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Resumo 

MARTELLI C.M.T. Associação entre hanseníase e infecção pelo vírus da 

hepatite B: Estudo de caso-controle. São Paulo, 1995. [Tese de Doutoramento -

Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

RESUMO 

Um estudo de caso-controle para investigar a associação entre a hanseníase 

e infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) foi conduzido no período de 1992/93, na 

cidade de Goiânia e municípios contíguos - Estado de Goiás. Avaliou-se, também, 

a distribuição espacial da hanseníase neste aglomerado urbano. 

Inicialmente, os indivíduos com suspeita clínica de hanseníase foram 

submetidos a exames baciloscópicos e histopatológicos, independentemente da rotina 

do Programa de Controle de Hanseníase. Do total de 855 pacientes recém

diagnosticados de hanseníase, 600 eram residentes em área urbana, e foram 

categorizados em casos multibacilares (31,3%), paucibacilares (51,8%) e prováveis 

(16,8 %). Foi realizada análise descritiva desta casuística, havendo nítida 

predominância do sexo masculino na forma multibacilar de hanseníase. A distri

buição espacial dos pacientes possibilitou, através da análise exploratória das taxas 

de detecção, discriminar estratos de risco intra-urbano. 

Para o estudo de caso-controle, 552 pacientes de hanseníase de 1 O a 70 anos 

foram incluídos. Os controles (N =552) foram selecionados de indivíduos com 

ausência de sinais e sintomas sugestivos de hanseníase oriundos da demanda 

espontânea de ambulatórios de 7 unidades de saúde, localizadas na região de 

procedência dos casos. Os participantes - casos e controles - foram entrevistados 

para avaliar fatores de risco para hanseníase e infecção pelo vírus da hepatite B. 

Foram coletadas amostras de sangue para detecção de marcadores ao vírus da 

hepatite B pela técnica de ELISA. 
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Comparou-se a prevalência de marcadores de expostçao (anti-HBc), de 

imunidade (anti-HBs) e de portador (AgHBs) entre casos e controles. Foram 

avaliados como potenciais · fatores de confusão: sexo, idade, condições sócio

econômicas, estado nutricional, cicatriz vacina! de BCG e utilização dos serviços 

de saúde. Casos e controles foram similares quanto às características sócio

econômicas e nutricionais indicando que o princípio de selecionar controles da 

mesma base populacional que os casos parece ter sido adequado. Cicatriz vacinal 

de BCG esteve estatisticamente associada aos diferentes tipos de hanseníase. Houve 

maior proporção de indivíduos hospitalizados nos útimos 5 anos entre casos que em 

controles indicando que o emparelhamento por local de residência não eliminou 

completamente as diferenças entre os grupos em relação ao uso dos serviços de 

saúde. 

Entre os participantes do estudo, 18,1% dos casos e 19,6% dos controles 

foram soropositivos ao anti-HBc. Em análise multivariada, utilizando-se o modelo 

de regressão logística politômica, a associação da hanseníase e anti-HBc entre casos 

e controles apresentou odds ratio de 0,9 (IC95% O, 7-1 ,3) para a categoria de 

multibacilar; 1,0 (IC 95% 0,7-1,3) para a de paucibacilar e 1,1 (IC95% 0,8-1,5) 

para a de provável. Estes resultados mostraram que subgrupos de casos e os 

controles estiveram igualmente expostos ao vírus da hepatite B. 

As proporções de indivíduos imunes foram semelhantes nos grupos de casos 

(9,2 %) e controles (10,2 %). Casos multibacilares responderam à exposição viral 

com formação de anticorpos protetores, qualitativa e quantitativamente de maneira 

semelhante aos pacientes paucibacilares e grupo controle. Os resultados dos índices 

de persistência de infecção (PPI) indicaram não haver diferença quanto ao clearance 

do antígeno viral nos subgrupos de casos e controles. 

Os resultados obtidos nesta investigação mostraram nos subgrupos de casos 

e controles: (i) prevalências semelhantes dos marcadores de exposição, de 

imunidade e de estado de portador; (ii) capacidade similar para produção de 
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anticorpos protetores, 'avaliada através dos percentuais do marcador anti-HBs e, 

quantitativamente, através do Índice de Elisa e (iii) baixa probabilidade de 

persistência da antigenemia mensurada pelo PPI. Em conclusão, não houve 

evidências epidemiológicas de uma associação entre hanseníase e infecção pelo vírus 

da hepatite B, avaliada através de estudo de caso-controle, conduzido em área de 

baixa endemicidade ao VHB e alta endemicidade de hanseníase. 
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MARTELLI C.M.T. Association betwêen• leprosy and hepatitis B virus infection: 

A case-control study. São Paulo~yj;;d. [Thesis - School of Public Health. 

University of S. Paulo]. 

SUMMARY 

A case-control study was conducted in Goiânia, Central Brazil, a highly 

endemic area for Ieprosy and Iow endemic region for hepatitis B virus (HBV) 

infection. The purpose was to investigate the association between leprosy types and 

hepatitis B infection. The spatial distribution of leprosy in urban area was 

assessed. 

Between 1992 and 1993, newly detected leprosy cases (N=855) were 

investigated and 600 cases lived in the urban area. They were classified in 

multibacillary (31.3%), paucibacillary (51.8%) and probable cases (16.8%) 

according to histopathological and baciloscopic exams, independently of the leprosy 

control routine. The majority of multibacillary cases was males. Detection rates of 

leprosy were calculated by mapping cases and several risk strata were identified 

by using exploratory data analysis. This methodology seems to be particularly useful 

for targeting control activities in urban areas. 

Cases were 552 leprosy patients from the urban area and adjacent counties, 

between the ages o f 1 O and 70 years who self-referred o r were referred to the main 

outpatient clinic for treatment in the region. 552 controls were selected frorn among 

self-referred outpatients from 7 health centers geographically located in areas where 

the cases carne from. The main criteria for eligibility for control subjects was that 

they rnus.t not have any signs or symptoms indicative o f leprosy. 

Blood samples were collected for ali participants to determine serological 

markers of HBV infection and tested by enzyme immunoabsorbent assay technique 
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(ELISA). Cases and controls were interviewed in order to evaluate risk factors for 

leprosy and hepatitis B vírus (HBV) infection. 

Prevalence of HBV exposure (anti-HBc), immunity (anti-HBs) and carrier 

status (AgHBs) were compared among cases and controls. Cases and controls were 

also compared for age, sex, socio-economic conditions, nutritional status, BCG 

scars and previous hospitalization. The participants had similar socio-economic 

pattern and also nutrition status, suggesting that the source of control selection was 

adequate for controlling for the most common confounding variables. BCG vaccine 

appeared to provide protection against multibacillary and paucibacillary types of 

leprosy and percentage of hospitalization was higher among cases. 

Prevalence of anti-HBc was similar among leprosy cases (18.1 %) compared 

to controls (19.6%) .. An analysis of association between anti-HBc infection and 

leprosy types in terms of odds ratio, calculated by polytomous logistic regression, 

showed no positive association: multibacillary (OR=0.9 CI95% 0.7-1.3); 

paucibacillary (OR= 1.0 CI95% 0.7-1.3) and probable (OR= 1.1 CI95% 0.8-1.5). 

The main findings of the case-control study were: (i) cases and controls had 

similar leveis of viral exposure, immune and carrier status (íi) the persistence of 

antigen response (PPI) was low among cases and controls respectively; (iii) ELISA 

índices were similar among multibacillary, paucibacillary and control group 

indicating that all participants mount antibody response to viral infection. In 

conclusion, there was no association between multibacillary leprosy and HBV 

infection in this setting. 
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L INTRODUÇÃO 

Estudos epidemiológicos de associação entre hanseníase e infecção pelo vírus 

da hepatite B 

As evidências sobre uma possível associação entre a infecção pelo vírus da 

hepatite B (VHB) e a hanseníase aparecem na literatura científica no final da década 

de 60, quando a primeira geração de testes laboratoriais para detecção. de 

marcadores sorológicos da hepatite B tornaram-se disponíveis. A observação de 

altas prevalências do antígeno de superfície viral em pacientes da forma 

"lepromatosa" da hanseníase decorre de estudos sistemáticos para identificar 

proteínas polimórficas no sangue em populações de diferentes partes do mundo, em 

politransfundidos e em várias patologias (Blumberg et al., 1967; London & 

Blumberg, 1985). Historicamente, essa hipótese de associação está temporalmente 

vinculada à própria descrição do vírus da hepatite B na década de 60. 

Nas duas décadas seguintes, há inúmeros estudos sobre a associação entre 

a hanseníase e a infecção pelo vírus da hepatite B, sem resultados conclusivos, ao 

contrário, apresentam, muitas vezes, resultados opostos. Com a descoberta de 

outros marcadores sorológicos da infecção para o VHB (AgHBs - antígeno de 

superfície do vírus da hepatite B; anti-HBs - anticorpo para AgHBs; anti-HBc -

anticorpo para o antígeno do "core"; AgHBe - antígeno e; anti-HBe - anticorpo 

para e; sub-tipos do AgHBs e DNA polimerase) e a disponibilidade de técnicas 

laboratoriais mais sensíveis e de fácil execução, os estudos soroepidemiológicos 

tornam-se freqüentes no grupo de pacientes hansenianos. Os estudos realizados na 

Índia são particularmente numerosos (Blumberg & Melartin, 1970; Kulkarni et al., 

O termo "lepromatoso" do inglês "lepromatous" foi empregado para os artigos de língua 
inglesa, embora o termo virchowiano seja recomendado pela classificação adotada 
oficialmente pelo Programa de Controle de Hanseníase do Brasil. 
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1972; Ananthakrishnan et al., 1972; Kelkar et al., 1973; Saha & Dutta, 1977; 

Vaishnavi et al., 1989), tornando-se possível identificar resultados divergentes sobre 

esta associação em todos os continentes. 

Ao rever a literatura sobre a associação entre hanseníase e infecção pelo 

vírus da hepatite B, optou-se por descrever os resultados de acordo com os 

diferentes delineamentos dos estudos: rastreamento sorológico da infecção entre 

pacientes hansenianos, inquéritos de prevalência, estudos de caso-controle e de 

coorte. Esta classificação permite analisar as limitações metodológicas inerentes a 

cada delineamento, condição essencial na interpretação das evidências neste tipo de 

associação. 

Vale ressaltar que somente estudos com tamanho de amostra superior a 40 

foram incluídos no quadro sumário no Anexo 1 e os estudos de casos não são 

apresentados. Neste anexo os estudos foram categorizados por tipo de delineamento, 

em ordem decrescente do tamanho amostrai, sem considerar as formas iniciais da 

doença. Tendo-se em vista as diferenças de técnicas laboratoriais utilizadas para 

detecção de anticorpos e a relativa escassez de dados sobre a classificação dos tipos 

de hanseníase na maioria dos estudos, há limitações metodológicas para realizar uma 

meta-análise das publicações. Assim, procurou-se, através da análise qualitativa da 

metodologia, estabelecer os principais pontos comuns, as consistências e as 

limitações referentes à validade interna e externa de cada investigação 

epidemiológica. Nos estudos para os quais havia informações sobre marcadores de 

exposição viral (anti-HBs, anti-HBc e outros), além da detecção do antígeno 

AgHBs, foi calculada a Probabilidade de Persistência da Infecção Viral (PPI), isto 

é, o índice de clearance antigênico (Serjeantson & Woodfield, 1978). 

Rastreamento soro lógico para infecção pelo VHB em pacientes hansenianos 

O primeiro rastreamento para AgHBs em pacientes hansenianos foi 

conduzido em Cebu, nas Filipinas, por Blumberg et al. (1967), detectando-se alta 
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prevalência do antígeno em pacientes "lepromatosos", quando comparados com um 

grupo de pacientes tuberculóides e um de controles. As prevalências encontradas 

foram de 9,9% entre 803 'pacientes "lepromatosos", 4,3% entre 605 pacient~s 

tuberculóides e 5,0% entre controles sem doença manifesta. O padrão 

epidemiológico foi que pacientes "lepromatosos" e limítrofe - "borderline" - em 

grupos etários mais jovens e homens apresentavam mais altas prevalências de 

antígeno de superfície do que o grupo de comparação. 

A hipótese levantada para explicar a variação entre a forma polar 

"lepromatosa" versus a forma tuberculóide, nesta interessante primeira investigação, 

foi a postulação da diferença genética. Convém lembrar que, neste período, a 

natureza do AgHBs - "antígeno Austrália" - era desconhecida. Pacientes de forma 

"lepromatosa" e pacientes com leucemia eram considerados geneticamente mais 

suscetíveis à infecção crônica pelo VHB (Blumberg et al., 1967; Shwe & 

Zuckerman, 1972). Os autores também questionam se os resultados obtidos foram 

decorrentes de viés de seleção da população de estudo ou mesmo de variáveis de 

confusão não avaliadas. Pacientes "lepromatosos" foram selecionados entre internos 

de colônias para tratamento de hanseníase, e esta condição poderia favorecer a 

transmissão viral, enquanto pacientes tuberculóides eram na maioria das vezes 

tratados ambulatorialmente. O grupo de comparação foi composto por estudantes de 

medicina, enfermeiras, doadores de sangue, os quais diferiam em muitos aspectos 

dos pacientes hansenianos, particularmente em relação aos aspectos sócio

econômicos e, conseqüentemente, de exposição ao vírus da hepatite B. 

A postulação da teoria de deficiência imunológica na hanseníase do tipo 

"lepromatosa", como uma possível justificativa da associação entre a hanseníase e 

a infecção pelo VHB, surge imediamente após a constatação científica de que o 

antígeno de superfície faz parte integrante do vírus da hepatite B. De acordo com 

esta hipótese, o aumento observado na freqüência do AgHBs é principalmente 

decorrente da depressão de imunidade celular em pacientes "lepromatosos", que os 

torna mais suscetíveis à infecção vira! e também interfere em sua eliminação. 
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Outras alternativas aventadas, porém com menor ênfase, foram a possibilidade de 

transmissão iatrogênica e as baixas condições de higiene decorrentes da reclusão dos 

pacientes "lepromatosos" (Shwe & Zuckerman, 1972; Papaevangelou et ai., 1972). 

Depois do estudo pioneiro das Filipinas (Blumberg et ai., 1967), diversos 

estudos de associação foram conduzidos em diferentes áreas do mundo: Sul da 

Índia, Japão, Cingapura, Hong Kong, Austrália e Brasil. 

O estudo do Sul da Índia (Blumberg & Melartin, 1970) apresentou o maior 

tamanho da amostra com 556 pacientes da forma "lepromatosa", 385 tuberculóides 

e 253 controles, e confirmou os resultados do estudo inicial de Blumberg et ai. 

(1967). Um aumento de quase 5 vezes de prevalência antigênica foi encontrado em 

pacientes "lepromatosos" (6,3%) comparados aos tuberculóides (1 ,3%) e ao grupo 

controle de não pacientes (2,8% ). O mesmo tipo de explicação foi utilizado neste 

estudo, mesmo porque Blumberg é o autor principal de ambas as investigações. O 

grupo de comparação apresenta as mesmas possibilidades de vieses não analisadas, 

e a institucionalização poderia estar associada tanto com a hanseníase quanto com 

a infecção pelo VHB. Estudos conduzidos em outras regiões tinham menor tamanho 

da. amostra e não evidenciaram maior freqüência de portadores ao VHB em área de 

baixa endemicidade de infecção, como na região Sul do Brasil (Salzano & 

Blumberg, 1970). 

Somente para 6 estudos, classificados como rastreamento sorológico, o PPI 

pôde ser calculado. O estudo de Saha & Dutta (1977), na Índia, mostrou pequena 

detecção de anticorpos em pacientes "lepromatosos" e também no grupo de controle 

composto de "soldados saudáveis", conseqüentemente, fornecendo altos índices de 

infecção persistente (PPI=0,93 e 0,95) para ambos os grupos. Foi utilizado na 

detecção de anticorpos anti-HBs a eletroimunodifusão, considerada uma técnica de 

baixa sensibilidade quando comparada à técnica de ensaio imunoenzimático (ELISA) 

e radioimunoensaio (RIA) (Hoofnagle, 1981; Edwards, 1988) o que poderia explicar 

os resultados encontrados. 
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Os estudos da África do Sul (Sher et ai., 1977) e Senegal (Chiron et al., 

1978a; Chiron et al. 1978b) não mostraram diferenças significantes na resposta de 

anticorpos entre pacientes 11 lepromatosos" e grupo controle, com variação do PPI 

de 0,18 a 0,36. A partir destes resultados os autores concluíram que pacientes com 

hanseníase, expostos ao VHB, independente do tipo de hanseníase, desenvolvem 

resposta imune adequada com formação de anticorpos protetores. No entanto, os 

pacientes estudados na Somália por Nuti et al. (1979) apresentaram diferenças entre 

o nível de resposta humoral calculado para os pacientes 11 lepromatosos 11 (PPI=0,34) 

quando comparados aos do tipo tuberculóide (PPI =O, 16), apesar da obtenção de 

resultado intermediário para o grupo controle (PPI=0,29). Ao contrário, em Papua, 

Nova Guiné, a resposta imune à infecção ao VHB entre os dois grupos foi similar, 

o que levou os autores a concluir que o defeito imunológico dos pacientes 
11 lepromatosos 11 não se estende ao VHB (Ree & Talonu, 1981). 

Fakunle & Whittle (1981) registraram maiores taxas de marcadores virais 

em formas 11 lepromatosas" que em formas tuberculóides. Os autores sugerem que 

há maior risco de exposição em pacientes 11 lepromatosos 11 comparados aos 

tuberculóides, considerando-se que os primeiros foram submetidos a repetidas e 

prolongadas admissões hospitalares. Neste estudo, o índice de resposta humoral foi 

4 vezes maior do que entre o grupo controle, sugerindo uma resposta imune 

inadequada na forma 11 lepromatosa" da doença. 

No Brasil, a associação entre hanseníase e VHB tem sido pouco estudada. 

Na pesquisa bibliográfica de publicações indexadas e teses, apenas 6 estudos foram 

conduzidos no Brasil, 5 dos quais em áreas de baixa e intermediária endemicidade 

para a infecção pelo VHB. Apenas um estudo foi realizado na região Norte do país, 

considerada de alta endemicidade para ambas as doenças/infecções. O primeiro 

estudo de Salzano & Blumberg (1970) não revelou nenhuma associação através do 

rastreamento sorológico entre 200 pacientes e 275 "controles sadios'', no Rio 

Grande do Sul. Zyngier et ai. (1979) publicaram prevalências de 15,5% e 9,1% 

para AgHBs entre 90 pacientes "lepromatosos 11 e 11 pacientes tuberculóides, 
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respectivamente em leprosário do Rio de Janeiro. Ottati & Candeias (1979) 

descreveram sorotipos de AgHBs em pacientes "lepromatosos" em São Paulo, sem 

grupo de comparação. Sarna et al. (1980) rastrearam 129 pacientes "lepromatosos" 

e 24 tuberculóides com uma prevalência geral de 1,3%, comparada a 2,0% para o 

grupo controle, composto de 300 indivíduos. Os outros dois estudos são do tipo 

caso-controle e são descritos no item apropriado. 

No Anexo 1 encontram-se listados os principais estudos de associação. A 

detecção dos marcadores sorológicos da hepatite B variou desde as técnicas iniciais 

de imunodifusão, imunoeletroforese, contra-imunoeletroforese, hemaglutinação 

passiva reversa, ensaio imunoenzimático, de acordo com a técnica disponível à 

época de realização das investigações, com sensibilidade e especificidade diferentes, 

limitando a comparabilidade dos resultados sorológicos. 

Estudo de prevalência 

Apenas um estudo de prevalência foi conduzido em uma comunidade da 

Nova Guiné, para avaliar simultaneamente a prevalência de hanseníase e do VHB 

(Patterson et al., 1988). Neste inquérito populacional em área de alta endemicidade 

para ambas as doenças, 84 casos clínicos de hanseníase e uma soroprevalência 

global de 60% para o VHB foi detectada entre 960 indivíduos examinados. Dentre 

as 151 famílias analisadas, para 61 não havia nem casos de hanseníase, nem de 

indivíduos AgHBs positivos. Em 29 residências, havia indivíduos AgHBs positivos 

sem pacientes de hanseníase, e em 35 foram detectados casos de hanseníase, mas 

sem portadores do VHB. 

Ainda em relação ao estudo de Patterson et al. (1988), o pico de prevalência 

da hanseníase e da infecção pelo VHB ocorreram em diferentes grupos etários, 

sugerindo "um processo diferencial de transmissão da hepatite B e M. leprae não 

havendo dependência entre o aparecimento da infecção pelo vírus da hepatite B e 

a suscetibilidade individual a hanseníase". Vale a pena ressaltar que a residência 
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foi a unidade de análise ao invés de indivíduos, a questão do aglomerado familiar 

foi levada em consideração, mas as diferenças nas condições sócio-econômicas 

poderiam ainda ser consideradas um fator de confusão para a associação. 

Estudos de caso-controle 

Dois estudos foram delineados para investigar a associação entre hanseníase 

e infecção pelo VHB. Apesar de ambos terem sido conduzidos em áreas de alta 

endemicidade para VHB e hanseníase, os resultados são conflitantes. 

O primeiro estudo foi conduzido em Papua Nova Guiné (Serjeantson & 

Woodfield, 1978), numa região onde a soroprevalência de marcadores de infecção 

viral excede 50% em muitas localidades. Neste estudo, avaliou-se a resposta imune

humoral de pacientes com hanseníase e seus controles. Os controles foram 

emparelhados por sexo, idade e local de residência aos casos e os marcadores 

AgHBs e anti-HBs foram detectados por hemaglutinação passiva. Os resultados 

mostraram que a idade foi o fator de risco isolado mais importante para se 

identificar o estado de portador viral. No entanto, pacientes da forma "lepromatosa" 

estiveram positivamente associados ao marcador antigênico mesmo quando a idade 

foi controlada na análise multivariada. O índice de resposta à exposição viral (PPI) 

entre os "lepromatosos" foi de 0,42 comparado com 0,25 entre os tuberculóides, 

sugerindo deficiência de resposta imune-humoral no primeiro grupo. Em 

contraposição, pacientes tuberculóides tiveram semelhante resposta imune-humoral 

ao grupo de controles saudáveis. A prevalência do marcador de exposição anti-HBc 

não foi avaliado por esse estudo, e aproximadamente de 3% a 5% dos pacientes 

expostos ao vírus podem não ter sido detectados (Hoofnagle, 1981, Edwards, 1988). 

Quase uma década após, o estudo conduzido na Grécia por Papaioannou et 

ai. (1986) investiga sorologicamente 217 pacientes hansenianos (135 LL, 82 TI/BT) 

e 382 controles hospitalares. Dois grupos de pacientes "lepromatosos" foram 
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definidos: (i) aqueles com "infecção ativa" - indivíduos positivos ao AgHBs e (ii) 

"indivíduos expostos" - aqueles com um ou mais marcadores sorológicos positivos, 

mas sem antígeno detectável. O estudo concluiu que a prevalência de "infecção . 

ativa" (AgHBs) não diferiu estatisticamente entre tuberculóides e controles ou entre 

"lepromatosos" e controles. Entretanto, a prevalência de exposição ao VHB foi de 

aproximadamente 86%, 87% e 59% para o grupo casos "lepromatosos", 

tuberculóides e controles hospitalares, respectivamente. Assim, o aumento da 

prevalência de exposição não parece ser decorrente de fatores biológicos, mas da 

maior oportunidade de infecção, com os fatores ambientais sendo considerados o 

determinante crítico para a antigenemia entre os grupos estudados. Neste estudo, em 

oposição ao estudo de Searjentson & Woodfield (1978), os pacientes do tipo 

"lepromatoso" foram eficientes para desenvolver resposta imune com níveis de 

anticorpos protetores (PPI=0,007 "lepromatosos!' e 0,009 para tuberculóides e 

controles). 

Rosa et al. (1992) publicaram um estudo de rastreamento sorológico com 

análise tipo caso-controle, para avaliar os marcadores sorológicos do VHB e o papel 

da institucionalização como fator de risco para aquisição da infecção na região 

Centro-Oeste do Brasil. Dois grupos de pacientes "lepromatosos" foram avaliados: 

83 pacientes ambulatoriais e 171 institucionalizados na Colônia Santa Marta em 

Goiânia. A prevalência de AgHBs no grupo de pacientes institucionalizados foi de 

8,8% versus 4,8% no grupo de ambulatório, diferença não estatisticamente 

significante. Houve, no entanto, maior prevalência de marcadores de infecção ao 

VHB em pacientes institucionalizados da forma "lepromatosa" (50,3 %), quando 

comparados com pacientes ambulatoriais da mesma forma clínica (16,9%), 

independentemente de idade e sexo, diferença estatísticamente significante. As 

maiores taxas de soropositividade, considerando-se qualquer marcador pela técnica 

de radioimunoensaio (RIA), foram detectadas em pacientes com mais de 20 anos de 

hospitalização. Os autores levantam duas hipóteses para explicar os resultados 

encontrados: (i) os pacientes admitidos na colônia poderiam representar uma 

amostra diferente dos demais. Nestas circunstâncias haveria um viés de seleção de 
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amostra e as baixas condições sócio-econômicas poderiam determinar o nível de 

exposição viral; (ii) a própria institucionalização seria um fator de risco à infecção 

viral. Os autores sugerem que o local de estudo, a cidade de Goiânia, com altas 

taxas de detecção de casos de hanseníase e baixa endemicidade para a infecção pelo 

vírus B, pode ser considerado um cenário privilegiado para a condução de estudos 

de caso-controle. Os principais óbices do estudo referem-se ao grupo controle de 

ambulatório e também à comparação com dados de doadores de sangue, cujas 

questões metodológicas na utilização de rastreamento sorológico de doadores de 

sangue como fonte de dados de morbidade populacional são exploradas por outros 

autores (Martelli et al., 1991). 

Em tese intitulada - Hanseníase no Estado do Amazonas - Estudo das 

características epidemiológicas da hanseníase no munícípio de Lábrea - formula-se 

uma interessante hipótese: "A ampla e precoce disseminação da infecção pelo vírus 

da hepatite B na população em estudo atua como fator de indução do adoecimento 

por hanseníase nos indivíduos infectados pelo M. leprae". Nessa investigação, 

pacientes "lepromatosos" estiveram positivamente associados ao AgHBs, quando 

comparados com os tuberculóides e o grupo de não-caso, concluindo-se que o estado 

de portador viral é fator de risco para a hanseníase clínica (Braga, 1993). Convém 

ressaltar que se trata de um estudo de prevalência em comunidade de alta 

endernicidade para o VHB e análise tipo caso-controle. 

Urna outra questão, abordada também por um estudo de caso-controle, 

refere-se à variação na excreção de antígeno (AgHBs) em diferentes secreções entre 

pacientes hansenianos e não hansenianos (Sherif et al., 1988). Foram avaliados o 

suor, a saliva, o fluido seminal e conjuntiva!, verificando-se que pacientes 

hansenianos tiveram urna mais alta "incidência" de AgHBs que o grupo de 

comparação. Considerando-se que o antígeno foi o único marcador investigado, não 

há como separar as etapas de exposição e imunidade entre os grupos. O estudo não 

especifica se há casos agudos de hepatite B entre os indivíduos antigenicamente 

positivos. Apesar dos autores apresentarem os resultados como sendo positivamente 
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maior para AgHBs em todas as secreções, somente para a saliva há uma diferença 

significativa entre os dois grupos. Vale a pena mencionar que o tamanho da amostra 

é pequeno (8 pacientes "lepromatosos", 8 pacientes tuberculóides e 30 controles) .. 

Estudo de coorte 

Um estudo de seguimento para detectar soroconversão de pacientes foi 

realizado em um leprosário da África do Sul por Sher et al. (1977). Entre os 

objetivos do estudo, encontra-se o papel da hospitalização como fator de risco para 

infecção pelo vírus da hepatite B. Os pacientes foram investigados na admissão e 

em vários intervalos de tempo, para medidas de incidência de soroconversão. O 

grupo de comparação consistiu de pacientes tuberculóides do mesmo hospital. Do 

total de 88 casos estudados, 51 eram soro negativos à admissão, e 5 pacientes 

"lepromatosos" adquiriram a infecção enquanto hospitalizados. Os autores sugerem 

que pacientes "lepromatosos" são mais suscetíveis a infecção viral no contexto de 

institucionalização do que o grupo tuberculóide. No entanto, o grupo tuberculóide 

apresentava tempo inferior de hospitalização e, portanto, de acompanhamento, não 

sendo este aspecto considerado na análise de dados. Uma leitura crítica fica 

prejudicada, uma vez que a metodologia do estudo é descrita de forma suscinta e 

o artigo não apresentou resultados conclusivos. 

Pacientes hansenianos vacinados contra a hepatite B (Engerix-B - Smith 

Kline Biologicals, Belgium, 20 J.'g, IM, esquema padrão) apresentaram após 12 

meses de seguimento, baixa taxa de soroconversão. Sugerem os autores que o grupo 

de pacientes "lepromatosos" deveria ser considerado uma população candidata para 

se testarem as vacinas de maior poder imunogênico, uma vez que, no estudo 

anterior, a produção da resposta· imune ao vírus natural parece ser adequada (Rosa 

et al., 1992; Rosa et al., 1994). 
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Recentemente, Banerjee et al. (1994) estudaram 41 pacientes das diferentes 

formas de hanseníase, utilizando-se análise do DNA do VHB e AgHBs (ELISA

AbbotR), porém sem informação sobre os outros marcadores de infecção viral. 

Como resultado, quase 50% dos pacientes classificados clínica e histologicamente 

como na categoria "lepromatosos" (forma LL da classificação de Ridley & Jopling, 

1962) eram sorologicamente positivos ao DNA do VHB ou AgHBs. Segundo os 

autores, "fica evidente que há maior incidência da infecção pelo VHB em pacientes 

da forma LL, sugerindo uma correlação entre infecção viral e resposta imune

celular contra Mycobacterium leprae". No entanto, deixam claro que houve pequena 

concordância entre os marcadores estudados, AgHBs pela técnica de ELISA e DNA 

do VHB pela técnica de dot-plot, explicável, talvez, pela maior sensibilidade do 

teste de DNA. Reconheceram ainda que a amostra estudada é pequena e 

insuficiente para se obterem resultados conclusivos. 

Em resumo, apesar de existirem inúmeras investigações de campo sobre a 

associação entre hanseníase e hepatite B, a maioria dos estudos são rastreamentos 

sorológicos entre pacientes. As perguntas se a infecção pelo VHB constitui-se um 

fator de risco para hanseníase ou, vice-versa, se diferentes formas de hanseníase 

diferem quanto a resposta imune, com persistência do antígeno para o grupo 

"lepromatoso", dificilmente são formuladas pelos autores e não podem ser 

distinguidas através de estudos descritivos. 

Uma análise detalhada destas publicações deixa antever algumas dificuldades 

na interpretação destes resultados e na comparabilidade entre os diferentes estudos. 

Algumas considerações precisam ser feitas como: (i) tipo de estudo, estando a 

maioria na categoria de triagem sorológica; (ii) tamanho da amostra com pequeno 

poder estatístico para detectar pequenas diferenças de proporção de marcadores 

entre os grupos de hanseníase; (iii) diversas técnicas laboratoriais utilizadas na 

detecção dos marcadores sorológicos para o VHB e, conseqüentemente, diferentes 

sensibilidades e especificidades dos testes, dificultando a comparação dos resultados; 

(iiii) falta de uma definição clara das formas de hanseníase. 

Serviço de Biblioteca e Documentação 
fACULtmDE DE SAÚDE PU6LICA 
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Não fica claro se a divergência entre os estudos conduzidos em diferentes 

regiões ·é só devida a problemas metodológicos, ou se há diferenças na 

suscetibilidade e/ou resposta ao VHB, de acordo com a endemicidade da hanseníase 

e infecção pelo VHB em diferentes regiões geográficas. Partindo-se do pressuposto 

de que existe uma associação entre hanseníase e VHB, pelo menos duas alternativas 

podem ser levantadas: 

1) A associação deve-se a fatores ambientais. Muitas doenças tropicais são 

distribuídas desigualmente e seria esperado que, em certas circunstâncias, o mesmo 

indivíduo estaria exposto a um risco maior de adquirir ambas as infecções, viral 

e pelo M. leprae, vindo a desenvolver hanseníase clinicamente detectável. Nestas 

circunstâncias, a concomitância de fatores de risco entre ambas as infecções, ao 

invés de uma verdadeira associação biológica, indica que os indivíduos estão 

expostos independemente ao risco de adquirir uma e outra infecção, porém sem 

alteração do seu curso natural. Por exemplo, a condição sócio-econômica parece ser 

simultaneamente fator de risco para a hanseníase e para a infecção pelo VHB. 

Contrários a esta hipótese estão os achados de alguns estudos de variação de 

prevalência entre formas clínicas de hanseníase, bem como a diferença na resposta 

imunológica ao VHB da forma "lepromatosa" em relação ao estado de portador 

viral. 

2) Esta associação apresentaria uma plausibilidade biológica com mecanismos 

possíveis de serem explicados através dos conhecimentos no campo da biologia e, 

nesta situação, algumas hipóteses podem ser levantadas: (i) a infecção prévia pelo 

VHB poderia facilitar a aquisição da infecção pelo M. leprae ou poderia exacerbar 

uma infecção latente ou influir na história natural da hanseníase, causando alteração 

no espectro de formas clínicas, na gravidade das manifestações clínicas, na resposta 

ao tratamento ou na infectividade; (ii) a infecção prévia pelo M. leprae poderia 

modificar a suscetibilidade à infecção ao VHB e/ou aumentar a persistência do 

estado de portador viral. 

O perfil imunológico nas diferentes formas de hanseníase e a interação 

biológica entre o hospedeiro e o vírus da Hepatite B surge como eixo central desta 



1. Introdução pág. 13 

avaliação. A importância da resposta imune-celular na hanseníase pode ser 

aquilatada na sua própria definição e classificação. Definida como doença infecciosa 

espectral causada pelo Mycobacterium leprae, é caracterizada em formas clínicas 

que estabelecem pólos tuberculóides. e "lepromatosos" distintos, considerando-se a 

resistência do hospedeiro à infecção. As diferenças nas manifestações clínicas dos 

tipos polares são tão pronunciadas que sugerem duas doenças distintas (Scollard, 

1993). As formas polares de hanseníase têm-se prestado como rico modelo para 

entendimento das respostas imunes, tanto sistêmicas quanto locais, pela supressão 

ou pela exacerbação da resposta imune-celular. 

Classificações das formas de hansen(ase 

As características clínicas da hanseníase são atribuídas à proliferação 

bacteriana, a resposta imune do hospedeiro à infecção, e danos neurais causados 

pelos dois processos. As variadas manifestações clínicas da hanseníase podem ser 

classificadas em pelo menos 3 sistemas diferentes: 

i) o sistema mais simplificado baseia-se na contagem bacilar, índice baciloscópico, 

possibilitando distinguir os pacientes negativos (Paucibacilares) dos positivos 

(Multibacilares), classificação utilizada com finalidade de tratamento (WHO, 1988); 

ii) a classificação de Madrid (Congresso Internacional de Leprologia, 1953) separa 

as formas tuberculóide, virchowiana, dimorfa e indeterminada e tem sido adotada 

pelo sistema de vigilância brasileiro para notificação e acompanhamento dos 

pacientes (Ministério da Saúde, 1994a); 

iii) a classificação de Ridley & Jopling (1966) baseia-se na biópsia e no quadro 

clínico e propõe um gradiente com cinco grupos variando do pólo relativamente 

resistente TT "tuberculoid" ao pólo mais suscetível LL "lepromatous" com o 

espectro intermediário designado BB "borderline leprosy", BT "borderline 

tuberculoid" e BL "borderline lepromatous". Esta classificação parece ser a mais 

utilizada pela literatura, e é nesta forma esquemática que o espectro da hanseníase 

é melhor entendido (Scollard, 1993). O índice baciloscópico, o número de lesões 

dos pacientes, os níveis de anticorpos são maiores em direção ao pólo 



I. Introdução pág. 14 

"lepromatoso" do espectro, porém, a resposta mediada por célula aumenta em 

direção ao pólo tuberculóide (Modlin & Rea, 1987). 

O Guia de Controle da Hanseníase (Ministério da Saúde, 1994a) apresenta, 

em capítulo isolado, os aspectos imunológicos, especificando as etapas da resposta 

imune-celular, antecedendo o capítulo sobre diagnóstico e classificação da doença. 

Isto sinaliza a importância da compreensão dos mecanismos de regulação imune

celular na patogênese da hanseníase e para a classificação das formas clínicas. As 

palavras chaves na definição/classificação da hanseníase para a pesquisa de campo 

e controle são a avaliação clínica, exames bacterioscópicos e histopatológicos, bem 

como o teste de Mitsuda, este último avaliando a resposta imune-celular in vivo. 

Ensaios de linfoproliferação, detecção de M. leprae por técnica de Polymerase 

Chain Reaction (PCR), dosagem de citocinas estão ainda restritas a investigação 

científica e a aplicação em menor escala. 

Reposta imune-celular na hansen(ase 

Em relação à hanseníase, foram publicados mais artigos sobre imunologia 

que a respeito de questões clínico-epidemiológicas na última década (Kronvall, 

1981; Fine, 1981; Sehgal et al., 1989; Fine, 1989; Yamamura et al., 1991; Vries, 

1991; Kaufmann et al., 1992; Britton, 1993). Esta avaliação visa a possibilitar "um 

olhar epidemiológico" sobre as evidências existentes da associação entre a 

hanseníase e o vírus da hepatite B, e não pretende fazer uma revisão das pesquisas 

imunológicas que englobaria determinar entre outros aspectos: (i) o repertório 

antigênico do M. leprae nas respostas mediadas por células com seus 15-16 

antígenos protéicos já estabelecidos; (ii) as diferenças no reconhecimento do 

antígeno - papel da molécula HLA e o mapeamento de epítopos reconhecidos por 

células T; (iii) os fatores genéticos na hanseníase, incluindo-se a suscetibilidade do 

hospedeiro e fatores relacionados à virulência bacteriana; (iiii) as subpopulações de 

células T e citocinas envolvidas na produção da resposta imune e suas implicações 



1. Introdução pág. 15 

nà proteção/patologia da hanseníase. Esta citação pode deixar antever os complexos 

fenômenos imunológicos na hanseníase (Ottenhoff, 1994). 

O M. leprae é capaz de sobreviver e se replicar em muitas células do 

hospedeiro, notadamente em macrófagos, entretanto, seu cultivo in vitro ainda não 

foi realizado com sucesso, embora tenha sido o primeiro agente etiológico imputado 

a uma doença infecciosa (Britton, 1993; Colston, 1993). As infecções bacterianas 

intra-celulares, de forma geral, caracterizam-se pela dependência de células T e 

independência da produção de anticorpos, baixa toxicidade, curso crônico das 

infecções, reação granulomatosa tecidual e reação do tipo retardada (Kaufmann, 

1993). 

Os mecanismos imunológicos que controlam a maior resistência ou 

suscetibilidade à infecção pelo M. leprae são ainda pouco conhecidos, mas 

envolvem citocinas que regulam a ativação e a desativação de macrófagos. O 

complexo sistema de citocinas representa a chave para determinar o efeito final da 

resposta imune aos agentes infecciosos pois além das funções específicas das 

citocinas, estas proteínas também regulam outras subpopulações celulares e a 

produção de outras citocinas. Pouco se conhece ainda acerca da biologia da infecção 

intra-celular e dos mecanismos de escape que estes parasitas adotam para 

sobreviver, ou, ainda pior, para explorar a resposta imune em sua vantagem, 

conforme citação de Ottenhoff (1994). Modelos simplificados para explicar o papel 

da ativação preferencial de resposta humoral ou celular foram substituídos por 

conceitos de interdependência e regulação no estímulo/produção de citocinas. Um 

arsenal de símbolos e letras são utilizados para explicar os mecanismos de 

regulação, exigindo dos não imunológos uma nova alfabetização. 

A ativação da resposta imune-celular ou humoral depende da indução 

preferencial de linfócitos T CD4+ tipo TH1 e TH2, respectivamente, que diferem 

no perfil de citocinas após estimulação. Os linfócitos T CD4+ do tipo TH1 produzem 

IL-2 (Interleucina) e INF-y (Interferon gama) entre outras citocinas, sendo o 
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INF-y crucial para a ativacão dos macrófagos, levando-os a um estado microbicida. 

Os linfócitos T CD4+ tipo TH2 produzem IL-4, IL-5 e IL-10 e auxiliam na 

produção de anticorpos pelos linfócitos B. Além disto, as células TH2 através da 

IL-4 e IL-1 O interferem na produção das citocinas pelas células T H 1, notadamente 

o IFN-y, impedindo a estimulação e destruição das células-alvo, que são os 

macrófagos infectados (Kaufmann, 1993). Patógenos de origem bacteriana 

geralmente induzem uma predominante ativação de celula T (THl) que pode levar 

a ativação do tipo TH2, dependendo do tempo e agravamento da infecção (Janeway 

& Travers, 1994). 

Há evidências em estudos experimentais e em populações humanas, que a 

genética do hospedeiro influencia o tipo de hanseníase que se desenvolve pós

infecção conforme revisão de Bloom et al. (1992). Mais detalhadamente, reconhece

se o papel de moléculas HLA-DQ controlando a supressão de resposta imune

celular ao M. leprae, porém estes dados não são conclusivos (Fine et ai, 1979). 

Simplificadamente, pacientes tuberculóides mostram marcada resposta imune 

mediada por células T, também encontrada em contactantes saudáveis. Este tipo de 

resposta é responsável pela destruição do agente infeccioso com persistência de 

poucos ou nenhum bacilo nas lesões. Células T CD4+ do tipo TH1 e as citocinas 

IL-2 e INF- y são predominantemente encontradas nas lesões deste grupo de 

pacientes (Y amamura et al., 1991). Enquanto a imunidade mediada por células 

limita a multiplicação e disseminação dos bacilos na hanseníase tuberculóide, não 

é raro encontrar-se a estimulação da resposta imune-celular associada a dano 

tecidual severo, como observado em pacientes tuberculóides. 

Em contraste, a ativação da resposta imune-celular com linfócitos T CD4 + 

do tipo TH2 em pacientes de forma "lepromatosa" é responsável pelos altos índices 

bacilares e lesões disseminadas com ausência de imunidade específica mediada por 

células. Pacientes do pólo virchowiano não produzem ou produzem baixas taxas de 

IL-2 e INF-y. Estudos do perfil de citocinas em lesões de pacientes do pólo 



I. Introdução pág. 17 

virchowiano indicam predominar IL-4, IL-5 e IL-10 (Yamamura et al., 1991). 

Entre os pólos tuberculóides e "lepromatosos" estão os casos limítrofes 

"borderline", descritos no sistema de classificação de Ridley & Jopling (1966) ou 

os dimorfos (Congresso Internacional de Leprologia, 1953). Estes, mesmo quando 

não tratados, tendem a gravitar entre um dos pólos, isto é, são imunológica e 

clinicamente instáveis (Scollard, 1993). 

A importância deste tipo de revisão consiste em compreender a dificuldade 

de estabelecer grupos homogêneos em hanseníase com finalidade de comparação, 

utilizando-se as classificações e instrumental imunológico existentes. Em instigante 

artigo, Scollard (1993) discute o uso da classificação de Ridley & Jopling (1966), 

concebida como um espectro contínuo, para distinguir subgrupos de pacientes. 

Assim, a simples menção desta classificação pelos estudos parece não garantir 

homogeneidade, nem uma classificação definitiva dos pacientes. O autor sugere a 

incorporação da idade de aquisição da infecção e duração da doença/infecção com 

o objetivo de tornar os grupos de pacientes mais homogêneos. Pontua, ainda, a 

necessidade de desenvolver novos métodos que possibilitem o acompanhamento do 

status imunológico dos pacientes para sua classificação. 

O defeito na resposta da célula T na infecção pelo M. leprae, em relação 

a ativação de macrófagos, tem sido avaliado como extremamente específico. Cita

se, como exemplo, que em pacientes hansenianos a resposta a uma bactéria 

altamente semelhante - M. tuberculosis - está preservada, apesar de ambas 

compartilharem várias estruturas antigênicas comuns. Esta especificidade da 

imunodeficiência da hanseníase tem sido descrita por diferentes autores (Reitan, 

1986; Britton, 1993; Ottenhoff, 1994). 

Apenas uma publicação intitulada "Linfocitotoxinas na hanseníase e no 

portator assintomático do vírus da hepatite B", Serjeantson & Dry (1980), procura 

estabelecer qual o mecanismo imune envolvido na associação entre hanseníase do 

tipo "lepromatosa" e infecção pelo vírus da hepatite B. Infelizmente, os dados 
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apresentados não podem ser interpretados à luz dos avanços imunológicos recentes. 

Vale ressaltar que se trata da mesma autora de um dos estudos epidemiológicos de 

associação anteriormente citado (Serjeantson & Woodfield, 1978). 

Embora os avanços recentes da imunologia sejam fascinantes do ponto de 

vista do conhecimento científico e mesmo do potencial de aplicabilidade para 

diagnóstico, prognóstico e terapêutica da hanseníase (Kaplan, 1991; Damasco et al. 

1992; Pimentel et al., 1993), estes instrumentos não oferecem ainda opções práticas 

claras para uso em pesquisa epidemiológica de maior escala ou mesmo para o 

programa de controle, conforme enfatizado por Fine (1989). Os testes sorológicos 

para diagnosticar o estado de infecção, fase pré-clínica e lesões precoces não 

apresentaram ainda sensibilidade e especificidade adequadas para uma doença de 

baixa freqüência na população como a hanseníase (Fine, 1989; Smith, 1992b). Em 

síntese, o desenvolvimento recente da imunologia e genética na hanseníase ainda não 

se reverteu em aplicações práticas para os estudos epidemiológicos. Assim, as 

investigações epidemiológicas majoritariamente utilizam, para estabelecer grupos 

com certa homogeneidade, os clássicos métodos diagnósticos, baseados na clínica 

e na confirmação laboratorial pela baciloscopia e histopatologia. 

Considerações sobre a transmissão do vfrus da hepatite B 

Diferentemente da hanseníase, a sorologia na hepatite B tem-se constituído 

em um dos principais e mais usados estratégias para avaliar a infecção, a imunidade 

e o estado de portador. Entre os modelos de transmissão do vírus da hepatite B 

incluem-se: a exposição a produtos sanguíneos e hemoderivados, a via de 

transmissão sexual e a transmissão vertical mãe-filho. Em áreas de alta 

endemicidade há predominância da transmissão vertical, enquanto a transmissão 

sexual é predominante em áreas de baixa e média endemicidade, indicando aquisição 

da infecção mais tardia. Em relação ao estado de portador do vírus B (AgHBs), a 

idade de aquisição da infecção tem sido considerada o principal determinante da 
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freqüência de portadores em nível de população (Beasley, 1988; Edmunds et al., 

1993). 

Os mecanismos imunológicos que determinam a infecção crônica ao VHB 

não foram totalmente especificados, mas é caracterizada pela específica falha da 

célula T para reconhecer o envelope polipeptídico viral, etapa crítica para aquisição 

de imunidade protetora (Almarri & Batchelor, 1994). A incidência de infecção 

crônica após à exposição ao VHB é maior naqueles em que se tem uma relativa 

deficiência da função de células T - recém-nascidos, idosos, portadores de síndrome 

de Down, com tumores malignos, recebendo imunoterapia e em indivíduos HIV 

sintomáticos. A presença de células citotóxicas dirigidas especificamente ao AgHBs 

em portadores assintomáticos tem sido demonstrado in vivo e in vitro (London & 

Blumberg, 1985; Alexander, 1990; Thomas, 1990). 

A interação das doenças infecciosas vem sendo discutida com mais detalhes, 

particularmente após o surgimento da infecção HIV e as suas conseqüências no 

recrudescimento de doenças como a tuberculose entre outras, no contexto dos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (Blaser & Cohn, 1986; Smith et al., 1988; 

Ponnighaus et al., 1991). As exposições a agentes infecciosos de forma simultânea 

e o potencial de interações biológicas nos diferentes grupos populacionais de 

suscetíveis, infectados, imunes, com imunidade parcial e/ou imunidade temporária 

abrem um amplo leque de possibilidades na condução de estudos epidemiológicos 

em doenças infecciosas, deixando antever, no entanto, a complexidade das relacões 

biológicas e ambientais a serem enfrentadas na condução dos estudos de associação. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Houve considerável progresso das atividades desenvolvidas pelos programas 

de controle de hanseníase, em nível mundial, desde a formulação da meta de 

eliminação, enquanto problema de saúde pública (Noorden, 1994; Noorden, 1995). 

Entretanto, a taxa global de prevalência das Américas estimada em 4,6 por 10 000 

habitantes em 1994 precisará de ser reduzida quase 5 vezes para se atingir esta meta 

operacional de prevalência de 1 por 10 000 habitantes. O Brasil congrega 79% dos 

casos na América Latina, sendo que, no ano de 1993, cerca de 200 000 doentes de 

hanseníase encontravam-se em registro ativo, com taxa de prevalência de 13,0 por 

10 000 habitantes, considerada alta pelos critérios da Organização Mundial de 

Saúde. A região Centro-Oeste apresenta a segunda maior taxa de prevalência do 

território nacional (Penna, 1994). 

Constituem desafios identificáveis à eliminação da hanseníase, a 

urbanização da população, os movimentos migratórios rural-urbano, a complexidade 

das estruturas do sistema de saúde instalado e a persistência de núcleos de 

atendimento especializados nos grandes centros urbanos (Andrade, 1993; Martelli 

et al., 1995a). 

A Hepatite B é um processo infeccioso, com transmissão predominantemente 

parenteral ou através do contato direto com sangue/ secreções, que pode evoluir de 

forma assintomática ou cursar com quadros agudos/crônicos de gravidade variável 

(Shapiro & Margolis, 1990). Estima-se que existam 170 milhões de portadores do 

vírus da Hepatite B (VHB) em todo o mundo, havendo uma estreita correlação entre 

a incidência de carcinoma hepatocelular e a prevalência do estado de portador 

(Beasley, 1988). Estudo recente, realizado no nosso meio, encontrou prevalências 

de 1,9% e 11,0% respectivamente para AgHBs e para Anti-HBs, permitindo 

classificar a cidade de Goiânia como área de intermediária endemicidade para o 

vírus da Hepatite B (VHB) (Martelli et al., 1990). A prevalência desta infecção varia 
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amplamente entre diferentes regiões geográficas. Desta forma a prevenção da 

transmissão do VHB, através da vacinação, passa a ser um problema de saúde 

pública mundial. 

A associação entre a forma multibacilar de hanseníase e estado de portador 

do vírus da hepatite B tem sido estudada para diferentes regiões do mundo, 

apresentando, no entanto, resultados controversos, que geram mais dúvidas que 

respostas. No capítulo sobre hepatite B, no tópico referente a persistência viral do 

clássico compêndio de infectologia (Robinson, 1990), os pacientes "lepromatosos" 

são considerados de maior risco para o estado de portador viral. 

O delineamento tipo caso-controle surge como a primeira opção para avaliar 

a interação de doenças infecciosas (Smith et al., 1988). Este tipo de estudo, 

inicialmente concebido para doenças crônicas, teve sua aplicação expandida para o 

estudo da etiologia e fatores de risco em doenças infecciosas e afecções congênitas 

(Selby, 1994; Andrade et ai., 1994). No entanto, a falta de um marcador de 

infecção em hanseníase surge como complicador para estes estudos analíticos, 

impossibitando discriminar os subgrupos de suscetíveis, infectados e doentes dentro 

de uma mesma população. Paradoxalmente, a característica de longo período de 

incubação aproxima a hanseníase aos modelos de estudo caso-controle para doença 

,crônica não transmissível. Outro complicador é a transposição da teoria de 

dependência dos eventos das doenças infecciosas, que vincula o surgimento de casos 

novos a casos antigos, isto é, a incidência está na dependência da prevalência da 

doença (Halloran & Struchiner, 1991; Giesecke, 1994). 

O conhecimento da dinâmica de transmissão das infecções é imprescindível 

para testar a hipótese de associação entre hanseníase e vírus da hepatite B. 

Epidemiologicamente, a aquisição da infecção ao vírus da hepatite B (VHB) nos 

primeiros anos de vida constitui o fator determinante para persistência da 

antigenemia viral - estado de portador (Bea5ley, 1988; Edmunds et ai., 1993). Esta 

característica dificulta a investigação desta associação em regiões de alta 
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endemicidade ao VHB, uma vez que a idade de aquisição da infecção deve ser 

entendida como variável de interação, e não uma variável de confusão que possa ser 

ajustada através da análise estratificada e multivariada. 

Desta forma, Goiânia preenche os requisitos necessários para condução desta 

investigação por ser uma região de alta endemicidade para hanseníase, com 

proporção de casos multibacilares superior a 30% de todos os casos novos 

(Ministério da Saúde, 1994b) e de baixa/intermediária endemicidade para infecção 

pelo VHB (Martelli et al., 1990). A localização dos serviços de saúde, facilitando 

a etapa de seleção/captação de casos e controles, merece ser citada entre as 

vantagens adicionais de condução do estudo nesta região. Este é o primeiro estudo 

de caso-controle conduzido dentro deste contexto epidemiológico. 

Dentro da perspectiva de redução da prevalência da hanseníase, a adoção 

de critérios rigorosos é de fundamental importância para a definição de casos, não 

só com finalidade de pesquisa, mas também para o Programa de Controle da 

Hanseníase (Feenstra, 1994; Pannikar, 1992; Scollard, 1993; Lombardi et al., 

1994). O delineamento proposto possibilita, através de criteriosa definição de caso 

de hanseníase e representatividade da amostra, estudar as características regionais 

da hanseníase e a distribuição espacial dos casos na delimitação de áreas críticas 

intra-urbanas. 

Considerando o benefício potencial da utilização da vacina contra o vírus da 

hepatite B em pacientes hansenianos, a resposta à associação entre hanseníase e 

estado de portador viral poderia ser relevante do ponto de vista científico e de saúde 

pública. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo principal 

Investigar a associação entre hanseníase e estado de portador do vírus da hepatite 

B, através de estudo de caso-controle. 

3.2 Objetivos secundários 

Avaliar características sócio-econômicas e migratórias como fatores de risco da 

hanseníase. 

Apresentar a distribuição espacial da hanseníase no aglomerado urbano de Goiânia, 

Estado de Goiás. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Área de Estudo 

A pesquisa foi realizada na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás. 

A área de estudo incluiu 4 municípios contíguos, que fazem parte do Aglomerado 

Urbano de Goiânia (AGLUG): Município de Goiânia, Aparecida de Goiânia, 

Senador Canedo e Trindade. 

A população total da área de estudo é de aproximadamente 1 200 000 

habitantes (hab.) com uma concentração de 920 000 hab. na cidade de Goiânia, e 

menos de 1% da população residente em área rural (FIBGE, 1991). Na última 

década houve uma tendência irreversível de criação de uma aglomeração contínua 

destes municípios por efeito da polarização da capital. Um crescente contingente de 

pessoas utiliza os municípios do entorno de Goiânia apenas como opção de moradia, 

sendo a capital o pólo de absorção de mão de obra (IPLAN, 1992a; IPLAN, 

1992b). Os distritos urbanos da cidade de Goiânia e os municípios vizinhos estão 

apresentados no Mapa 4.1. 

A área de estudo faz parte da Macrorregião Centro-Oeste do Programa de 

Controle da Hanseníase da Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária do 

Ministério da Saúde (PCLIDNDS/Ministério da Saúde), considerada área de 

prioridade 1 (um) para controle da doença no Brasil (Ministério da Saúde, 1989). 

De acordo com a classificação de endemicidade da OMS, esta Macrorregião é 

considerada de alta endemicidade para hanseníase, com prevalência de 29,4 /10 000 

hab. e de detecção de 64,4 por 100 000 hab. (Ministério da Saúde, 1994a). Nas 

duas últimas décadas estima-se um aumento de aproximadamente 8% nas taxas 

anuais de detecção da doença nesta região (Motta & Zuniga, 1990). 

Em relação à infecção pelo vírus da hepatite B (VHB), a área de estudo é 

considerada de baixa/intermediária endemicidade, com prevalência de 
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aproximadamente 2% e, 11% para AgHBs e anti-HBs pela técnica de ELISA, 

respectivamente, conforme avaliação recente realizada em 1033 primodoadores de 

sangue (Martelli et ai., 1990) ."A vacinação contra hepatite B não faz parte da rotina. 
\ 

de imunização da rede pública e nerihuma campanha de vacinação em massa foi 

conduzida nesta região. 

4.2 Delineamento do estudo 

A pesquisa foi planejada como um estudo de caso-controle para investigacão 

da associação entre hanseníase e infecção pelo vírus da hepatite B, incluindo um 

componente de estudo dos casos e da distribuição espacial dos pacientes residentes 

na área urbana. 

Para o estudo caso-controle foi realizado o emparelhamento dos controles 

por região de residência dos casos. 

4.3 Organização do trabalho de campo 

a) Fonte de recrutamento dos casos - O local de recrutamento dos casos foi 

o Centro de Saúde Juarez Barbosa (CSJB), unidade de saúde da rede estadual, que 

concentra quâse 80% dos casos de hanseníase da cidade de Goiânia e municípios 

vizinhos (Martelli et ai., 1995a). O CSJB dispõe de um setor especializado, para 

atendimento de dermatologia sanitária, com três ambulatórios funcionando em 

período integral. Todos os indivíduos com quadro clínico sugestivo de hanseníase, 

no período de outubro de 1992 a outubro de 1993, foram encaminhados para o 

dermatologista responsável pelos exames neuro-dermatológicos deste projeto, para 

confirmação clínica, preenchimento da ficha clínica padronizada (Anexo 2), para 

realização de biópsia de pele e lâmina para baciloscopia, quando apropriado. 

b) Local de realização dos exames laboratoriais: (i) O conjunto de lâminas 

de baciloscopia e as biópsia, com o mesmo código das fichas individuais foram 
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encaminhadas diariamente ao Laboratório de Micobactérias do Departamento de 

Microbiologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e Laboratório de Patologia da Faculdade de 

Medicina da UFG, para processamento e leituras, independentemente da rotina dos 

serviços de saúde; (ii) as amostras sorológicas eram transportadas diariamente para 

o Laboratório ·de Virologia do IPTSP/UFG para centrifugação, separação e 

armazenamento em soroteca a -20° C. Os testes foram realizados durante o mês de 

julho de 1994, no Laboratório de Hepatites Virais da Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ) do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. 

c) Fonte de recrutamento dos controles - Após o término da seleção de 

casos, iniciou-se o recrutamento dos controles em dezembro 1993. Optou-se por 

selecionar controles não concorrentes no tempo com os casos, por constituir-se em 

uma estratégia de campo mais viável do ponto de vista operacional e financeira. 

A seleção de controles foi realizada em 7 unidades de saúde da rede pública: 

Centro de Saúde Juarez Barbosa (CSJB) 
Centro de Assistência Integral à Saúde (CAIS) Jardim Novo Mundo, 
Centro de Assistência Integral à Saúde (CAIS) Jardim Novo Horizonte, 
Centro Integrado de Assistência Médico Sanitária (CIAMS) Urias Magalhães, 
Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) Dergo, 
Centro Integrado de Assistência Médico Sanitária (CIAMS) Pedro Ludovico, 
Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) Cândido de Moraes 

A escolha destas unidades deveu-se à localização espacial dos casos na área 

de abrangência destas unidades e ao atendimento de clientela ambulatorial 

procedente das diversas regiões da município de Goiânia e dos municípios do 

aglomerado (Mapa 4.3). Controles foram selecionados da demanda espontânea, de 

acordo com as características de funcionamento de cada unidade, dos seguintes 

ambulatórios: pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínica médica, "carteira de 

saúde" e atendimento de urgência. O tempo médio para recrutamento de controles 

em cada unidade variou de uma a seis semanas, dependendo da demanda dos 

ambulatórios, com conclusão desta etapa de investigação em março de 1994. 
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A seleção de casos e controles foi realizada pela mesma equipe de campo, 

sob a supervisão da investigadora principal. O fluxograma do trabalho de campo 

encontra-se esquematizado na Figura 4.3. 

O processamento e a análise de dados foram realizados no Departamento de 

Saúde Coletiva do IPTSP/UFG, sede da coordenação do projeto. 

4.4 Definição de casos e controles 

Foram considerados casos todos os pacientes recém-diagnosticados de 

hanseníase, isto é, virgens de tratamento específico, de 10 a 70 anos, residentes no 

município de Goiânia e municípios do entorno. O critério de seleção de caso levou 

em consideração a triagem clínica e os resultados de exames complementares -

exames histopatológico e baciloscópico. 

Para efeito de definição de caso de hanseníase e análise de dados, 

estabeleceu-se um gradiente de certeza do diagnóstico, para todos os pacientes 

recém-detectados de hanseníase, utilizando-se os seguintes critérios: 

a) "Caso multibacilar" (MB) - triagem clínica indicativa ou sugestiva de hanseníase 

e resultado da baciloscopia positivo (qualquer positividade) ou com laudo 

histopatológico de forma multibacilar; 

b) "Caso paucibacilar" (PB) - triagem clínica indicativa ou sugestiva de hanseníase 

e resultado da baciloscopia negativo, porém com laudo histopatológico de forma 

paucibacilar; 

c) "Caso provável" (PR) - triagem clínica indicativa ou sugestiva de hanseníase, 

porém com resultado baciloscópico negativo e exame histopatológico não 

conclusivo/inespecífico. 

No intuito de verificar possíveis inconsistências entre triagem clínica e 

exames complementares, a ficha clínica e os exames baciloscópicos e 

histopatológicos foram revistos por um dermatologista, independente do investigador 
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principal, para determinação dos critérios de multibacilar (MB), paucibacilar (PB) 

e provável (PR) para assegurar a qualidade da informação. 

O critério de seleção de controles foi a ausência de lesões de pele suspeita 

de hansenía~e em pacientes ambulatoriais das unidades de saúde correspondentes à 

localização de moradia do caso. Os procedimentos de exame clínico obedeceram à 

mesma padronização da triagem clínica dos casos (Figura 4.4). 

4.5 Tamanho da amostra 

O tamanho da amostra foi estabelecido levando-se em conta a ocorrência de 

portador do vírus da hepatite B entre controles de 4%. Desta forma, assumindo 

1 controle por caso, foi calculado que 600 casos e 600 controles seriam suficientes 

para detectar odds ratio maiores ou iguais a 2, com um erro Tipo II de 20% (80% 

de poder estatístico) e erro Tipo I de 5% (Schlesselman, 1982). 

Foram triados seqüencialmente, através de exame clínico, 855 indivíduos da 

demanda espontânea do ambulatório de dermatologia sanitária do CSJB, no período 

de aproximadamente 13 meses (outubro 1992 a outubro 1993). Destes, 624 casos 

eram residentes no município de Goiânia e aglomerado urbano. Foram excluídos 24 

indivíduos com diagnóstico histopatológico sugestivo de outras patologias: 

esclerodermia (8), eczemátide/eczema (3), granuloma anular (2), elastose solar (1); 

paniculite esosinofílica (1), eritema multiforme (1), eritema pigmentar fixo (1), 

esporotricose (1) e seis casos (6) com exame baciloscópico negativo e 

histopatológico inespecífico avaliados clinicamente como diagnóstico pouco provável 

de hanseníase. 

Assim, 600 pacientes foram considerados como casos em potencial e 

estudados quanto às características biológicas e de distribuição/mobilidade espacial. 



4. Metodologia pág. 29 

Excluíram-se 36 por não serem elegíveis para participar do estudo de caso

controle devido à idade inferior a 10 anos ou superior a 70. Para 12 casos não foi 

possível selecionar um controle da mesma abrangência da unidade de saúde. Desta· 

forma, o tamanho final do estudo de caso-controle foi de 552 casos e 552 controles 

(1:1), emparelhados por local de residência. Nenhum caso e aproximadamente 1% 

dos controles se recusou a participar do estudo. O fluxograma de seleção de casos 

e controles encontra-se especificado na Figura 4.5. 

4.6 Triagem clínica 

A primeira etapa para a seleção dos casos consistiu na triagem clínica de 

todos os indivíduos oriundos da demanda espontânea do ambulatório de 

dermatologia, durante o período de estudo. Através de exame dermato-neurológico 

procedeu-se a inspeção de todo o corpo para identificação de lesões cutâneas, 

pesquisa de sensibilidade em áreas suspeitas, palpação de nervos periféricos e 

avaliação de função motora. 

O exame clínico foi realizado por dermatologistas treinados, com experiência 

prévia em hanseníase, alocados ao projeto, independente do serviço de rotina. Para 

todos os casos em potencial foi preenchida uma ficha clínica padronizada e, aqueles 

que apresentavam suspeita clínica de hanseníase foram encaminhados para exames 

complementares (exame baciloscópico e histopatológico). 

4. 7 Exames complementares 

Exame baciloscópico - Após a triagem clínica, foram realizadas as coletas 

de esfregaço de pele para exame baciloscópico, em dois conjuntos de lâminas. A 

primeira lâmina foi colhida, corada e lida como parte da rotina do Programa de 

Controle de Hanseníase em nível local e utilizada como lâmina guia para alocação 

dos pacientes nos esquemas de tratamento. Outras duas lâminas, contendo 3 círculos 
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previamente delimitados ,em cada uma, foram coletadas especificamente para esta 

investigação. Priorizou-se a cole_ta de material dos seguintes locais: lesões ativas, 

lóbulos auriculares direito e esquerd~ (LOD, LOE) e região de cotovelo. Para as. 

lesões de pele classificadas como tubérculos ou nódulos, a coleta foi realizada de 

material da zona central, e, nas outras lesões (maculares, em placas ou infiltrativas), 

a coleta de material foi feita na borda externa. A coloração foi realizada pela 

técnica de Ziehl-Neelsen, de acordo com as normas do Ministério da Saúde (1989). 

Os resultados foram catalogados de acordo com o sítio da lesão, utilizando-se a 

escala logarítmica de Ridley, citada por Talhari & Neves (1989). A leitura foi 

realizada por um único observador, especialista em microbiologia e com 

treinamento prévio no Centro de Referência Nacional - Instituto Lauro de Sousa 

Lima- Bauru/São Paulo. 

Exame histopatológico - Biópsias de pele foram realizados para todos os 

pacientes baciloscopicamente negativos e, em aproximadamente 20%, para os 

positivos. A coleta foi realizada através de "punch" de 4/5 mm, por 

dermatologista, após a avaliação clínica. As leituras dos exames histopatológicos 

foram realizadas por um único patologista do Departamento de Patologia da UFG. 

O patologista desconhecia a avaliação clínica e o resultado da baciloscopia (exame 

às cegas). Os resultados foram reportados considerando-se o critério de classificação 

de Ridley & Jopling (1966) e Ridley & Jopling (1962), em formas: indeterminada 

(I); tuberculóide (TI); limítrofe (borderline) tuberculóide (BT); limítrofe 

(borderline) central (BB); limítrofe (borderline) "lepromatoso" (BL) e "lepromatoso" 

(LL). Colorações de Hematoxilina-Eosina (H&E) e Fite-Faraco foram utilizadas 

para pesquisa de bacilos álcool ácido resistentes. A pesquisa de bacilos nas biópsias 

de pele foram realizadas em múltiplos cortes, usando-se à semelhança dos exames 

baciloscópicos, a escala logarítmica. 
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4.8 Entrevista 

Após a triagem clínica, todos os casos em potencial e controles foram 

entrevistados por auxiliares de pesquisa. Os entrevistadores desconheciam a hipótese 

de estudo, no intuito de minimizar possíveis tendenciosidades na coleta de 

informações. Os Anexos 3 e 4 referem-se, respectivamente ao questionário e ao 

código para preenchimento. 

Através de entrevista foram coletados, para os casos e controles, os 

seguintes dados sobre: 

- Características demográficas - Sexo, idade, estado civil, endereço de 

residência e de trabalho. 

- Condições sócio-econômicas - Anos de escolaridade, posição na família, 

profissão, tipo de trabalho atual, rendimento individual e familiar, número 

de familiares com salário, proprietário de residência, número de cômodos, 

moradores por moradia e número de habitantes por casa. A classificação do 

tipo de ocupação obedeceu ao Manual de Orientação de Especificações 

Técnicas (Ministério do Trabalho, 1993). 

- Características de mobilidade espacial intra-urbana - Anos de moradia na 

área de estudo (AGLUG), número de mudanças, migração pendular, isto é, 

o deslocamento inter-municipal por motivo de trabalho. A história de 

mudanças de residência permitiu a construção de matriz de fluxo migratório, 

tomando-se como origem o local de residência há 10 anos atrás, e de destino 

a residência atual. 

- Características de utilização dos serviços de saúde - Tipo da demanda, 

número de consultas nos últimos seis meses, hospitalização nos últimos 5 

anos. 

- Principais fatores de risco para exposição ao VHB - Freqüência do uso de 

medicação injetável, uso de droga recreativa e prática sexual. 
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4.9 Medidas antropométricas 

Peso, medido com precisão de 100 gr em balança eletrônica, e altura em 

centímetros. O Índice de Massa Corporal (IMC) ou Índice de Quetelet, foi 

calculado para os indivíduos adultos (casos e controles) e categorizado de acordo 

com Shetty et ai. (1994) como sendo igual ao peso (kg)/altura2 (m). 

Normal ~ 18,5; 

Desnutrição: 

Grau I = 17,0-18,5; 

Grau 11 = 16,0-16,9; 

Grau 111 < 16,0. 

4.10 Exames sorológicos para infecção pelo VHB 

No momento da entrevista, foram coletados 10 ml de sangue por via veno

cubital, com utilização de sistema "vacutainer" de coleta, para detecção de 

marcadores de infecção do vírus da hepatite B (anti-HBc total, anti-HBs, AgHBs). 

A técnica utilizada foi o ensaio imunoenzimático (ELISA) (Voller et ai., 1978; 

Y oshida et ai., 1984). Os procedimentos de coleta, armazenamento e transporte 

seguiram as normas padronizadas pelo Centro de Referência para Hepatites Virais 

da /Fiocruz do Ministério da Saúde. 

Em uma primeira etapa, as amostras referentes aos casos e controles foram 

testadas para detecção do marcador anti-HBc (total), uma vez que este é considerado 

o melhor marcador sorológico para triagem (Hoofnagle, 1981; Edwards, 1988). As 

amostras soropositivas foram retestadas em uma segunda etapa para os marcadores 

AgHBs e anti-HBs: 

i) AgHBs é o marcador de infecção aguda identificado no soro 30-60 dias após a 

exposição ao VHB, e persiste em portadores até por 20 anos; 

ii) anti-HBs é considerado marcador de imunidade ao VHB, resultante de infecção 

ativa desde que vacinação contra o vírus B não faça parte do esquema de vacinação 
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de massa em nosso meio. Para a exclusão dos indivíduos com infecção aguda, as 

amostras positivas ao AgHBs foram testadas para o anti-HBc (lgM). Foram 

utilizados reagentes biológicos do. Centro Nacional de Referência para Hepatites 
\ 

Virais (CNRHV), da FIOCRUZ. ·Os testes soro lógicos foram realizados com o 

mesmo lote de reagentes, por uma só equipe de laboratório. A validade dos 

reagentes para os testes de ELISA com vistas ao diagnóstico de hepatite B é 

avaliada periodicamente pelo CNRHV, através da aplicação de amostras de cada 

lote produzido a um painel constituído de amplo espectro de soros. Exige-se que 

a sensibilidade e especificidade dos reagentes tenham um limite de aceitabilidade 

mínimo igual a 90%, para controle de qualidade (Schatzmayr, 1989). 

As amostras foram consideradas positivas quando a densidade ótica obtida 

na leitura por espectofotômetro em microplacas com filtro de comprimento de onda 

de 450 nm era maior que o valor do ponto de corte o qual é estabelecido como 

sendo igual à média das leituras dos controles negativos multiplicado por 2,1 (Voller 

et ai., 1978; Fields & Maynard , 1985). 

As amostras com resultados limítrofes ao anti-HBc (total) foram retestadas 

e consideradas positivas na persistência deste resultado, para assegurar que todas as 

amostras potencialmente positivas ao anti-HBc fossem testadas para os demais 

marcadores de infecção pelo vírus da hepatite B. As amostras limítrofes, com 

relação aos demais marcadores sorológicos, também foram retestadas e na 

persistência de resultados limítrofes, foram consideradas como negativas. 

De acordo com os marcadores sorológicos testados, foram identificadas as 

seguintes categorias de exposições ao VHB (Hoofnagle, 1981; Edwards, 1988): 

i) "estado de portador do VHB" - AgHBs positivo e anti-HBc (lgM) negativo; 

ii) "imunes" - Anti-HBs positivo e anti-HBc total positivo; 

iii) "infecção prévia ao VHB" ou "expostos ao VHB": positividade a qualquer 

marcador (HBsAg, anti-HBs, ou anti-HBc total). 

A figura 4.10, em anexo, apresenta o fluxograma da triagem sorológica. 
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4.11 Processamento e Análise de Dados 

As fichas clínicas ·e as dos resultados dos exames sorológicos, 

bacteriológicos e histopatológicos foram padronizadas e pré-codificadas, visando 

processamento eletrônico. Os dados foram inicialmente armazenados em programa 

gerenciador de banco de dados, FoxPro, com a utilização simultânea de programa 

de computador feito especificamente para avaliar a consistência dos dados. Os 

aplicativos SPSS/PC (SPSS/PC, 1990), EGRET - Epidemiological Graphics, 

Estimation and Testing Packagell (SERC, 1991) e Statistical Analysis System (SAS, 

1985) foram utilizados no processamento e análise dos dados. 

Os mapas de distribuição dos municípios e distritos urbanos foram obtidos 

do Instituto de Planejamento Urbano (IPLAN), digitalizados e analisados no 

Departamento de Saúde Coletiva, utilizando-se os sistemas dbMapa® e MaxiCAD® 

em mesa digitalizadora Sumagrid IV. 

Na estratégia de análise de dados construiu-se dois bancos de dados: i) banco 

de dados 1 , contendo os dados referentes a todos os pacientes com hanseníase da 

área de estudo (N =600) para o detalhamento dos casos em potencial e estudo da 

distribuição espacial e do fluxo de migração intra-urbana; ii) banco de dados 2, com 

os dados dos casos (N =552) e controles (N =552). Este último banco de dados foi 

utilizado para o estudo de caso-controle na avaliação dos fatores de risco e 

associação do vírus da hepatite B entre casos e controles. 

a) Primeira etapa - Banco de dados 1 

Além do uso de estatísticas descritivas clássicas, tais como, medidas de 

tendência central, de dispersão, e distribuição percentual das variáveis, optou-se, 

inicialmente, pela aplicação da técnica de Análise Exploratória de Dados (Tukey, 

1977). Esta técnica consiste em explorar a distribuição das taxas de detecção de 

casos ( 11 outliers 11 
- valores discrepantes versus "inliers" - valores concordantes) 

relativas às diversas variáveis consideradas potenciais descritores. A mediana e os 
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quai'tis foram as estatísticas adotadas nesta fase inicial de análise, uma vez que são 

estatísticas menos afetadas por valores extremos (Tukey, 1977). 

Foram analisados: 

i) as características de detecção precoce de casos, através da variável "duração dos 

sintomas", pela mediana e o intervalo inter-quartílico; 

ii) o perfil de distribuição da hanseníase por distritos urbanos para pesquisar os 

possíveis descritores das taxas de detecção de casos. Foram calculadas as taxas 

brutas de detecção de casos e taxas de detecção para casos por faixa etária pelos 

distritos urbanos. Foram identificadas as suas características de ordem e 

construídos diagramas de ramos e folhas e gráficos - caixas para os potenciais 

descritores. 

Apenas as variáveis do exame clínico e exames laboratoriais consideradas 

relevantes para identificar precocidade do diagnóstico e para a definição de caso 

foram avaliadas. A história de contactante intra e extra-domicilar, e gradiente de 

certeza diagnóstico foi avaliada, considerando-se a importância no mecanismo de 

transmissão. 

Para a análise dos fluxos de migração urbana utilizaram-se as áreas de I a 

VIII localizadas do centro para periferia pelo setor de planejamento municipal 

(IPLAN, 1992a). A área VIII foi considerada atípica, pois inclui os três municípios 

do entorno da capital. Estabeleceu-se um período fixo de 10 anos para construção 

da matriz de mobilidade intra-urbana. O Índice de Mobilidade (IM) foi calculado 

como o percentual de indivíduos que se deslocaram nos últimos 10 anos. O Saldo 

Migratório para as regiões, do entorno foi estabelecido pela diferença entre o número 

total de migrantes recebidos e os que abandonaram a área pela totalidade da 

população (Renner & Patarra, 1980). 
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b) Segunda Etapa - Estudo de caso-controle 

Casos e controles foram comparados em relação às principais características 

biológicas, sócio-econômicas,·. de mobilidade espacial e de utilização dos serviço~ 

de saúde. 

Testes de hipótese, usando as estatísticas "t" de Student e análise de 

variância, foram feitos para avaliar as diferenças entre duas ou mais médias, 

respectivamente. Foram aplicadas as estatísticas - teste de qui-quadrado e qui

quadrado para tendência linear, para avaliar as magnitudes das diferenças 

observadas nas distribuições de freqüências. Quando uma estatística era utilizada 

em múltiplas comparações referentes a uma mesma hipótese, utilizou-se a correção 

de Bonferroni. Portanto, o nível de significância de cada teste individualmente, para 

as características demográficas, sócio-econômicas, de mobilidade espacial e de 

utilização de serviços de saúde (20 variáveis), foi de a = 0,0025 (0,05/20). Para 

todos os demais testes o nível de significância adotado foi a = 0,05. 

Análise univariada - Foi realizada, mantendo-se o emparelhamento por área 

geográfica dos 552 casos e 552 controles, quanto às características demográficas, 

sócio-econômicas, de mobilidade espacial, de utilização dos serviços de saúde e de 

potenciais fatores de risco para exposição ao VHB. 

Os casos foram analisados em três categorias: multibacilares (MB), 

paucibacilares (PB) e prováveis (PR). Assim, MB, PB e PR foram considerados 

como variáveis de efeito para o cálculo das estimativas de risco (odds ratio ou razão 

de odds - OR) e respectivos intervalos de 95% de confiança (I C 95%). O proce

dimento de Mantel-Haenszel (1959) foi utilizado· para cálculo de odds ratio entre 

duas variáveis estratificado por variáveis de confusão, após o teste de 

heterogeneidade, teste de Woolf, entre os estratos (Breslow & Day, 1980). 

O índice de resposta humoral ao vírus da hepatite B, nos diferentes tipos de 

hanseníase, foi calculado conforme a fórmula de Probabilidade de Persistência de 
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Infecção pelo vírus da hepatite-PPI (Serjeatson & Woodfield, 1978). A interpretação 

deste índice é que, quanto mais baixo o PPI, melhor a resposta imune, uma vez que 

implica resposta ao VHB coin formação de anticorpos, indicando clearance do. 
. \ 

antígeno. Calculou-se o Índice de ELISA para o marcador anti-HBs como a razão 

entre a densidade ótica (DO) de cada amostra sorológica e a média dos controles 

negativos da respectiva placa, para permitir a comparação semi-quantitativa entre 

as amostras (Couroucé, 1990). 

Análise multivariada - foi utilizada a técnica de regressão logística para 

avaliar associação de variáveis, segundo casos e controles. Utilizaram-se, também, 

nesta etapa, as categorias de casos MB, PB e PR como variáveis de efeito. 

Foram calculadas estimativas de riscos relativos ajustadas (Razão de Odds

OR) para casos em relação a controles, levando-se em consideração as principais 

variáveis de confusão entre as quais idade, sexo, hospitalização no últimos 5 anos, 

cicatriz vacinal de BCG e variáveis sócio-econômicas com respectivos intervalos de 

95% de confiança (I C 95%) e testes de hipótese com nível de significância de 5%. 

Optou-se pela análise de regressão com variável de resposta politômica - polytomous 

logistic regression (Hosmer & Lemeshow, 1989) e análise de regressão logística não 

condicional utilizando-se os aplicativos estatísticos SAS (1985) e SERC (1991) 

respectivamente. 

4.12 Estudo piloto 

O estudo principal foi precedido por um estudo piloto, para testar a 

estratégia operacional, os questionários de avaliação dos fatores de risco e a 

qualidade dos exames laboratoriais. Lâminas de biópsias de 50 indivíduos com 

suspeita clínica de hanseníase foram enviadas ao Instituto Lauro de Sousa Lima/ 

Bauru/ São Paulo, para uma segunda leitura, a fim de verificar a concordância 

entre os resultados. A leitura independente destas lâminas de biópsia por dois 
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histopatologistas apresentou índice kappa maiores do que 75% sendo, portanto, 

considerados como níveis de concordância satisfatórios (Fleiss, 1981). 

4.13 Considerações éticas 

Este protocolo foi apreciado pela Divisão de Dermatologia Sanitária do SUS

Goiás e considerado relevante do ponto de vista de saúde pública. 

Todos os participantes, casos de hanseníase e grupo-controle, foram 

informados dos objetivos da pesquisa e foi dado consentimento informado individual 

para entrevista e exames laboratoriais. 

As informações obtidas foram mantidas em sigilo e somente os responsáveis 

pelo projeto tiveram acesso ao cadastro nominal dos pacientes e aos resultados de 

exames laboratoriais. Os resultados sorológicos foram entregues nas unidades de 

saúde de captação dos casos e controles, ou através de carta-convite para 

comparecimento a uma consulta agendada. Uma assistente social permaneceu na 

unidade de saúde para orientar os participantes do estudo com relação à 

interpretação dos exames laboratoriais. Todos os indivíduos AgHBs positivos foram 

encaminhados ao ambulatório de referência para hepatites virais do Hospital das 

Clínicas /UFG, para investigação clínica. 

Os resultados de exames complementares (exames histopatológicos e 

baciloscópicos) de todos os casos foram fornecidos à unidade de saúde de 

procedência dos casos. No entanto, a alocação dos pacientes hansenianos foi 

procedido conforme a rotina do programa de controle do ambulatório de 

dermatologia. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Conselho Regional de Medicina do 

Estado de Goiás, sob o ponto de vista ético. 
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Figura 4.3 
Fluxograma do trabalho de campo 
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Figura 4.4 
Fluxograma de definição de caso 
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Figura 4.5 
Fluxograma da seleÇão de casos e controles 
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Figura 4.10 
Fluxograma da triagem sorológica para infeção pelo VHB 
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S. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização da amostra de casos 

A amostra foi constituída de 600 casos recém-diagnosticados de hanseníase, 

triados seqüencialmente da demanda espontânea do ambulatório de dermatologia 

sanitária do CSJB, no período de 13 meses, residentes no município de Goiânia e 

área de conurbação. O estudo descritivo desta série de casos possibilita discutir os 

critérios de definição de caso em hanseníase com a finalidade de caracterizar o 

grupo selecionado para o estudo de caso-controle dentro do contexto do sistema de 

vigilância de hanseníase. No entanto, não foi possível estabelecer os índices 

endêmicos regionalmente. Isto porque, pelas características de cronicidade da 

hanseníase seriam necessárias grandes séries temporais na avaliação de sua 

tendência secular, como as publicadas de forma continuada pelo sistema oficial de 

informação do Programa de Controle e analisadas por diversos autores para algumas 

regiões do Brasil (Gontijo Junior & Furtado, 1988; Lombardi, 1989; Cestari et al., 

1989; Lombardi, 1993). 

A Tabela 5.1-1 apresenta a distribuição dos casos recém-diagnosticados de 

hanseníase, de acordo com características demográficas, proporção de exames 

baciloscópicos positivos, antecedentes de contactantes intra ou extradomiciliares e 

duração dos sintomas. Aproximadamente 10% dos casos recém-diagnosticados de 

hanseníase apresentavam idade inferior a 15 anos. O achado de hanseníase clínica, 

baciloscópica e/ou histopatologicamente confirmada em população menor de 15 anos 

indica um padrão de distribuição etária típica de áreas de alta endemicidade. Estes 

resultados são próximos aos percentuais de casos novos registrados pelas estatísticas 

oficiais do Programa de Controle de Hanseníase de 9% (244/2697) e 11 % 

(3125/29169) para o Estado de Goiás e para o Brasil, respectivamente (Ministério 

da Saúde, 1994c). 
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O aumento da idade de aparecimento da hanseníase e a conseqüente redução 

da incidência dos casos infantis têm-se constituído o padrão epidemiológico de 

declínio na maioria dos países endêmicos, o que pode ser interpretado como reduçãq 

do risco de adoecer na comunidade. De fato, a média de idade para manifestação 

clínica da doença parece estar mais associada ao decréscimo da endemicidade do 

que a predominância do tipo de hanseníase ou da razão de sexos. Esta parece ser 

também a lógica da avaliação da tendência secular aplicável às doenças infecciosas 

com longo e variável período de incubação como a tuberculose (Irgens, 1981; Fine, 

1982; Irgens & Skjaeven, 1985; Sehgal & Srivastava, 1987; Sehgal & Sehgal, 

1988; Zárate, 1992; Lombardi, 1993, Ulrich et al., 1993). Ponnighaus et al. 

(1994a) sumarizam os estudos de padrão de distribuição da hanseníase por faixa 

etária, concluindo que a incidência por idade varia em diferentes populacões. 

Argumentam, ainda, que a dificuldade de interpretação advém do longo e variável 

período de incubação da hanseníase, dentro da seqüência da exposição ao agente 

infeccioso ocasionando a infecção, ao aparecimento de sintomas até o diagnóstico 

da doença. 

Os resultados da baciloscopia foram negativos em 68,7% dos indivíduos 

triados clinicamente. Este padrão de casos paucibacilares é compatível com altas 

endemicidades (lrgens & Skjaeven, 1985; Fine, 1992a). Há uma certa dificuldade 

em se comparar esses resultados com as estatísticas oficiais, uma vez que o sistema 

de informação oficial registra os casos novos agrupados por formas clínicas de 

acordo com a classificação de Madrid, e não pela baciloscopia. Recentemente, em 

análise da série temporal de dois períodos pré e pós-introdução da poliquimioterapia 

(PQT) no Brasil, detectou-se um crescimento rápido nas taxas de detecção de 

formas MB, não condizente com as características de alta endemicidade de nosso 

meio, nem com as características de cronicidade da hanseníase. Esta alteração do 

tipo de hanseníase em larga escala foi interpretada como sendo um artefato 

decorrente da implantacão universal da PQT, ao invés de uma mudança real no 

perfil epidemiológico do país, refletindo possivelmente um comportamento 

conservador na adoção de um esquema terapêutico de maior duração (Martelli et 
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al.; 1994; Martelli et al., 1995b). Esta tendência de alteração da classificação do 

tipo de hanseníase tem sido observado também em outros países endêmicos (Cartel 

et al., 1992; Pattyn, 1994). 

Referiram antecedentes de contactante(s) domiciliar(es) ou extra

domiciliar( es) 31,6% dos casos (Tabela 5.1-1). A estratificação dos casos em duas 

faixas etárias ( < 15 anos e ;:::: 15 anos) evidenciou que o diagnóstico em idade 

precoce está associado à maior freqüência de contactantes ( 61 , O%), quando 

comparado aos diagnósticos em adultos (28 ,3%), . diferença estatisticamente 

significante (x2 = 26,3 p <0,001) (Tabela 5.1-2). A história de contactante foi 

principalmente entre indivíduos compartilhando a mesma moradia ( contactantes 

intradomicilares) sendo o número de contactantes domiciliares maior para os 

pacientes em idades menores de 15 anos. Em relação ao grau de parentesco, 53,6% 

dos pacientes menores de 15 anos tiveram identificados mãe ou pai como 

contactante. Também para os pacientes adultos, quase 70% dos contactantes eram 

pais ou irmão, seguido por filho (11,6%) e conjuge (9,9%) (Tabela 5.1-2 e Figura 

5.1-1). Contactantes intrafamiliares são um grupo reconhecidamente de alto risco 

para aquisição da infecção pelo M. leprae, e conseqüente manifestação clínica da 

doença. Entretanto, apenas uma minoria dos casos "incidentes" pode ser identificada 

como oriunda de contato intrafamiliar (Fine, 1982). 

Casos "incidentes" de hanseníase entre membros de uma mesma família são 

por vezes considerados como casos secundários (Rao et al., 1969; Fine, 1982; 

George et al., 1990). Em tais circunstâncias há considerável introdução de ruído, 

do inglês noise, pelas fontes de infecção fora do domicílio, e pelo potencial de 

infecção na comunidade. Entre os fatores comuns dentro da moradia, a genética 

e a dieta, e não necessariamente a transmissão da infecção, devem ser levadas em 

consideração. Mesmo assumindo que a hanseníase se manifesta após um longo 

período de incubação, o padrão de múltiplos pacientes por família parece refletir a 

exposição à doença fora da família (Fine, 1982). Em qualquer das circunstâncias 

as bases para se interpretar a história familiar e os aglomerados familiares de casos 
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são complexos, e, ademais, o presente estudo não foi delineado para estudar 

agregados familiares, impossibilitando a separação de caso índice do caso 

secundário. 

Durante o período de investigação, para os 600 casos estudados, em 20 

domicílios, moravam múltiplos casos. Assim, identificaram-se 3 irmãos em 1 

moradia e 2 casos novos em 19 moradias, totalizando 41 pacientes, tendo o 

intervalo entre as datas do diagnóstico variado de dias a 8 meses em cerca de 

metade dos múltiplos casos detectados na mesma residência. Obviamente, os casos 

diagnosticados a pequenos intervalos de tempo dentro de uma mesma família não 

representam os casos secundários e seus respectivos casos índices, considerando-se 

o longo período de latência do Mycobacterium leprae. 

Procuraram os serviços de saúde no primeiro ano de aparecimento dos 

sintomas 70,4% dos casos, com mediana de 12 meses e amplitude de variação de 

O a 420 meses (Tabela 5.1-1). É interessante observar que os valores de mediana 

do início dos sintomas, da ordem de 10 meses, foram reportados para uma série 

histórica do Nordeste do país (Albuquerque et al., 1989) e também para os Estados 

Unidos da América (Mastro et al., 1992), indicando que esta aparente demora do 

diagnóstico faz parte do aparecimento insidioso da doença, e não apenas a 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde. 

O grau de incapacidade foi também avaliado durante a triagem clínica como 

medida indireta da precocidade do diagnóstico, e 427 dos 600 casos recém

diagnosticados foram classificados como não apresentando nenhum grau de 

incapacidade (Grau 0), enquanto para 22,9% (134/600) e 6,6% (39/600) foram 

atribuídos Grau 1 e Grau 2, respectivamente. É esperado que os percentuais de 

incapacidade se reduzam à medida que os casos sejam diagnosticados mais 

precocemente, uma vez que a instalação das deformidades é lenta. (Noordeen & 

Bravo, 1986; Trindade & Nemes, 1992). Em interessante estudo populacional na 

República do Malaui, o índice de incapacidade caiu de 20% para 10%, quando a 
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investigação foi realizada na demada espontânea ou em inquérito populacional 

(Ponnighaus et ai., 1990). 

A distribuição dos casos de hanseníase, de acordo com a definição de formas 

multibacilares (MB), paucibacilares (PB) e prováveis (PR) está apresentada na 

Tabela 5.1-3. A média de idade é superior a 30 anos nos três subgrupos estudados, 

não havendo diferença estatísticamente significante intra e intergrupos (F,2,597>= 1,9 

p > 0,05). Considerando-se as formas PB e MB, a proporção de indivíduos com 

baciloscopia negativa no grupo de menores de 15 anos foi de 82% (41/50), enquanto 

nos maiores de 15 anos correspondeu a 60% (270/449) da casuística. Indivíduos do 

sexo masculino constituíram 73,9% dos MB, enquanto entre PB a proporção foi de 

35,7% (x2 =68,4 p <0,001). Casos PR apresentaram menor diferença percentual de 

distribuição entre os sexos, sexo masculino (47,5 %) e sexo feminino (52,5 %). A 

Figura 5.1-2 apresenta a pirâmide dos casos de hanseníase por sexo e idade, 

evidenciando a maior proporção de indivíduos do sexo masculino entre os MB. A 

distribuição percentual dos casos com baciloscopia positiva segundo idade e sexo, 

com os respectivos limites de 95% de confiança, estão apresentados na 

Figura. 5.1-3. Indivíduos do sexo masculino apresentaram maior proporção de 

exames baciloscópicos positivos nas faixas etárias de 30-39 e 40-49 anos, diferença 

estatisticamente significante (Figura 5.1-3). Houve, portanto, uma nítida 

predominância de formas multibacilares (MB) entre os pacientes do sexo masculino. 

A predominância do sexo masculino entre formas multibacilares de 

hanseníase é consistente com os dados da literatura (Rao, et ai., 1969; Fine, 1982; 

Ulrich et ai., 1993; Lombardi, 1993). Se a diferença observada na "incidência" e 

forma clínica entre sexo reflete diferenças na exposição, na suscetibilidade, na 

gravidade da doença não parece bem determinado. Diferenciais entre sexo na 

prevalência de infecção na população e na morbi-mortalidade são fenômenos 

encontrados com freqüência na epidemiologia de outras doenças infecciosas 

(Andrade et ai., 1992; Barreto & Andrade, 1994). Tem sido sugerido que a relativa 

proteção para as formas clínicas mais graves (multibacilares) entre indivíduos do 
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sexo feminino, após a puberdade, pode ser explicada pelo aumento de estrógenos 

e outros níveis de hormônios, uma vez que esta diferença de proporção de formas 

clínicas não é observada em crianças (Ulrich et al., 1993). 

Embora aspectos referentes à definição dos casos, para estudos de caso

controle, sejam discutidos no item 5.5, vale ressaltar, aqui, que a definição de 

casos, no presente estudo, utilizando-se do exame complementar para conferir maior 

especificidade aos casos MB e PB, possibilitou estabelecer, de forma clara, a 

associação de formas clínicas e a variável sexo. Homens apresentaram estimativas 

de risco 5,1 vezes maior (IC 95% 3,4-7,8) de terem baciloscopia positiva. Ao 

contrário, para as formas prováveis, aproximadamente metade dos indivíduos foram 

do sexo feminino, indicando proporções semelhantes entre sexo em oposição às 

formas PB e MB (Tabela 5.1-3). Em nosso meio, estudos descritivos com dados de 

registro, ou descrição de casuística, apresentam razão de 1: 1 para o sexo masculino 

e feminino, porém, sem levar em consideração as formas clínicas (Albuquerque et 

al., 1989; Quaresma et al., 1989; Cestari et al., 1989; Andrade, 1990). Análise 

global de casos de registro por formas clínicas e por sexo pode mascarar a 

associação levando-se a conclusão geral de riscos semelhantes de adoecimento e 

evolução da hanseníase. 

A Figura 5.1-4 indica que aproximadamente 75% das formas multibacilares 

(MB) apresentam índice baciloscópico maior que 2,0. Dezenove casos seriam 

excluídos se o ponto de corte escolhido para definição de casos MB fosse o índice 

baciloscópico maior que 1 ,0. 

Chama a atenção que· 43,6% dos casos prováveis tenham apresentado 

contactantes domiciliares, enquanto para os casos confirmados MB e PB essa 

proporção não ultrapassa 30% do total. Desta forma, a diferença de proporção de 

contactantes entre casos PB e PR, é estatísticamente significante (x2 =6,3 p < 0,01), 

bem como entre MB e PR (x2 =6,8 p<0,01) sugerindo valorização de história de 
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antecedentes de contato prévio com pacientes de hanseníase no diagnóstico de um 

caso novo. 

A duração dos sintomas em meses apresenta uma mediana de 12 meses para 

todos os indivíduos, com amplitude da variação entre O a 420 meses. A amplitude 

inter-quartílica , quartil-3 (Q3) menos quartil-1 (Q1), é de 20 meses para as formas 

MB e PB, e, 30 meses para as PR, indicando que 50% desta distribuição 

encontram-se dentro dos valores acima mencionados. A análise exploratória desta 

variável está apresentada na Figura 5.1-5. Os valores extremos das observações 

estão representados acima da cerca interna superior do gráfico-caixa. Uma analogia 

entre a distribuição empírica resultante da duração dos sintomas e a distribuição 

normal possibilita interpretar os valores extremos como taxas de difícil ocorrência 

por localizarem-se em zonas de rejeição ou de baixa probabilidade. Para as 

categorias de hanseníase MB, PB e PR o índice de assimetria é superior a zero, 

respectivamente com valores de 3,9; 3,8 e 3,5, indicando que a distribuição dos 

dados é positivamente desviada e que o pressuposto de normalidade não é aplicável. 

A medida de achatamento ou curtose, que leva em conta o tamanho da amostra, 

denota que o desvio é importante, devendo ser corrigido através de transformações 

matemáticas para utilização dos dados (MB=19,4; PB=21,7 e PR=15,0). 

Metodologicamente, os casos recém-diagnosticados estudados apresentam 

como limitante serem constituídos por subgrupo populacional oriundo da demanda 

espontânea de ambulatório (Henneckens & Buring, 1987). No entanto, em 

hanseníase, a utilização dos serviços de saúde para captação dos casos é justificável, 

e talvez a única alternativa, devido à relativa baixa freqüência desta doença na 

comunidade, o que inviabiliza a seleção de casos através de triagem populacional, 

pelo grande tamanho de amostra que seria necessário para este tipo de estudo. Em 

contrapartida, a condução do estudo em áreas urbanas apresenta como vantagem o 

maior acesso da população aos serviços de saúde, possibilitando um menor intervalo 

de tempo entre o aparecimento dos sintomas, procura dos serviços de saúde, 

suspeição e caracterização do caso de hanseníase. A distribuição espacial dos casos 
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e às características de utilização do serviços de saúde estão descritas nos itens 5. 2 

e 5.3. 
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Tabela 5.1-1 
Distribuição dos 600 casos de hanseníase por idade, sexo, exame 
baciloscópico, contactantes domiciliares e duração dos sintomas. 

a 

b 

Característica 

Faixa Etária 
< 15 anos 
~ 15 anos 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

Exame Baciloscópico 
Positivo 
Negativo 

Contactantes Intra/extra Domiciliaresa 
Não 
Sim 

Duração dos Sintomasb (anos) 
=::;1 
2-3 
~4 

mediana - meses 
amplitude de variação 

1 caso sem informação 
12 casos sem informação. 

Casos de Hanseníase 
N2 % 

59 9,8 
541 90,2 

302 50,3 
298 49,7 

188 31,3 
412 68,7 

410 68,4 
189 31,6 

414 70,4 
96 16,3 
78 13,3 

12 
o- 420 
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Tabela 5.1-2 
Distribuição dos 600 casos de hanseníase segundo idade e tipo de contactantes. 

Característica 

Contactante 
Sim 
Não 

Número de Contactantes Domiciliares 
o 
1 
~2 

Tipo de Contactanteb 
Único 

Mãe ou Pai 
Irmão 
Avó/Tio/Primo 
Filho 
Cônjuge 
Não parente 

Múltiplo 
Pais/Irmãos 
A vós/Tios/Sobrinhos 
Cônjuge/Filho 
Pai/Filho 
Não parente 

a 1 registro sem informação 

Idade (anos) 

< 15 ~ 15 
Nº % Nº % 

36 61,0 153 28,3 
23 39,0 387 71,5 

x2=26,3 p<O,OOJ 

26 44,1 397 73,4 
28 47,5 121 22,4 

5 8,5 23 4,3 

r=I9,7 p<O,OOJ gl(l) 

15 53,6 
3 10,7 

10 35,7 

2 40,0 
3 60,0 

39 
42 
11 
14 
12 
3 

11 
3 
7 
1 
1 

32,2 
34,7 
9,1 

11,6 
9,9 
2,5 

47,8 
13,0 
30,4 
4,3 
4,3 

b 3 casos menores de 15 anos e 9 casos maiores de 15 anos referem contato extra
domiciliar 
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Figura 5.1-1 
Percentual de casos de hanseníase de acordo com o grau de parentesco do 
contactante para distintos grupos de idade. 

45.5% 

< 15 anos 

HmJ Pai ou mãe 

EJ Avô I tio/ primo 

I:B'.J + de I parente 

D Irmão 

;:::: 15 anos 

1221 Cônjuge 

t5;d Filho 

~ Outros 
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Tabela 5.1-3 
Distribuição dos 600 casos de hanseníase segundo tipo, sexo, idade, 
domiciliares e duração dos sintomas. 

Tipo de Hanseníase 

Característica Multibacilares 
(188) 

N2 % 

Faixa etáriaa 
< 15 anos 9 4,8 

;:::: 15 anos 179 95,2 

média de idade (anos) 36,4 
desvio-padrão 16,4 

Sexo 
Feminino 49 26,1 
Masculino 139 73,9 

Contactante lntra/extra 
domiciliar 

Não 133 71 1b 
' 

Sim 54 28,9 

Duração dos Sintomasd 
:::; 1 ano 132 70,2 
2- 3 anos 36 19,1 
;:::: 4 anos 18 9,7 

mediana 12 
intervalo semi-interquartflico 20 

a Análise de Variância F<2•597) = 1,9 p > 0,05 
b NS ao nível de 0,05; 1 caso multibacilar sem informação 
b versus c (p < 0,01) 

Paucibacilares 
(311) 

N2 % 

41 13,2 
270 86,8 

33,1 
16,7 

200 64,3 
111 35,7 

220 70 7b 
' 91 29,3 

223 73,1 
45 14,8 
37 12,1 

12 
20 

pág. 56 

contactantes 

Prováveis 
(101) 

N2 % 

9 8,9 
92 91' 1 

34,0 
16,1 

53 52,5 
48 47,5 

57 56,4c 
44 43,6 

59 58,1 
15 14,9 
23 23,7 

12 
30 

d 2 casos multibacilares, 6 casos paucibacilares e 4 casos prováveis sem informação 
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Figura 5.1-2 
Pirâmide popu,lacional dos casos de hanseníase por sexo, faixa etária e 
categorias de definição de casos. 

Feminino Idade Masculino 
(anos) 

~60 

50-59 

40-49 

30-39 

20-29 

10-19 

0-91 
80 60 40 20 o o 20 40 

Número de casos 

60 80 

• Multibacilar 111 Paucibacilar D Casos prováveis 
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Figura 5.1-3 
Percentagem de casos de hanseníase e respectivos limites de 95% de confiança com 
baciloscopia positiva segundo idade e sexo. 

80 

60 
% Baciloscopia 

Positiva 

40 

20 

o 

0-9 

I 
I I 

10-19 20-29 30-39 40-49 

Idade 

O Masculino 

+ Feminino 

50-59. :<!. 60 
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Figura 5.1-4 
Percentuais de índices baciloscópicos e pontos de corte para definição de caso 
multibacilar (l'vffi) 

% 
35 

30 

25 Ponto de corte 

20 t ! 
15 

10 

5 

o 
0,1-1,0 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 >5,0 

Índice baciloscópico 

N=19 N=21 
~-·· .. ·->• -<················>- MB 

~ casos multibacilares com índice baciloscópico < 2,0 

Excluidos casos com baciloscopia negativa (Paucibacilares) 
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Figura 5.1-5 
Distribuição de Ramos e Folhas e Gráficos de Caixas para a variável meses de 
duração dos sintomas. 

A - Formas multibacilares 

Meses 

Rarros e Folhas 

250+* 

* 

* 
130+* 

* 
* 
** 
** 
************ 

10+******************************************** 
----+----+----+----+----+----+----+----+----
* pode representar até 3 registros 

2 casos multibacilares sem informação 

B - Formas paucibacilares 

Meses 

Rarros e Folhas 

250+* 

* 

130+* 

. 

* 
* 
*** 
*** 
********* 

10+********************************************* 
----+----+----+----+----+----+----+----+----+ 
* pode representar até 5 registros 

6 casos paucibacilares sem informação 

# Gráfico - caixa 

1 * 

1 * 

1 * 
3 * 
1 * 
1 * 
5 o 
5 I 

36 +-----+ 
132 *--+--* 

# Gráfico - Caixa 

1 * 

1 * 

3 * 
2 * 
3 o 

13 o 
14 I 
45 +-----+ 

223 *--+--* 
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Figura 5.1-5 (Continuação) 
Distribuição de Ramos e Folhas e Gráficos de Caixas para a variável meses de 
duração dos sintomas. 

C - Formas prováveis 

Meses 

Ramos e Folhas 

430+* 

290+ 
* 

** 
* . 

150+* 

. 

* 
* 
* 
**** 
** 
******** 

10+****************************** 
----+----+----+----+----+----+ 

* pode representar até 9 registros 

4 casos prováveis sem informação 

# 

1 

1 

3 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
3 

15 
60 

Gráfico - Caixa 

* 

* 

* 
* 
* o 
o 
o 

I 
+--+--+ 
*-----* 
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5.2 Distribuição espacial e características migratórias dos casos 

O coeficiente global de detecção de hanseníase para a área de estudo foi de 

48,2 por 100 000 hab., indicando que a\região é de alta endemicidade e semelhante 

à estatística oficial para o Estado de Goiás (Ministério da Saúde, 1994c). A área 

de estudo apresenta coeficiente de detecção aproximadamente 10 vezes maior ao de 

5 por 100 000 hab., estimado para o período de eliminação da hanseníase em 

situações operacionais de completa cobertura pela PQT (Feenstra, 1994). No 

entanto, indicadores calculados para grandes áreas representam a média de 

ocorrência de casos de recém-diagnosticados hanseníase na região, e taxas estimadas 

para menor nível de agregação espacial podem fornecer uma idéia mais detalhada 

de distribuição intra-urbana da hanseníase. 

No presente estudo, 9 dos 64 distritos apresentaram população inferior a 

2000 hab., com 2 casos de hanseníase. Estes distritos foram excluídos da análise no 

intuito de diminuir a instabilidade das taxas de detecção calculadas por distrito 

urbano, conforme apresentado na Figura 5.2-1. Assim, os 55 distritos urbanos da 

cidade de Goiânia e os 3 municípios contíguos do aglomerado (Aparecida de 

Goiânia, Trindade e Senador Canedo) foram analisados de acordo com as taxas de 

detecção de casos de hanseníase recém-diagnosticados por 100 000 hab., através de 

análise exploratória de dados em gráfico-caixa e os correspondentes diagramas de 

ramos e folhas (Figura 5.2-2). O limite mínimo de população de 10 000 hab. tem 

sido recomendado para o cálculo de coeficientes e utilizado em estudos de 

diferenciais regionais de mortalidade por Estado e municípios (Hoover et al., 1975; 

Hoover & Fraumeni Jr, 1975; Matos et al., 1990; Boschi, et al., 1991). No 

entanto, esta recomendação parece indadequada para áreas intra-urbanas. Para a 

cidade de Goiânia os 64 distritos foram considerados uma opção adequada para 

desagregação espacial urbana em recente estudo ecológico sobre a distribuição da 

hanseníase na cidade (Martelli et al., 1995a). O distrito, como unidade espacial, 

possibilita o uso de dados demográficos dos setores censitários (n=845) e delimita 

sub-regiões homogêneas do ponto de vista sócio-econômico estabelecido pelo órgão 
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de planejamento municipal. Em contraste, há 340 bairros na cidade, cujos limites 

geográficos não se sobrepõem aos setores censitários, inviabilizando o cálculo de 

taxas por falta do denominador populacional. Estatísticas agregadas por grandes· 

áreas têm reduzida possibilidade de discriminar de maneira mais acurada localidades 

de risco e aglomerados de eventos mórbidos. 

De forma geral, as questões relativas à geografia médica e suas inúmeras 

outras denominações referentes ao estudo da distribuição espacial dos eventos de 

saúde são dificultadas pela inexistência de dados localizatórios, e limites arbitrários 

das unidades de estudo, freqüentemente escolhidos por conveniência de existência 

de áreas administrativas previamente delimitadas (King, 1979; Meade, 1986; Gesler, 

1986). 

A mediana da série das taxas globais de detecção de casos de hanseníase por 

distrito foi de 40,5 por 100 000 hab., sendo que 50% desta distribuição encontra-se 

entre os valores de 29 a 69 por 100 0000 hab., representado na Figura 5.2-2 pelo 

desenho de uma caixa. Os valores extremos são considerados taxas de difícil 

ocorrência por localizarem-se em zonas de rejeição ou de baixa probabilidade. 

Assim taxas globais superiores a 120 casos por 100 000 hab. até 186 casos por 

100 000 hab. são considerados valores extremos, com 3 distritos urbanos nesta 

categoria, representados na Figura 5.2-2 pela letra "o" de "outliers". Valores 

considerados extremos máximos para as taxas de 239 e 262 por 100 000 hab., 

foram representados na mesma figura por um asterisco (*). 

Os mapas 5.2-1 e 5.2-2 apresentam total de casos por distritos e mapas 

temáticos com estratos de alta, média e baixa endemicidade estabelecidos pela 

representação gráfica do diagrama de ramos e folhas. Vale ressaltar que estes mapas 

não possibilitam estabelecer a provável fonte geográfica de aquisição da infecção, 

devido ao longo período de latência da hanseníase que pode alcançar vários anos. 

Esta defasagem temporal do local de detecção do caso e da respectiva infecção será 

melhor abordada na parte referente à migração. 
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A representação em ramos e folhas das taxas de detecção de casos em 

menores de 15 anos indica que a freqüência de não ocorrência de casos menores de 

15 anos é maior do que a freqüência de sua ocorrência. O valor mais freqüente da 

distribuição, moda, é zero (0), sendo a mediana também de O casos, com o · 

intervalo inter-quartílico (Q1-Q3) de O a 24 casos menores de 15 anos por 100 000 

hab. dentre os 58 distritos urbanos da cidade de Goiânia. As taxas extremas 

máximas apresentam valores de 111 e 199 casos por 100 000 hab. para o distrito 

de número 48 e o município de Senador Canedo, áreas contíguas. Para os maiores 

de 14 anos a mediana das taxas gerais de detecção de casos foi de 61 casos por 100 

000 hab., variando de O a 363 casos por 100 000 hab. Os mapas 5. 2-3 e 5. 2-4 

mostram a distribuição do número absoluto de casos em menores de 15 anos e de 

áreas de risco conforme as taxas discriminadas pelos quartis do diagrama de ramos 

e folhas. De forma geral, as dificuldades sobre a potencial fonte de aquisição podem 

ser minimizadas pela distribuição espacial nestas faixas de menor idade, já que 

possibilitam identificar exposições mais recentes e estes casos tendem a apresentar 

menor mobilidade, quando comparados com os casos adultos. 

Com a metodologia de análise exploratória para as taxas globais, 10 

distritos podem ser agrupados como representando 25% das menores taxas de 

detecção (Q1), 12 estariam acima do limite superior, permitindo avaliar os 

diferencias intra-urbanos de hanseníase e possibilitando a implementação de medidas 

de controle direcionadas para áreas de maior risco. Houve superposição das 

localidades com taxas de detecção extremas em menores de 15 anos com as de 

maiores taxas gerais da periferia leste da cidade. Esta observação corrobora a 

utilidade desta metodologia para se estabelecerem áreas de risco, uma vez que casos 

em menores de 15 anos são sinalizadores de áreas com alta transmissão da infecção 

(Bechelli & Dominguez, 1966; Bechelli et ai., 1973; Fine, 1982). 

Esta abordagem mais pormenorizada dos eventos de saúde, por meio de 

diagrama de ramos e folhas, permite visualizar, através do ordenamento dos 

coeficientes de detecção de casos, as áreas intra-urbanas de maior incidência de 
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casos. Possibilita, desta forma, identificar as localidades geradoras do maior 

número de casos recém-diagnosticados, isto é, os bolsões intra e periurbano, 

permitindo direcionar a investigação ,nestes "estratos-alvos" através de um maior· 

detalhamento das características epidemiológicas e operacionais locais. As 

estatísticas agregadas tendem a mascarar o fenômeno das desigualdades intra

urbanas (King, 1979; Phillips, 1993). A heterogeneidade da distribuição espacial 

dos casos de hanseníase deste estudo exemplifica a coexistência de diferentes 

cenários epidemiológicos dentro de uma mesma área de conurbação urbana, cujos 

indicadores agregados, de carácter global, delimitavam apenas uma única região de 

alta endemicidade. Esta distribuição desigual da hanseníase dificulta os cálculos dos 

coeficientes de prevalência e de detecção, uma vez que apenas o subgrupo da 

população exposta ao risco de se infectar deve ser incluída no denominador dos 

coeficientes acima citados (Feenstra, 1994). 

Quando se aplica os parâmetros de alta, média e baixa endemicidade 

(Ministério da Saúde, 1994c) para as localidades estudadas, 89% (52/58) destas 

seriam consideradas de alta e média endemicidade, e apenas 5 estariam na faixa de 

baixa endemicidade. Embora estes indicadores possam ser adequados para 

comparação entre macrorregiões ou interpaíses, apresentam restrições em seu uso 

em áreas intra-urbanas, particularmente pela dificuldade na discriminação dos riscos 

diferenciais de adoecer entre as localidades. Esta exploração das propriedades 

latentes das séries estatísticas parece-nos bastante oportuna, particularmente por não 

existir hipótese pré-estabelecida para distribuição dos casos de hanseníase em área 

urbana que possibilite utilizar metodologias estatísticas clássicas. 

A ocorrência e a distribuição de muitas doenças infecciosas e parasitárias 

têm-se alterado em conseqüência da urbanização, migração interna e mudanças 

econômicas (Zicker et al., 1989; Mott et al., 1990; Barreto, 1991, PAHO, 1994). 

A urbanização da hanseníase tem sido reconhecida, enquanto problema de saúde 

pública, em diversos documentos oficiais e publicações de anos recentes (WHO, 

1988; Andrade, 1993; Andrade et al., 1994; Martelli et al., 1995a). A periferização 
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das populações e aumento dos diferenciais intra-urbanos dos eventos de morbi

mortalidade, particularmente . no contexto subdesenvolvido, são fenômenos 

significativos, porém, de mais difícil quantificação (Phillips, 1993). 

Em controvertido artigo sobre o descréscimo da hanseníase com a 

urbanização em países da Europa, Hunter & Thomas (1984) levantam a hipótese de 

existência de interferência cruzada com a tuberculose, e exemplifica essa tese com 

dados de populações da África. Na América Latina, embora, a urbanização seja um 

fenômeno populacional expressivo nas últimas décadas, o declínio da endemicidade 

tem sido enfocado em decorrência da implantação da PQT. De fato, a introdução 

da PQT tem sido considerada o maior avanço recente do controle da hanseníase, 

com reduções drásticas nas taxas de prevalência pelo encurtamento do período de 

prevalência, pela diminuição do tempo de tratamento. No entanto, os coeficientes 

de prevalência de hanseníase utilizados para monitorar o descenso refletem o 

componente tempo de duração do tratamento e não necessariamente a transmissão 

da infecção (Smith, 1992a; Fine, 1992a; Noordeen et ai., 1992; Feenstra, 1994). 

Diversos estudos sobre análise de série temporal em hanseníase para países 

e regiões foram publicados, utilizando-se dos registros dos programas de controle 

(Lombardi, 1989; Motta & Zuniga, 1990; Noordeen et ai., 1992). Encontra-se bem 

estabelecido que a distribuição geográfica da hanseníase não é uniforme, com alguns 

grupos mais expostos, isto é, com maior risco de aquisição da infecção que outros. 

A correlação entre hanseníase e áreas de baixo nível sócio-econômico tem sido 

amplamente reconhecida (Zuniga, 1982; Ulrich et ai., 1993). No entanto, a 

comparabilidade dos resultados obtidos pelo presente estudo fica prejudicada, uma 

vez que o único trabalho recente sobre hanseníase em área urbana refere-se a um 

estudo caso-controle para avaliar fatores de risco, mostrando a distribuição dos 

casos de hanseníase entre diferentes setores censitários de um município de alta 

endemicidade do Rio de Janeiro (Andrade, 1990; Andrade et ai., 1994). 
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A necessidade de diretrizes específicas em áreas urbanas foi recentemente 

abordado por Andrade (1993) como questão crucial para os gerentes do programa 

de controle, citando, entre as dificuldades operacionais encontradas para o controle· 

da hanseníase, a mobilidade populacional na cidade do Rio de Janeiro. A migração 

inter-regiões e a caracterização das subpopulações metropolitanas são fenômenos 

bastante explorados (Taschner & Bógos, 1986; Rocha & Villela, 1990), o mesmo 

não ocorrendo com a mobilidade espacial intra-urbana (Smolka, 1992). Esse último 

autor, ao tempo que reconhece a importância e a carência de pesquisas sobre a 

mobilidade espacial intra-urbana em nosso meio, estabelece, através de matrizes de 

fluxo migratório, as características da estratificação social em relação à segregação 

residencial do espaço para a área urbana do Rio de Janeiro. 

Em nosso estudo, a matriz do fluxo de migração intra-urbana para os últimos 

10 anos foi construída como modelo para se avaliar a mobilidade espacial neste 

período (Tabela 5.2-1). As células em diagonal representam os membros estáveis 

de cada grande área de planejamento urbano neste período. O índice de mobilidade 

espacial foi de 33%, indicando que em uma década aproximadamente um terço dos 

casos deslocou-se geograficamente entre as grandes áreas de planejamento urbano 

da cidade. Convém ressaltar que o número de mudanças de domicílio desta 

população pode estar subestimado, uma vez que estão computadas apenas as 

mudanças de domicílios que ultrapassam os limites geográficos das grandes áreas 

de planejamento. Pela distribuição dos elementos na matriz fica evidente que o fluxo 

migratório foi em direção às áreas periféricas da cidade. Assim, as células da parte 

superior da matriz congregam aproximadamente 80% dos migrantes intra-urbanos. 

Esta característica de migração centro-periferia pode também ser confirmada através 

do saldo migratório maior de 10% para os municípios do entorno da capital (área 

VIII). O deslocamento intra-urbano dos casos observados parece não refletir 

migração diferencial ou ainda segregação social causado pela doença, uma vez que 

os casos eram recém- diagnosticados, e os índices de mobilidade espacial bem como 

a direção do fluxo migratório obtidos são semelhantes aos descritos para a 

população em geral de algumas capitais brasileiras (Rocha & Villela, 1990). 
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Este fluxo migratório intra-urbano traz à tona a questão do local de 

residência atual e o local · de exposição. Esta dificuldade ocorre também para 

doenças relacionadas a riscos ambientais, havendo defasagem de superposição dos 

mapas de risco construídos com' endereço da residência atual e o local fonte de 

exposição. Para doenças transmissíveis esta dificuldade de se estabelecer a sequência 

de infecção em uma série de casos, casos índices, e seus respectivos casos 

secundários impossibilita determinar a cadeia de transmissão e a rota de dispersão 

através da análise espacial. 

Nesta abordagem limitou-se a avaliar as características da distribuição e 

mobilidade intra-urbana dos casos como fatores potencialmente complicadores na 

identificação de risco ambientais e familiares em doença de longo período de 

incubação para subsidiar as discussões metodológicas relativas à captação de casos 

e dinâmica de transmissão da hanseníase. A distribuição espacial dos casos, bem 

como a mobilidade intra-urbana detectada, apresentam, obviamente implicações na 

identificação dos aglomerados intra-urbanos, na aderência dos pacientes ao 

tratamento, no delineamento das intervenções com longos períodos de seguimento, 

nos sistemas de vigilância de hanseníase, no planejamento dos serviços de saúde, 

e ainda os aspectos de segregação social em decorrência do estigma, entre outras 

conseqüências. Estes últimos tópicos, embora de grande interesse em saúde 

pública, não são objeto do presente estudo. 
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Figura 5.2-1 
Distribuição da população de Goiânia por regiõesa e casos de hanseníase 

População Regiões Casos 

< 2 000 I 9 2 

2 000 1- 10 000 I 19 65 

10 000 1-20 000 -1 14 126 

20 000 1- 30 000 l 13 110 

30 000 1- 40 000 I 5 88 

40 000 1- 50 000 I 5 86 

~50 000 o 2 122 

Total 67 599 

a regiões representam os 64 distritos urbanos da capital e os 3 municípios do entorno 
(Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo) 
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Figura 5.2-2 
Distribuição de Ramos e Folhas e Gráficos de Caixas para taxas de hanseníase por 
100 000 habitantes em Distritos urbanos de Goiânia. 

A -Taxa Global 

Ramos e Folhas # Gráfico - Caixa 

26 2 1 * 
24 
22 9 1 * 
20 
18 46 2 o 
16 
14 2 1 o 
12 
10 1569 4 

8 5 1 
6 239925 6 +-----+ 
4 01225699133447 14 *--+--* 
2 006690000022455557 18 +-----+ 
o 0000061244 10 I 

----+----+----+----+ 
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Figura 5.2-2 (Continuação) 
Distribuição de Ramos e Folhas e Gráficos de Caixas para taxas de hanseníase por 
100 000 habitantes em Distritos urbanos de Goiânia. 

B -Taxa em menores de 15 anos 

Ramos e Folhas 

19 9 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
111 
10 

9 
8 
7 
6 o 
5 5 
4 444 
3 
2 14556889 
1 1235678 
o 000000000000000000000000000000000067 

----+----+----+----+----+----+----+-

C - Taxa em maiores de 14 anos 

Ramos e Folhas 

36 3 
34 
32 
30 
28 14 
26 9 
24 
22 
20 o 
18 
16 1 
14 08 
12 
10 0158 

8 1612 
6 11223479125578 
4 045556913334 
2 11348023 
o 00000979 

----+----+----+----+ 

# 

1 

2 
1 

1 

1 
2 

4 
4 

14 
12 

8 
8 

# 

1 

1 

1 
1 
3 

8 
7 

36 

Gráfico - Caixa 

* 

* 

+-----+ 
l__~ _ _l 

Gráfico - Caixa 

* 

* 
* 

o 

+-----+ 
*--+--* 
I I 
+-----+ 

I 
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Tabela 5. 2-1 
Distribuição dos fluxos de migração intra-urbana dos casos de hanseníase em áreas 
administrativas do município de Goiânia e municípios do aglomerado, nos últimos 
10 anos. 

DESTINOb 

O RI GEMa I II III IV V VI/VII VIII Total 

I 49 10 6 3 10 3 15 
II 10 107 12 2 12 10 21 
III 2 1 30 3 4 7 
IV 1 5 2 18 2 3 7 
v 4 2 1 83 1 19 
VI/VII 1 1 1 1 3 28 5 
VIII 2 1 2 88 

Total 63 130 53 25 114 51 162 

a Origem- local da primeira residência no município de Goiânia e aglomerado. 
b Destino - local de moradia atual no município de Goiânia e aglomerado. 
Área I - (Centro Expandido). Distritos 1-7, 9-11, 51. 

96 
174 
47 
38 

110 
40 
93 

598 

Área 11 - (Coroa Central). Distritos 8, 12-17, 20, 43-45, 49, 50, 52-54, 59, 60. 
Área III - (Expansão Urbana Preferencial). Distritos 18, 19, 21-28, 30. 
Área IV - (Controle I). Distritos 31-34, 41. 
Área V - (Controle 11). Distritos 46-48, 55-58, 61. 
Área VI/VII - (Risco/Expansão Urbana Residual). Distritos 29, 35-40, 42, 62-64. 
Área VIII (Área Periurbana). Municípios do Aglomerado (Aparecida de Goiânia, 

Senador Canedo e Trindade). 
Números em itálico e sublinhados representam não-migrantes 
Índice de Mobilidade = 33% 
Saldo Migratório = 11 ,5% (relativo a área periurbana - VIII) 
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Mapa 5.2-2 
Taxas de Hanseníase por 100 000 hab. pelos distritos 
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5.3 Caracterização de casos e controles 

Neste tópico foram apresentadas comparações das principais características 

entre casos e controles seguidas dos resultados de prevalência dos marcadores · 

sorológicos do vírus B no item 5.4. Conforme revisão realizada no item 

Introdução, a falta de informações sobre as características sócio-demográficas 

representa um dos aspectos críticos mais importantes na interpretação dos estudos 

de associação entre hanseníase e infecção pelo VHB, Assim, parece-nos importante 

verificar a similaridade de casos e controles obtida pelo delineamento e, ao mesmo 

tempo, estabelecer quais as variáveis a serem incorporadas na avaliação da 

associação entre hanseníase e VHB. 

Local de residência - O local de residência dos 552 casos e 552 controles, 

de acordo com a área de abrangência das unidades de saúde, encontra-se na Tabela 

5.3-1. A distribuição percentual de casos e controles por unidade de saúde é 

idêntica, uma vez que corresponde ao emparelhamento de área de residência, 

conforme previsto no delineamento do estudo. Vale ressaltar que, apesar de os casos 

terem sido identificados e notificados por uma única unidade de saúde, (CSJB), 

menos de 10% deles habitavam na área de abrangência desta unidade. Esta 

centralização do atendimento ambulatorial revela, ainda, a persistência de uma 

estrutura vertical do Programa de Controle de Hanseníase, na área urbana de 

Goiânia. 

Sexo e idade - De forma geral, sexo e idade são importantes fatores 

constitucionais considerados variáveis de confusão nos estudos de caso-controle 

(Breslow & Day, 1980; Datta, 1993). A idade tem sido reconhecida como um fator 

de risco para hanseníase (Bechelli et al. 1973; Fine, 1982) e, também, para 

aquisição da infecção pelo VHB (Edmunds et al., 1993). Indivíduos do sexo 

masculino apresentam-se associados com a forma multibacilar de hanseníase (Rao 

et al., 1969; Ulrich et al., 1993). Parece existir também maior incidência de 
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hepatite B entre homens, em conseqüência da maior exposição vira! (Shapiro & 

Margolis, 1990; Robinson, 1990). 

As freqüências de distribuições das variáveis sexo e faixa etária estão 

apresentadas na Tabela 5.3-2. A média de idade foi de 33,7 (dp= 14,6) e 33,4 

(dp=15,5) para os casos e controles, diferença estatisticamente não significante. 

Ambos os grupos apresentaram iguais distribuições nas faixas etárias de < 15 anos 

(N =52) e ~15 anos (N =500). Não se observou diferença na proporção do sexo 

masculino e feminino entre os participantes. 

As variáveis sexo e idade foram também avaliadas para as categorias de 

multibacilares (MB), paucibacilares (PB) e prováveis (PR), comparando-as aos 

controles (Tabelas 5.3-3 e 5.3-4). Convém ressaltar que, neste tipo de análise, essas 

categorias de casos utilizadas foram apresentadas em escala n~minal e não em escala 

ordinal, como se estivessem agrupadas em formas leves, moderadas e graves. 

Assim, as notações de multibacilar (1), paucibacilar (2), provável (3) e controle (O) 

serviram apenas para mostrar os cálculos das estimativas de risco e não 

correspondem a um gradiente de gravidade da doença. Não houve associação entre 

as formas de hanseníase (multibacilares, paucibacilares e prováveis) e controles em 

relação à idade (Tabela 5.3-3). Fica evidente na Tabela 5.3-4 que casos 

paucibacilares estiveram positivamente associados a pacientes do sexo feminino 

(OR=1,7 IC95% 1,3-2,3), enquanto formas multibacilares apresentaram-se 

negativamente associadas ao sexo feminino (OR=0,3 IC95% 0,2-0,5). Desta forma, 

indivíduos masculinos apresentaram maior risco de serem multibacilares em 

oposição a uma relativa proteção do sexo feminino, confirmando as evidências 

epidemiológicas da análise descritiva do item 5 .1. 

Cicatriz vacinal de BCG - A proporção de indivíduos "não vacinados" entre 

casos, isto é, sem cicatriz vacina! de BCG, foi de 81 ,5% versus 61,2% entre 

controles, diferença estatisticamente significante (Tabela 5.3-2). Em análise 

univariada, indivíduos sem cicatriz vacina! de BCG apresentaram uma estimativa 
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de risco 5,9 vezes maior (IC 95% 3,3-10,0) de serem casos multibacilares, quando 

comparados aos controles, enquanto a estimativa de risco para o grupo paucibacilar 

foi de 2,0 (IC 95% 1,5-2,8). Para os casos multibacilares o odds ratio ajustado por 

idade e sexo implicou em aumento de mais de 1 O%. no odds ratio bruto, com 

ampliação do intervalo de confiança. Sexo foi a variável que mais alterou esta 

estimativa (0R=6,2 IC95% 3,6-10,6). A vacina BCG apresentou graus diferentes 

de proteção em relação às formas multibacilares e paucibacilares, estatisticamente 

significantes pela não interseção dos intervalos de confiança dos dois grupos. 

Estes resultados foram semelhantes aos encontrados em estudo de caso

controle também realizado em Goiânia por Rodrigues et al. (1992), embora a 

avaliação do efeito protetor da vacina BCG na hanseníase não seja objeto do 

presente estudo. Estudos sobre a eficácia I efetividade da vacina BCG contra 

hanseníase têm mostrado proteção à hanseníase, embora com resultados 

controversos em diferentes partes do mundo (Muliyil et al., 1991; Fine, 1992b; 

Convit et al., 1992; Bertolli, 1994). De acordo com McGlynn et al. (1985) a 

infecção pelo M. Tuberculosis teria alguma ação sobre a replicação do vírus B, 

sugerindo uma possível interação biológica entre os dois organismos. Em 

conseqüência, a vacina BCG poderia prevenir a infecção viral. Levando-se em conta 

estas evidências epidemiológicas, a presença de cicatriz vacinal de BCG foi 

explorada, enquanto variável de confusão. 

Estado nutricional - No presente estudo, as similaridades entre casos e 

controles em relação ao estado nutricional foram avaliadas, uma vez que, no 

contexto mundial, a desnutrição é considerada uma das principais causas de 

alteração da imunidade celular (Tramont, 1990; Shetty et ai., 1994). A proporção 

de desnutridos entre os casos foi de 5,7% e de 4,7% nos controles, incluindo-se 

desnutridos de Grau I, Grau II e Grau III. Esta diferença percentual entre casos e 

controles em relação ao estado nutricional não é estatisticamente significante 

(x2 =0,3 p=0,6) (Tabela 5.3-2). 
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Optou-se por comparar os índices nutricionais em adultos uma vez que 

indivíduos acima de 18 anos correspondem a 80,7% (89111104) dos participantes 

do estudo. Em atualizações recentes sobre nutrição, o índice de massa corporal 

(IMC) foi considerado, de forma isolada, o método ideal para avaliação nutricional, 

na medida que reflete as conseqüências sociais, físicas e econômicas do déficit 

nutricional dos adultos em uma comunidade (Ferro-Luzzi, et al., 1992; Shetty et al., 

1994). 

A maioria dos estudos sobre nutrição em hanseníase refere-se a avaliações 

antropométricas na infância. Variações na prevalência de hanseníase entre 35 

localidades do Sul da Índia foram comparadas com indicadores sócio-econômicos 

e condições nutricionais, encontrando-se significante correlação entre a prevalência 

da doença e o estado nutricional de crianças de 1-4 anos (Sommerfelt et al., 1985). 

Em outro estudo, medidas antropométricas em crianças e cálculos do Índice de 

Quetelet foram avaliados nos pacientes "lepromatosos" em nível populacional. Os 

autores concluíram que deficiências nutricionais moderadas estavam associados à 

pobreza e à baixa ingestão de alimentos e não à doença (Rao et al., 1986). Foste r 

(1988) em extensa revisão sobre o tema, observou uma lacuna de dados confiáveis 

sobre o efeito da nutrição em hanseníase. 

Em relação à infecção pelo VHB, a imunossupressão, em conseqüência da 

desnutrição, pode estar associada mais freqüentemente à persistência de 

antigenemia, quando comparado com indivíduos imunologicamente normais 

(Robinson, 1993). 

Indicadores sócio-econômicos - De acordo com a literatura, baixas condições 

sócio-econômicas são consideradas como fator de risco para a hanseníase (Fine, 

1982; Ponnighaus et al., 1994b). Tem sido relatado que indivíduos vivendo em 

condições sócio-econômicas desfavoráveis são mais expostos ao vírus da hepatite B 

(London & Blumberg, 1985; Shapiro & Margolis, 1990). 
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A Tabela 5. 3-6 compara alguns indicadores de condição sócio-econômica entre 

casos e controles. Quanto à escolaridade, 12,0% dos casos e 11,8% dos controles 

não concluíram um ano completo de escola e os maiores percentuais de escolaridade 

foram encontrados na faixa de 1' a 4 anos de educação formal. A renda avaliada em 

salários mínimos à época da entrevista, também apresentou distribuição semelhante 

entre casos e controles, com menores percentuais para controles na categoria de um 

salário mínimo. No entanto, esta diferença não .é estatísticamente significante 

conforme correção de Bonferroni (a=0,0025) estipulada para este conjunto de 

dados. Destaca-se a alta proporção dos participantes que referiram ser proprietários 

da moradia atual. No entanto, a maior proporção de casa própria no grupo controle 

também não alcançou o nível de significância. Casos e controles não diferiram em 

relação ao número de moradores por casa e número de pessoas por cômodo. 

Em relação às atividades de trabalho, cerca de 50% dos participantes adultos 

referiram estar engajados em algum tipo de trabalho remunerado (Tabela 5.3-7). 

Destes, 60% puderam ser incluídos em três Grupos de Ocupação de acordo com a 

classificação do Ministério do Trabalho (1993): 

a) Grupo 3 - Trabalhadores de Serviços Administrativos e Trabalhadores 
Assemelhados (agentes administrativos de serviços públicos e 
privados, secretários, datilógrafos, caixas e trabalhadores 
assemelhados); 

b) Grupo 5 - Trabalhadores de Serviços de Turismo, Hospedagem, Serventia, 
Higiene e Embelezamento, Segurança e trabalhadores assemelhados; 

c) Grupo 9 - Trabalhadores de Fabricação de Produtos de Borracha e Plástico 
(pintores, carpinteiros, trabalhadores da construção civil e 
trabalhadores assemelhados, condutores de veículos, trabalhadores 
braçais não qualificados em outras epígrafes). 

Estas características de inserção no mercado de trabalho, além de refletir as 

principais atividades desenvolvidas por indivíduos de baixa renda na cidade de 

Goiânia (IPLAN, 1992a), indicam que os pacientes hansenianos não diferem do 

grupo controle em relação à ocupação no momento do diagnóstico. 
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Os aspectos relativos à mobilidade espacial estão apresentados na 

Tabela 5.3-8. Menos de 20% dos participantes, casos e controles, eram naturais do 

município de Goiânia, enquanto cerca de 50% referiram ser naturais de outros 

municípios do Estado. O total de participantes que não relataram procedência rural 

foi de 301 (54,5%) para casos e 342 (62,0%) para controles, incluindo-se os não 

migrantes e migrantes urbanos-urbanos. Entre os casos, a proporção de migrantes 

rurais-urbanos foi de 45,5% enquanto nos controles 38,0%, diferença 

estatisticamente não significante ao nível estipulado (x2 =5,9 p=O,Ol). A 

permanência em anos no aglomerado urbano de Goiânia foi semelhante nos dois 

grupos, bem como o tempo de residência na moradia atual. O deslocamento de 

indivíduos dos municípios vizinhos para a capital por motivo de trabalho, migração 

pendular, foi de 16,4% para os casos e de 20,4% para os controles, diferença não 

significante (x2 = 1,3 p=0,3). 

No presente estudo verificou-se a composição de migrantes e a procedência 

rural/urbana entre casos e controles, considerando-se que: (i) migrantes poderiam 

constituir uma parcela mais pobre da população e, portanto, poderiam apresentar 

maiores prevalências de hanseníase e de marcadores virais e/ou (ii) distribuição 

desigual entre casos e controles na proporção de migrantes poderia explicar, de 

forma alternativa, a associação entre hanseníase e infecção pelo VHB. Este último 

pressuposto é particularmente importante, devido à diversidade da distribuição 

regional da hanseníase, conforme apresentada no ítem 5.2. Da mesma forma, em 

relação ao VHB, existe variação na prevalência de infecção no cenário 

epidemiológico brasileiro (Bensabath et al., 1987). Recentemente, a influência da 

migração e da procedência rural na prevalência de marcadores sorológicos do vírus 

da hepatite B foi enfatizada (Passos et al., 1993a; Passos et al., 1993b). 

A interpretação dos resultados referentes às características sócio-econômicas 

dos participantes deve levar em conta as medidas utilizadas e o contexto social 

particular vivenciado pelos diferentes subgrupos populacionais estudados. Algumas 

reflexões sobre o uso destes indicadores em epidemiologia foram revistos por 
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Liberatos et ai., (1988). Segundo estes autores, o grau de escolaridade em número 

de anos constitui, para indivíduos adultos, informação mais precisa e fidedigna do 

que ocupação ou renda, pois, apresenta nítida relação com as condições sociais 

aliadas à facilidade de coleta de dados. Em relação à ocupação, há uma certa 

instabilidade no dado, uma vez que representa a situação de momento. 

No presente estudo, os casos de hanseníase foram recém-diagnosticados, o 

que impossibita que as variáveis medidas correspondam a um possível descenso 

social ocasionado pela doença, "social downgrade". Correspondem, sim, a 

condições de vida anteriores ao aparecimento da doença, representando exposição 

e não decorrência do evento. Parece improvável que a direção da associação entre 

pobreza e doença esteja invertida pela característica de definição de caso adotada 

no estudo. Poder-se-ia conjecturar sobre alterações nas condições sócio-econômicas 

para os contactantes de casos, em decorrência da doença prévia de seus familiares. 

Este fenômeno não foi observado nos resultados, uma vez que as principais 

características sócio-econômicas são semelhantes entre os grupos. As características 

de poucos anos de escolaridade e rendimento indicaram baixo nível sócio-econômico 

de toda a população de estudo, contrapondo-se à elevada proporção de indivíduos 

com casa própria (Tabela 5. 3-6). Estes dados podem parecer, à primeira vista, 

inconsistentes, no entanto, o parcelamento desordenado do solo urbano, a 

legalização de invasões e, em menor escala, a implementação de mutirões para 

construção de moradia na periferia urbana, adotados como medida social na última 

década, através de política governamental, parecem explicar esta particularidade 

regional (IPLAN, 1992a). 

Em alguns estudos, as condições sócio-econômicas e fatores de risco 

associados à doença são avaliados através do tipo de construção da casa, bem como 

da existência de equipamentos e serviços disponíveis (Ponnighaus et al., 1994b, 

Bertolli, 1994). No presente estudo, optou-se pela não investigação de variáveis 

referentes à qualidade da moradia, uma vez que a entrevista foi realizada na unidade 
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de .saúde, impossibilitando a inspeção das condições da habitação in loco pelos 

entrevistadores. 

Utilização dos serviços de saúde - Quanto à utilização dos serviços de saúde, 

foram observadas diferenças entre os grupos de casos e controles (Tabela 5. 3-9). 

A totalidade dos controles foi procedente da demanda espontânea dos ambulatórios, 

contrastando com a menor proporção dos casos de hanseníase. Assim 65,8% dos 

casos foram encaminhados por outros serviços de saúde e várias hipóteses não 

excludentes podem ser levantadas: (i) existência de altos índices de suspeição clínica 

de hanseníase pela rede básica; (ii) baixa capacidade de diagnóstico e de tratamento 

das unidades de saúde; (iii) centralização de recursos diagnósticos e terapêuticos. 

Estes achados parecem condizentes com os resultados encontrados de maior 

proporção de consultas nos últimos 6 meses para os casos, quando comparados aos 

controles (x2 = 43,8 p <O, 001 gl = 1). A demora no diagnóstico da hanseníase parece 

refletir componentes operacionais dos serviços de saúde, o nível de conhecimento 

da doença pelos profissionais de saúde e o tempo dispendido pelos indivíduos após 

a percepção dos sintomas para comparecer aos serviços de saúde. 

O relato de hospitalização nos últimos 5 anos foi de 24,3% e 13,1% para 

casos e controles respectivamente, diferença estatisticamente significante (x2 = 22,8 

p <0,001). A hospitalização e o isolamento asilar têm sido reconhecidos como um 

fator de risco para infecção pelo VHB (Shapiro & Margolis, 1990). Em pacientes 

hansenianos da forma virchowiana, institucionalizados, verificaram-se prevalências 

maiores de marcadores sorológicos ao VHB, quando comparadas com pacientes de 

mesma forma clínica tratados em ambulatório (Rosa et al., 1992). No presente 

estudo, embora os casos fossem pacientes recém-diagnosticados, a comparação da 

hospitalização entre casos e controles mostrou uma associação positiva entre esta 

variável e pacientes com hanseníase. Desta forma, a escolha de casos e de controles 

em ambulatórios não possibitou excluir a hospitalização prévia como uma potencial 

variável de confusão na associação estudada. Outros fatores de risco associados à 
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hepatite B, como uso de injeções, drogas e prática sexual estiveram distribuídos de 

forma semelhante entre casos e controles. 

Em resumo, os resultados deste estudo mostraram que casos e controles se 

equipararam do ponto de vista sócio-econômico, indicando que o emparelhamento 

realizado por área de abrangência das unidades de saúde parece ter assegurado 

semelhança quanto aos aspectos sócio-econômicos entre os grupos estudados. Sexo 

e cicatriz vacina! de BCG estiveram associados com os diferentes tipos de 

hanseníase, quando comparados ao grupo controle. Interessante ressaltar que, 

embora seja esperado que indivíduos com baixas condições sócio-econômicas 

apresentem também baixa probabilidade de serem vacinados (Fine, 1992b), o 

emparelhamento por residência não tornou casos e controles comparáveis do ponto 

de vista vacina!, reforçando as evidências de um efeito protetor da vacina BCG na 

hanseníase. A maior proporção de hospitalização dos casos comparado aos controles 

indicou, que o emparelhamento por local de residência no delineamento do estudo, 

não eliminou completamente as diferenças entre os grupos. Assim, na análise de 

dados dos resultados referentes à associação entre hanseníase e infecção pelo VHB, 

foram levadas em consideração as seguintes variáveis: sexo, idade, cicatriz vacina! 

de BCG e hospitalização prévia. 
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Tabela 5.3-1 
Distribuição dos casos e controles segundo área de abrangência da unidade de 
saúde e local de residência. 

Casos Controles 
Característica (552) (552) 

Nº % Nº % 

Residência na Abrangência 
Unidades de Saúde 

CSJB 54 9,8 54 9,8 
CAIS Jardim Novo Mundo 108 19,6 108 19,6 
CIAMS Novo Horizonte 38 6,9 38 6,9 
CIAMS Urias Magalhães 50 9,1 50 9,1 
CAIS do Dergo 115 20,8 115 20,8 
CAIS Cândido de Moraes 31 5,6 31 5,6 
CIAMS Pedro Ludovico 156 28,2 156 28,2 
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Tabela 5.3-2 
Caràcterísticas de casos e controles em relação à idade, sexo, cicatriz vacina! de 
BCG e índice de massa corporal. · 

Característica 

Idade (anos)" 
média 
desvio-padrão 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

Cicatriz Vacinal de BCGb 
Sim 
Não 

Índice de Massa Corporalc 
Normal 
Desnutrição 

Grau I 
Grau 11 
Grau 111 

média 
desvio-padrão 

a Teste t=0,31 p=0,7 
b 5 casos e 49 controle sem informação 

Casos 
(552) 

N!! % 

33,7 
14,6 

276 50,0 
276 50,0 

102 18,5 
445 81,5 

398 94,3 

18 4,3 
4 0,9 
2 0,5 

23,5 
4,2 

Controles 
(552) 

N!! % 

33,4 
15,5 

283 51,3 
269 48,7 

195 38,8 
308 61,2 

447 95,3 

14 3,0 
6 1,3 
2 0,4 

23,6 
3,9 

c Índice de massa corporal = kg I m2
, calculado para participantes com idade superior 

a 17 anos. Teste t = 0,36 p = 0,7 
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Tabela 5.3-3 
Odds ratio (OR) e intervalo de 95% de confiança (I C 95%) para 
formas multibacilares, paucibacilares e casos prováveis de 
hanseníase por faixa etária. 

Idade (anos) ORa (IC 95%) 

Categoria < 15 ~15 

Controle (O) 37 515 1 

Multibacilar (1) 8 166 1,4 (0,7-3,3) 

Paucibacilar (2) 27 256 0,7 (0,4-1,1) 

Provável (3) 5 90 1,3 (0,5-3,4) 

a Odds ratio não ajustado 

fTl. _ 16 6 x3 7 _
1 4 'I' {l,o)- Bx515 - f 

fTl. _ 256x37 _
0 7 

'1' {2 f 0 l- 27x515- f 

fTl. _ 9 Ox37 _
1 3 '1' {J,ol- 5x515- ' 



5. Resultados e Discussão pág. 89 

Tabela 5.3-4 
Odds ratio (OR) e intervalo de 95% de confiança (IC 95%) para 
formas multibacilares, paucibacilares e casos prováveis de 
hanseníase por sexo. 

Sexo ORa (IC 95%) 

Categoria Masc. F em. 

Controle (O) 269 283 1 

M ul tibacilar (1) 129 45 0,3 (0,2-0,5) 

Paucibacilar (2) 101 182 1,7 (1,3-2,3) 

Provável (3) 46 49 1,0 (0,6-1,5) 

a Odds ratio não ajustado 

~ _ 45x269 _
0 3 'I' (l,O)- 129x283- I 

~ - 182x269 -1 7 
'I' (2 ,0)- 101x283- I 

.~ - 49x269 -1 o 
"'(J,ol- 46x283- 1 
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Tabela 5.3-5 
Odds ratio (OR) e intervalo de 95% de confiança (IC 95%) para formas 
multibacilares, paucibacilares e casos prováveis de hanseníase em relação à 
presença de cicatriz vacina! de BCG. 

Cicatriz BCG OR• (IC 95%) ORb (IC 95 %) 

Categoria Não Sim 

Controlec (O) 308 195 1 1 

Multibacilarc (1) 156 17 5,9 (3,3-10,0) 6,6 (3,7-11' 1) 

Paucibacilarc (2) 213 66 2,0 (1,5-2,8) 2,1 (1,5-3,0) 

Provável (3) 76 19 2,5 (1,5-4,3) 2,5 (1,5-4,3) 

• Odds ratio não ajustado 
b Odds ratio ajustado por sexo, e faixa etária ( < 15 e ;;:::15 anos) 
c 49 controles, 1 caso multibacilar e 4 casos paucibacilares sem informação 

1fl. = 156x195 =5 8 
'1' (t,ol 17 x308 ' 

1fl. _ 213xl95 _
2 0 

'1' <2 ,o>- 66x308 - 1 

1fl. _ 76x195 _
2 5 '1' (J,o)- 19x308- 1 
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Tabela 5. 3-6 
Características sócio-econômicas dos casos e controles. 

Característica 

Escolaridade (anos) 
Nenhuma 
1 - 4 
~5 

Rendimento Familiar (salários mínimos)a 
~1 
2-5 
~ 

média 
desvio-padrão 

Casa Própriab 
Sim 
Não 

Número de Moradores por Casa 

média 
desvio-padrão 

Número de Pessoas por Cômodoc 
<1 
1- <2 
~2 

média 
desvio-padrão 

a 12 casos e 2 controles sem informação 
b 1 caso sem informação 
c 1 caso sem informação 

Casos 
(552) 

Nº % 

66 12,0 
346 62,7 
140 25,3 

71 13,1 
352 63,8 
117 22,1 

4,2 
5,4 

367 66,6 
184 33,4 

4,6 
1,9 

267 48,5 
240 43,5 

44 18,0 

1,6 
0,7 

pág. 91 

Controles 
(552) 

Nº % 

65 11,8 
330 59,8 
157 28,4 

45 8,1 
373 67,6 
132 23,9 

4,0 
3,6 

400 72,5 
152 27,5 

4,4 
1,9 

278 49,9 
251 44,5 
53 9,6 

1,7 
0,7 
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Tabela 5.3-7 
Distribuição de casos e controles segundo características sócio-econômicas. 

Casos Controles 
Característica (540) (547) 

N2 % N2 % 

Trabalho Atual" 
Remunerado 299 54,3 276 50,5 
Dona de casa 117 21,7 117 21,4 
Estudante 70 13,0 75 13,7 
Desempregado 38 7,0 28 5,1 
Aposentado/sem atividade 16 3,0 51 9,3 

Grupos de Ocupaçãoh 
Grupo 1 - Profissões Científicas 30 10,0 24 8,7 
Grupo 3 - Serviços Administrativos 61 20,4 47 17,0 
Grupo 4 - Trabalhadores do Comércio 36 12,0 32 11,6 
Grupo 5 - Trabalhadores de Serviço 63 21,1 63 22,8 
Grupo 6 - Agropecuária 13 4,3 5 1,8 
Grupo 7 - Produção Industrial 16 5,4 23 8,3 
Grupo 8 -Trabalhadores do Couro 14 4,7 18 6,5 
Grupo 9 - Trabalhadores da Borracha 63 21,1 64 23,2 

• Incluídos casos e controles maiores de 18 anos. 11 casos e 3 controles informaram 
afastamento temporário do trabalho por doenças e 1 caso sem informação 

h Grupos de Ocupação conforme Código Brasileiro de Ocupação, Ministério do 
Trabalho, 1991. 3 casos sem informação. Incluídos participantes com trabalho 
remunerado. 
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Tabela 5. 3-8 
Indicadores de mobilidade espacial dos casos e controles. 

Indicador 

Naturalidade 
Município de Goiânia 
Outros municípios Estado de Goiás 
Outros Estados 

MigranteS11 

Não Migrante 
Rural-urbano 

Duração da residência no AGLUGb 
(anos) 

< 1 ano 
1 - 5 
6- 10 
11 - 15 
;::: 16 

média 
desvio-padrão 

Tempo de Residência na Moradiac 
(anos) 

< 1 
1 - 3 
4-6 
> 6 

média 
desvio-padrão 

Migração Pendulard 
Não 
Sim 

a x2 = 6,0 p =0,015 
b AGLUG - Aglomerado Urbano de Goiânia 
c 1 controle sem informação. Teste t p =0,02 

Casos 
(552) 

N2 % 

100 18,1 
284 51,5 
168 30,4 

301 54,5 
251 45,5 

32 5,8 
131 23,7 
91 16,5 

107 19,4 
191 34,6 

14,7 
10,3 

50 9,1 
140 25,4 
107 19,4 
255 46,2 

8,7 
8,3 

250 83,6 
49 16,4 

Controles 
(552) 

N2 % 

96 17,4 
238 43,1 
218 39,5 

342 62,0 
210 38,0 

18 3,3 
143 25,9 
90 16,3 
88 15,9 

213 38,6 

14,9 
10,9 

31 5,6 
145 26,8 
93 16,9 

282 51,2 

10,0 
9,4 

219 79,6 
56 20,4 

d Correspondente aos casos (N =299) e controles (N =276) com trabalho atual 
remunerado 
1 controle sem informação do local de trabalho 
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Tabela 5.3-9 
IndiCadores de utilização dos serviços de saúde, uso de injeção, drogas e prática 
sexuàl dos casos e controles. 

Casos 
Indicador (552) 

N2 % 

Tipo de Demanda 
Encaminhamento 363 65,8 
Espontânea 
Contactante de paciente 

Número de Consultas nos Últimos 6 Mesesa 
Nenhuma 
1 
2 
:;::3 

média 
desvio-padrão 

Hospitalização nos Últimos 5 Anosb 
Não 
Sim 

Uso de Injeçõesc 
Raramente 
Freqüentemente 

Usuário de Droga Recreativa 
Não 
Sim 

Prática Sexuald 
Heterosexual 
Homosexual/B isexual 

a 2 casos e 3 controles sem informação. Teste t p <0,01 
b 1 controle sem informação. )(2 = 28,8 p<O,OOOl 
c X2 = 3,7 p=0,05 

79 14,3 
110 19,9 

128 23,3 
187 34,0 
104 18,9 
131 23,8 

1,9 
2,5 

418 75,7 
134 24,3 

462 83,7 
90 16,3 

543 98,4 
9 1,8 

478 99,0 
5 1,0 

Controles 
(552) 

N2 % 

552 100,0 

224 40,8 
138 25,1 
103 18,8 
84 15,3 

1,3 
1,6 

479 86,9 
72 13,1 

436 79,0 
116 21,0 

549 99,5 
3 0,5 

488 100,0 

d 52 casos e 52 controles menores de 15 anos, 17 casos e 12 controles sem informação 
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5.4 · Associação da infecção pelo vírus da hepatite B entre casos e controles 

Entre as particularidades dos estudos de caso-controle em doenças · 

infecciosas destacam-se: (i) novos casos surgem em decorrência dos casos antigos, 

isto é, a incidência depende da prevalência da doença, condição conhecida como 

dependência de eventos (Giesecke, 1994); (ii) os grupos estudados precisam ser 

comparáveis quanto à exposição ao agente infeccioso específico (Halloran & 

Struchiner, 1991). Estes requisitos de dependência dos eventos e de similaridade da 

exposição ao agente infeccioso entre casos e controles representam alguns dos 

desafios a serem transpostos no delineamento de estudos de caso-controle. 

Neste estudo, os casos e os controles foram comparados quanto à 

prevalência de soropositividade ao anti-HBc, marcador de exposição ao VHB, 

enquanto condição necessária para a ocorrência da persistência do antígeno viral. 

É esperado que indivíduos expostos ao vírus tenham capacidade de produzir 

anticorpos (anti-HBc), constituindo marcador sorológico de infecção viral de longa 

duração. De forma simplificada, a evolução desta infecção viral na população está 

na dependência de fatores biológicos individuais, podendo resultar em produção de 

anticorpos protetores ou em persistência do antígeno viral (Hoofnagle, 1981; 

Anderson & May, 1991). 

Neste tópico foram apresentados, numa primeira etapa, os resultados 

referentes ao anti-HBc obtidos em análise univariada e multivariada, para verificar 

a associação entre os subgrupos da doença e dos controles, quanto à exposição ao 

vírus da hepatite B. Em seguida, a resposta humoral protetora e a persistência do 

antígeno de superfície da hepatite B foram apresentadas. 

Marcador anti-HBc - A Tabela 5.4-1 apresenta a proporção dos marcadores 

sorológicos do vírus da hepatite B (VHB) para casos e controles. Entre. os 

participantes do estudo, 18,1% dos casos e 19,6% dos controles foram soropositivos 

ao anti-HBc, diferença estatísticamente não significante. Estes resultados indicam 
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que casos e controles apresentaram prevalências similares de infecção vira! e, 

portanto, igual oportunidade de terem sido expostos ao VHB. 

O anti-HBc foi detectado' enquanto marcador sorológico único em 7,6% dos 

pacientes hansenianos e 8,0% dos controles. Em estudos populacionais, a proporção 

de indivíduos infectados com marcador único varia de 3% a 5%, podendo este 

intervalo ser interpretado como período de janela imunológica (Hoofnagle, 1981). 

Em alguns subgrupos populacionais, como usuários de droga, este marcador, de 

forma isolada, tem sido detectado de 10,7% a 35,1% (Levine et ai., 1994). A inter

pretação do anti-HBc, na ausência de outro marcador do VHB, é complexa. É 

possível, também, que este perfil indique um portador "silencioso", com produção 

de AgHBs não passível de detecção pelos testes sorológicos usuais (Robinson, 1990; 

Levine et al., 1994). De forma geral, resultados falso-positivos de testes utilizados 

com finalidade de triagem populacional, podem ocorrer na dependência da 

prevalência da infecção na população (Galen & Gambino, 1975). 

Os resultados de prevalência de. anti-HBc do presente estudo foram 

semelhantes aos obtidos em triagem sorológica de pacientes da forma virchowiana, 

procedentes de ambulatório da rede pública de Goiânia (Rosa et al., 1992). Como 

esperado, a prevalência de anti-HBc nos pacientes institucionalizados, colônia de 

hansenianos, foi pelo menos 3 vezes maior que a do grupo de ambulatório, 

respectivamente 56,1% e 18,1% pela técnica de radioimunoensaio (RIA), 

sinalizando maior exposição vira! nos primeiros. A comparabilidade do estudo 

anterior com o atual, fica prejudicada, uma vez que aquela investigação se restringiu 

à forma virchowiana. 

No presente estudo, foi realizada uma análise univariada para as formas 

MB, PB e PR, comparado-se a prevalência da variável de exposição - positividade 

ao anti-HBc - entre estes subgrupos de casos e os controles (Tabela 5.4-2). Foram 

seguidas as mesmas notações do item 5.3, no intuito de facilitar a apresentação dos 

cálculos das estimativas de risco. Casos multibacilares apresentaram odds ratio de 
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1,3 (IC95% 0,9-2,0). Do mesmo modo, para casos paucibacilares e prováveis, os 

intervalos de 95% de confiança também incluíram a unidade, indicando ausência de 

associação entre o marcador anti-HBc e os subgrupos de casos e os controles. 

Alguns estudos da associação entre hanseníase e VHB compararam os 

marcadores entre os dois subgrupos da doença, isto é, pacientes "lepromatosos" 

versus tuberculóides, na ausência de um grupo controle (Papaevangelou et ai., 1972; 

Goireina et ai., 1972; Shwe & Zuckerman, 1972; Zyngier et ai., 1979; Ottati & 

Candeias, 1979). Nesta abordagem, resultados de odds ratio diferentes da unidade 

não permitem concluir se o fator sob estudo está associado a um aumento de risco 

em um grupo, ou ao decréscimo de risco no grupo considerado como controle. Este 

aspecto metodológico, em relação à estratégia de análise em diferentes subgrupos 

de casos, foi abordado por Liang & Steward (1987), reforçando a inadequação da 

comparação entre os subgrupos de· casos. 

Considerando-se que a análise das características entre casos e controles do 

item 5.3 apontou como potenciais variáveis de confusão sexo, idade, hospitalização 

prévia e cicatriz vacina! de BCG, as prevalências de exposição viral, de acordo com 

as formas de hanseníase, não devem ser interpretadas somente à luz de análise 

univariada. Desta forma, casos e controles foram estratificados por estas variáveis, 

conforme apresentado nas Tabelas 5.4-3 a 5.4-5. 

Para os multibacilares, os cálculos das estimativas de risco ajustadas pela 

técnica de Mantel & Haenszel (1959) mostraram pequena alteração do odds ratio, 

quando comparada à estimativa de risco não ajustada (Tabelas 5.4-3). Os valores 

dos odds ratios ajustados para cada uma das formas paucibacilar e provável não se 

alteraram (Tabela 5.4-4 e 5.4-5). Este tipo de análise estratificada constituiu uma 

etapa preliminar na exploração dos dados uma vez que esta estratégia não possibilita 

avaliar o efeito das variáveis de confusão, de forma simultânea, o que foi realizado 

através da análise multivariada. 
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Os resultados do modelo de regressão logística, incorporando a variável de 

resposta politômica, encontram-se na Tabela 5 .4-6. Os odds ratios para as formas 

multibacilares foram de 0,9 ,(IC95% 0,7-1,3); 1,0 (IC95% 0,7-1,3) para as 

paucibacilares e 1,1 (IC95% 0,8-1 ,5) para as formas prováveis. Estes resultados 

indicam que, mesmo após controlar para as potenciais variáveis de confusão, o 

marcador de infecção (anti-HBc) não esteve associado aos diferentes tipos de 

hanseníase, reforçando que pacientes MB, PB e PR e os controles apresentaram 

prevalências semelhantes de infecção ao VHB. Nenhuma interação foi observada 

entre a variável de exposição e idade e/ou sexo, não havendo evidência estatística 

de uma modificação de efeito. 

As variáveis incluídas no modelo de regressão logística, os respectivos 

coeficientes de regressão e odds ratio encontram-se apresentados na Tabela 5.4-7. 

Para esta análise, os casos MB (N = 173) foram comparados aos controles (N =552), 

obtendo-se odds ratio de 1 ,O (IC95% 0,2-4,3). Casos PB (N =278) e PR (N =93) 

apresentaram OR=0,5 (IC95% 0,1-2,2) e de 0,4 (IC95% 0,03-2,7), 

respectivamente. Estes resultados indicam ausência de associação entre hanseníase 

e infecção pelo VHB em concordância com a análise de regressão logística 

politômica. 

Embora as conclusões sejam semelhantes com a aplicação de ambos os 

modelos multivariados, a regressão log~stica com variável binária apresentou menor 

precisão, mostrada pela maior amplitude dos intervalos de confiança. De fato, a 

vantagem do modelo de regressão logística politômica, ao invés dos métodos 

convencionais, consiste em usar toda a informação disponível de forma simultânea, 

aumentando o poder estatístico da amostra (Armstrong & Sloan, 1989). 

Adicionalmente, a técnica de regressão logística politômica apresenta como 

vantagem não só a avaliação das diferenças entre fator de risco e subgrupos da 

doença, mas a relação entre um subgrupo e outro (Dubin & Paternack, 1986). 
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O único estudo de caso-controle que utilizou análise multivariada para lidar 

com as variáveis de confusão foi o realizado em Papua, Nova Guiné por Serjeantson 

& Woodfield (1978). O marcador anti-HBc não foi avaliado e mais de um terço dos 

participantes apresentaram evidências sorológicas de anti-HBs e ou AgHBs, 

sinalizando a área como de alta transmissibilidade ao VHB, diferente do cenário 

epidemiológico da presente investigação. 

Os resultados deste estudo contrastam com a investigação de caso-controle 

realizado na Grécia por Papaioannou et ai. ( 1986). Esses autores concluíram que 

os pacientes hansenianos, independente da forma, apresentaram maior risco para 

aquisição da infecção pelo VHB. No entanto, convém ressaltar que os casos e 

respectivos controles foram selecionados em hospitais e em ambulatórios, sem 

menção do tempo de permanência de hospitalização. 

Marcador anti-HBs - As proporções de indivíduos imunes foram semelhantes para 

ambos os grupos, 9,2% dos casos e 10,2% dos controles com o marcador anti-HBs 

(Tabela 5.4-1). Assim, neste estudo, o grupo controle apresentou prevalência de 

anti-HBs semelhante a primodoadores de sangue da mesma cidade (10,9%), 

utilizando-se a mesma técnica soro lógica (Martelli et ai., 1990). 

Conforme especificado no item Metodologia, os testes para detecção do anti

HBs, após triagem em série com o anti-HBc, devem ser interpretados como 

decorrentes da infecção viral, uma vez que a vacina contra hepatite B não é 

administrada de forma universal em nosso meio. A Tabela 5.4-8 mostra que as 

formas multibacilar, paucibacilar e provável de hanseníase não estiveram associadas 

à soropositividade ao marcador anti-HBs, indicando que a capacidade de produzir 

resposta protetora à infecção foi semelhante entre os subgrupos de casos e controles. 

Os índices de Elisa, para o marcador anti-HBs, estão apresentados no 

diagrama de dispersão para as formas multibacilar (MB), paucibacilar (PB) e 

controle (CT), possibilitando visualizar, os níveis de anticorpos protetores ao VHB. 
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Não houve diferença estatísticamente significante entre os grupos estudados aferida 

pelo teste de Kruskal-Wallis (Figura 5.4-1). Estes resultados reforçam as evidências 

obtidas pela análise dos marcadores enquanto variável dicotômica, mostrando 

também que a capacidade de produção de anticorpos em pacientes hansenianos de 

forma multibacilar não se encontra comprometida. 

A maioria dos estudos do final da década de 70 e década de 80, incluíram, 

além do AgHBs, o marcador anti-HBs (Saha & Dutta, 1977; Sher et al., 1977; 

Chiron et al., 1978a; Chiron et al., 1978b; Fakunle & Whittle, 1981; Ree & 

Talonu, 1981). A comparação entre os percentuais de indivíduos portadores com os 

marcadores sorológicos de exposição e imunidade estão apresentados a seguir. 

Estado de portador viral - Foram positivos ao marcador AgHBs 1,3% dos casos e 

1,4% dos controles. Todos os portadores apresentaram idade superior a 17 anos e 

a relação entre masculinos e femininos foi de 1 ,8. Entre os 7 pacientes hansenianos 

portadores, 3 eram multibacilares, 2 paucibacilares e 2 prováveis. As prevalências 

de portadores ao VHB foram semelhantes às encontradas para a cidade de Goiânia 

em primodoadores de sangue (Martelli et al., 1991) e compatíveis com áreas de 

baixa a média endemicidade da infecção pelo VHB. 

Estudos conduzidos em diferentes regiões apresentaram mais de 8% de 

portadores nos controles (Chiron et al., 1978a; Nu ti et al., 1979; Serjeantson & 

Woodfield, 1978), indicando áreas de alta endemicidade para o vírus B. Nestas 

circunstâncias, a transmissão vira! ocorreria precocemente durante a infância 

(Shapiro & Margolis, 1990). Há dificuldades na interpretação dos resultados neste 

contexto porque a idade de aquisição da infecção ao VHB se constituiria no 

principal determinante do estado de portador (Beasley, 1988; Robinson, 1990). 

Edmunds et al. (1993) confirmaram que a idade precoce no momento da infecção 

vira! determina o estado de portador, através de meta-análise das investigações 

populacionais conduzidas em países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Por este 

motivo, a nosso ver, a idade de aquisição da infecção se constitui numa variável 



5. Resultados e Discussão pág. 101 

modificadora de efeito, e não uma variável de confusão passível de ajuste na análise 

de dados. 

Na maioria dos estudos, a associação entre hanseníase e hepatite B foi 

avaliada em situações de sobreposição de alta endemicidade para ambas as 

infecções/doença, conforme mencionado por Chiron et al. (1985). A área de estudo 

da presente investigação, a cidade de Goiânia, caracterizada como de baixa 

endemicidade para o VHB, indica que a aquisição da infecção ocorre principalmente 

em adultos, através de transmissão sexual (Porto et al. 1994). Entre adultos, a 

proporção de infectados pelo VHB que evolui para estado de portador tem sido 

considerada muitas vezes inferior à observada na infância. O risco de se tornar um 

portador parece ser semelhante tanto em pacientes com quadro agudo quanto nos 

indivíduos com infecção subclínica (Edmunds et al., 1993). 

Embora a idade de aquisição da hanseníase também se constitua em 

importante variável a ser considerada na avaliação da hanseníase e VHB, a ausência 

de um marcador de infecção ao M. leprae e o seu longo período de incubação 

permitem apenas especular sobre o papel da idade da aquisição desta infecção. 

Embora a hepatite B também seja considerada de longo período de incubação entre 

as hepatites virais, de 30 a 180 dias, a escala de tempo do período de incubação na 

hanseníase parece variar de 2 a 15 anos para as diferentes formas clínicas (Fine, 

1982; Robinson, 1990). 

Esquematicamente, estabelecer a associação entre duas doenças/infecções 

significa compreender os compartimentos em nível populacional, de suscetíveis, 

infectados/ portadores e imunes e como estas interações biológicas poderiam alterar 

o curso de cada uma das afecções em termos de gravidade e prognóstico (Anderson 

& May, 1990). Em outras palavras, trata-se de investigar em que momento, dentro 

da dinâmica de propagação das infecções, esta interação biológica pode ocorrer e 

quais os possíveis desdobramentos em termos de prognóstico e de eficiência da 

transmissão (Smith et al., 1988). 
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Estas considerações são particularmente importantes, porque a 

direcionalidade entre as variáveis de exposição e a de resposta não pode ser 

determinada neste tipo de delineamento. As prevalências dos marcadores sorológicos · 

da hepatite B - de infecção, de imunidade e de estado de portador - foram avaliadas 

como similares para as formas MB, PB e PR. Porém, não é possível estabelecer se 

formas de hanseníase constituem grupos de risco para estado de portador ou vice

versa. Limitações sobre a classificação de hanseníase, marcadores de infecção e 

simultaneidade das medidas de exposição e resposta em estudos de caso-controle 

encontram-se discutidas no item Considerações Metodológicas. 

Os cálculos dos índices de probabilidade de persistência de infecção (PPI), 

que levam em conta o número de portadores dividido pelo total dos marcadores 

positivos foram de 0,044 e 0,046 para o grupo de casos e controles, 

respectivamente. O PPI para as diferentes formas foi de 0,044 - MB; 0,032 - PB; 

0,071 -PR. Estes índices foram baixos, podendo ser interpretados como resposta 

imune-humoral adequada, com formação de anticorpos protetores ao VHB, 

indicando clearance do antígeno entre os diferentes subgrupos de casos e os 

controles. 

Esta característica de baixos PPI em subgrupos de casos e controles foi 

também encontrada no estudo de caso-controle de Papaioannou et al. (1986) para 

pacientes "lepromatosos", tuberculóides e controles, em concordância com os 

resultados deste estudo. Serjeantson & Woodfield (1975) obtiveram resultados 

divergentes, concluindo que o subgrupo dos "lepromatosos" apresentaram uma 

resposta imunológica deficiente, que não só os predispunha às formas mais graves 

de hanseníase, mas também diminuiria a capacidade de produção de anticorpos 

protetores. Outros estudos, para os quais foi possível calcular o índice de resposta 

humoral, mostraram resultados variáveis, e a comparação com o presente estudo 

fica dificultada, devido às diferenças na sensibilidade e especificidade das técnicas 

empregadas (Saha & Dutta, 1977; Sher et al., 1977; Ree & Talonu, 1981; Fakunle 

& Whittle, 1981; Chiron et al., 1985). Parece-nos sem objetivo comparar 
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exaustivamente os estudos da literatura com os dados obtidos. Isto porque, variações 

na prevalência de exposição ao VHB em diferentes grupos populacionais parecem 

refletir mais os diferentes critérios de seleção de participantes e a endemicidade ao 

VHB da região de estudo que propriamente a possibilidade de interação biológica 

entre hanseníase e VHB. 

Os resultados obtidos nesta investigação mostraram que: (i) os subgrupos 

de casos e controles apresentaram prevalências semelhantes dos marcadores de 

exposição, de imunidade e de estado de portador; (ii) houve capacidade similar entre 

casos e controles para produção de anticorpos protetores, avaliada através dos 

percentuais do marcador anti-HBs e quantitativamente através do Índice de Elisa e 

(iii) houve ainda baixa probabilidade de persistência da antigenemia mensurada pelo 

PPI. Em síntese, não houve evidências epidemiológicas de uma associação entre 

hanseníase e infecção pelo vírus da hepatite B, quando esta associação foi avaliada 

através de estudo de caso-controle, conduzido em área de baixa endemicidade ao 

VHB e alta endemicidade de hanseníase. 
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Tabela 5. 4-1 
Distribuição de marcadores sorológicos para a infecção pelo vírus da 
hepatite B entre casos e controles. 

Marcadores Casos Controles 
Soro lógicos (552) (552) 

N!! % N2 % 

ExposiÇãoa 
Anti-HBc (+) 100 18,1 108 19,6 

Imunidade h 

anti-HBs (+) 51 9,2 56 10,2 

Portadores 
AgHBs(+) 7 1,3 8 1,4 

a 7 casos limítrofes considerados positivos, 8 casos e 2 controles sem 
resultados sorológicos 

b 3 controles sem resultados sorológicos 

pág. 104 
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Tabela 5.4-2 
Oddsratio (OR) e intervalo de 95% de confiança (IC 95%) para formas 
multibacilares, paucibacilares e casos prováveis de hanseníase em 
relação ao marcador anti-HBc do vírus da hepatite B. 

Categoria 

Controles (O) 

Multibacilar (1) 

Paucibacilar (2) 

Provável (3) 

anti-HBc 

(-) (+) 

442 108 

131 42 

238 40 

75 18 

OR (IC 95%) 

1,3 (0,9-2,0) 

o,1 (0,4-t,oy 

1,0 (0,5-1,8) 

Registros sem resultados de anti-HBc: 2 controles, 1 multibacilar, 
5 paucibacilar e 2 prováveis 
a p = 0,07 

t1'l- _ 42x442 _
1 3 'f' (l,O)- 131x108- I 

t1'l- _ 40x442 _
0 7 

'I' (2 • 01 - 23Bx10B- I 

_ 1Bx442 _
1 'Ti(J,ol-75x108- ,O 
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Tabela 5.4-3 
Número de casos multibacilares associados ao marcador anti-HBc estratificados por 
idade, sexo, hospitalização e cicatriz de BCG, com os respectivos odds ratio (OR) e 
intervalo de 95% de confiança (IC 95%). 

Estratos de risco 
\ 

' Controles Multibacilares 
(552) (174) 

N2 N2 

Anti-HBca 

Idade (anos) 
< 15 (-) 35 7 

(+) 2 1 

~15 (-) 407 124 
(+) 106 41 

ORMH 1,3 (0,8-2,0) 
p = 0,6b 

Sexo 
Masculino (-) 205 94 

(+) 63 35 

Feminino (-) 237 37 
(+) 45 7 

ORMH 1,1 (0, 7-1,8) 
p = 0,7b 

Hospitalização c 

Não (-) 385 99 
(+) 92 23 

Sim (-) 56 32 
(+) 16 19 

ORMH 1,2 (0,8-1,9) 
p = 0,1b 

Cicatriz de BCG d 

Não (-) 233 114 
(+) 73 41 

Sim (-) 172 16 
(+) 23 1 

ORMH 1,1 (0,7-1, 7) 
p = 0,4b 

a Registros sem resultados de anti-HBc: 2 controles, 1 multibacilar 
b Teste Woolf de heterogeneidade entre estratos; 
c Hospitalização nos últimos 5 anos. 3 controles sem informação 
d 51 controles e 2 multibacilares sem informação. 

OR (IC 95%) 

2,5 (0,04-53,2) 

1,3 (0,8-1,9) 

1,2 (0,7-2,0) 

1,0 (0,3-2,5) 

1,0 (0,6-1,7) 

2,0 (0,9-5,0) 

1,1 (0,7-1,8) 

0,5 (0,01-3,3) 
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Tabela 5.4-4 
Número de casos paucibacilares associados ao marcador anti-HBc estratificados por 
idade, sexo, hospitalização e cicatriz de BCG, com os respectivos odds ratio (OR) e 
intervalo de 95% de confiança (IC 95%). 

Estratos de risco Controles Paucibacilares 
(552) (283) OR (IC 95%) 

N!! N!! 

Anti-HBca 

Idade (anos) 
< 15 (-) 35 24 

(+) 2 1 0,7 (0,01-14,8) 

;:::15 (-) 407 214 
(+) 106 39 0,7 (0,5-1,1) 

ORMH O, 7 (0, 5-1, 1) 
p = 0,9b 

Sexo 
Masculino (-) 205 84 

(+) 63 16 0,6 (0,3-1 ,2) 

Feminino ( -) 237 154 
(+) 45 24 0,8 (0,5-1,4) 

ORMH O, 7 (0,5-1,1) 
p = 0,5b 

Hospitalização c 

Não (-) 385 198 
(+) 92 27 0,6 (0,4-0,9) 

Sim (-) 56 40 
(+) 16 13 1,1 (0,4-2,8) 

ORMH 0,7(0,4-1,0) 
p = 0,2b 

Cicatriz de BCG d 

Não (-) 233 175 
(+) 73 35 0,6 (0,4-1,0) 

Sim (-) 172 59 
(+) 23 5 0,6 (0,2-1,8) 

ORMll 0,6 (0,4-1,0) 
p = 0,9b 

a 7 participantes sem sorologia: 2 controles e 5 paucibacilares; 
b Teste Woolf de heterogeneidade entre estratos; 
c 3 controles e 5 paucibacilares sem informação; 
d 51 controles e 9 paucibacilares sem informação. 
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Tabela 5.4-5 
Número de casos prováveis associados ao marcador anti-HBc estratificados por idade, 
sexo, hospitalização e cicatriz de BCG, com os respectivos odds ratio (OR) e intervalo 
de 95% de confiança (IC 95%). 

Estratos de risco Controles Prováveis 
(552) (95) OR (IC 95%) 

N2 N2 

Anti-HBc11 

Idade (anos) 
< 15 (-) 35 5 

(+) 2 o 

~15 (-) 407 70 
(+) 106 18 1,0 (0,5-1,8) 

Sexo 
Masculino (-) 205 37 

(+) 63 9 0,8 (0,3-1,8) 

Feminino ( -) 237 38 
(+) 45 9 1,2 (0,5-2,9) 

ORMH 1,0 (0,5-1,8) 
p = 0,4b 

Hospitalização c 

Não (-) 385 55 
(+) 92 11 0,8 (0,4-1 ,7) 

Sim (-) 56 20 
(+) 16 7 1,2 (0,4-3,8) 

ORMII 0,9 (0,5-1, 7) 
p = 0,5b 

Cicatriz de BCG d 

Não (-) 233 58 
(+) 73 17 0,9 (0,5-1 ,8) 

Sim (-) 172 17 
(+) 23 1 0,4 (0,01-3,1) 

ORMH 0,9 (0,5-1,6) 
p = 0,5 b 

• Registros sem informação: 2 casos e 2 controles; 
b Teste Woolf de heterogeneidade entre estratos; 
c 4 controles e 2 casos sem informação; 
d 51 controles e 2 casos sem informação. 
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Tabela 5.4-6 
Coeficiente de regressão e odds ratio resultante de modelo de regressão logística 
com variável de resposta politômica. 

Variáveisa Coeficiente Erro OR p 
Padrão 

Multibacilar (1) anti-HBc -0,0452 0,1401 0,95 0,74 
Idade -0,3408 0,2143 0,71 O, 11 
Sexo 0,0095 O, 1405 1,01 0,95 
Hospitalização 0,5101 0,1356 1,66 <0,001 
Cicatriz de BCG -0,4186 0,1354 0,66 0,002 

Interação Anti-HBc x idade 0,3901 0,3041 1,48 0,20 
AntiHBc x sexo -0,1061 0,1393 0,98 0,44 

Constante 1,1910 

Paucibacilar (2) anti-HBc -0,0250 0,1673 0,97 0,88 
Idade 0,0313 0,2447 1,03 0,90 
Sexo 0,5792 0,1672 1,78 <0,001 
Hospitalização -0,0482 0,1477 0,95 0,74 
Cicatriz de BCG 0,3731 0,1736 1,45 0,03 

Interação Anti-HBc x idade 0,0657 0,3136 1,07 0,83 
AntiHBc x sexo -0,0745 0,1661 0,93 0,65 

Constante 0,2609 

Prováveis (3) anti-HBc o, 1300 0,1520 1' 14 0,39 
Idade -0,0539 0,2207 0,95 0,81 
Sexo -0,2809 0,1535 0,75 0,07 
Hospitalização 0,2909 O, 1389 1,34 0,04 
Cicatriz de BCG -0,0466 O, 1473 0,95 0,75 

Interação Anti-HBc x idade 0,1349 0,3066 1,14 0,66 
Anti-HBc x sexo -0,0211 0,1514 0,98 0,89 

Constante 0,7070 

a Idade < 15 anos e ~ 15 anos 
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Tabela 5.4-7 
Coeficiente de regressão e odds ratio resultante de modelo de regressão logística 
para casos multibacilares, paucibacilares e prováveis. 

Variáveis Coeficiente Erro OR p 
Padrão 

Multibacilar (1) anti-HBc 0,0347 0,73 1,03 0,96 
Idade -0,0941 0,45 0,91 0,84 
Sexo -1,3380 0,68 0,26 0,05 
Hospitalização 1,0500 0,24 2,86 <0,001 
Cicatriz de BCG -1,9470 0,29 0,14 <0,001 

Interação anti-HBc x idade 0,0079 0,005 0,99 0,15 
anti-HBc x sexo 0,1026 0,54 1 '11 0,85 

Constante 2,1980 

Paucibacilar (2) anti-HBc -0,6085 0,71 0,54 0,39 
Idade -0,3923 0,31 0,67 0,21 
Sexo 0,0292 0,52 1,03 0,95 
Hospitalização 0,4449 0,21 1,56 0,04 
Cicatriz de BCG -0,8971 0,19 0,41 <0,001 

Interação anti-HBc x idade -0,0089 0,005 0,99 0,07 
anti-HBc x sexo 0,3960 0,43 1,49 0,36 

Constante 1,1110 

Prováveis (3) anti-HBc -0,8595 0,95 0,42 0,37 
Idade 0,1391 0,54 1,15 0,80 
Sexo -0,8838 0,74 0,41 0,23 
Hospitalização 1,0590 0,27 2,88 <0,001 
Cicatriz de BCG -1,0770 0,30 0,34 <0,001 

Interação anti-HBc x idade -0,0067 0,01 0,99 0,33 
anti-HBc x sexo 0,6564 0,59 1,93 0,27 

Constante -0,3787 

Análise de regressão logística não condicional. 
Multibacilares (N = 173) e Controles (N = 552); 
Paucibacilares (N = 278) e Controles (N = 552); 
Prováveis (N = 93) e Controles (N = 552). 
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Tabela 5. 4-8 
Odds ratio (OR) e intervalo de 95% de confiança (IC 95%) para 
formas multibacilares, paucibacilares e casos prováveis de hanseníase 
em relação ao marcador anti-HBs do vírus da hepatite B. 

Categorias 

Controles (0)8 

Multibacilar (1) 

Paucibacilar (2) 

Provável (3) 

anti-HBs 

(-) 

492 

151 

263 

87 

(+) 

56 

23 

20 

8 

OR (IC 95%) 

1 

1,3 (0,8-2,3) 

0,7 (0,4-1,2) 

0,8 (0,3-1,8) 

• 3 controles sem resultados de anti-HBs 

,.,... = 23x492 =l 3 
't' (l, O) 151X56 1 

,.,... = 20x492 =O 7 
't' ( 2 , O) 26 3X56 1 

,.,... _ Bx492 _
0 8 

't' (J,ol- B7x56- 1 
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Figura 5.4-1 
Índice de Elisa para o marcador sorológico anti-HBs de 
acordo com as formas clínicas de hanseníase 
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5.5 Considerações Metodológicas 

Ao interpretar os resultados desse estudo de caso-controle procurou-se levar 

em consideração as limitações inerentes ao tipo de delineamento, aos potenciais 

viéses de seleção de casos e controles, aos erros de medidas das variáveis de 

exposição e de efeito e as opções de análise de dados. Assim, os recursos 

metodológicos utilizados no presente estudo para minimizar estas limitações, bem 

como as vantagens do emprego da metodologia tipo caso-CQntrole na presente 

investigação, são discutidos neste item. 

Delineamento e seleção de casos de hansenfase 

Entre as vantagens dos estudos de caso-controle destaca-se a eficiência deste 

tipo de delineamento para doenças raras e de longos períodos de incubação 

(Schlesselman, 1982; Henneckens & Buring, 1987; Selby, 1994). A hanseníase 

apresenta ambas as características, pois pode ser considerada doença rara do ponto 

de vista populacional e apresenta longo e variável período de incubação de acordo 

com as formas clínicas (Fine, 1982; Noordeen, 1995). Desta forma, a seleção de 

casos através de inquéritos populacionais e/ou a opção pelo delineamento de coorte 

foram consideradas inviáveis do ponto de vista operacional, mesmo nesta região de 

alta endemicidade. 

Pode parecer um contra-senso na perspectiva clínica diagnosticar 600 casos 

novos de hanseníase em um ano, e caracterizar este evento como doença rara. Em 

estudos epidemiológicos avalia-se, além do numerador (casos), o denominador, isto 

é, a população sob risco de adoecer da qual os casos se originaram (Rose & Barker, 

1986; Victora, 1993; Grisso, 1993). Assim, em um contexto de um (1) por 1 000 

hab. de prevalência deveriam ser examinados 96 000 (amostra aleatória simples) ou 

384 000 (amostra por conglomerado). Opromolla et al., (1990) estimou prevalências 

de hanseníase em 10 000 indivíduos da demanda de ambulatório geral na cidade de 
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Taubaté, São Paulo, sendo detectados 40 casos de hanseníase. Talhari et ai., (1987) 

em mais de 100 000 escolares examinados em área de prevalência da hanseníase de 

12 por 1 000 hab. diagnosticaram 107 casos novos. Portanto, a opção de utilizar a 

demanda espontânea de ambulatório especializado de dermatologia, população de 

maior risco de adoecimento, apresenta vantagens operacionais óbvias. 

Hospitais e ambulatórios especializados têm-se constituído em fontes típicas 

para selecionar casos de doenças pouco freqüentes na população em estudos de 

caso-controle. Conceitualmente, o estudo de caso-controle pode ser visto como 

sendo uma coorte da qual casos e controles são originários. Um aspecto a ser 

valorizado é a definição metodológica rigorosa da base populacional neste tipo de 

delineamento (Rodrigues & Kirkwood, 1990; Gail, 1991; Clayton & Hills, 1993). 

Neste estudo, o local de residência dos pacientes foi o critério de elegibilidade 

utilizado para delimitar espacialmente a área de estudo, e para selecionar controles. 

Assim, foram excluídos 27% (231/855) dos pacientes não residentes na área de 

estudo (Goiânia e municípios do aglomerado). Nesta estratégia adotada, em analogia 

aos registros de cânceres de base populacional e aos registros de mortalidade, 

procurou-se minimizar o efeito da invasão de pacientes de outras localidades, em 

decorrência da oferta de serviços de saúde especializados, em grandes centros 

urbanos. 

Idealmente, o estudo deveria abranger todos os casos novos de hanseníase 

da área urbana de Goiânia. Em estudo anterior, Martelli et ai. (1995a) mostraram 

que no CSJB foram atendidos 80% dos casos recém-diagnosticados na região, sendo 

esta população considerada amostra representativa dos casos notificados do 

município. A preocupação metodológica com a seleção de casos em centros 

especializados seria a obtenção de amostra incompleta da população alvo, tanto do 

ponto de vista de morbidade (tipos de hanseníase e gravidade da doença) quanto de 

acesso aos serviços de saúde, o que interfereriria na validade externa, isto é, na 

generalização dos resultados do estudo (Henneckens & Buring, 1987; Sitthi-amorn 

& Poshyachinda, 1993). Os resultados obtidos neste estudo mostraram diversidade 
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dos casos quanto à forma clínica, sendo cerca de metade dos pacientes do sexo 

feminino. Ao contrário do padrão de uso dos serviços de saúde descrito para países 

asiáticos e africanos (Bertolli, 1994), em nosso meio ocorre predomínio de mulheres 

entre usuários dos serviços de saúde pública (Silva et al., 1995, Carvalho et al., 

1988), o que fala contra uma sub-representatividade de pacientes do sexo feminino 

por razões culturais e/ou de acesso diferencial aos serviços de saúde. Por outro 

lado, devido à baixa condição sócio-econômica dos pacientes, pressupõe-se uma 

pequena perda de casos. Parece improvável a existência de vício de seleção devido 

a captação parcial e/ou diferencial da população de alvo. 

A identificação dos casos em instituições de saúde não implicou em 

utilização de dados secundários. Tanto o exame clínico como os exames 

laboratoriais foram realizados, independentemente da rotina, para minimizar viéses 

de classificação dos participantes, casos e controles, em decorrência das variações 

inter-observadores inerentes à prática clínica e laboratorial da rotina de atendimento. 

Critérios para definição e classificação de Caso 

A problemática de seleção do caso pode ser esquematizado em duas etapas: 

definir conceitualmente o caso e identificá-lo operacionalmente. Assim, definição 

de casos e fonte de casos são geralmente estabelecidas pelos critérios de 

elegibilidade do estudo (Henneckens & Buring, 1987; Lasky & Stolley, 1994). Se 

estas são questões teóricas de ordem geral em estudos de caso-controle, representam 

um problema para os epidemiologistas nas investigações em hanseníase. Entre os 

entraves na conceituação dos casos pode-se citar a ausência de marcadores de 

infecção, de um padrão de referência ouro para definição de casos e das diferentes 

classificações de hanseníase existentes. 

O Guia Epidemiológico do Ministério da Saúde divide os casos de 

hanseníase em: "suspeitos" na presença de um ou mais sinais clínicos, e 

"confirmados" quando além de achados clínicos há positividade aos exames 
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baciloscópicos e/ou histopatológicos e/ou história epidemiológica de contato (Pereira 

& Penna, 1994). No entànto, a definição de hanseníase adotada pelo Programa de 

Controle da Hanseníase (PCH), privilegia os critérios clínicos - "um caso de 

hanseníase é uma pessoa apresentando sinais clínicos da doença, com ou sem 

confirmação bacteriológica do diagnóstico, e requerendo quimioterapia", conforme 

o Comitê de Peritos da OMS (WHO, 1988). Enfatiza ainda que a "clínica prevalece 

soberana" na definição de caso para fins de tratamento (Ministério da Saúde, 

1994a). Está bem estabelecido que critérios clínicos exclusivos apresentam, em 

geral, alta sensibilidade em detrimento da especificidade diagnóstica (Galen & 

Gambino, 1975; Sheps & Schechter, 1984; Mertens, 1993). Segundo Brenner & 

Savitz (1990), a adoção acrítica de critérios clínicos, sem padronização, no 

recrutamento de casos em estudos de caso-controle de base hospitalar e/ou 

ambulatorial pode comprometer a validade da investigação. Esses autores 

recomendam que "se diversos procedimentos diagnósticos estão disponíveis, a 

especificidade do diagnóstico de caso deve ter prioridade sobre a sensibilidade" 

embora possa haver algum prejuízo de precisão pela diminuição do número de 

casos. Portanto, neste estudo a triagem em série - triagem clínica inicial e posterior 

realização de exames bacteriológico e histopatológico - visou aumentar a 

especificidade do diagnóstico de hanseníase, além de garantir padronização, com a 

categorização de casos em multibacilares, paucibacilares e prováveis. 

Uma restrição na avaliação de caso em hanseníase advém do fato de que 

procedimentos invasivos podem ser obtidos, por razões éticas e práticas, apenas 

para os indivíduos considerados clinicamente suspeitos. Analogamente à hanseníase, 

também nos registros de câncer, apenas os casos suspeitos são submetidos a exames 

confirmatórios, enquanto para os demais participantes da coorte a ausência de 

doença não é confirmada (Brenner & Gefeller, 1993). Nestas circuntâncias, apenas 

o Valor Preditivo Positivo (VPP) da suspeição diagnóstica pode ser estimado, e não 

a sensibilidade e a especificidade. O VPP1 do diagnóstico clínico de hanseníase, pela 

definição de caso adotada pelo estudo, foi calculado em 72,0% [(188 MB + 311 

PB)/624 casos em potencial], quando se estabelece qualquer dos exames 
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confirmatórios como padrão ouro de referência. Alternativamente, VPP2 de 87,0% 

[(188 MB + 311 PB + 44 PR com contatos) I 624 casos em potencial], poderia ser 

calculado utilizando os parâmetros de definição de casos confirmados preconizados 

pelo citado Guia Epidemiológico. A inclusão dos 44 casos prováveis com história 

de contato como confirmados, significa um acréscimo de 15,0% no VPP1 e redução 

de 28,0% dos falso-positivos para 15,0%. Considerando-se que tanto o exame 

baciloscópico quanto o exame histopatológico são técnicas diagnósticas mais 

específicas do que sensíveis, acredita-se que qualquer dos resultados dos VPPs seja 

conservador, o que indicaria que os percentuais de falsos-positivos possam, de fato, 

ser menor que os estimados. Vale ressaltar, que casos recrutados em "locais 

especializados", como o CSJB, apresentam em geral, altos valores preditivos 

positivos (VPP) devido à maior prevalência da doença na demanda referida (Galen 

& Gambino, 1975; Sheps & Schechter, 1984). 

Aspectos referentes à imprecisão diagnóstica, como aferição de sintomas 

subjetivos ou semi-objetivos, e mesmo a controvérsia quanto à classificação, não é 

exclusividade da hanseníase. Também em outras doenças a valorização de sintomas 

de difícil mensuração podem predominar no critério diagnóstico em conjunto com 

exames complementares, constituindo-se gradientes de certeza e/ou de gravidade 

(Jones et al., 1993; Scollard, 1993). A construção de algorítmos para caracterizar 

casos de hanseníase conforme grau de certeza diagnóstica foi proposto por 

Ponnighaus et al. (1987) em estudo populacional no Malaui, e vem sendo citado 

como exemplo para caracterizar sub-grupos homogêneos de casos para finalidade 

de análise (Smith et al., 1988). 

A inclusão somente de casos VIrgens de tratamento específico, 

recém-diagnosticados, visou à aproximação dos "casos incidentes" da doença. 

Admite-se que, para os casos "novos", as informações obtidas quanto ao 

local/moradia, às condições sócio-econômicas, às características de uso dos serviços 

de saúde e aos fatores de risco ambientais refletem as condições pré-diagnóstico. 

Pacientes com maior tempo de doença poderiam desenvolver incapacidades físicas. 
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Adicionalmente a natureza estigmatizante da doença poderia alterar as condições de 

vida dos pacientes, invertendo a direção da associação estudada entre as condições 

sócio-econômicas (variáveis de exposição) e a hanseníase (variável de efeito). 

Outra vantagem de se utilizar "casos incidentes" é que estes não sofrem 

variações dos critérios diagnósticos com o tempo, em conseqüência a modismos 

diagnósticos. Convém lembrar que mesmo utilizando-se de casos "recém

diagnosticados", à semelhança da AIDS, o longo e insidioso período de incubação 

da doença ·pode não evitar a tendenciosidade de lembrança no que tange às 

características de exposição na aquisição da infecção (Rothman, 1986; Alcabes et 

ai., 1993). 

Critério de elegibilidade e fonte de seleção de controles 

A seleção de controles, talvez, seJa um dos tópicos mais discutidos e 

enfatizados como uma fonte potencial de viés em estudos de caso-controle. Uma das 

regras básicas é selecionar controles semelhantes em tudo ao caso, exceto na 

variável de exposição que se quer estudar (Sacket, 1979; Breslow & Day, 1980; 

Rodrigues & Kirkwood, 1990; Wacholder et ai., 1992a; Wacholder et al., 1992b; 

Wacholder et al., 1992c; Sitthi-amorn & Poshyachinda, 1993; Clayton & Hills, 

1993). 

Considerando-se que os casos de hanseníase foram restritos aos residentes 

na cidade de Goiânia e área conurbada, os limites geográficos desses municípios 

identificaram a base espacial de estudo, ou da coorte subjacente em que este estudo 

de caso-controle está inserido. Assim, residir em Goiânia constituiu um dos critérios 

de elegibilidade para seleção dos controles. 

Em decorrência do padrão de distribuição intra-urbana dos casos, 

caracterizado por grande dispersão, a opção de selecionar controles aleatoriamente 

da população e/ou de vizinhança acarretaria em trabalho de campo complexo e de 
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alto custo. Em países subdesenvolvidos, estudos de caso-controle em doenças 

infecciosas indicaram que controles de vizinhança podem não garantir o 

emparelhamento sócio-econômico dos grupos, reforçando a propriedade de seleção 

de controles ambulatoriais. Em outras palavras, indivíduos que utilizam o mesmo 

tipo de serviço de saúde tendem a compartilhar condições de vida semelhantes. Ao 

contrário, o crescimento desordenado das cidades, com desenvolvimento rápido das 

periferias urbanas pode ocasionar uma certa heterogeneidade sócio- econômica na 

mesma vizinhança (Cousens, et al., 1988; Wacholder et ai., 1992b). Este estudo 

mostrou que os controles ambulatoriais, selecionados de serviços de saúde 

localizados na área de procedência dos casos, apresentavam características sócio

demográficas similares aos casos. A preocupação com o balanceamento sócio

econômico dos grupos deve-se à necessidade de controlar as potenciais variáveis de 

confusão relacionadas à fatores ambientais, que por estar associados ao risco de 

exposição e ao mesmo tempo à doença, poderiam alterar as estimativas de odds 

ratio obtidas. 

Entre as vantagens óbvias de selecionar controles ambulatoriais/ 

hospitalares, ao invés de controles de vizinhança, está a conveniência de proceder 

ao exame físico completo dos controles para excluir hanseníase, bem como para 

coletar material biológico para os exames sorológicos. Ambos os grupos tenderiam, 

também, a recordar de forma semelhante dos eventos passados, evitando o viés de 

lembrança, além de uma baixa recusa para participação dos controles na 

investigação (Wacholder et al., 1992b). 

A opção por controles ambulatoriais deve ser cuidadosamente planejada, 

quando existe acesso diferencial aos serviços de saúde para casos e controles (coorte 

de base do estudo). Exemplificando, o centro de saúde onde os casos foram 

recrutados não dispunha de outro ambulatório com padrão de captação de clientela 

similar. Esta característica de "centro de referência de dermatologia" inviabilizou 

a utilização da mesma unidade de saúde para recrutamento de controles. Para 

contornar esta dificuldade, selecionaram-se controles de 7 ambulatórios da rede 
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básica de saúde, localizados na área de residência dos casos, e distribuídos nas 
\ 

diferentes macroregiões da cidade. 

Esta estratégia parte do pressuposto que casos e controles adotariam 

critérios semelhantes de utilização dos serviços de saúde, e percorreriam a mesma 

trajetória desde o ponto inicial de atendimento da demanda espontânea da população 

da área até o seu referenciamento. Outro pressuposto implícito na escolha de 

controles ambulatoriais é o acesso universal e o uso freqüente dos serviços de saúde 

(Wacholder et al., 1992b). Por exemplo, indivíduos com problemas dermatológicos 

deveriam procurar espontaneamente os serviços públicos de sáude e frente à 

suspeita de hanseníase seriam encaminhados ao CSJB. Assim, "indivíduos não 

doentes - controles" teriam tido chance de ser incluídos como caso, se 

apresentassem sinais cardinais de hanseníase. De fato, algumas características de 

disponibilidade e distribuição dos serviços de saúde regionalmente, apresentadas por 

este estudo, parecem indicar que esses pressupostos de uso semelhante dos serviços 

de saúde, para ambos os grupos, sejam aceitos sem grandes restrições. 

Pela característica do local de recrutamento dos participantes, a equipe de 

campo reconhecia a condição de casos ou controles dos entrevistados, embora não 

soubessem da hipótese de trabalho. Porém, um potencial viés de entrevistador é 

minimizado quando a principal variável de exposição é medida através de um 

marcador biológico. Por exemplo, a detecção de antígeno e anticorpos do VHB, 

realizada neste estudo, foi uma avaliação que independeu do observador. (Hulka & 

Margolin, 1992; Henneckens & Buring, 1987; Correa et al., 1994; Austin et al., 

1994). 

Erros de medidas das variáveis de exposição 

A qualidade dos estudos de caso-controle depende de sobremaneira da 

acurácia, concordância e validade dos dados de exposição, tanto os testes 

laboratoriais quanto dos aferidos pela entrevista (Correa et al., 1994; Mertens, 
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1993). Diferentemente dos estudos experiementais onde a aleatorização torna os 

grupos comparáveis, em estudos de caso-controle a mensuração das variáveis de 

confusão permite que as estimativas de risco sejam ajustadas (Datta, 1993). A 

sensibilidade e especificidade dos testes diagnósticos foram discutidos anteriormente 

no contexto da definição de caso, e a mesma lógica pode ser aplicada para a 

validação dos testes sorológicos para infecção pelo VHB, que é a principal variável 

de exposição do presente estudo. A utilização de um único marcador de infecção 

ao VHB, pela técnica de ELISA, vem sendo universalmente adotada para triagem 

sorológica, seja pelos bancos de sangue, seja em investigações epidemiológicas. 

Questiona-se, no entanto, a possibilidade de obtenção de resultados com baixa 

especificidade. Este óbice talvez seja mais pertinente para regiões de alta 

endemicidade ao VHB e não para regiões de baixa endemicidade como a do 

presente estudo (Lok et al., 1988; Parkinson et al., 1990). Estes aspectos de 

validação dos testes sorológicos foram discutidos, neste mesmo cenário 

epidemiológico, em relação a diferentes grupos de risco populacionais (Martelli et 

ai., 1990; Rosa et ai., 1992; Porto et ai., 1994). 

No intuito de minimizar as dificuldades de uso de um ponto de corte padrão 

para variáveis contínuas, procedeu-se à avaliação semi-quantitativa dos anticorpos 

protetores virais (anti-HBs) entre os diferentes sub-grupos de casos e controles. Os 

resultados obtidos, em ambas as avaliações, exposição qualitativa e quantitativa de 

anticorpos, não indicaram diferença de imunidade protetora entre pacientes 

multibacilares, paucibacilares e controles. 

Estratégia de análise de dados 

Embora reconhecendo o caráter não probabilístico da seleção de casos da 

demanda espontânea, isto é, ausência de aleatoriedade, considerou-se viável 

analisar descritivamente os casos, sob a hipótese de representatividade da casuística 

(Sanches, 1993; Armenian & Lilienfeld, 1994). 
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Para a análise multivariada procurou-se categorizar as variáveis de 

exposição por blocos, estabelecidos a priori, de acordo com um nexo temático, 

possibilitando constituir-se uma certa hierarquização dos dados: (i) macro-ambiental, 

urbano/ rural, tempo de moradia; (ii) intra-domiciliar, número de pessoas por 

residência; (iii) fatores de risco e/ou de medidas preventivas específicas, como anos 

de escolaridade, renda, vacinação BCG prévia. É óbvio que conjuntos de dados que 

avaliam a mesma dimensão tendem a apresentar colinearidade, sendo este aspecto 

levado em conta na análise. 

Foram construídos vários modelos de regressão logística seguindo-se o 

princípio de incluir preferencialmente variáveis com significado biológico para testar 

a hipótese de que pacientes multibacilares apresentam freqüência maior de estado 

de portador ao VHB do que os paucibacilares e os não hansenianos. 

Adicionalmente, covariáveis que alteraram em pelo menos 10% as estimativas de 

riscos não ajustadas foram também incluídas no modelo multivariado. Este tipo de 

estratégia visou a tornar os modelos mais simples, e apenas as covariantes 

conhecidas através de estudos prévios foram incorporadas na equação linear 

(Greenland, 1989; Gail, 1991; Concato et al., 1993; Kleinbaum, 1994). 

O modelo de regressão linear habitualmente construído com variável de 

resposta dicotômica - controles codificados (O) e casos (1) - não possibilita analisar 

os casos categorizados em diferentes níveis. A estratégia de expandir o modelo para 

múltiplos subgrupos de casos através da regressão logística politômica possibilitou 

verificar heterogeneidade de fatores de risco entre os casos multibacilares, 

paucibacilares e prováveis de forma simultânea. Uma analogia com múltiplos 

subgrupos de casos, é a escolha de mais de um tipo de controle (Begg & Gray, 

1984; Hosmer & Lemeshow, 1989; Gail, 1991, Thompson, 1994). Os resultados 

obtidos através dos modelos testados foram semelhantes, não se detectando 

diferenças nas estimativas de risco de estado de portador do VHB e hanseníase, não 

havendo rejeição da hipótese de nulidade. 
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Em resumo, o princípio de selecionar controles da mesma população que 

a de ·casos foi satisfeito, casos e controles pertenciam a grupos sócio-econômicos 

semelhantes e compartilhavam de ambiente comum. As estimativas de risco obtidas 

parecem resultados válidos, não mascar<l;ndo, se existentes, as verdadeiras diferenças 

entre os grupos. As questões relativas à seleção de casos e controles em hanseníase 

continuarão representando um desafio para a validade dos estudos, na ausência de 

novos marcadores biológicos de infecção e sistemas de classificação que permitam 

maior uniformidade na identificação e na classificação dos casos .. 
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6. CONCLUSÕES 

1. Os resultados obtidos; neste estudo de caso-controle, mostram que os 

subgrupos de casos (multibacilares e paucibacilares) e controles 

apresentaram prevalências semelhantes dos marcadores de exposição, de 

imunidade e de estado de portador. A capacidade de produzir anticorpos 

protetores, avaliada através dos percentuais do marcador anti-HBs e 

quantitativamente através do Índice de Elisa, foi similar entre casos e 

controles. Não houve evidências epidemiológicas de uma associação entre 

hanseníase e infecção pelo vírus da hepatite B, conduzido em área de baixa 

endemicidade ao VHB e alta endemicidade à hanseníase. 

2. Houve nítida predominância do sexo masculino entre pacientes 

multibacilares quando comparados aos paucibacilares. Casos prováveis de 

hanseníase apresentaram história de contactante estatisticamente maior que 

as demais formas de hanseníase. Estes resultados apontam a necessidade de 

uma padronização de definição de casos, não só nos estudos de caso

controle, mas também no Programa de Controle da Hanseníase, para se 

alcançar a meta de eliminação da hanseníase. 

3. Utilizando a metodologia de análise exploratória, foi possível estabelecer 

estratos de alta, média e baixa endemicidade para casos de hanseníase nos 

diferentes distritos urbanos da cidade de Goiânia. A construção de diagrama 

de ramos e folhas possibilitou identificar, através do ordenamento das taxas 

de detecção de hanseníase, bolsões intra-urbanos potencialmente geradores 

do maior número de casos novos. Esta estratégia para análise da 

distribuição espacial de casos possibilita direcionar as atividades do 

Programa de Controle da Hanseníase em área urbana, implementando, de 

forma hierarquizada, ações de vigilância epidemiológica. 
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Al 

ANEXO 1 

Sumário das publicações sobre associação entre hanseníase e o marcador AgHBs. 

País I Ano 

Autor 

Filipinas - 1967/70 
Blumberg et ai. 

Índia- 1972 
Ananthakrishnan et al 

Rodesia - 1972 
Swanepoel et ai. 

Índia- 1973 
Kelkar et ai. 

Índia- 1983 
Balakrishnan et ai. 

Austrália - 1970 
Blumberg et ai. 

? - 1978 
Goiriena et ai. 

Brasil - 1980 
Sarno et ai. 

Lepromatosa 
N (%) 

803 ( 9,9) 

290 ( 6,2) 

281 ( 1,0) 

221 ( 5,0) 

180 (28,9) 

170 ( 0,0) 

168 ( 8,3) 

129 ( 1,6) 

Número de Pacientes 

Tuberculóide Controles 
N (%) N (%) 

605 ( 4,3) 1287 ( 5,0) 

283 ( 2,8) 353 ( 1,7) 

n.d. 4011 ( 3,6) 

127 ( 6,3) 200 ( 2,0) 

7 (14,3) 31 ( 6,5) 

n.d. 217 ( 0,0) 

38 ( 2,6) n.d. 

24 ( 0,0) 300 ( 2,0) 



(Continuação) Sumário das publicações sobre associação entre hanseníase e marcador AgHBs. 

País I Ano 

Autor 

Índia- 1989 
Vaishnavi et al. 

Angola - 1972 
Ananthakrishnan et al 

Brasil - 1979 
Ottati & Candeias 

Hong Kong - 1970 
Blumberg et al. 

N = Total de pacientes 

Lepromatosa 

I N (%) 

54 (13,0) 

94 ( 8,5) 

76 ( 1,3) 

102 ( 4,9) 

(%) = percentual de marcadores AgHBs positivos 
n.d. = não disponível 

Número de Pacientes 

Tuberculóide Controles 
N (%) N (%) 

38 ( 7,9) 24 ( 0,0) 

171 ( 3,5) 414 ( 5,1) 

30 ( 6,6) n.d. 

42 ( 2,4) 57 ( 0,0) 
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Sumário das publicações sobre associação entre hanseníase e infecção pelo vírus da hepatite B. 

País I Ano 

Autor 

Índia- 1977 
Saha & Dutta 

Senegal- 1978 
Chiron et al. 

Nigéria - 1981 
Fakunle & Whitlle 

' Leprorriatosa \ 

N Ag (%) Ac (%) 

135 (10,3) (0,74) 

247 (25,0) (46,6) 

20 (40,0) (45,0) 

Número de Pacientes 

Tuberculóide 

N Ag (%) Ac (%) 

n.d . 

224 (24,6) (40,5) 

42 (23,8) (35,7) 

Ag = peréentual de marcadores positivos ao AgHBs 
Ac = percentual de marcadores positivos ao anti-HBs 

Grupo de Comparação 

N Ag (%) Ac (%) 

2982 (2,28) (O, 1) 

100 (12,0) (38,0) 

40 (10,0) (62,5) 
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Sumário das publicações sobre associação entre hanseníase e infecção pelo vírus da hepatite B. 
Estudos de caso-controle. 

País I Ano 

Autor 
~~promatosa 

N Ag (%) Ac (%) 

Nova Guinéa- 1978 
Serjeantson & Woodfield 86 (17,4) (23,5) 

N = Total de pacientes 
Ag = percentual de marcadores positivos ao AgHBs 
Ac = percentual de marcadores positivos ao anti-HBs 
8 rnarcador anti-HBs 
b marcadores anti-HBc e anti-HBs 

Número de Pacientes 

Tuberculóide Grupo de 
Comparação 

N Ag(%) Ac (%) N Ag( %) Ac (%) 

196 ( 8,7) (28,5) 290 (10,0) (24, 1) 
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ANEXO 2 

UFG/SUS 
PROJETO: HBV/HAN 

IDENTIFICAÇÃO 
(Preencher para todos os indivíduos elegíveis, casos e controles) 

1. Nome: 

2. Data de Nascimento: I I ---
3. Data do exame: I I ---
4. SEXO: MASC ( 1) FEM ( 2) 

5. Paciente do ambulatório de: 
Dermatologia ( 1 ) Clínica médica ( 2 ) 
Carteira de Saúde ( 3 ) Outros ( 4) 

6. Peso: 

7. Altura: 

INTERROGATÓRIO SINTOMATOLÓGICO 

8. Paciente apresenta lesões de pele e/ou alteração de sensibilidade? 
Não ( 1 ) Sim ( 2) 

9. É contato de paciente em tratamento? 
Não ( 1 ) Sim ( 2) 

Caso sim, 

Nome do Contato 

10. Há quanto tempo você tem estas lesões e/ou dormências? 
Meses 
Anos 
Dias 

Não sabe ( 99 ) 
Não se aplica ( 88 ) 

11. Estas foram as primeiras lesões deste tipo: 
Não ( 1 ) Sim ( 2) 
Não se aplica ( 88 ) 

UNIDADE ( 
PRONT ( 
NO ( 
CACO ( 

NOME ( 

AS 

) 
) 
) 
) 

) 

AGE Ll_l_j 

DAT Ll_l_j 

SEX ( ) 

AMB ( ) 

PES ( ) 

ALT ( ) 

LES ( ) 

CONT ( ) 

NOMECONT( ) 
PRONTC ( ) 

MLES ( ) 
YLES ( ) 
DLES ( ) 

PLES ( ) 
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Caso não, responda os ítens 12 e 13 

12. Há quanto tempo você teve outras lesões? 
meses MALES ( ) 
anos YALES ( ) 
dias DALES ( ) 

Não se aplica ( 88 ) 

13. As lesões curaram sozinhas? CURA ( ) 
Não ( 1 ) Sim ( 2) 
Não se aplica ( 88 ) 

14. Você faz ou já fez tratamento com estes remédios? COMT ( ) 
(Mostrar medicação específica para hanseníase) 
Não ( 1 ) Sim ( 2) NS/NR ( 9) 

15. Qual o tempo de duração deste tratamento? 
Dia Não se aplica ( 88 ) DTRAT ( ) 
Mês MTRAT ( ) 
Ano ATRAT ( ) 

16. Alguma pessoa que mora na sua casa toma ou já tomou esta COMFA ( ) 
medicação? 
Não ( 1 ) Sim ( 2) NS/NR ( 9) 
Grau Parentesco CONTAC ( ) 
Não se aplica ( 8 ) 

EXAME FÍSICO 

EXAME NEURO-DERMATOLÓGICO: 

17. Tipo de lesão: CARA CF ( ) 
( 1 ) Mancha hipocromica 
( 2 ) Mancha hipercromica 
( 3 ) Mancha eritematosa 
( 4 ) Placa eritemato-infiltrada 
( 5 ) Placa eritemato-infiltrada, limites bem definidos 
( 6 ) Placa eritemato-infiltrada, limites difusos 
( 7 ) Infiltração difusa sem lesão de pele 
( 8 ) Não se aplica 
( 9 ) Sem informação 
( 1 O ) Miscelanea 
Descrever 

18. Número de lesões: NLES ( ) 
lesões + 10 lesões ( 11 ) 

Não se aplica ( 88 ) 



Distribuição das lesões: 

MAPEAR NO DIAGRAMA EM ANEXO 

19. Espessamento e sensibilidade de nervos: 

Codifique: Não ( 1 ) Sim ( 2) Duvidoso ( 3 ) 

Espessamento Sensível à 

Retroauricular 
Dir ( 
Esq ( 

Ulnar 
Dir ( 
Esq ( 

Mediano 
Di r ( 
Esq ( 

Radial 
Dir ( 
Esq ( 

Fibular 
Dir ( 
Esq ( 

Tibial Posterior 
Dir ( 
Esq ( 

Outro: Especificar o nervo 

20. Outras alterações 
Especificar para 

( 

Não ( 1 ) Sim ( 2 ) 
Não avaliado ( 9 ) 

palpação 

) ( ) 
) ( ) 

) ( ) 
) ( ) 

) ( ) 
) ( ) 

) ( ) 
) ( ) 

) ( ) 
) ( ) 

) ( ) 
) ( ) 

) ( ) 

Duvidoso ( 3 ) 

ENAD ( 
ENAE ( 

ENUD ( 
ENUE ( 

ENMD( 
ENME ( 

ENRD ( 
ENRE ( 

ENFD ( 
ENFE ( 

ENTP ( 
D ( 
ENTPE 

ENO ( 
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) SNAD ( ) 
) SNAE ( ) 

) SNUD ( ) 
) SNUE ( ) 

) SNMD ( ) 
) SNME ( ) 

) SNRD ( ) 
) SNRE ( ) 

) SNFD ( ) 
) SNFE ( ) 

) SNTPD ( ) 
) SNTPE ( ) 

) SNO ( ) 



AS 

Perda de sombrancelha ( ) SOMB ( ) 
Lagoftalmo ( ) LAGO ( ) 
Infiltração de pavilhão auricular ( ) PAVA ( ) 
Fraqueza Muscular Localizada ( ) FRAZ ( ) 
Queda de punho ( ) PUNH ( ) 
Queda de pé ( ) QUPE ( ) 
Perda de sensibilidade no(s) local(is) da(s) lesão(ões): 

Tátil ( ) TATI ( ) 
Térmica ( ) TERM ( ) 
Dolorosa ( ) DOLO ( ) 

Edema de extremidade ( ) EDEM ( ) 
Artrite ( ) ARTRI ( ) 
Orquite ( ) ORQU ( ) 
Aumento de fígado ( ) FIGA ( ) 
Aumento de baço ( ) BAÇO ( ) 

21. Presença de: 
Cicatriz vacina! de BCG BCGC ( ) 
Não ( 1 ) Sim ( 2) Duvidoso ( 3 ) 

22. Presença de tatuagem: TATO ( ) 
Não ( 1 ) Sim ( 2) 

23. O paciente apresenta reações: TREA ( ) 
Não (O) Reação Tipo I ( 1 ) 
Reação Tipo li ( 2 ) 

24. Na avaliação clínica: AVAL ( ) 
Caso certo ( 1 ) Provável ( 2 ) 
Outra doença ( 3 ) Qual DOENCA ( ) 
(Caso 1 ou 3 continuar) 

25. Forma clínica de hanseníase: CLAS ( ) 
I ( 1 ) BT ( 2) BB ( 3) BL(4) TT ( 5) 
LL ( 6) Não se aplica ( 8 ) 

26. Qual o grau de incapacidade que o paciente apresenta? 
Olhos: GINCO ( ) 
Grau O (O) Grau 1 ( 1 ) Grau 2 ( 2) Grau 3 ( 3) 
Mãos: GINCM ( ) 
Grau O (O) Grau 1 ( 1 ) Grau 2 ( 2) Grau 3 ( 3) 
Pés: GINCP ( ) 
Grau O (O) Grau 1 ( 1 ) Grau 2 ( 2) Grau 3 ( 3) 
Grau de incapacidade final: GINCF ( ) 
Grau O (O) Grau 1 ( 1 ) Grau 2 ( 2) Grau 3 ( 3) 
Não se aplica ( 8 ) 

27. Coleta de exames: 
Baciloscopia BAC ( ) 
Não ( 1 ) Sim ( 2) 
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Biopsia de pele BIO ( ) 
Não ( 1 ) Sim ( 2) 

Reação de Mitsuda MIT ( ) 
Não ( 1 ) Sim ( 2) 

Sangue SANG ( ) 
Não ( 1 ) Sim ( 2) 

Observações: 

MED ( ) 
Assinatura do Médico 



RESULTADO DE EXAMES: 

1. Resultado do teste de MITSUDA. 
Negativo ( 1 ) Duvidoso ( 2 ) Positivo + ( 3 ) 
Positivo + + ( 4 ) Positivo + + + ( 5 ) 

2. · RESULTADO DA BACILOSCOPIA: 

2.1. - CSJB - Lâmina GUIA 
Resultado IB = 

:-:---
Não realizado ( 9 ) 

2.2.- UFG 

Lóbulo Orelha dir. 
Lóbulo Orelha esq. 
Cotovelo dir. 
Cotovelo esq. 
Lesão 1 '-------.J 
Lesão 2 

'------.J 

IB= ---
IB= IB= __ _ 

IB= 
IB=---
IB= ---

3. RESULTADO DO EXAME HISTOPATOLÓGICO: 

I ( 1 ) BT ( 2) BB ( 3) BL ( 4) TT ( 5) 
Inespecífico ( 8 ) Outra doença ( 8 ) 

NÍVEL DE CERTEZA: 

1. Hanseníase confirmada 
2. Consistente com hanseníase mas não diagnóstico 
3. Inespecífico 
4. Indicativo de outra doença: ---------
5. Dentro dos limites de normalidade 

OUTROS EXAMES: 

Preencher após resultado dos exames 

DIAGNÓSTICO FINAL: 

LL ( 6) 

1(1) BT(2) BB(3) BL(4) TT(5) LL(6) 
Caso descartado ( 7 ) 
Outra doença ( 8 ) 

RMIT ( 

RBACG ( 

RBACP ( 

LOD 
LOE 
COTO 
COTE 
LES1 
LES2 

RHIST 

NCERT 

( 
( 
( 
( 
( 
( 

( 

( 

ODOENÇA ( 

DFIN 

DFINH 
COMP 

( 

( 
( 

AlO 

) 

) 

) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 

) 

) 

) 

) 
) 



ANEXO 3 
UFGISUSIFNS/MACROREGIÃO CENTRO-OESTE 

PROJETO: HBV IHAN 

ENTREVISTA 

1. 

(Todos os indivíduos elegíveis, casos e controles) 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Data de nascimento: I I ---

Sexo MASC ( 1) FEM(2) 

Nome da mãe: 
(Responsável) 

Endereço: 
Rua 

Bairro 
Telefone: 

Endereço: 
(Contato) Rua 

Bairro 
Telefone: 

Local de Trabalho: 

Endereço: 
Rua 

Bairro 
Telefone: 

Data entrevista: 

Entrevistador: 

no Qd Lote 

Cidade Estado 

no Qd Lote 

Cidade Estado 

no Qd Lote 

Cidade Estado 

I I ---

Oocumen\açio 
Setv\ÇO de 6\b\\o\ec~úOE pU31 \C fi. 
'fACULtrt-DE oE. OE. st>.O pt.~ULO 

ERSIOf.IOE. 

All 

NO ( ) 
CACO ( ) 

INC ( ) 

AGE ( ) 

SEX ( ) 

INCM ( ) 

ENDERECO( ) 
CODl ( ) 

ZONA ( ) 

COD2 ( ) 

DATl ( ) 

ENTR ( ) 



2. POSIÇÃO NA FAMÍLIA 

Chefe ( 1 ) Cônjuge ( 2 ) Mãe ( 3) POS 
Filho ( 4 ) Parente ( 5 ) 
Outro ( 6 ) Especificar----------

3. ESTADO CIVIL 

Solteiro ( 1 ) Casado ( legalmente ou não) ( 2 ) ECIV 
Desquitado, divorciado ou separado ( 3 ) Viúvo ( 4 ) 

4. ESCOLARIDADE 

4.1. Até que ano da escola o Sr(a) cursou? 

1. nunca frequentou sabe ler e escrever ESC 
2. nunca frequentou não sabe ler e escrever 
3. primário ou 1 ° grau incompleto __ ano/série 
4. ginásio ou 2° grau incompleto __ ano/série 
5. colegial ou 2 ° grau completo 
6. cursos técnicos de nível médio completo 
7. cursos técnicos de nível médio incompleto 
8. universidade completa 
9. universidade incompleta 

(Registre nos ítens 3 e 4 o último ano de escolaridade) 

5. CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA 

5.1. Atualmente o Sr(a). exerce alguma atividade (seja ela remunerada ATI 
ou não remunerada) de trabalho? 

1. sim, em atividade 
2. sim, afastado por motivo de doença 
3. sim, é também aposentado 
4. não, desempregado 
5. não, aposentado 
6. não, dona de casa 
7. não, só estudante 
8. não, outros 

Caso a resposta seja: 6, 7 ou 8, passe para a questão n° 5.9. 

5.2. Qual é/era o seu cargo/ocupação ou função em seu trabalho OCUP 
(principal)? Descreva as tarefas mais frequentes que desenvolve 
em seu trabalho. 
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( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 



5.3. No seu trabalho principal o Sr(a) é/era? 

1. empregado assalariado sem carteira assinada 
2. empregado assalariado com carteira profissional assinada 
3. empregado familiar não remunerado 
4. conta própria ou autônomo sem estabelecimento 
6. empregador corri até 4 funcionários fixos 
7. empregador com 5 ou mais funcionários fixos 
8. para trabalhador rural que não se enquadre nas alternativas 

acima, descrever a situação. 
9. NS/NR 

88. Não se aplica 

5.4. Descreva qual é/era a atividade do estabelecimento, empresa, 
negócio ou instituição em que trabalha/trabalhou. 

5.5. Em que município fica o lugar onde o Sr(a) trabalha/trabalhou? 

1. no próprio Município de residência 
2. outro Município 
8. não se aplica 

(Para os desempregados passe para a questão 5.9.) 

5.6. Quanto o Sr(a) ganhou com esse trabalho no mês passado? 

1. salário líquido. Cr$ S.M. 
9. NS/NR 

88. Não se aplica 

5.7. Além deste trabalho o Sr(a) tem algum outro tipo de trabalho 
remunerado? (fixo ou eventual) 

1. não (Passe para a questão 5.9.) 
2. sim 
9. NS/NR 
8. Não se aplica 
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TRA ( ) 

RATIV ( ) 

MUN ( ) 

SAL ( ) 

SALO ( ) 



5.8. O Sr(a) tem algum outro rendimento além do(s) declarado(s) 
anteriormente? 

.1. não 
2. sim, Quanto? Cr$-------- S.M. __ _ 
3. NS/NR 
8. Não se aplica 

5.9. Quais 
Nome 

pessoas que moram na mesma casa? 
Parentesco Idade Salário 

1. ----------- ----------
2. ----------- ----------
3. ----------- ----------
4. ----------- ----------
5. ----------- ----------
6. ----------- ----------
7. ----------- ----------
8. ----------- ----------
9. ----------- ----------

10. 

Obs.: _______________________ __ 

Total dos rendimentos: ---------
Número de moradores da casa: ------
Número de moradores c/ renda: ------

5.10. Caso seja dependente, qual a ocupação do chefe da casa: 

1. Trabalhador de roça 8. Militar/Polícia 
2. Comerciante 9. Pedreiro 
3. Desempregado 10. Servente 
4. Comerciário 11. Mestre de Obras 
5. Vigilante 12. Aposentado 
6. Fazendeiro 13. Dona de Casa 
7. Funcionário Público 14. Outras--------

5 .11. Gasto no último mês com: 

1. energia elétrica. Cr$ ______ S.M. __ _ 
9. NS/NR 

88. Não se aplica 

SALA ( 

VALOR ( 

SALT ( 
NUMPES ( 
NUMPSAL ( 

PROF ( 

ENG ( 

5.12. O Sr(a) tem algum tipo de plantação ou de criação que contribuiPLANT 
no orçamento familiar? 

( 

1. não 
2. sim 
9. NS/NR 
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) 
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) 

) 

) 

) 



5.13. O Sr(a) possui? 
(Leia as questões para o entrevistado) 
CODIFIQUE NÃO ( 1 ) SIM ( 2 ) 

1. Refrigerador 
2. Televisão 
3. Telefone 
4. Veículo auto-motor 
5. Rádio 
6. Vídeo Cassete 

6. MIGRAÇÃO 

6.1. Onde o Sr(a) nasceu? 

REFR 
TELEV 
TELEF 
VEIC 
RAD 
VIDEO 

( 
( 
( 
( 
( 
( 

1. no próprio município de residência atual NAS ( 
2. outro município de Goiás. Qual? --------- MUNIC ( 
3. outro Estado do país. Qual? ESTADO ( 

que município? PAIS ( 
4. outro país. Qual?-------------
9. NS/NR 

6.2. Zona 
1. Cidade 
2. Periferia 
3. Chácara Urbana 
4. Rural 

6.3. Há quanto tempo o Sr(a) mora no município de residência atual? 

Dia 
Mês 
Ano 

6.4. Relacione os municípios em que o Sr(a) já morou nos últimos 10 
anos em ordem cronológica. 

Município/Estado Tempo de Moradia 

1. _______ _ 
2. ___________ _ 
3. ______________ _ 
4. _____________ _ 
5. _____________ _ 
6. _____________ _ 
7. ______________ _ 
8. ______________ _ 
9. ______________ _ 

10. ________ _ 

Preencher para os moradores do AGLUG. 

ZON ( 

DTEMP ( 
MTEMP ( 
YTEMP ( 

NMUD ( 
MAGLUG ( 
TMAGLUG( 
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) 
) 
) 

) 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
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65. Pergunte sobre as mudanças de residência nos bairros de Goiânia 
e aglomerado urbano. 

1. BAil ( ) DURl ( ) MUNI ( ) 
Bairro Município Tempo (anos) 

2. BAI2 ( ) DUR2 ( ) MUN2 ( ) 
3. BAI3 ( ) DUR3 ( ) MUN3 ( ) 
4. BAI4 ( ) DUR4 ( ) MUN4 ( ) 
5. BAI5 ( ) DUR5 ( ) MUN5 ( ) 
88. Não se aplica. 

7. A V ALIAÇÃO DA RESIDÊNCIA ATUAL 

7 .1. Número de cômodos: NCOM ( ) 

7 .2. Número de moradores na casa: NPES ( ) 

7.3. Casa própria? PCAS ( ) 
Não ( 1 ) Sim ( 2) 

7 .4. A casa em energia elétrica? ENER ( ) 
Não ( 1 ) Sim ( 2) 

7.5. A casa é servida por que tipo de água? AGU ( ) 
Encanada ( 1 ) Cisterna ( 2 ) 
Outros ( 3 ) NS/NR ( 9) 

7.6. A casa apresenta: ESG ( ) 
Rede de esgoto ( 1 ) Fossa ( 2) 
Outro ( 3) NS/NR ( 9) 

8. HISTÓRIA FAMILIAR DE DOENÇA DE PELE 

Pergunte ao paciente sobre a presença de doenças de pele em 
familiares: 

Alguma pessoa da sua família está ou esteve em tratamento 
prolongado para doença de pele ou para hanseníase? (mais de 6 
meses). 

ASSINALE EM CASO AFIRMATNO: 
Codifique: Não ( 1 ) Sim ( 2) NS/NR ( 9) DPPAI ( ) 

Não se aplica ( 8 ) DPMAE ( ) 
DPIRM ( ) 

1. Pai NIRM ( ) 
2. Mãe DPCON ( ) 
3. Irmão No DPFIL ( ) 
4. Cônjuge NFIL ( ) 
5. Filho No DPOUTR ( ) 
6. Outro No NOUTR ( ) 



9. DOAÇÕES E TRANSFUSÕES DE SANGUE 

9.1. Você já doou sangue alguma vez? 
Não ( 1 ) Sim ( 2 ) NS ( 9 ) 

Se afirmativo, 

9.2. Quantas vezes você doou sangue nos últimos dois anos? 

9.3. Você já recebeu transfusão de sangue? 
Não ( 1 ) Sim ( 2 ) NS ( 9 ) 

Se afirmativo, 

9.4. Quantas vezes? __ 
Não se aplica ( 88 ) 

SANO 

SANDR 

SANT 

SANTQ 

9.5. Você se lembra de ter tido alguma doença poucos meses depois deDATS 
uma transfusão de sangue? 
Não ( 1 ), Hepatite ( 2 ), Doença do coração ( 3 ), 
Anemia ( 4 ), Sintoma mal definido ( 5 ), 
Outra(6) ________________ __ 

Não se aplica ( 8 ) 

10, USO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL E VACINAÇÃO 

Para os ítens 1 e 2 codifique de acordo com os critérios abaixo: 

Raramente 
Algumas vezes 
Frequente 

: menos de 2 injeções nos últimos 2 anos. 
: 1 vez nos últimos 6 meses. 
: mais de 1 vez nos últimos 6 meses. 

10.1. Você costuma tomar injeções intramuscular e/ou endovenosa? INJEC 

Nunca ( 1 ) Raramente ( 2 ) Algumas vezes ( 3 ) 
Frequentemente ( 4 ) NS/NR ( 9 ) 

( 

( 

( 

( 

( 

10.2. Você faz uso de droga injetável? DROGA ( 

Nunca ( 1 ) Raramente ( 2 ) Algumas vezes ( 3 ) 
Frequentemente ( 4 ) NS/NR ( 9 ) 

10.3. Qual a sua prática sexual? 

Heterossexual ( 1 ) Homossexual ( 2 ) Bissexual ( 3 ) 
NS/NR ( 9 ) Não se aplica ( 8 ) 

PSEX ( 
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) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

10.4. Quantos parceiros sexuais diferentes você teve no último ano? PARSEX ( ) 

Nenhum ( O ) Um ( 1 ) Dois a cinco ( 2 ) 
Mais que cinco ( 3 ) NS/NR ( 9 ) Não se aplica ( 8 ) 
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10.5. Você já foi vacinado contra Hepatite B? VACHEPB ( ) 

Não ( 1 ) Sim ( 2) NS/NR ( 9) 

Caso sim, 

Quantas doses da vacina contra Hepatite B (Engerix B) você NDOSES ( . ) 
tomou? 
Não se aplica ( 8 ) 

11. USO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

11.1. Quando o Sr(a) necessita de uma consulta médica qual o serviço SERPRO ( ) 
é procurado? 

1. Centro de saúde mais próximo de casa 
2. Centro de saúde próximo do trabalho 
3. Centro de saúde público independente da localização 
4. Médico de convênio 
5. Médico particular 
6. Hospital Público 
7. Hospital Filantrópico 
8. Outros 

11.2. Nos últimos 6 meses o Sr(a) fez quantas consultas médicas? CON ( ) 
N° de consultas 
NS/NR ( 99) 

11.3. Você foi hospitalizado alguma vez nos últimos 5 anos? HOSP ( ) 
(não considere parto) 

Não ( 1 ) Sim ( 2) NS/NR ( 9) 

11.4. Quantas vezes você foi hospitalizado? HOSPV ( ) 

Não se aplica ( 88 ) 

11.5. Considerando-se todas as hospitalizações, quantos dias você HOSPD ( ) 
permaneceu internado nos últimos 5 anos? 
Não se aplica ( 88 ) 

11.6. Qual o motivo da sua hospitalização? 

1 a vez HOSl ( ) 
2a vez HOS2 ( ) 
3a vez HOS3 ( ) 

Doença de pele ( 1 ), Infecção ( 2 ), Doença do coração ( 3 ), 
Doença digestiva ( 4 ), Cirurgia ( 5 ), outra ( 9 ) 
Não se aplica ( 8 ) 



11.7. Você fez algum tratamento médico no ano passado ou está no TRA T 
momento em tratamento? 

Não ( 1 ) Sim ( 2 ) caso afirmativo, 

11.8. Você está tratando de que? MTRAT 
(Use o código anterior do ítem 11.6) ---------
Não se aplica ( 8 ) \ 

11.9. Quantas consultas médicas o Sr(a) realizou devido a este 
problema? -------

11.1 O Qual a forma de entrada do paciente no CSJB? 

1. Procurou o serviço espontaneamente 
2. Encaminhado por médico da rede pública. 

(Qual unidade? -------------' 
3. Encaminhado por outros médicos 
4. Encaminhado por outra pessoa 
5. Foi Transferido para esta Unidade 
6. Exames de contatos domiciliares 
7. Exames de contatos extra-domiciliares 
9.0utros _____________________ __ 

Observações: 

NCONS 

ENT 
UNID 

( 

( 

( 

( 
( 

) 

) 

) 

) 
) 
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ROTEIRO PARA PREENCHIMENTO E CODIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Questionário a ser preenchido pelo médico para avaliar se o caso é compatível 
ou não com hanseníase. 

UNIDADE 

PRONT 

NO 

CACO 

NOME 

AGE 

DAT 

SEX 

AMB 

PES 

ALT 

LES 

CONT 

NOMECONT 

PRONTC 

Unidade de saúde onde o paciente foi atendido. 

Número do prontuário no registro da unidade. 

Número de ordem do questionário. 

Codifique os participantes em Caso = 1, Controle = 2. 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome do paciente. 

Data de nascimento do paciente. 

Data do exame. 

Codifique quanto ao sexo: Masculino = 1, Feminino = 2. 

Codifique o ambulatório de procedência do paciente. 
Dermatologia = 1, Clínica médica = 2, Carteira de saúde = 3, 
Outros = 4. Caso a resposta seja Outros, especificar o ambulatório. 

Codifique o peso do paciente em kilogramas (kg). 

Codifique a altura do paciente em centímetros (em). 

INTERROGATÓRIO SINTOMA TO LÓGICO 

Codifique quanto a presença de lesões de pele. 
Não = 1, Sim = 2. 

Codifique se o paciente é ou não contato de casos de hanseníase. 
Não = 1, Sim = 2. 

Nome do contato do paciente. 

Número do prontuário do contato do paciente se paciente do CSJB. 
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YLES 

DLES 
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MALES 

YALES 

DALES 

CURA 

COMT 
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MTRAT 

ATRAT 

COMFA 

CONTAC 
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Codifique a duração da(s) lesão(ões) de pele em meses (o paciente 
apresenta lesões de pele com duração compreendida entre ~ 1 mês 
e < 12 meses). 

Codifique a duração das lesões em anos (o paciente apresenta lesões 
de pele com duração~ 1 ano). 

\ 

Codifique a duração das lesões em dias (o paciente apresenta lesões 
de pele com duração < 30 dias). 

Codifique se estas foram as primeiras lesões deste tipo a surgirem. 
Não = 1, Sim = 2, Não se aplica = 8. 

Caso estas não foram as primeiras lesões codifique há quanto tempo 
teve outras lesões em meses. Sem informação = 99, Não se aplica 
= 88. 

Codifique há quanto tempo teve outras lesões em anos. Sem 
informação = 99, Não se aplica = 88. 

Codifique há quanto tempo teve outras lesões em dias. Sem 
informação = 99, Não se aplica = 88. 

Codifique se as lesões curaram sozinhas, sem tratamento médico. 
Não = 1, Sim = 2, Não se aplica = 8, Sem informação = 9. 

Codifique quanto ao uso anterior de medicamento específico para 
hanseníase. 
Não = 1, Sim = 2, Não responde = 9. 

Caso tenha feito tratamento anterior, codifique a duração em dias. 
Sem informação = 99. 

Codifique a duração do tratamento em meses. 
Sem informação = 99. 

Codifique a duração do tratamento em anos. 
Sem informação = 99. 

Codifique quanto ao uso de medicamento específico para hanseníase 
em pessoas que moram na mesma casa. 
Não = 1, Sim = 2, Não sabe informar = 9. 

Caso Sim na pergunta anterior, registre o grau de parentesco da 
pessoa que utilizou o medicamento específico para hanseníase. 

EXAME FÍSICO NEURO-DERMATOLÓGICO 
Deve ser feito para os casos suspeitos de MH. 
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Colocar o número correspondente as descrições. 

Registre o número de lesões até 10. Mais de 10 = 11, Não se aplica 
= 88. 

Distribuição das lesões: 
Mapear no diagrama em anexo. 

\ 

ESPESSAMENTO E ALTERAÇÃO DE SENSIBILIDADE EM 
NERVOS 

Registre Não = 1, Sim = 2, Duvidoso = 3, para espessamento dos 
nervos especificados. Em caso de outro nervo acometido registre o 
nome. 
Registre Não = 1, Sim = 2, Duvidoso = 3 para alteração de 
sensibilidade nos nervos especificados. 

Para os ítens abaixo codifique Não = 1, Sim = 2, Duvidoso = 3. 

Perda de sombrancelha. 
Presença de lagoftalmo. 
Infiltração de pavilhão auricular. 
Fraqueza muscular. 
Queda do punho. 
Queda do pé. 
Perda da sensibilidade tátil nas lesões. 
Perda da sensibilidade térmica nas lesões. 
Perda da sensibilidade dolorosa nas lesões. 
Presença de edema de extremidades. 
Presença de artrite. 
Presença de orquite. 
Aumento do fígado (Hepatomegalia). 
Aumento do baço. 

Codifique quanto a presença de cicatriz vacina! de BCG. 
Não = 1, Sim = 2, Duvidoso = 3. 

Codifique quanto a presença de tatuagem. 
Não = 1, Sim = 2. 

Codifique quanto ao tipo de reação. 
Ausência de reação = O, Tipo I = 1, Tipo 11 = 2. 

Codifique quanto a avaliação clínica sobre o caso. 
Caso certo de MH = 1, Caso provável de MH = 2, Caso de outra 
doença = 3. 

Caso ítem anterior = 3, registre nome da doença. 
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Caso A V AL = Certo ou Provável, codifique quanto a forma clínica 
de hanseníase. 
Indeterminado (I) = 1, BT = 2, BB = 3, BV = 4, Tuberculóide 
(TT) = 5, Virchowiana (V) = 6, Não se aplica = 8. 

Codifique quanto ao grau e incapacidade nos olhos. 
Grau O = O, Grau I = 1, Grau 11 = 2, Grau 111 = 3. 

Codifique quanto ao grau e incapacidade nas mãos. 
Grau O = O, Grau I = 1, Grau 11 = 2, Grau 111 = 3. 

Codifique quanto ao grau e incapacidade nos pés. 
Grau O = O, Grau I = 1, Grau 11 = 2, Grau 111 = 3. 

Codifique quanto ao grau e incapacidade final. 
Grau O = O, Grau I = 1, Grau 11 = 2, Grau 111 = 3. Não se aplica 
= 8. 

Codifique quanto a coleta de exames para baciloscopia. 
Não = 1, Sim = 2. 

Codifique quanto a coleta de material para biópsia de pele. 
Não = 1, Sim = = 2, Coleta em outro local = 3. 

Codifique quanto a realização do teste de mitsuda. 
Não = 1, Sim = 2. 

Codifique quanto a coleta de sangue. 
Não = 1, Sim = 2. 

Codifique quanto ao nome o médico. 

RESULTADO E EXAMES 

Codifique quanto ao resultado do teste de mitsuda. 
Negativo (Ausência de qualquer reação no local) = 1 
Duvidosa (Infiltração menor que 3 mm) = 2 
Positiva + (Inftltração de 3 a 5 mm) = 3 
Positiva + + (Infiltração maior que 5 mm ) = 4 
Positiva + + + (Infiltração maior que 10 mm ou ulcerada) = 5 
Não realizado = 9. 

Codifique quanto ao resultado da baciloscopia realizada na unidade 
de saúde (IB = O até IB = 6). Não realizada = 9. 

Codifique quanto ao resultado da baciloscopia realizada pela 
pesquisa. Não realizada = 9. 

Codifique o resultado da baciloscopia no lóbulo da orelha direita. 

Codifique o resultado da baciloscopia no lóbulo da orelha esquerda. 
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Codifique o resultado da baciloscopia no cotovelo direito. 

Codifique o resultado da baciloscopia no cotovelo esquerdo. 

Codifique o resultado da baciloscopia da lesão especificada 1. 

Codifique o resultado da baciloscopia da lesão especificada 2. 

Codifique quanto ao resultado do exame histopatológico. 
I = 1, BT = 2, BB = 3, BL = 4, TT = 5, LL = 6, Inespecífico 
= 7, Dentro dos limites de normalidade = 8, Não realizado = 9. 

Codifique quanto ao nível de certeza do exame anatomo-patológico. 
1. Hanseníase confirmada 
2. Consistente com hanseníase mas não diagnóstico. 
3. Inespecífico. 
4. Indicativo de outra doença. 
5. Dentro dos limites de normalidade. 
9. Não coletao/Sem informação. 

Caso NCERT = 4, registrar o nome da doença. 

Registre o resultado de outros exames realizados. 

Codifique quanto ao diagnóstico final da forma clínica. 
Baciloscopia positiva ao exame histopatológico ou baciloscopia e 
formas clínicas BT = 2, BB = 3, BL = 4, LL = 6, Outra forma 
clínica = 7, Não se aplica = 8. 

Codifique quanto ao diagnóstico final da forma clínica. Baciloscopia 
negativa. 
Indeterminado (I) = 1, BT = 2, Tuberculóide (TT) = 5, Outra 
forma clínica = 7, Não se aplica = 8. 

Baciloscopia negativa sem resultado de histopatológico. 
Clínica compatível com hanseníase: Não = 1, Sim = 2, Não se 
aplica = 8. 



NO 
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CODl 
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LOCAL DE 
TRABALHO 

ENDERECO DE 
TRABALHO 

COD2 
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Deve ser preenchido por todos os indivíduos elegíveis: Casos e 
Controles. 

Número de ordem do questionário. 

Codifique os participantes em Caso = 1, Controle = 2. 

Data de nascimento do paciente. 

Codifique quanto ao sexo: Masculino = 1, Feminino = 2. 

Nome do paciente. 

Codifique as iniciais do nome do paciente. 

Registre o nome da mãe do paciente. 

Codifique as iniciais do nome da mãe. 

Registre o endereço completo do paciente. 

Codificação do endereço de residência do paciente. 

Urbana = 1, Rural = 2, Sem informação = 9. 

Caso o paciente não more em Goiânia ou Aglomerado, registre 
endereço de contato. 

Registre o local de trabalho do paciente. 

Registre o endereço completo do local de trabalho. 

Codifícação do endereço de trabalho do paciente. 

Registre a data da entrevista. 

Codifique quanto ao entrevistador. 
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Codifique quanto a posição que o paciente ocupa na família. 
Chefe = 1, Cônjuge = 2, Mãe = 3, Filho = 4, Parente = 5, Outro 
= 6 (especificar). 

Codifique quanto ao estado civil do paciente. 
Solteiro = 1, Casado (legalmente ou não) = 2, Desquitado, 
Divorciado ou Separado = 3, Viúvo = 4. 

Codifique quanto a escolaridade do paciente. 

1. nunca frequentou sabe ler e escrever 
2. nunca frequentou não sabe ler e escrever 
3. primário ou 1° grau incompleto __ ano/série 
4. ginásio ou 2° grau incompleto __ ano/série 
5. colegial ou 2 ° grau completo 
6. cursos técnicos de nível médio completo 
7. cursos técnicos de nível médio incompleto 
8. universidade completa 
9. universidade incompleta 

CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA 

Codifique se o paciente exerce alguma atividade de trabalho. 
1. Sim, em atividade 
2. Sim, afastado por motivo de doença 
3. Sim, é também aposentado 
4. Não, desempregado 
5. Não, aposentado 
6. Não, dona de casa 
7. Não, só estudante 
8. Não, outras 

Caso a resposta seja 6, 7 ou 8, passe para a questão 4.9. 

Registre qual é/era o cargo/ocupação ou função que o paciente 
desenvolve ou desenvolvia no seu trabalho principal e descreva as 
tarefas mais frequentes que desenvolve em seu trabalho. 

Codifique quanto a posição ocupada no trabalho. 
1. Empregado assalariado sem carteira profissional assinada. 
2. Empregado assalariado com carteira profissional assinada. 
3. Empregado familiar não remunerado. 
4. Conta própria ou autônomo com estabelecimento. 
5. Conta própria ou autônomo sem estabelecimento. 
6. Empregador com até 4 funcionários fixos. 
7. Empregador com 5 ou mais funcionários fixos. 
8. Para trabalhador rural que não se enquadre nas alternativas acima, 

descreva a situação. 

Registre qual é/era a atividade do estabelecimento, empresa, negócio 
ou instituição em que o paciente trabalha/trabalhou. 
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Codifique o município onde o paciente trabalha/trabalhou. 
No próprio município de residência = 1, Outro município = 2, Não 
se aplica = 8. 

Codifique com relação ao salário que recebeu no trabalho no último 
mês. 
Registre o salário líquido em Cr$, e em salários mínimos. Caso o 
paciente não saiba informar codifique 9. Não se aplica = 88. 

Codifique quanto a presença de outro trabalho remunerado (fixo ou 
eventual). 
Não = 1, Sim = 2, Não sabe/Não responde = 9, Não se aplica = 
8. 

Codifique quanto a presença de outro rendimento além do(s) 
declarado(s) anteriormente. 
Não = 1, Sim = 2, NS/NR = 9, Não se aplica = 8. 

Caso SALA = Sim, registre o salário em Cr$ e salários mínimos. 

Relacione as pessoas que moram na mesma casa registrando o grau 
de parentesco, idade (em dias, meses ou anos) e o salário líquido. 

Codifique quanto à renda total dos moradores em Cr$ e salários 
mínimos. 

Codifique quanto ao número de moradores da casa. 

Codifique quanto ao número de moradores com rendimento. 

Codifique quanto a profissão do chefe da casa em caso do paciente 
ser dependente. 
Trabalhador de roça = 1, Comerciante = 2, Desempregado = 3, 
Comerciário = 4, Vigilante = 5, Fazendeiro = 6, Funcionário 
público = 7, Militar/Polícia = 8, Pedreiro = 9, Servente = 10, 
Mestre de obras = 11, Aposentado = 12, Dona de casa = 13, 
Outras = 14 (Especificar). 

Codifique quanto ao gasto com energia elétrica no último mês. 
Caso NS/NR codifique 99, Não se aplica = 88. 

Codifique quanto a presença de algum tipo de plantação ou criação. 
Não = 1, Sim = 2, NS/NR = 9 

Codifique quanto a presença de bens de consumo. 
Não tem = 1, Sim = 2, NS/NR = 9 

Refrigerador. 
Televisão. 
Telefone. 
Veículo auto·motor. 
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Rádio. 
Vídeo-cassete. 

MIGRAÇÃO 

Codifique quanto ao município de nascimento. 
No próprio município de residência = 1 
Outro município de Goiás = 2 (registre qual) 
Outro Estado do país = 3 (registro o Estado e município) 
Outro país = 4 (Registre o país) 
Não sabe/Não responde = 9. 
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Codifique quanto a zona de residência da família no município onde 
nasceu. 
Cidade = 1, Periferia = 2, Chácara urbana = 3, Rural = 4, 
NS/NR = 9. 

Codifique quanto ao tempo de moradia no município de residência 
atual em dias. 

Ídem para mês. 

Ídem para ano. 

Codifique quanto ao número de munícípios de residência nos últimos 
10 anos. 

Codifique quanto ao número de mudanças entre municípios do 
AGLUG. 

Tempo de moradia em anos no AGLUG. 

Registre o nome do bairro, município e tempo de moradia em cada 
bairro em anos. 

Codifique o 1 o bairro de residência no AGLUG. 

Codifique o tempo de moradia no BAil em anos. 

Codifique o município do BAI 1. 

BAI2/BAI3/BAI4/BAI5 
DUR2/DUR3/DUR4/DUR5 
MUN2/MUN3/MUN4/MUN5 

ídem BAil 
ídem DUR1 
ídem MUNl 

AVALIAÇÃO DA RESIDÊNCIA ATUAL 

Codifique o número de cômodos da casa (Quarto, sala). 

Codifique o número de pessoas que moram na casa (número de 
pessoas que dormem diariamente na casa). 
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Codifique quanto à presença de energia elétrica. 
Não = 1, Sim = 2 

Codifique quanto à propriedade da casa. 
Não = 1, Sim = 2 

Codifique quanto ao tipo de abastecimento de água. 
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Encanada (sistema público) = 1, Cisterna/Poço = 2, Outros = 3, 
NS/NR = 9. 

Codifique quanto ao destino do esgoto. 
Rede pública de esgoto = 1, Fossa = 2, Outro = 3, NS/NR = 9. 

HISTÓRIA FAMILIAR 

Codifique para cada familiar quanto a presença de doença de pele. 
Não = 1, Sim= 2, Não sabe = 99. 

DOAÇÕES E TRANSFUSÕES DE SANGUE 

Codifique quanto a doação de sangue. 
Não = 1, Sim= 2, NS/NR = 9. 

Codifique quanto ao número de vezes que o paciente doou sangue. 

Codifique quanto ao recebimento de transfusões de sangue. 
Não = 1, Sim= 2, NS/NR = 9. 

Codifique quanto ao número de transfusões de sangue. 

Codifique quanto a presença de doenças após transfusão de sangue. 
Não = 1, Hepatite = 2, Doença do coração = 3, Anemia = 4, 
Sintoma mal definido = 5, Outra = 6 (Especificar). 

USO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL E VACINAÇÃO 

Para os ítens 1 e 2 utilizar códigos: 
Raramente = Menos de 2 injeções nos últimos 2 anos. 
Algumas vezes = l vez nos últimos 6 meses. 
Freqüente = Mais de 1 vez nos últimos 6 meses. 

Codifique quanto ao uso de injeções intramuscular e/ou endovenosa. 
Nunca = 1, Raramente = 2, Algumas vezes = 3, Freqüentemente 
= 4, NS/NR = 9. 

Codifique quanto ao uso de droga injetável. 
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Nunca = 1, Raramente = 2, Algumas vezes = 3, Freqüentemente 
= 4, NS/NR = 9. 

Codifique quanto a prática sexual. 
Heterossexual = 1, Homossexual = 2, Bissexual = 3, NS/NR = 9, 
Não se aplica = 8. 

Codifique quanto ao número de parceiros sexuais no último ano. 
Nenhum = O, Um = 1, Dois a cinco = 2, Mais que cinco = 3, 
NS/NR = 9, Não se aplica = 8. 

Codifique quanto a ser vacinado contra Hepatite B. 
Não = 1, Sim= 2, NS/NR = 9. 

Codifique o número de doses contra hepatite B o paciente tomou. 
Não se aplica = 8. 

USO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Codifique quanto ao serviço de saúde procurado pelo paciente. 
Posto de Saúde mais próximo de casa = 1, Posto de Saúde mais 
próximo ao trabalho = 2, Médico de convênio = 3, Médico 
particular = 4, Hospital Público = 5, Hospital Filantrópico = 6, 
Outros = 7 (Registre qual). 

Codifique quanto a realização de consultas médicas nos últimos 6 
meses. 
Nenhuma = 1, 1 - 2 consultas = 2, 3 - 5 consultas = 3, Mais de 5 
consultas = 4, NS/NR = 9. 

Codifique quanto hospitalização nos últimos 5 anos. 
Não = 1, Sim = 2, Não sabe/Não responde = 9. 

Codifique quanto ao número de vezes que foi hospitalizado. 

Codifique quanto ao número de dias de internação hospitalar 
considerando todas as hospitalizações nos últimos 5 anos. NS/NR = 
9. 

Codifique quanto ao motivo da hospitalização. Use os seguintes 
códigos: 
Doença de pele = 1, Infecção = 2, Doença do coração = 3, Doença 
digestiva = 4, Cirurgia = 5, Outra = 9 (Especificar), Não se aplica 
= 8. 

Motivo da hospitalização na primeira vez. 

HOS2, HOS3 ídem. 

Codifique quanto a realização de algum tipo de tratamento pelo 
paciente no ano passado ou no momento .. 
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Não = 1, Sim = 2. 

Codifique quanto ao motivo do tratamento. Utilize códigos do ítem 
10.6. 

Codifique quanto ao número de consultas médicas realizadas para o 
problema de pele atual. 

\ 

Codifique quanto'a forma de entrada neste serviço. 
Procurou o serviço espontaneamente = 1, Encaminhado por médico 
da rede pública = 2 (Especificar a unidade), Encaminhado por 
outros médicos = 3, Encaminhado por outra pessoa = 4, Foi 
transferido para esta unidade = 5, Exames de contatos domiciliares 
= = 6, Exames de contatos extradomiciliares = 7, Outros = 9 
(Especificar). 

Registre observações sobre o paciente. 

Região de abrangência. 
1. Região Central - CSJB 
2. Cais J. Novo Mundo 
3. Novo Horizonte 
4. Urias Magalhães 
5. Dergo 
6. Cândido de Moraes 
7. Pedro Ludovico 

Distritos. 
Goiânia ( 1 - 64) 
Aparecida de Goiânia ( 65 ) 
Senador Canedo ( 66 ) 
Trindade ( 67 ) 

Zona atual. 
1. Centro Expandido 
2. Coroa Central 
3. Expansão Urbana Preferencial 
4. Controle I 
5. Controle II 
6. Risco 
7. Expansão Urbana Residencial 
8. Rural 
9. Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade 

Área de origem. 

Distrito de origem. 

1. Goiânia 
2. Aparecida de Goiânia 
3. Bonfinópolis 



A32 

4. Guapó 
5. Bela Vista de Goiás 
6. Aragoiânia 
7. Goianira 

COD3 Código do Bairro de residência há 1 O anos 

DISTlO Distrito há 1 O anos 

MUDlO Número de mudanças nos últimos 10 anos. 

AREAlO Área do IPLAN nos últimos 10 anos. 
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