS NOVOS DE 

HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS 

Fonte: SINANNET/DIVEP

▪ A meta pactuada é de 80%.



ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O ENFRENTAMENTO DA HANSENÍASE



ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O ENFRENTAMENTO DA HANSENÍASE



ESTRATÉGIA ESTADUAL PARA O ENFRENTAMENTO DA HANSENÍASE
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Mapa de distribuição dos municípios da Bahia segundo grupos 

epidemiológicos e operacionais (2013-2017)

Sem casos registrados
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Fonte: SINANNET/DIVEP



ESTRATÉGIA ESTADUAL PARA O ENFRENTAMENTO DA HANSENÍASE

• Apoiar os municípios na elaboração dos Instrumentos de gestão;

• Apoiar e auxiliar tecnicamente os municípios no fortalecimento da gestão das ações de 
hanseníase, com ênfase na vigilância;

• Gerir e monitorar os estoques estaduais de insumos estratégicos, assim como o 
armazenamento e o abastecimento aos municípios; 

• Promover capacitação dos profissionais de saúde quanto ao diagnóstico e manejo clínico da 

Hanseníase;

• Intensificar as ações de prevenção e tratamento;

• Orientar sobre a necessidade de realizar o exame de todos os contatos domiciliares de 

hanseníase com ênfase nos sinais e sintomas da Hanseníase; 



ESTRATÉGIA MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO DA HANSENÍASE

• Gerir e monitorar o estoque municipal de insumos estratégicos, assim como o 
armazenamento; 

• Promover capacitação dos profissionais de saúde quanto ao diagnóstico e manejo clínico da 

Hanseníase;

• Intensificar as ações de prevenção e tratamento;

• Realizar o exame de todos os contatos domiciliares de hanseníase com ênfase nos sinais e 

sintomas da Hanseníase; 

• Incentivar o aperfeiçoamento e a melhoria da qualidade das ações estratégicas para o 

controle da hanseníase.



ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O ENFRENTAMENTO DA HANSENÍASE

DESAFIOS

• Promover o desenvolvimento de ações que favoreçam o diagnóstico precoce na faixa etária de menores

de 15 anos.

• Assegurar que a atenção ao paciente de hanseníase na rede básica de saúde seja respaldada por uma

rede de referência e contra referência.

• Desenvolver parcerias eficazes baseadas em confiança mútua, igualdade e unidade de propósito com

organizações não governamentais, entidades civis e religiosas.

• Mobilizar organizações não governamentais, entidades civis e religiosas para a redução do estigma e

discriminação contra as pessoas com hanseníase e suas famílias.

• Ampliação da rede de investigação da resistência medicamentosa em hanseníase



Materiais Técnicos

http://portalsinan.saude.gov.br/hanseniase

http://www.saude.ba.gov.br/suvisa/vigilancia-epidemiologica/hanseniase/
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