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“Da mesma forma, existe um caminho entre quaisquer dois neurônios 

em nosso cérebro, entre quaisquer duas empresas no mundo, entre 

quaisquer duas substâncias químicas em nosso corpo. Nada é excluído 

dessa teia de vida altamente interconectada.” 

(Barabási. Linked: How everything is connected to everything else and 

what it means. New York: Plume; p.33, 2003) 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

A hanseníase, doença causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, permanece ainda, resistente 

às estratégias para sua eliminação como um problema de saúde pública no mundo. Estudos 

com técnicas de análise espacial e de redes sociais vêm sendo utilizados para ampliar o 

conhecimento e a compreensão da dinâmica da transmissão da doença em áreas 

hiperendêmicas. O objetivo geral deste estudo foi analisar o padrão da distribuição 

espacial e a estrutura de rede social dos casos de hanseníase em menores de 15 anos em 

Sobral - Ceará, no período de 2014 a 2015. Trata-se de uma pesquisa descritiva e 

transversal, com emprego de técnicas de análise espacial e Análise de Rede Social (ARS), 

conduzida em Sobral, município do estado do Ceará. A população da pesquisa foi composta 

de menores de 15 anos com hanseníase (casos índice), identificados nos serviços públicos de 

saúde a partir de demanda espontânea ou por busca ativa nos domicílios de áreas de 

hiperendemicidade e, ainda, na triagem de casos de hanseníase em escolas públicas do 

município e dos seus contatos domiciliares (CD) e contatos não domiciliares (CND). Para a 

coleta de dados, além de um questionário aplicado aos participantes, fez-se exame clínico da 

pele, esfregaço cutâneo e biópsia da lesão para os casos positivos. Foi solicitado um teste 

rápido para a detecção de anticorpos específicos contra o M. leprae para todos os 

entrevistados. Foram estudados nove casos novos de hanseníase em menores de 15 anos 

diagnosticados entre agosto de 2014 e setembro de 2015 e um total de 151 contatos, dos quais 

36 eram CD e 115 CND. Cada caso índice apresentou 10 a 29 contatos, incluindo CD e CND. 

Na sequência, cada CD relatou ter contato regular com seis a trinta pessoas e cada CND 

relatou ter contato regular com seis a 23 pessoas. Os contatos nomeados pelos CD e CND, 

formaram os contatos indiretos (CI) dos casos índice e não foram entrevistados. Na análise 

espacial, constatou-se que os casos índice e seus contatos não domiciliares concentraram-se 

em áreas pobres e hiperendêmicas do município. A análise espacial, revelou, ainda, um 

agrupamento de infecção subclínica em um raio de 102 metros, sugerindo que a transmissão 

não domiciliar está relacionada à proximidade com indivíduos soropositivos. Na ARS, os 

casos índice e seus contatos geraram uma rede de 664 pessoas com 1.497 ligações entre eles, 

incluindo os contatos indiretos. Os casos índice e seus contatos sociais constituem nove sub-

redes, com pessoas fortemente conectadas entre si e com condições socioeconômicas 

precárias.  Casos índice, contatos domiciliares e sociais com relato de hanseníase e/ ou com a 

infecção subclínica causada pelo M.  leprae, destacaram-se na rede social pelos altos valores 

da centralidade de grau e de intermediação que apresentaram. O estudo mostrou que a 



 

 

hanseníase está presente tanto nos contatos domiciliares como nos contatos não domiciliares e 

que estes vivem em sub-redes com características de rede de “mundo pequeno”, com baixa 

condição socioeconômica e pouca escolaridade. A investigação dos contatos deve se estender 

para além do domicílio, pautando-se nas redes sociais do caso.  

 

Palavras-Chaves: Hanseníase. Transmissão. Epidemiologia. Mycobacterium leprae. Análise 

Espacial. Análise de Rede Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Leprosy, a disease caused by the bacillus Mycobacterium leprae, is still resistant to strategies 

for its elimination as a public health problem in the world. Studies with spatial analysis 

techniques and social networks have been used to increase knowledge and understanding of 

the dynamics of disease transmission in hyperendemic areas. The general objective of this 

study was to analyze the pattern of spatial distribution and the social network structure of 

leprosy cases in children under 15 years old in Sobral - Ceará, from 2014 to 2015. This is a 

descriptive and cross-sectional study, with use of spatial analysis and Social Network 

Analysis (SNA) techniques, conducted in Sobral, a municipality in the state of Ceará. The 

research population consisted of people under 15 years of age with leprosy (index cases), 

identified in public health services based on spontaneous demand or by active search in 

households in areas of hyperendemicity, and also in the screening of leprosy cases in public 

schools in the municipality and their household contacts (HC) and non-household contacts 

(NHC). For data collection, in addition to a questionnaire applied to the participants, clinical 

examination of the skin, skin smear and biopsy of the lesion were performed for positive 

cases. A rapid test for the detection of specific antibodies against M. leprae was requested for 

all respondents. Nine new cases of leprosy in children under 15 years of age diagnosed 

between August 2014 and September 2015 and a total of 151 contacts were studied, of which 

36 were HC and 115 NHC. Each index case had 10 to 29 contacts, including HC and NHC. 

Next, each HC reported having regular contact with six to thirty people and each NHC 

reported having regular contact with six to 23 people. The contacts named by the HC and 

NHC formed the indirect contacts (IC) of the index cases and were not interviewed. In the 

spatial analysis, it was found that the index cases and their non-household contacts were 

concentrated in poor and hyperendemic areas of the municipality. The spatial analysis also 

revealed a grouping of subclinical infection in a radius of 102 meters, suggesting that 

transmission home is not related to proximity to seropositive individuals. At SNA, index 

cases and their contacts generated a network of 664 people with 1,497 connections between 

them, including indirect contacts. The index cases and their social contacts constitute nine 

subnetworks, with people strongly connected to each other and with precarious 

socioeconomic conditions. Index cases, household and social contacts with reports of leprosy 

and/or subclinical infection caused by M. leprae, stood out in the social network due to the 

high values of centrality of degree and intermediation they presented. The study showed that 

leprosy is present in both household and non-household contacts and that they live in sub-



 

 

networks with characteristics of a “small world” network, with low socioeconomic status and 

little education. The investigation of contacts must extend beyond the home, based on the 

case's social networks. 

Keywords: Leprosy. Transmission. Epidemiology. Mycobacterium leprae. Spatial Analysis. 

Social Network Analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Breve história da hanseníase no mundo, no Brasil e no Ceará. 

Conhecida popularmente como lepra, a hanseníase é uma das doenças mais 

antigas que afeta a humanidade. Sua origem se perde-se nas várias interpretações sobre a 

história das doenças. Trata-se de uma moléstia infectocontagiosa de curso lento, causada pelo 

bacilo Mycobacterium leprae (M. leprae), o qual se manifesta mediante sinais e sintomas 

dermatoneurológicos, comprometendo, preferencialmente, a pele e o sistema nervoso 

periférico (WHO, 2019b). Com a evolução da doença, acarreta em indivíduos não tratados 

incapacidades físicas e deformidades (LASTÓRIA; ABREU, 2014). 

Os escritos atribuídos a Hipócrates (460 a.C.), integrantes do Corpus 

Hipocraticus,  descreviam muitos fenômenos patológicos do corpo humano e  postulavam que 

o organismo seria composto de quatro fluidos (humores) principais no corpo: bile amarela, 

bile negra, fleuma e sangue, que em proporções equilibradas garantiriam a saúde (SCLIAR, 

2007). Em nenhum desses fenômenos, no entanto, foi fundada uma patogênese humoral da 

lepra, até então não reconhecida como tal, na Grécia (CABRAL, 2013). Assim, o que muitos 

mencionaram como hanseníase na medicina grega hipocrática não correspondia, de fato, à 

doença. 

Na antiguidade, várias referências descreveram condições médicas que foram 

traduzidas como hanseníase e podem não ter sido a doença hoje assim conhecida, definida em 

1874 pelo norueguês Gerard Amauer Hansen  como doença granulomatosa crônica específica 

dos nervos periféricos e da derme causada por um microrganismo específico, o 

Mycobacterium leprae (BROWNE, 1975).  

O conceito de lepra foi formado com base em diversas interpretações da medicina 

medieval, as quais a identificavam por meio de um espectro cultural complexo da época, com 

traduções distorcidas de antigos textos médicos e dos textos da Bíblia (CABRAL, 2013).  

Diversas fontes históricas mencionam  a denominação do termo “lepra” de uma derivação da 

palavra hebraica Tsara'ath, um termo genérico, não científico, que denotava um ritual de 

castigo moral e não de doença específica da pele humana (BROWNE, 1975). O termo 
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Tsara’ath foi traduzido para o grego com a palavra λέπρα  ou λεπρός (lepra ou leprós) no 

grego antigo. No grego moderno, lepra é λέπρα1.  

O Levítico, livro das leis, onde a lepra é mencionada nos capítulos treze e 

quatorze, descreve instruções para o sacerdote realizar a purificação, a expulsão e a possível 

reintegração do doente na comunidade, caso obtivesse a cura (CURI, 2010): 

Todo homem atingido pela lepra terá suas vestes rasgadas 

e a cabeça coberta. Cobrirá a barba e clamará: Impuro! Impuro! 

Enquanto durar o seu mal, ele será impuro. É impuro; habitará só, e a 

sua habitação será fora do acampamento (Levítico 13: 45-46) 2. 

Evidentemente, grande parte do estigma em relação à hanseníase tem suas raízes 

na associação do termo “lepra” com as imagens de deformidades, reforçada por conceitos 

populares e religiosos de impurezas ou castigo de Deus. 

Na Idade Média, a conotação repugnante e terrível da lepra, dada pelo Levítico, 

acarretou uma carga de preconceito diante de qualquer pessoa que tivesse alguma afecção 

capaz de ser confundida com a lepra (QUEIROZ; PUNTEL, 1997). De acordo com uma 

noção medieval, qualquer pessoa afetada por alguma doença com manifestações na pele, 

como a varíola, lúpus, escabiose vitiligo ou doenças venéreas,  ou mesmo diante de um 

mendigo com aspecto deformado, poderia estar acometida por lepra (BROWNE, 1975). 

Com a difusão da lepra na Europa Medieval, diferentes significados são atribuídos 

à doença que, entretanto, não garantiam se tratar de lepra. Somente no século XIII, surge uma 

descrição clínica da lepra mais refinada, com a enumeração dos sinais da doença, inclusive 

com o reconhecimento do seu sintoma neurológico mais importante: a anestesia da pele nas 

lesões (BÉRIAC, 1988).  

O local onde a lepra se originou e se a "lepra" bíblica era de fato a doença como a 

conhecemos hoje, ainda, é uma incerteza, existindo diferentes referências sobre a rota desta 

no mundo. Textos antigos descrevem a sua existência na China, Índia e Egito por volta de 600 

a.C., e que restos de esqueletos com marcas desta doença foram encontrados no Egito 

(MONOT; HONORÉ; GARNIER; ARAOZ et al., 2005). Consoante referências, a lepra teve 

 

 

1 //htpps://el.wiktionary.org/wiki/λέπρα acessado em 8/8/2020 às 22:00. 

2 Levítico 13:03. In: Bíblia Sagrada. 
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origem na Índia e foi introduzida na Europa pelos soldados gregos ao retornarem das guerras 

de conquista empreendidas na Ásia por Alexandre o Grande. Da Grécia, espalhou-se para a 

Europa, carregada por soldados, comerciantes e colonizadores infectados (JOPLING; 

MCDOUGALL, 1991).   

Conforme outros autores descrevem, a lepra surgiu no Extremo Oriente antes de 

600 a.C. (JACOBSON R.R.; L.J., 1998). Do Extremo Oriente teria chegado à Europa, no 

início da Idade Média, provavelmente, trazida pelos grandes deslocamentos das populações 

nas Cruzadas, assumindo proporções epidêmicas, com elevado custo social e sanitário para a 

população (ROSEN, 1994). 

Estudos mais modernos, por exemplo, como os de abordagem genética com os 

polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNPs), para diferenciar geneticamente as cepas de M. 

leprae, têm permitido estabelecer relações genealógicas sólidas e sugerir com maior precisão 

hipóteses sobre a rota de disseminação da hanseníase ao redor do globo (BRITTON; 

LOCKWOOD, 2004). Um estudo realizado por MONOT; HONORÉ; GARNIER; ARAOZ et 

al. (2005) tende a rejeitar a teoria mais prevalente, segundo a qual a hanseníase se originou na 

Índia e aponta como seu local de origem a África Oriental ou Oriente Próximo de onde se 

propagou por meio das migrações. A lepra teria sido introduzida na África Ocidental por 

exploradores infectados vindos da Europa ou do norte da África. Ainda de acordo com esse 

estudo, a hanseníase foi trazida da África Ocidental para as ilhas do Caribe, para o Brasil e, 

provavelmente, para outras partes da América do Sul, pelo comércio de escravos no século 

XVIII. 

Outro estudo mais recente e de importância para o sequenciamento genético do M. 

leprae realizado em esqueletos medievais na Europa revelou a partir de uma das diversidades 

genéticas da bactéria que todas as cepas estavam de fato presentes na Europa naquela época 

(SCHUENEMANN; AVANZI; KRAUSE-KYORA; SEITZ et al., 2018). 

A hanseníase predominou na Europa até o século XVI e, nos anos subsequentes, 

foi declinando gradualmente até desaparecer, praticamente, no continente (FRANKEL; 

SCOLLARD, 2009; SCHUENEMANN; AVANZI; KRAUSE-KYORA; SEITZ et al., 2018). 

Segundo BÉRIAC (1985), o desaparecimento da hanseníase na Europa levanta uma questão 

curiosa: como a lepra sofreu essa regressão sem a existência de qualquer tratamento eficaz? 

Conforme muitos sugerem, a melhoria das condições socioeconômicas experimentadas pelos 

povos europeus ao longo da Idade Moderna e Contemporânea contribuiu para o declínio da 

hanseníase, reduzindo-a a uma doença das regiões dos trópicos (FRANKEL; SCOLLARD, 
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2009; NERLICH; ZINK, 2008; TRAUTMAN, 1984). Ao mesmo tempo em que desaparecia 

na Europa, a doença permanecia com focos endêmicos em outras partes do mundo, como na 

África e na Ásia (QUEIROZ; PUNTEL, 1997).  

A entrada da hanseníase nas Américas pode ter sido consequência do processo de 

colonização entre os séculos XVI e XVII. Nos Estados Unidos, a doença foi levada ao estado 

da Louisiana pelos franceses, enquanto que, na América do Sul, foi trazida pelos 

colonizadores portugueses e espanhóis (FRANKEL; SCOLLARD, 2009; OPROMOLLA, 

2000). 

Segundo  QUEIROZ e PUNTEL (1997), os primeiros casos de hanseníase no 

Brasil foram registrados no Rio de Janeiro no ano de 1600, provavelmente trazida pelos 

portugueses e escravos africanos. Posteriormente, propagou-se para os estados de São Paulo, 

Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão e Pernambuco, sendo considerada uma endemia no 

século XVII. Segundo esses mesmos autores, não há vidências da existência de hanseníase 

entre os povos indígenas do novo continente.  

Mesmo diante da proliferação da hanseníase, as primeiras iniciativas do Governo 

Colonial para o combate à doença só aconteceram em 1714, com a fundação de um asilo para 

doentes em Recife, no estado de Pernambuco (BRASIL, 1960). Durante os séculos XVIII e 

XIX, foram criadas instituições em outras cidades brasileiras com o intuito de abrigar os 

doentes. Nesta época, o conhecimento científico e médico sobre doenças em geral e, em 

particular, sobre a hanseníase, era escasso. Em virtude de a hanseníase não ser concebida 

como uma doença tratável e passível de cura, as ações de cuidados com a doença restringiam-

se apenas à construção de leprosários e à assistência precária aos doentes (MARZLIAK; 

SILVA; NOGUEIRA; GUISARD et al., 2008).  

Conforme CABRAL (2013), nas últimas décadas do século XIX, devido à 

descoberta de focos endêmicos na Europa e em áreas do mundo colonial, a hanseníase ganhou 

mais visibilidade e, no Brasil, observou-se mais empenho para compreender as características 

que definiam a doença clinicamente. Ainda conforme esta autora, esse processo evidenciou 

uma série de ações para estabelecer uma unidade conceitual em torno da etiologia, a busca por 

tratamentos mais eficazes e a promoção de debates sobre a inclusão da hanseníase na pauta 

sanitária do país. 

No começo do século XX, a hanseníase já era endêmica na maioria das regiões 

brasileiras e a maior atuação do governo federal na causa da lepra pode ser identificada em 
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1920, com a instituição do Departamento Nacional de Saúde Pública e a inclusão dessa 

doença no regulamento sanitário como uma enfermidade de notificação compulsória. Nessa 

mesma época, foi criada a Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas, cuja 

principal atividade era a divulgação sobre a real situação da lepra no país (SANTOS, 2003).  

Durante muitos anos, os poderes públicos da União, Estados e Distrito Federal 

não consideraram a evolução da hanseníase como uma endemia no Brasil. A assistência aos 

doentes estava a cargo da caridade pública e a única medida posta em prática era o asilamento 

das pessoas acometidas (BRASIL, 1960). Neste contexto, o combate à hanseníase no Brasil, 

de fato, só foi implantado no governo Getúlio Vargas (1930-45), mais especificamente no 

período do ministro Capanema, que ocupou o Ministério da Educação e Saúde entre 1934-

1945  (BRASIL, 1960). De acordo com MACIEL (2007), este período foi marcado por uma 

ampla reforma no tratamento dos doentes com lepra e pela criação do Serviço Nacional de 

Lepra (SNL) por força do Decreto nº 3.171, de 2 de abril de 1941.  

No contexto das políticas de saúde nacional voltadas para o controle da lepra no 

país, os debates sobre medidas para diminuir o estigma aos doentes e seus contatos e a 

extinção, a longo prazo, do isolamento, inclusive dos casos contagiosos, ganham força no 

início da década de 1960. Muitos dos pacientes com hanseníase, contudo, continuavam nos 

leprosários e os atendimentos eram feitos nos serviços de saúde com isolamento para proteção 

dos outros pacientes (MACIEL, 2007). Somente em 1968 foi abolido o isolamento dos 

doentes através da Lei nº 5.511 de 15 de outubro, a qual não apenas revogou a Lei nº 610, de 

13 de janeiro de 1949, que instituiu o isolamento compulsório dos casos lepromatosos, mas 

também a Lei nº 1.045, de 2 de janeiro de 1950, que regulamentava as transferências e altas 

dos doentes de lepra (OLIVEIRA, 2012). 

 A partir da década de 1980, no Brasil, uma profunda reforma do sistema público 

de saúde emerge com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição Federal 

de 1988, promovendo mudanças importantes na definição do papel dos gestores, em cada 

nível de governo, e na responsabilização do Estado pela saúde da população (DE SOUZA, 

2002). Os sucessivos processos para a construção de uma nova política de saúde, iniciados 

ainda na década de 1970 e acelerados a partir da década seguinte, já abraçavam o propósito da 

desativação de asilos e promoção da integração do paciente à sua família, o que ocorreu em 

vários lugares de forma gradativa (FEITOSA; DE ALMEIDA; FEITOSA, 2011).  

A hanseníase, além de pertencer ao grupo das doenças da Lista Nacional de 

Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, no âmbito do 
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SUS, integra outro grupo, o das doenças mantidas pelo Termo de Cooperação Técnica 71 

(TC71), firmado entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde 

(BRASIL, 2020e). Este termo de cooperação tem como finalidade desenvolver atividades de 

aperfeiçoamento e fortalecimento das políticas públicas de vigilância em saúde, prevenção e 

controle da malária, vigilância e prevenção da hanseníase e outras doenças, com eliminação 

preconizada pelo SUS (OPAS, 2011). 

Entre os princípios do SUS, a descentralização das ações de saúde foi formalizada 

de acordo com os poderes hierárquicos de gestão pública, sendo os municípios reconhecidos 

como principais responsáveis pela saúde da população local (BRASIL, 1990). Concomitante à 

política de descentralização das ações de saúde, o controle da hanseníase é trazido para a 

responsabilidade da Atenção Primária à Saúde (APS), com atendimentos nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), na perspectiva do princípio da integralidade da atenção à saúde. As 

equipes da APS passaram a desempenhar papel essencial nas ações de cuidado/assistência às 

pessoas acometidas pela hanseníase. A APS assume o planejamento das ações de busca ativa 

e medidas de prevenção da hanseníase, acolhimento, diagnóstico, tratamento e cura, 

prevenindo ou minimizando a instalação das incapacidades nos indivíduos (BRASIL, 2019).  

Diante dos inúmeros desafios para a descentralização do tratamento da hanseníase 

para os serviços da APS, o Ministério da Saúde vem mantendo uma agenda contínua de  

treinamentos e de incentivos para fortalecer as  estruturas adequadas para atender os doentes e 

qualificar  as ações de vigilância e diagnóstico de casos novos (BRASIL, 2019). Estudos 

atuais, no entanto, evidenciam obstáculos para as ações de controle da hanseníase que 

impedem ou desqualificam a descentralização do diagnóstico e tratamento da hanseníase na 

APS. Estes estudos identificaram despreparo dos profissionais de saúde em lidar com a 

doença, ausência de políticas de educação em saúde e serviços com estruturas operacionais 

frágeis (ARAUJO; STORER; BURIN; FONTES et al., 2016; LEITE; LOPES; MAIA; 

CAVALCANTE, 2019; SOUSA; SILVA; XAVIER, 2017; VIEIRA; LANZA; LANA; 

MARTÍNEZ-RIERA, 2018). 

Assim como em todas as regiões do Brasil, acredita-se que a hanseníase se 

instalou no estado do Ceará, no Nordeste do Brasil, seguindo os mesmos fluxos da 

colonização e migração interna do país (BARBOSA, 1994). De acordo com BARBOSA 

(1994), em Fortaleza, capital do estado, no começo do século XX, vários doentes 

peregrinavam pelas ruas em situação degradante, em busca de ajuda de caritativa para sua 
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sobrevivência. Segundo o mesmo autor, relatórios já descreviam um crescimento de 333 

doentes de hanseníase de 1928 a 1930, enquanto em 1920 só existiam 180 casos.  

Em 1928, construiu-se o primeiro asilo para os doentes de lepra na cidade de 

Redenção, Ceará, o Leprosário Antônio Diogo, com internação no primeiro ano de 42 

doentes, sendo 35 procedentes de Fortaleza (BARBOSA, 1994). Com a suspensão do 

asilamento dos doentes, muitas dessas estruturas tornaram-se residências de sobrevivência 

para aqueles cujos vínculos familiares não foram identificados e para os que demonstravam 

total despreparo para gerir suas próprias vidas (FEITOSA; DE ALMEIDA; FEITOSA, 2011). 

Como observado, o preconceito em relação à doença sempre causou intenso 

sofrimento aos doentes, levando-os a serem segregados pela sociedade. Em 1976, o médico 

Abrahão Rotberg, professor titular de dermatologia da Escola Paulista de Medicina/Unifesp 

(1958-1973), assumiu a luta contra o preconceito no tocante à lepra e propôs substituir este  

termo por hanseníase, com o propósito de minimizar o preconceito e o estigma ligados a ele 

(SÁ; SIQUEIRA, 2013). Assim, o Brasil tomou a iniciativa pioneira de substituir oficialmente 

a palavra lepra e seus derivados por hanseníase, por meio da Lei nº 9.010, de 29 de março de 

1995 (BRASIL, 1995).  

Considerando o tempo da doença no mundo e as medidas para o combate ao 

preconceito da hanseníase, pautadas por campanhas para a disseminação das informações 

sobre a doença e pelos esforços para a descentralização do diagnóstico e tratamento para os 

serviços de APS, é preocupante que o estigma ainda persista sobre os doentes. De acordo com 

estudo realizado em Cuiabá, estado do Mato Grosso, Brasil (GARBIN; GARBIN; CARLONI; 

ROVIDA et al., 2015), com 94 pacientes atendidos em um Centro de Referência para 

Tratamento de Pacientes com Hanseníase, encaminhados por diferentes regiões para 

confirmação de diagnóstico, 93,6% reconhecem o preconceito e o estigma quanto à sua 

doença. Ademais, há evidências em suas respostas segundo as quais informações importantes 

sobre a doença e seu tratamento não são transmitidas adequadamente pela equipe de saúde 

que os acompanha. 

1.2 Panorama epidemiológico da hanseníase no mundo, no Brasil e no Ceará 

 Embora seja uma das doenças mais antigas a acometer o homem e apesar de todo 

o desenvolvimento científico que permite seu diagnóstico e tratamento eficaz, a hanseníase 

ainda constitui um problema de saúde pública em diversos países, devido a sua alta 

prevalência, sobretudo naqueles menos desenvolvidos (WHO, 2018a).  
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Consoante evidenciado, a terapia multidrogas (MDT) de dapsona, clofazimina e 

rifampicina recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1981 foi uma 

estratégia eficaz para o sucesso do tratamento de muitos casos de hanseníase e para a redução 

drástica da ocorrência da doença em países anteriormente considerados endêmicos (WHO, 

2019b). A tendência mundial de redução de casos de hanseníase nas últimas décadas, 

entretanto, vem acontecendo em ritmo lento, especialmente nos últimos dez anos, ao passar de 

228.474 casos novos em 2010 para 202.256 em 2019 (WHO, 2020) 

Conforme registrado, a prevalência global no final de 2019 caiu 3,2% em relação 

à do final de 2018, porém as regiões das Américas relataram aumento  dessa taxa (WHO, 

2020). No Brasil, em 2019, foram diagnosticados 27.433 casos novos da doença e atingiu um 

coeficiente de detecção de 13,0 casos por 100 mil habitantes, parâmetro considerado de alta 

endemicidade (BRASIL, 2021). Nesse ano, o país foi responsável por 91,6% dos casos novos 

das Américas.  

Para avaliar a tendência, a força e a magnitude da hanseníase, o Ministério da 

Saúde (MS) adota os seguintes parâmetros de endemicidade: 1) hiperendêmica, coeficiente de 

detecção de casos novos ≥ 40,00/100 mil  habitantes; 2) muito alta, entre 39,99 e 20,00/100 

mil 3) alta, entre 19,99 e 10,00/100 mil; 4) média, de 9,99 a 2,00/100 mil; 5) baixa < 2,0/100 

mil habitantes (BRASIL, 2016b). 

No Brasil, a tendência de detecção geral de casos novos de hanseníase entre 2010 

e 2015 foi de diminuição de 18,9%, mas a partir do ano de 2016 observou-se discreta subida 

desse indicador até 2018 (Gráfico 1). Neste período, de acordo com os parâmetros do MS  

(BRASIL, 2016b), as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste mantiveram parâmetros 

flutuando entre hiperendemicidade e alta endemicidade e as regiões Sul e Sudeste entre média 

e baixa endemicidade. 
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Gráfico 1 – Coeficiente de detecção geral de casos novos de hanseníase por 100 

mil habitantes no Brasil e regiões. Brasil, 2010 a 2019  

 

Fonte: (BRASIL, 2021). 

Cabe ressaltar, o elevado número de casos de hanseníase em menores de 15 anos é 

um importante indicador epidemiológico e reflete a transmissão recente e ativa da doença na 

comunidade, bem como a ineficiência do controle dos programas de saúde local (BARRETO; 

FRADE; BERNARDES FILHO; DA SILVA et al., 2017).  

No Brasil, a taxa de detecção de casos novos de hanseníase em  menores de 15 

anos etário apresentou uma redução de 34,6%, ao passar de 5,2 casos em 2010 para 3,4 por 

100 mil habitantes em 2019, com mudança do parâmetro de muito alto para alto (Gráfico2) 

(BRASIL, 2020c). As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam flutuações do 

indicador no período, demonstrando que a tendência de queda não acompanha o padrão de 

redução das regiões Sudeste e Sul. 
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Gráfico 2 – Coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase em menores de 

15 anos por 100 mil habitantes, no Brasil e regiões. Brasil, 2010-2019 

 

Fonte: (BRASIL, 2021)  

No Ceará, a tendência de detecção geral de casos novos de hanseníase, entre 2010 

e 2019, foi de diminuição de 33,3%, valor semelhante ao da queda registrada no Brasil, no 

mesmo período (Tabela 1) (BRASIL, 2020c). 

Tabela 1 – Número e o coeficiente de detecção dos casos novos de hanseníase na população 

geral e nos menores de 15 anos, Ceará, 2010 a 2019 

Ano do 

diagnóstico 

Casos 

novos 

Detecção 

geral por 100 

mil hab. 

Parâmetro 

Casos 

novos < 15 

anos 

Detecção < 15 

anos por 100 

mil hab. 

Parâmetro 

2010 2185 25,5 Muito alto 117 5,1 Muito alto 

2011 2018 23,3 Muito alto 109 4,9 Muito alto 

2012 2163 24,8 Muito alto 120 5,5 Muito alto 

2013 2104 24,0 Muito alto 132 6,2 Muito alto 

2014 2039 23,1 Muito alto 137 6,6 Muito alto 

2015 1852 20,8 Muito alto 99 4,8 Alto 

2016 1696 18,9 Alto 94 4,6 Alto 

2017 1549 17,2 Alto 60 3,0 Alto 

2018 1697 18,7 Alto 65 3,3 Alto 

2019 1555 17,0 Alto 62 3,1 Alto 

 Fonte: (BRASIL, 2021) 
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Em 2019, dos 184 municípios do Ceará, 155 notificaram 1.555 casos novos de 

hanseníase. Tal situação levou o Estado a um coeficiente de detecção geral de 17,0 casos por 

100 mil habitantes (BRASIL, 2021), considerada como um parâmetro alto, segundo a 

avaliação do MS (BRASIL, 2016b).  

Como observado, a tendência de detecção de casos de hanseníase em menores de 

15 anos, também, foi de diminuição de 39,2%, passou de 5,1 em 2010 para 3,1 por 100 mil 

habitantes em 2019. Entretanto, o parâmetro ainda se manteve alto (Tabela 1). Em 2019 foram 

registrados 62 casos da doença nos menores de 15 anos, ou seja, 4,0% do total geral de casos 

novos notificados no estado (BRASIL, 2021).  

Conforme alguns autores concluíram em seus estudos, os diferentes coeficientes 

de detecção de casos novos de hanseníase e sua distribuição no território brasileiro estão 

associados às características geográficas, às condições sociais e econômicas e à cobertura da 

população por serviços de APS (KERR-PONTES; BARRETO; EVANGELISTA; 

RODRIGUES et al., 2006; LIMA; FROTA; MOTA; ALMEIDA et al., 2015; MONTEIRO; 

MOTA; MARTINS-MELO; ALENCAR et al., 2017).  

1.3 Aspectos clínicos e imunológicos; diagnóstico e tratamento da hanseníase 

A hanseníase é uma infecção crônica da pele e dos nervos periféricos, transmitida 

pelo M. leprae, bactéria intracelular obrigatória que, embora raramente fatal, apresenta 

expressivo poder incapacitante (BRITTON, 2017). Ao ser identificado pela primeira vez por 

Amauer Hansen em 1874, o M. leprae foi associado como patógeno responsável pela lepra. 

Desse modo, descartou-se a possibilidade da hereditariedade da doença (YOSHIE, 1973).   

De acordo com os estudos, o tropismo do M. leprae por macrófagos da pele e 

células de Schwann dos nervos periféricos constitui a base para as neuropatias graves, 

responsáveis pela maioria das deformidades e incapacidades físicas associadas à hanseníase 

(SCOLLARD; ADAMS; GILLIS; KRAHENBUHL et al., 2006). As interações entre o 

patógeno e o sistema imune dos pacientes infectados fornecem padrões clínicos distintos de 

resposta imune à doença, sugerindo aspectos terapêuticos diferenciados (HASTINGS; 

GILLIS; KRAHENBUHL; FRANZBLAU, 1988). Nestes casos, os pacientes apresentam 

lesões na pele ou nos nervos periféricos, ou uma combinação de ambas. Além disso, outros 

tecidos podem ser afetados, tais como o sistema retículo-endotelial, ossos e articulações, 

membranas mucosas, olhos, testículos, músculos e glândulas suprarrenais (LOCKWOOD; 
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MARLOWE; LAMBERT, 2010; TALHARI; TALHARI; PENNA, 2015).  Quanto às  lesões 

na pele, podem variar de poucas a generalizadas (BRITTON, 2017) 

Diante das variações das manifestações clínicas da hanseníase, diversas 

classificações foram propostas na tentativa de enquadrar seus espectros, estados evolutivos, 

reações imunológicas, planos terapêuticos e prognósticos. As primeiras propostas de 

classificação da doença foram baseadas em parâmetros clínicos e geraram várias confusões e 

controvérsias (TALHARI; TALHARI; PENNA, 2015). Em 1941, Rabello propôs a 

classificação da hanseníase em formas polares, nas quais indivíduos podem assumir a forma 

clínica indeterminada (I) e evoluir para a forma tuberculoide (T) ou para a forma lepromatosa 

ou virchowiana (L/V) (CRUZ; BÜHRER-SÉKULA; PENNA; PENNA et al., 2017).  

Atualmente são aceitas três classificações: a de Madri (1953), a de Ridley & 

Jopling (1966) e a classificação operacional proposta pela OMS (1982).  

A classificação de Madri, sugerida durante o Congresso Internacional da Lepra 

em Madri no ano de 1953, baseou-se no aspecto imunológico do hospedeiro, considerando a 

existência de dois polos estáveis e opostos (tuberculoide e lepromatoso ou virchowiano) e 

dois grupos instáveis (indeterminado e dimorfo ou borderline), que caminhariam para um dos 

polos, na evolução da doença (BRASIL, 2017; CRUZ; BÜHRER-SÉKULA; PENNA; 

PENNA et al., 2017; QUAGLIATO, 1999).  

Em 1962 e 1966, Ridley e Jopling propuseram uma nova classificação que leva 

em conta não apenas as características clínicas, mas, também, a histopatologia, a carga 

bacteriana e o grau de resposta Imune Mediada por Célula (CMI) contra M. leprae, avaliada 

pelo resultado do teste intradérmico de Mitsuda. Esse teste é feito com a inoculação 

intradérmica de uma suspensão salina de M. leprae inativado no antebraço do indivíduo. 

Consideram-se positivos os casos que apresentam uma resposta celular exaltada no local da 

aplicação, a mostrar certo grau de resistência à infecção (polo tuberculoide), indicando que 

não evoluirão para as formas graves (lepromatosa) (AVELLEIRA; AZULAY-ABULAFIA; 

AZULAY; AZULAY, 2013). Mesmo quando a carga micobacteriana na pele e nos nervos é 

pouca, essa resposta exaltada é indicativa do comprometimento exacerbado dos nervos 

periféricos (SCOLLARD; ADAMS; GILLIS; KRAHENBUHL et al., 2006). 

Com base nesses critérios imunopatológicos de Ridley e Jopling, os pacientes são 

divididos em cinco grupos variáveis: hanseníase tuberculoide (TT) com elevação do CMI 

(polo hipergênico) até tuberculoide borderline (BT), borderline-borderline (BB), lepromatosa 
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limítrofe (BL), ao tipo lepromatoso (LL) pouco resistente (anérgico) caracterizado por 

aumento da imunidade humoral (OPROMOLLA, 2000; TALHARI; TALHARI; PENNA, 

2015). Contudo, a hanseníase indeterminada não se enquadra nesse espectro, pois há falta de 

correlação entre as características clínicas e histopatológicas e considera-se que esta forma 

clínica representa um estágio inicial da doença, na qual o grau de CMI ainda não é claro 

(TALHARI; TALHARI; PENNA, 2015). 

Em 1982, a OMS propôs uma classificação operacional em dois grupos, 

multibacilar (MB) e paucibacilar (PB), baseada em manifestações clínicas e, quando 

disponível, no exame da carga bacilar de esfregaços cutâneos (WHO, 1982). De acordo com 

as manifestações clínicas, os casos com até cinco lesões são classificados como PB e os com 

seis ou mais lesões cutâneas como MB (WHO, 1988). Se a baciloscopia for realizada e o 

resultado for positivo, o paciente deverá ser classificado como MB, independentemente do 

número de lesões cutâneas. No caso da baciloscopia ser negativa, a classificação adotada é 

pelo número de lesões cutâneas. Esta classificação operacional define o esquema de 

tratamento a ser instituído (BRASIL, 2017; SAMPAIO; RIVITTI, 2007).    

A hanseníase tem um longo período de incubação. Medido entre a infecção com o 

M. leprae e a manifestação de sinais e sintomas, este pode variar de dois a vinte anos ou mais 

(WHO, 2018b). Quanto à resposta à infecção e à manifestação dos sinais e sintomas da 

dependem do estado imunológico do hospedeiro (WALKER; LOCKWOOD, 2006). Em 

muitos casos, a da infecção pelo M. leprae é muito mais frequente do que o número de casos 

com expressão clínica e a maior parte dessas infecções não resulta em manifestações clínicas, 

o que supõe uma conotação genética da resistência dos indivíduos ao agente (VISSCHEDIJK; 

VAN DE BROEK; EGGENS; LEVER et al., 2000). Conforme BAKKER; HATTA; 

KWENANG; VAN MOSSEVELD et al. (2006), os fatores genéticos podem ser relevantes na 

suscetibilidade à hanseníase e na sua expressão clínica.  

O diagnóstico de hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico. Baseia-se 

na análise da história de possível contato, das condições de vida do paciente e no achado de 

um dos três sinais cardinais: lesões cutâneas hipopigmentadas ou avermelhadas com 

diminuição ou perda da sensibilidade; comprometimento de nervos periféricos com ou sem 

espessamento e bacilos álcool-ácido-resistentes vistos em esfregaços ou cortes histológicos de 

pele (WHO, 2012).   

Em áreas endêmicas, o exame cauteloso da pele é, portanto, um elemento-chave 

no diagnóstico da hanseníase (TALHARI; TALHARI; PENNA, 2015) e qualquer pessoa que 
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apresente lesões cutâneas típicas, úlceras neuropáticas ou neuropatia periférica, deve ser 

considerada como possível doente (LOCKWOOD; MARLOWE; LAMBERT, 2010).  

Nas áreas onde a doença não é endêmica ou é de baixa prevalência, o diagnóstico 

dos casos pode ser mais difícil. Assim, é importante os profissionais de saúde considerarem  

sinais e sintomas da doença e estarem atentos para o diagnóstico em migrantes de regiões 

onde a hanseníase é endêmica (WALKER; LOCKWOOD, 2006). 

Embora o exame clínico, embora seja a chave principal para o diagnóstico da 

hanseníase, atualmente, os testes sorológicos para detectar a infecção, mesmo que subclínica, 

vêm sendo amplamente desenvolvidos, desde a identificação do material antigênico e 

específico do M. leprae, o glicolipídeo fenólico–I (PGL-1) (BRENNAN; BARROW, 1980). 

Estes testes possibilitam a detecção da presença de anticorpos contra o PGL-1 das classes 

IgM, IgG e IgA (BÜHRER-SÉKULA, 2008). 

Dentre as muitas proteínas sintéticas recombinantes de M. leprae, testadas até 

agora, destacam-se os dissacarídeos natural-octil-HSA (dissacarídeo natural ligado à albumina 

sérica humana via octil ND-O-HSA semissintético do PGL-1), o Leprosy IDRI diagnostic 1 

(anti-LID-1) e o natural dissacarídeo octil-leprosy IDRI diagnostic-1 (NDO-LID) por 

apresentarem boas respostas de anticorpos contra M. leprae (DUTHIE, MALCOLM S; 

GOTO, WAKAKO; IRETON, GREG C; REECE, STEPHEN T et al., 2007; FABRI; 

CARVALHO; ARAUJO; GOULART et al., 2015; SPENCER; DOCKRELL; KIM; 

MARQUES et al., 2005).  O conjugado NDO-LID tem demonstrado melhor performance para 

identificar casos de hanseníase MB e PB (CARDOSO; DIAS; FREITAS; HUNGRIA et al., 

2013; DUTHIE; BALAGON; MAGHANOY; ORCULLO et al., 2014; MARÇAL; FRAGA; 

MATTOS; MENEGATI et al., 2018). A reatividade ao LID-1 permite diagnosticar a 

hanseníase até seis a oito meses antes do diagnóstico clínico da doença (DUTHIE, M. S.; 

GOTO, W.; IRETON, G. C.; REECE, S. T. et al., 2007). Dessa forma, pode acelerar 

significativamente o tratamento de casos e reduzir as taxas de transmissão. 

Com finalidade diferente dos testes sorológicos, o teste da lepromina ou reação de  

Mitsuda já foi muito utilizado para avaliar as variações polares de resposta celular do 

indivíduo ao M. leprae, mas, atualmente ele é útil apenas para a classificação clínica e o 

prognóstico dos casos e não para o diagnóstico (AVELLEIRA; AZULAY-ABULAFIA; 

AZULAY; AZULAY, 2013).  
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Na prática, a maioria dos programas de controle da hanseníase adota critérios 

clínicos para classificar e decidir o esquema terapêutico apropriado para cada paciente, tendo 

em vista a indisponibilidade ou a não confiabilidade dos exames de baciloscopia (WHO, 

2019a). Nesse sistema de classificação da doença, é importante considerar se há ou não o 

comprometimento de nervos para o agrupamento de pacientes com hanseníase MB ou PB, 

pois alguns destes podem não apresentar lesões facilmente visíveis na pele, e podem ter lesões 

apenas nos nervos (hanseníase primariamente neural) (BRASIL, 2017). Cabe ressaltar, a 

classificação adequada da forma clínica é importante para garantir o esquema terapêutico 

apropriado. Desse modo, evita-se pacientes com doença MB sejam tratados com o esquema 

para a forma PB (WHO, 2019a).   

Em relação ao tratamento, até o desenvolvimento da sulfona, em 1942, nenhum 

era efetivo para a hanseníase. Devido, porém, ao relato de casos resistentes a este fármaco, em 

1982, um comitê de especialistas da OMS recomendou tratar todos os pacientes com uma 

combinação de dois ou três medicamentos (rifampicina, dapsona e clofazimina), portanto, 

verificou-se um avanço no tratamento da doença. Então, o tratamento padrão passou a ser 

realizado com três drogas e tornou-se mais curto e eficaz (AVELLEIRA; AZULAY-

ABULAFIA; AZULAY; AZULAY, 2013). 

 No Brasil, a poliquimioterapia (PQT) foi estabelecida oficialmente em 1993, com 

esquemas terapêuticos padronizados de acordo com a classificação operacional da OMS  

(BRASIL, 2016b). Recentemente, especialistas recomendaram um novo esquema terapêutico, 

a terapia multidrogas uniforme (UMDT), que usa o mesmo regime de três drogas, 

independente da classificação operacional, incluindo rifampicina, dapsona e clofazimina para 

todos os pacientes com hanseníase, com duração de tratamento de seis meses para os PB e de 

doze meses para os MB (BRASIL, 2020a; IGNOTTI; STEINMANN, 2020). 

Segundo proposto, a adequada classificação clínica dos casos e o uso do esquema 

terapêutico correto devem garantir a cura completa da doença, a prevenção das deformidades 

(quando o tratamento é iniciado antes de qualquer sequela) e a quebra do ciclo de sua 

transmissão por impedir a disseminação do M. leprae (WHO, 2016).   

Além das medidas operacionais de controle da transmissão da hanseníase, o 

Brasil, juntamente com o Camboja, a Índia, a Indonésia, a Mianmar, o Nepal, o Sri Lanka e a 

Tanzânia, está participando de um estudo multicêntrico internacional que consiste no uso da 

Rifampicina em Dose Única (SDR) como profilaxia pós-exposição (PEP) para contatos 

domésticos, vizinhos e sociais de grupos populacionais selecionados (STEINMANN; 
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CAVALIERO; AERTS; ANAND et al., 2018). Contudo, a indisponibilidade de testes que 

apresentem sensibilidade razoavelmente alta para detectar a infecção por M. leprae, 

identificando grupos de risco, é uma das dificuldades na sustentação da implementação de 

estratégias inovadoras de controle da hanseníase (IGNOTTI; STEINMANN, 2020). 

Por muitos anos, a prevenção da hanseníase foi pautada em ações estratégicas 

definidas na 44ª Assembleia Mundial da Saúde da OMS, em 1991, determinou a eliminação 

da doença como um problema de saúde pública até o ano 2000, em países cujas taxas de 

prevalência ultrapassem 1 caso em cada 10 mil habitantes (WHO, 1995). No Brasil, em 2018 

essa taxa correspondeu a 1,48 casos em 10 mil habitantes (BRASIL, 2020c). A ideia de 

eliminação da hanseníase como um problema de saúde vem sendo direcionada por um 

conjunto de metas e estratégias de alcance global, apresentadas a todos os países, 

principalmente aqueles que ainda enfrentam situações graves da doença. A estratégia 

brasileira baseia-se na proposta da OMS, com metas para atingir, até o final de 2022, os 

seguintes resultados: reduzir para 30 o número total de crianças com grau 2 de incapacidade 

física; reduzir para 8,83/1 milhão de habitantes a taxa de pessoas com grau 2 de incapacidade 

física; e implantar em todas as Unidades da Federação canais para registro de práticas 

discriminatórias às pessoas acometidas pela hanseníase e seus familiares (BRASIL, 2019). 

Em todas as estratégias globais para hanseníase emanadas da OMS, a investigação 

de contatos continua sendo o elemento-chave para desencadear a detecção precoce da doença, 

institucionalizar o tratamento imediato para evitar a incapacidade física e reduzir a 

transmissão da infecção nas comunidades endêmicas (WHO, 2000; 2005; 2009; 2016).  

1.4 Transmissão e prevenção da hanseníase 

A principal forma e, a mais aceita, da eliminação do M. leprae é por meio de 

gotículas, do nariz e da boca, durante contatos estreitos e frequentes com os indivíduos não 

tratados. Nesse caso, o trato respiratório é a mais provável via de entrada do bacilo no corpo 

(DAVEY; REES, 1974; JOB; JAYAKUMAR; KEARNEY; GILLIS, 2008; PAHO, 2019). 

Outras possibilidades de transmissão vêm sendo consideradas como o contato direto pele a 

pele ou com fômites através do leite materno ou da infecção transplacentária (BRATSCHI; 

STEINMANN; WICKENDEN; GILLIS, 2015; MENSAH-AWERE, 2015). Estudos 

anteriores, no entanto, contrariam estas possibilidades como portais de transmissão do M. 

leprae (BRUBAKER; MEYERS; BOURLAND, 1985; DUNCAN, 1986; PEDLEY, 1970).  
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Indivíduos que transportam M. leprae na mucosa nasal, mesmo quando não estão 

doentes,  podem desempenhar um papel importante na transmissão da doença, pelo menos por 

um período transitório (WALKER; LOCKWOOD, 2006). Neste aspecto,  alguns estudos 

(HATTA; VAN BEERS; MADJID; DJUMADI et al., 1995; KLATSER, P.R.; VAN, BEERS 

S.; MADJID, B.; DAY, R. et al., 1993; VAN BEERS; DE WIT; KLATSER, 1996) 

identificaram a presença de sequências específicas de DNA do M. leprae em swabs ou 

biópsias nasais e soropositividade para antígenos de bacilos específicos em indivíduos 

saudáveis residentes em áreas endêmicas, sugerindo a possibilidade de transmitirem a doença. 

Em áreas reconhecidas como endêmicas, 7,8% (KLATSER, P. R.; VAN, BEERS S.; 

MADJID, B.; DAY, R. et al., 1993) a 15% (FROTA; FREITAS; FOSS; LIMA et al., 2010) 

das pessoas saudáveis podem conter o M. leprae nas secreções nasais.  Conforme observado, 

pacientes com a forma lepromatosa podem eliminar, em média, até 107 bacilos viáveis por dia 

(DAVEY; REES, 1974).   

Embora constitua quase um consenso geral serem os humanos fundamentais como 

reservatório para o desenvolvimento da hanseníase, tatus selvagens podem abrigar o bacilo 

(GIRDHAR, 2005). A descoberta de cepas do M. leprae nestas espécies não é recente e a 

infecção pode ter se originado no meio ambiente (TRUMAN, 2005; TRUMAN; SHANNON; 

HAGSTAD; HUGH-JONES et al., 1986). No Brasil, mais da metade dos tatus selvagens que 

habitam a Amazônia brasileira, testados, são portadores do bacilo da hanseníase (DA SILVA; 

PORTELA; LI; JACKSON et al., 2018). Infecções semelhantes à hanseníase foram relatadas 

no sul dos Estados Unidos tendo como agentes infectantes cepas de M. leprae provenientes do 

tatu (TRUMAN; FINE, 2010). Conforme mostrou um estudo brasileiro,  a exposição direta a 

tatus está associada a duas vezes mais detecção de casos de hanseníase, mesmo após o 

controle das variáveis de confusão (DEPS; ALVES; GRIPP; ARAGAO et al., 2008). 

Consoante mencionado, a forma de contágio da hanseníase mais conhecida é de 

pessoa para pessoa e o maior risco está relacionado à permanência no domicílio de um doente 

bacilífero sem tratamento (CHEN; LI; JIANG; YE, 2000; DEPS; GUEDES; BUCKER 

FILHO; ANDREATTA et al., 2006; HATTA; VAN BEERS; MADJID; DJUMADI et al., 

1995; MADARASINGHA; SENAVIRATNE, 2011; MOET; PAHAN; SCHURING; 

OSKAM et al., 2006; TEIXEIRA; PESCARINI; ALVES; NERY et al., 2020). Como 

demonstrado em estudos,  indivíduos que vivem no mesmo domicílio de um paciente com 

hanseníase na forma multibacilar têm um risco de cinco a oito vezes maior de desenvolver a 

doença, em comparação com indivíduos que não habitam o mesmo domicílio do caso 
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(DABRERA; TILLEKERATNE; FERNANDO; KASTURIARATCHI et al., 2016; VAN 

BEERS, S. M.; HATTA, M.; KLATSER, P. R., 1999).  

Em áreas altamente endêmicas para hanseníase, além do contato domiciliar, 

pessoas residentes de áreas vizinhas a pacientes soropositivos também possuem mais chance 

de ter anticorpos contra o M. leprae (BAKKER; HATTA; KWENANG; FABER et al., 2004). 

De acordo com estudo no Brasil, os doentes com hanseníase apresentavam uma chance 2,2 

vezes maior de repetirem o tratamento quando tinham contatos domiciliares da doença 

(XIMENES; GALLO; BRITO MDE, 2007). Um estudo, no Malawi (FINE; STERNE; 

PONNIGHAUS; BLISS et al., 1997), entretanto, identificou que apenas 15% a 30% dos casos 

novos poderiam ter surgido de contatos domiciliares, sugerindo que a maioria dos casos novos 

da doença originou-se de contatos transitórios ou indiretos com casos conhecidos, não 

domiciliares. De acordo com estudo de  MOURA; DUPNIK; SAMPAIO; NOBREGA et al. 

(2013), residir próximo a um caso multibacilar pode apresentar risco similar ao de viver com 

contatos residentes no mesmo domicílio. 

Apesar dos avanços nos estudos de investigação, os padrões de transmissão da 

hanseníase ainda não foram completamente esclarecidos. Embora exista um risco aumentado 

para aqueles que vivem em contato estreito com os indivíduos com hanseníase não tratados, 

principalmente aqueles com as formas multibacilares (CHEN; LI; JIANG; YE, 2000; 

MADARASINGHA; SENAVIRATNE, 2011; MOET; PAHAN; SCHURING; OSKAM et 

al., 2006), em muitos casos novos não é possível identificar o caso índice do qual foi 

adquirida a infecção (PIRES; MALCHER; JÚNIOR; DE ALBUQUERQUE et al., 2012; 

SANTOS; PENNA; COSTA; NATIVIDADE et al., 2016; WEST; TODD; LARY; BLAKE et 

al., 1988). Isso constitui um desafio para as estratégias de controle e busca de casos entre os 

contatos conhecidos dos doentes.  

Diante desta realidade, a investigação dos contatos domiciliares de casos de 

hanseníase continua sendo uma das mais importantes atividades de controle da doença e pode 

mostrar a capacidade dos serviços em realizar a detecção oportuna de novos casos (BRASIL, 

2016b). Em áreas endêmicas, alguns autores chamam atenção para o seguinte fato: outras 

possíveis fontes de contato, que não do domicílio, precisam ser investigadas, porquanto, para 

a maioria dos casos novos de hanseníase não foi possível relacionar o contágio com outros 

casos de seus domicílios ou conhecidos (DURÃES; GUEDES; DA CUNHA; MAGNANINI, 

2010; PIRES; MALCHER; JÚNIOR; DE ALBUQUERQUE et al., 2012; RICHARDUS; 
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MEIMA; VAN MARREWIJK; CROFT et al., 2005; SANCHES; PITTNER; SANCHES; 

MONTEIRO, 2007; SANTOS; DE CASTRO; FALQUETO, 2008). 

Enfatiza-se, porém, o risco de desenvolver hanseníase entre os contatos de 

indivíduos com a doença pode depender das características da forma de contato, as quais 

podem ser relevantes na definição de subgrupos com diferentes níveis de risco. Várias 

definições de contato podem ser encontradas na literatura. Segundo mostrou uma das 

primeiras investigações nas Filipinas, publicada em 1942 (DOULL; GUINTO; RODRIGUES, 

1942), os contatos domiciliares de pacientes com hanseníase tinham um risco maior de 

desenvolver a doença em comparação com a população em geral (MOET; MEIMA; OSKAM; 

RICHARDUS, 2004). Em muitos estudos sobre a hanseníase, este tipo de contato é definido 

como "as pessoas que vivem na mesma casa que o caso índice" (VAN BEERS; IZUMI; 

MADJID; MAEDA et al., 1994) ou "um grupo de pessoas dormindo sob o mesmo teto e 

comendo na mesma cozinha que o caso índice” (DOS SANTOS; DUPPRE; SALES; NERY 

et al., 2013; GEORGE; RAO; MATHAI; JACOB, 1993; JESUDASAN; BRADLEY; 

SMITH; CHRISTIAN, 1984; PATTYN; URSI; IEVEN; GRILLONE et al., 1993; RAO; 

KARAT; KALIAPERUMAL; KARAT, 1975). Por sua vez, AMEZCUA; ESCOBAR-

GUTIERREZ; BARBA-RUBIO; CAZARES et al. (1990) dividiram os membros da família 

em três categorias: a) o contato mora na mesma casa que o caso índice, mas dorme em 

cômodo diferente; b) ambos dormem no mesmo quarto; c) eles compartilham a mesma cama. 

Já RANADE e JOSHI (1995) dividiram em contatos domiciliares próximos [esposa, pai, 

filhos, avós e netos] e contatos "não tão próximos” (todos os outros). A expressão "contato do 

quarto" também foi usada em contraste com outros contatos do domicílio. Outra classificação 

para contatos, em seis grupos para casos de hanseníase, foi feita por Van Beers (1999): (1) no 

domicílio; (2) vizinho 1 (vivendo diretamente adjacente ao paciente); (3) vizinho 2 (vivendo 

junto ao vizinho 1), (4) outros parentes; (5) contatos sociais diários; e (6) trabalho diário. Mais 

uma definição foi dada por Klovdahl (1994): "contatos pessoais estreitos", como as pessoas 

que compartilham refeições ou a casa ou mesmo roupas e outros objetos pessoais ou têm 

contato sexual ou compartilham uso de drogas.   

A partir desta definição, fica claro que "proximidade" também está associada com 

o modo de emissão: contatos estreitos podem, assim, ser encontrados em outros locais além 

da família do paciente. Contudo, definições de contatos próximos têm sido essencialmente 

restritas aos contatos domiciliares e, geralmente, os contatos próximos, encontrados em outros 

lugares que não no domicílio, não são considerados como contatos importantes. Para DOS 
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SANTOS; DUPPRE; SALES; NERY et al. (2013) definiram contatos não domésticos são 

aqueles indicados pelo caso-índice, com outros tipos de relações, como vizinhos próximos, 

parentes, amigos e colegas. Esta definição é também usada para designar os contatos não 

domiciliares nos estudos de CAMPOS; DUTRA; SUARES; CARVALHO et al. (2015) e   

SOUZA; FERREIRA; PINTO; HEUKELBACH et al. (2019). 

Por sua vez, o MS define os contatos domiciliares àquelas pessoas que residem ou 

tenham residido com o doente de hanseníase e os contatos sociais são os vizinhos, colegas de 

trabalhos e de escola, entre outros (BRASIL, 2016b). Nessa definição, o MS ainda recomenda 

que estes contatos sejam examinados anualmente, durante cinco anos após a data do 

diagnóstico do caso índice.  

Embora a hanseníase possa acometer pessoas de todas as faixas etárias, é mais 

comum em adultos devido ao longo período de incubação da doença (PREMACHANDRAN; 

GEORGE; BINITHA; NANDAKUMAR et al., 2019). Em locais endêmicos, a prevalência da 

doença em crianças e adolescentes, com menos de 15 anos, torna-se elevada, a evidenciar  a 

persistência de focos de bacilos, alimentando circuitos de transmissão recente (AVELLEIRA; 

AZULAY-ABULAFIA; AZULAY; AZULAY, 2013; BARBIERI; MARQUES, 2009).  

Não existe evidência quanto ao maior ou menor grau do papel dos fatores étnicos 

na suscetibilidade à hanseníase, entretanto diferenças raciais e geográficas podem influenciar 

a forma clínica (BRITTON, 2017). Assim, a forma lepromatosa  é mais comum nos africanos 

do que entre os índios e mais comum também  em caucasianos e chineses (BRITTON, 2017).  

Não existe, também, uma explicação biológica para o fato de  a hanseníase atingir 

mais um sexo, porém, em alguns grupos, o risco de contrair a infecção entre os homens foi até 

2 vezes maior do que entre as mulheres (BAKKER; HATTA; KWENANG; VAN 

MOSSEVELD et al., 2006; NOORDEEN, 1998) e a maioria dos casos novos (60,7%) 

reportados no mundo em 2017 era do sexo masculino (WHO, 2018a).  

1.5 Análise espacial aplicada à investigação epidemiológica das doenças transmissíveis  

Na epidemiologia das doenças infecciosas ocupam lugar de destaque os termos 

tempo, lugar e pessoas, pois praticamente todas estas doenças variam em sua incidência e 

prevalência ao longo do tempo, entre áreas geográficas e entre subgrupos populacionais 

(BHOPAL, 2016). 

A investigação de surtos de doenças infecciosas  constitui tarefa complexa que 

envolve uma variedade de fontes de dados a ser explorada, com o objetivo de descobrir a 
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dinâmica espaço-temporal e os modos de transmissão de um determinado patógeno em uma 

população (JOMBART; AANENSEN; BAGUELIN; BIRRELL et al., 2014). Neste cenário, a 

compreensão da variação espaço-temporal na disseminação de doenças infecciosas pode levar 

ao desenvolvimento de estratégias integradas de prevenção de maior impacto sobre a saúde da 

população humana (CHOWELL; ROTHENBERG, 2018).  

Como evidenciado, os estudos sobre a exposição de humanos a fatores de risco 

para a saúde e bem-estar estão cada vez mais comuns e têm demandado a sofisticação das 

técnicas de análises (BUCK LOUIS; SUNDARAM, 2012). Em uma perspectiva mais 

tradicional da epidemiologia, com a incorporação ampla do ambiente, os Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) e as técnicas de análise espacial podem ser utilizados como um 

meio para entender as relações exposição-doença em epidemiologia descritiva e estudos 

etiológicos (LAWSON; BANERJEE; HAINING; UGARTE, 2016). 

Estudos epidemiológicos com o uso de técnicas de análises espaciais tornaram-se 

cada vez mais frequentes e vários autores passaram a empregar o termo “epidemiologia 

espacial” em suas pesquisas (AJJAMPUR; GLADSTONE; SELVAPANDIAN; MULIYIL et 

al., 2007; BEALE; ABELLAN; HODGSON; JARUP, 2008; H AUCHINCLOSS; 

GEBREAB; MAIR; DIEZ ROUX, 2012; LAWSON, 2013; PFEIFFER; ROBINSON; 

STEVENSON; STEVENS et al., 2008; SINGH; FORTINGTON; THOMPSON; FINCH, 

2016; WANG; LI, 2014). Muitos desses autores utilizam nos métodos de análises um 

conjunto de ferramentas dos SIG. 

Compreendem-se por SIG são sistemas automatizados, de recurso computacional 

para captura, armazenamento, recuperação, análise e exibição de dados espaciais. Um SIG 

pode, ainda, ser definido como um sistema provido de quatro grupos de aptidões para 

manusear dados georreferenciados: entrada, gerenciamento, análise e saída(CÂMARA; 

ORTIZ, 1998)  

São chamados dados georreferenciados quando esses dados estão alinhados a um 

sistema de coordenadas para  poderem ser visualizados, consultados e analisados com outros 

dados geográficos (LEIDNER, 2016; WADE; SOMMER, 2006). Em geral, os dados 

georreferenciados consistem em medições ou observações feitas em locais específicos (pontos 

referenciados por latitude e longitude) ou em regiões específicas (dados de área) 

(WERNECK, 2008).  
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Em um banco de dados referenciado em um SIG, cada item de dados é 

armazenado em um local e este local assume variadas formas: um ponto, uma linha, um 

polígono representando uma área ou zona.  Essa estrutura de organização, baseada em 

coordenadas, permite ao pesquisador a consulta ao banco de dados para perguntar onde estão 

os objetos e como sua localização se relaciona com a localização de outros objetos na 

superfície da terra (DEBATS; GREGORY, 2011).   

Com os avanços da tecnologia dos SIG e a disponibilidade de dados e de métodos 

analíticos criaram-se novas oportunidades para os pesquisadores melhorarem a descrição das 

doenças, com localizações mais especificas, relacionando-as com fatores ambientais, sociais e 

comportamentais, subjacentes às variações geográficas nas taxas de doenças (ELLIOTT; 

WARTENBERG, 2004). Estas novas oportunidades abriram um campo para a epidemiologia 

geográfica (BAILEY, 2001), usualmente mais referida como epidemiologia espacial, com o 

objetivo de descrever e analisar dados de saúde indexados geograficamente, associando-os 

com fatores de risco demográficos, ambientais, comportamentais, socioeconômicos, genéticos 

e infecciosos (ELLIOTT; WARTENBERG, 2004). 

Em texto recente, KIRBY; DELMELLE e EBERTH (2017) definiram a 

epidemiologia espacial como um método que engloba a perspectiva espacial no desenho e 

análise da distribuição dos determinantes e dos resultados, em todos os aspectos da saúde e 

bem-estar, em um contínuo, da prevenção ao tratamento. Ainda como os mesmos autores 

referiram, a epidemiologia espacial abrange as investigações que usam desenhos de estudos 

epidemiológicos e envolve dados espaciais ou informações derivadas espacialmente sobre os 

sujeitos do estudo, as instalações de saúde ou as fontes de exposição. 

Nos SIG, o substancial para aplicação na epidemiologia espacial é a cartografia, 

ou seja, os componentes formados pela coleção visual de mapas de base digital, mapas de 

camadas, imagens e vários outros recursos geográficos habilitados (informações de 

coordenadas, pontos, linhas, polígonos e objetos 3D) (HARDER; BROWN, 2017).  

A exibição eletrônica dos dados no SIG, particularmente por meio de 

mapeamento, possibilita ao pesquisador uma visão dos padrões espaciais dos objetos 

estudados de maneira mais dinâmica, rápida e eficaz, mesmo em grandes volumes (DEBATS; 

GREGORY, 2011; GREGORY; ELL, 2007). Com a vinculação de um banco de dados 

georreferenciados a um mapa pode-se realizar análises espaciais ou desenvolver e aplicar 

modelos espaciais, produzindo inúmeras informações sobre esses dados, como padrões de 
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distribuição, relacionamentos e situações (DANGERMOND, 2015). Dessa forma, os usuários 

poderão tomar decisões mais adequadas. 

Uma das vantagens dos SIG é que, mesmo abrigados em diferentes plataformas de 

softwares, oferecem três funções básicas para as quais podem ser usados, como um banco de 

dados referenciado espacialmente, uma ferramenta de visualização e uma ferramenta analítica 

(GREGORY; KEMP; MOSTERN, 2001).  

As investigações da epidemiologia espacial utilizam uma variedade de técnicas 

espaciais disponíveis nos SIG e podem ser caracterizadas por três grandes categorias de 

investigação: (1) mapeamento de doenças; (2) análise de cluster ou agrupamento de doenças; 

(3) análise ecológica ou modelagem espacial (ELLIOTT; WARTENBERG, 2004; SINGH; 

FORTINGTON; EIME; THOMPSON et al., 2015; SMITH; LE COMBER; FRY; BULL et 

al., 2015). Como estas categorias em alguns casos se sobrepõem, devem ser analisadas em 

conjunto (LAWSON; BANERJEE; HAINING; UGARTE, 2016). 

De maneira ampla, estudos epidemiológicos da hanseníase vêm empregando 

técnicas de analise espacial, entre estes a incidência e sua relação com fatores espaciais e 

socioeconômicos. Esses estudos têm propiciado importantes resultados para o planejamento 

de medidas de vigilância e controle da doença. Com as técnicas de análise espacial foi 

possível identificar que as áreas e os grupos com maior risco para a hanseníase estavam 

associados com os baixos níveis socioeconômicos (CURY; PASCHOAL; NARDI; 

CHIEROTTI et al., 2012; DE JESUS; SANDES; LIMA, 2019; MENCARONI; PINTO 

NETO; VILLA; OLIVEIRA, 2004). O conhecimento da real distribuição geográfica de casos 

de hanseníase também foi demonstrado em outros estudos; sobressai a importância dessas 

informações para direcionar  as ações de controle, identificação dos contatos e priorização dos 

recursos, com maior precisão e redução de custos (AMARAL; LANA, 2008; DE JESUS; 

SANDES; LIMA, 2019; DIAS; DIAS; NOBRE, 2005; DUARTE-CUNHA; SOUZA-

SANTOS; MATOS; OLIVEIRA, 2012; GARCIA; IGNOTTI; CORTELA; XAVIER et al., 

2013; GRACIE; PEIXOTO; SOARES; HACKER, 2017). Cabe ressaltar, os estudos cujo 

objetivo foi acompanhar a expansão espaço-temporal da hanseníase, no processo de migração 

e formação de aglomerados urbanos, foram melhor compreendidos ao empregar as técnicas 

espaciais (GARCIA; IGNOTTI; CORTELA; XAVIER et al., 2013; QUEIROZ; SCATENA, 

2009; SANTOS; MAGALHÃES; QUEIROZ; BORGES et al., 2010). 

O acompanhamento da evolução da situação epidemiológica da hanseníase, 

incluindo a cobertura dos serviços, o desempenho das ações de vigilância de contatos e a 
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incidência de casos em menores de 15 anos, também foi avaliado por meio de estudos 

apoiados nas técnicas de análise espacial, e  assim, identificado as áreas críticas para o 

combate à doença   (DUARTE-CUNHA; SOUZA-SANTOS; MATOS; OLIVEIRA, 2012; 

FERNANDES; ESTEVES; DOS SANTOS; DE CASTRO, 2019; SANTOS; MAGALHÃES; 

QUEIROZ; BORGES et al., 2010; SOUZA; FERREIRA; PINTO; HEUKELBACH et al., 

2019).   

Entre as ferramentas de análise espacial incorporadas aos SIG destaca-se 

o Diagrama de Voronoi - igualmente chamado Polígono de Thiessen. O Diagrama de Voronoi 

ou Polígono de Thiessen são construções geométricas que remontam ao século XVII, hoje 

aplicadas em muitas áreas da Astronomia, Física, Química, Biologia, Ecologia, Economia, 

Matemática e Ciência da Computação para resolver problemas que envolvem o conceito de 

proximidade em um plano (AURENHAMMER; KLEIN; LEE, 2013). Segundo o princípio do 

Diagrama de Voronoi, em um plano euclidiano existem pontos situados mais próximos de 

uma fonte geradora do que de outra fonte, tendo como resultado um polígono no qual as 

distâncias entre a fonte e o ponto são as menores possíveis (MOURA, 2009). Desta forma, as 

áreas de abrangência são definidas pela proximidade de pontos, formando os chamados 

mosaicos espaciais ou polígonos de Voronoi (REZENDE; ALMEIDA; NOBRE, 2000).  

Em estudo sobre hanseníase foram utilizados polígonos de Voronoi ou de 

Thiessen para mostrar a proximidade entre os casos e as fontes naturais de água com material 

genético do M. leprae, em regiões endêmicas do nordeste do Brasil (ARRAES; HOLANDA; 

LIMA; SABADIA et al., 2017). Em outro estudo, foram empregados estes polígonos para 

mostrar as áreas de abrangência das unidades de saúde para o atendimento da demanda dos 

casos de hanseníase, no município de Olinda, estado de Pernambuco (LAPA; 

ALBUQUERQUE; CARVALHO; SILVEIRA JÚNIOR, 2006). 

1.6 Análise de Rede Social aplicada à investigação epidemiológica de doenças transmissíveis 

A análise de redes sociais fundamenta-se no estudo da Teoria das Redes 

Complexas que  utiliza o ramo da Matemática Discreta chamada Teoria dos Grafos 

(DEHMER; EMMERT-STREIB; SHI, 2017). Essa teoria foi demonstrada pela primeira vez 

por Leonhard Euler, em 1736, para a solução do problema das sete pontes da cidade de 

Königsberg, hoje  Kaliningrado (AHMED, 2019). O problema era cruzar todas as pontes sem 

repetir o caminho, e Euler mostrou ser isso impossível ao representar as pontes e os trechos de 

terras que as ligavam em forma de um grafo. Nessa representação, os trechos de terras 

formavam “nós” e as pontes as “ligações” entre eles (BARABÁSI, 2016).   



43 

 

A Teoria dos Grafos fornece teoremas para analisar as propriedades formais dos 

grafos de sistemas de pontos e linhas entre pares de pontos (SCOTT, 2011). Formalmente, os 

grafos são estruturas da matemática que estudam as relações entre os objetos de um 

determinado conjunto, em geral, representados por G = (V, E), onde V é um conjunto finito 

não nulo de nós ou vértices e E  um conjunto de arestas, formado por pares de vértices ou nós 

(PEREIRA, 2016).  

Figura 1 - Exemplo de um grafo com 6 vértices (atores) e 8 arestas (ligações).  

 

Fonte: a autora 

Graficamente, a figura 1 representa uma rede social com seis atores (pontos de A a 

F) e suas oito ligações (linhas que unem os pontos), de acordo com a representação 

matemática dos conjuntos proposta em G= (V, A), onde: 

     V = A, B, C, D, E, F (conjunto de atores) 

    A= {(A, F), (A, B), (B, F), (B, E), (B, C), (C, D), (D, E), (E, F)} (conjunto de 

ligações). 

Neste modo de análise,  as informações das relações  estão dispostas em 

diagramas ou  em grafos de rede, nos quais os indivíduos e outros atores sociais, como grupos 

e organizações, são representados pelos pontos, e suas relações sociais pelas linhas 

(HANNEMAN; RIDDLE, 2014). De acordo com MARIN e WELLMAN (2011), uma rede 

social é um conjunto de organizações ou pessoas socialmente conectadas por uma ou mais 

relações relevantes, cujos padrões de conectividade podem ser estudados. Nos modelos de 

estudo de redes sociais, pessoas, grupos ou organizações podem ser denominados de nós, 

vértices ou atores e, ao se conectarem uns aos outros, interagem por alguma relação imposta 

sobre o conjunto, dando origem a uma estrutura social (FRIEMEL, 2017; NEWMAN, 2010; 

WASSERMAN; FAUST, 1994; WATTS, 2004a).  Para WATTS (2004b), o padrão de 
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relações entre os indivíduos de uma rede social explicita um mapa de preferências e 

características subjacentes aos indivíduos, as quais são derivadas da posição de cada membro 

na rede. 

Conforme evidenciado, o significado de rede social como uma estrutura de 

interação social foi desenvolvido há muitas décadas por diversos teóricos sociais. No entanto, 

os sociólogos ampliaram sua própria linguagem para descrever as redes sociais referindo as 

pessoas como nós e as interações entre elas como arestas (NEWMAN, 2018). Nos anos de 

1930, o psiquiatra Jacob Moreno demonstrou no seu trabalho com grupos a sociometria para 

representar graficamente as relações interpessoais e entender as motivações e percepções 

individuais geradas pelas relações construídas entre os indivíduos (SCOTT, 2011). Dessa 

forma, a sociometria utiliza uma matriz para visualização das relações entre os indivíduos 

enquanto a Teoria dos Grafos propõe a representação da rede por meio de um algoritmo 

chamado grafo (HANNEMAN; RIDDLE, 2019; RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2020). 

Os grafos de rede ou sociogramas permitem a visualização de sistemas de relações 

sociais como mapas de símbolos conectados e, com o uso da matemática dos grafos, podem-

se calcular medidas precisas do tamanho, forma e densidade da rede e as posições de cada 

elemento dentro dela (HANSEN; SHNEIDERMAN; SMITH; HIMELBOIM, 2020). De 

modo geral, o uso desse conjunto de técnicas e medidas vem se tornando cada vez mais 

popular em uma infinidade de estudos do campo das ciências sociais, nos quais a abordagem 

estrutural está baseada no estudo da interação entre atores sociais, conhecido como Análise de 

Rede Social (ARS) (FREEMAN, 2004). Como o principal objetivo da ARS menciona-se 

examinar o conteúdo e os padrões de relacionamento nas redes sociais para entender as 

relações entre os atores e as implicações desses relacionamentos (TABASSUM; PEREIRA; 

FERNANDES; GAMA, 2018).   

Na ARS, os cientistas sociais buscam, principalmente, explicação dos efeitos do 

mundo social sobre os indivíduos, seja por processos de influência das atitudes de amigos, 

parentes ou por processos incentivados pelas relações mantidas com outras pessoas, sobretudo 

se estas demonstram poderes nessas relações (BORGATTI; MEHRA; BRASS; LABIANCA, 

2009).  

Uma abordagem central na ARS é a identificação dos membros da rede e as 

relações existentes entre eles (MARIN; WELLMAN, 2011). Isso inclui as relações de 

amizade, parentesco, colaboração, citação em trabalhos acadêmicos, fluxos de informação, 
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decisões e ideias compartilhadas, participação conjunta em organizações ou em grupos ou 

qualquer outra conexão possível na estrutura dos elementos de uma rede (SERRAT, 2017). 

Várias medidas de ARS são utilizadas e, desse modo, cria-se uma base para 

comparar redes, rastrear alterações em uma rede ao longo do tempo e determinar a posição 

relativa de indivíduos e grupos dentro de uma rede (SCHMITT; DECHANDT; DOPKE; 

RIBAS et al., 2010). A análise de rede, por exemplo, pode medir a "densidade" geral de uma 

rede e a relativa "centralidade" dos vários pontos dentro dela (SCOTT; CARRINGTON, 

2011). 

Por densidade entende-se uma medida usada para verificar o quanto os nós de 

uma rede estão interconectados. Ela é definida pela proporção de ligações (arestas) presentes 

na rede em relação ao número máximo de ligações possíveis entre os vértices de uma rede 

(Gabardo 2015). Esta medida varia de 0 a 1. Quanto mais próxima de um (1) estiver a 

proporção, maior será a densidade. Ela pode dar indícios da velocidade com que as 

informações são difundidas entre os membros de uma rede (HANNEMAN; RIDDLE, 2014). 

As medidas relativas à centralidade fornecem informações sobre a importância de 

determinado vértice ou nó em um grafo (GABARDO, 2015). Na ARS, a posição de um nó, a 

quantidade de conexões que ele tem e em quais outros nós está conectado podem mostrar uma 

ampla variedade de poder ou influência na rede para atuar na disseminação das informações, 

na determinação de fluxos e na propagação das doenças (LEE; LEE; HWANG, 2013; WEN; 

JIANG; LIU; XIANG et al., 2017). 

Consoante observado, os métodos de ARS vêm sendo aplicados, com grande 

frequência, nos estudos sobre a propagação de doenças que envolvem o contato físico 

(ENRIGHT; KAO, 2018; KLOVDAHL, ALDEN S; POTTERAT, JOHN J; WOODHOUSE, 

DONALD E; MUTH, JOHN B et al., 1994; MORRIS; KRETZSCHMAR, 1995; PELLIS; 

BALL; BANSAL; EAMES et al., 2015; ROTHENBERG; POTTERAT; WOODHOUSE; 

MUTH et al., 1998). A ARS, com apoio da física estatística, permite identificar a relevância 

da estrutura da rede social na transmissão das doenças infecciosas, por meio das propriedades 

topológicas das redes e seus efeitos nos processos verificados nessas redes (FURHT, 2010; 

NEWMAN, 2002; NEWMAN; BARABÁSI; WATTS, 2006; STROGATZ, 2001).  

É cada vez mais crescente o número de estudos epidemiológicos que utilizam um 

conjunto de técnicas do modelo de ARS para rastreamento de contatos em surtos epidêmicos 

(GARDNER; FAJARDO; TRAVIS WALLER, 2014; HERRERA-DIESTRA; MEYERS, 
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2019; KOJAKU; HÉBERT-DUFRESNE; AHN, 2020). Por exemplo, nas epidemias  da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) (MASUDA; KONNO; AIHARA, 2004; 

MEYERS; POURBOHLOUL; NEWMAN; SKOWRONSKI et al., 2005; SMALL; TSE, 

2005),  da  Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) (ADEGBOYE; ELFAKI, 

2018)  e da mais recente pandemia do coronavírus de 2019, a  COVID-19 (KARAIVANOV, 

2020; WANG; LU; JIN; ZHU et al., 2020), as técnicas de ARS foram utilizadas com a 

finalidade de investigar variações das redes e padrões de contato, com o intuito de sugerir 

medidas de saúde pública para conter a transmissão do vírus.  

Ademais, a ARS vem sendo aplicada, também, para estudar sua viabilidade na 

complementação dos procedimentos de investigação de rotina dos contatos de tuberculose 

(ANDRE; IJAZ; TILLINGHAST; KREBS et al., 2007; COOK; SUN; TAPIA; MUTH et al., 

2007; FITZPATRICK; HARDACKER; HEIRENDT; AGERTON et al., 2001; MCELROY; 

ROTHENBERG; VARGHESE; WOODRUFF et al., 2003). Nas doenças de transmissão 

sexual como AIDS e sífilis, ela é utilizada para avaliar os grupos de risco a partir dos padrões 

de contato e estruturas de rede (BRIGNOL; DOURADO; AMORIM; MIRANDA et al., 2015; 

DOHERTY; PADIAN; MARLOW; ARAL, 2005; FRIEDMAN; WILLIAMS; YOUNG; 

TEUBL et al., 2018; JUHER; SALDAÑA; KOHN; BERNSTEIN et al., 2017; POTTERAT; 

ROTHENBERG; MUTH, 1999; ROTHENBERG; STERK; TOOMEY; POTTERAT et al., 

1998). 

Em face desses avanços, a epidemiologia vem abraçando o potencial da teoria das 

Redes Complexas, pois enquanto os relacionamentos entre os indivíduos que propiciam a 

propagação de uma doença infecciosa definem socialmente uma rede, a estrutura na qual esta 

surge  permite a compreensão sobre a dinâmica epidemiológica da doença (DANON; FORD; 

HOUSE; JEWELL et al., 2011). 

1.7 Problemas e justificativas 

1.7.1 Problemas 

a) A persistência de elevados parâmetros endêmicos da hanseníase em Sobral, um 

município da região noroeste do estado do Ceará; 

b) A presença de elevado número de casos de hanseníase em menores de 15 anos, 

considerado importante indicador epidemiológico que reflete a transmissão recente e ativa da 

doença e as dificuldades de controle da hanseníase no município; 
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c) A ineficiência da prática tradicional de investigação da transmissão da 

hanseníase restrita aos contatos domiciliares para a redução de novos casos da doença no 

município de Sobral; 

d) Os padrões de transmissão da hanseníase ainda não estão completamente 

esclarecidos; 

e) Os estudos tradicionais sobre a transmissão da hanseníase em menores de 15 

anos não têm considerado devidamente as redes sociais e os modos próprios de relações desse 

grupo populacional;  

 

1.7.2 Justificativas 

a) Na literatura revisada, conforme descrito, a hanseníase se propaga nas 

populações por meio dos contatos físicos entre indivíduos infectados não identificados e 

indivíduos suscetíveis, que partilham diferentes redes sociais, em diferentes espaços 

geográficos (ISEA; LONNGREN, 2013; WHO, 2019b); 

b) A possibilidade de contribuir com a vigilância em saúde para melhor direcionar 

a investigação da transmissão da hanseníase, incluindo os contatos não domiciliares; 

c) O padrão de interação no qual ocorre a transmissão da maioria das doenças 

infecciosas não é preciso ou igual em todos os momentos, pois depende das configurações da 

rede de relações dos indivíduos (Wallinga et al., 1999; Newman, 2002; Rocha et al., 2011; 

Bansal et al., 2010); 

d) A distribuição espacial das doenças transmissíveis tem sido amplamente 

estudada por meio de tecnologias de análise espacial, revolucionando a epidemiologia 

tradicional na identificação dos modos como se propagam estas doenças (TATEM; 

ADAMO; BHARTI; BURGERT et al., 2012);  

e) A caracterização da estrutura da rede social dos indivíduos com diagnóstico de 

hanseníase e os padrões de contatos entre eles, estudados por meio da Análise de Rede 

Social, podem revelar propriedades estruturais importantes que favorecem a transmissão da 

doença (SALATHÉ; JONES, 2010); 

f) As técnicas de Análise Espacial e as técnicas de Análise de Rede Social têm 

sido consideradas ferramentas importantes para a vigilância das fontes de infecção, pois 
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favorecem a identificação dos possíveis contatos a partir de um novo caso de hanseníase, 

contribuindo para intervenções mais precoces e efetivas capazes de propiciar a redução da 

hanseníase no município de Sobral.   

1.8 Hipóteses      

 Diante da identificação desses problemas, foram elaboradas as seguintes 

hipóteses:  

a) O estudo da distribuição espacial dos casos de hanseníase em menores de 15 

anos pode trazer novas contribuições para a estratégia de identificação de fontes ativas de 

transmissão da doença;  

b) A caracterização dos padrões de relacionamento social da rede dos casos de 

hanseníase em menores de 15 anos pode revelar propriedades estruturais importantes que 

favorecem a transmissão da doença, tanto nesse grupo como na população geral.  

c) O modelo de análise espacial pode ser uma tecnologia valiosa para esclarecer o 

padrão de distribuição espacial dos casos de hanseníase em menores de 15 anos e de seus 

contatos domiciliares e não domiciliares, considerando a proximidade entre os contatos e os 

agrupamentos da doença no município de Sobral; 

d) O modelo de análise de rede social é uma tecnologia capaz de contribuir para 

identificar os pontos mais importantes para o rastreamento dos contatos dos casos e entender a 

dinâmica da propagação da hanseníase. 

 

2 OBJETIVOS  

2.1 Geral    

Analisar o padrão da distribuição espacial e a estrutura de rede social dos casos de 

hanseníase em menores de 15 anos, no período de 2014 a 2015, em Sobral-Ceará. 

2.2 Específicos 

• Descrever as características sociodemográficas dos casos novos de hanseníase 

em menores de 15 anos e de seus contatos domiciliares e não domiciliares. 

• Analisar o padrão de distribuição espacial de casos novos de hanseníase em 

menores de 15 anos e de seus contatos domiciliares e não domiciliares, com vistas a 

identificar estratégias mais efetivas para o controle da doença. 
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• Analisar a estrutura da rede social e os padrões de conectividade dos casos de 

hanseníase em menores de 15 anos e de seus contatos domiciliares e não domiciliares para 

entender a dinâmica da propagação da hanseníase em um município hiperendêmico.  

 

3 MÉTODO 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de uma pesquisa que deu origem a dois estudos utilizando diferentes 

técnicas de análise.  

O primeiro estudo, transversal, exploratório, caracterizou os sujeitos da pesquisa e 

empregou técnicas de análise espacial. O segundo adotou as técnicas de Análise de Rede 

Social (ARS).  

Estes dois estudos são recortes do projeto intitulado “Hanseníase em menores de 

15 anos: investigação de potenciais contatos e uso de ferramentas genéticas no estudo da 

transmissão do Mycobacterium leprae”, da Chamada Pública de nº 07/2013 do Programa 

Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em Saúde PPSUS-CE, financiado pela Fundação 

Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ceará (FUNCAP), em 

parceria com o Ministério da Saúde (MS), com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e com a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA). O 

referido projeto foi coordenado pela Profª. Drª. Lígia Kerr, da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). 

3.2 Local do estudo  

A pesquisa foi realizada no município de Sobral, localizado na região noroeste do 

estado do Ceará, Brasil (Figura 2). Este município, em 2019, contava com uma população 

estimada de 208.935 habitantes (IBGE, 2019) e um Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) de 0,714 (IPECE, 2017), medido em 2010.  

Na área da educação, Sobral é um pólo universitário com diversas instituições de 

ensino públicas e privadas, com diferentes cursos na área da saúde.  

Na área da saúde, Sobral apresenta uma estrutura de rede de serviços de saúde do 

Sistema Único de Saúde hierarquizada e regionalizada em diferentes níveis de complexidade. 

É um município Pólo da Macrorregião de Saúde do Norte do Ceará, referência para outros 56 

municípios, com a abrangência de uma população de 1.661.446 habitantes (IBGE, 2019). Esta 
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rede de serviços de saúde é composta de 307 serviços relacionados à Atenção Primária, à 

Atenção Especializada e à Atenção Terciária à Saúde, conforme o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) (BRASIL, 2020d), distribuídos na rede pública e privada 

do município. Em Sobral, os serviços da Atenção Primária à Saúde são organizados nos 

Centros de Saúde da Família (CSF) e o principal modelo de atenção à saúde oferecido à 

população é o da Estratégia Saúde da Família (ESF). Em dezembro de 2019, o município 

contava com 70 equipes da ESF em atuação em 38 CSF. Tal quantitativo garante uma  

cobertura assistencial de 100% da população por este modelo de atenção, considerando o 

número máximo de 4 mil pessoas por equipe (BRASIL, 2012)  

A implantação da Estratégia Saúde da Família em Sobral repercutiu positivamente 

para a organização e descentralização das ações de controle da hanseníase na APS, a partir de 

2002. Atualmente, todos os CSF do município contam com profissionais da ESF treinados 

para realizar o diagnóstico e o acompanhamento do tratamento dos doentes residentes nos 

territórios onde atuam. Os casos suspeitos de hanseníase nos quais a APS encontra 

dificuldades para selar o diagnóstico são encaminhados para um Centro de Referência de 

Infectologia para atendimento de uma médica especialista. Pacientes que apresentam reações 

ou outras intercorrências durante o tratamento ou pós-alta, também são atendidos por esta 

profissional. 

Figura 2 - Área do estudo: Mapa de localização da cidade de Sobral- Ceará 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Sobral, 2020  

Como mostra o histórico da hanseníase em Sobral, o município vem oscilando entre 

níveis de hiperendemicidade e endemicidade alta de casos novos da doença na população 

geral e em menores de 15 anos (Gráfico 3). Em 2015, ano da coleta dos dados da pesquisa, a 

taxa de detecção de casos novos de hanseníase em 100 mil habitantes foi de 40,6 e de 11,9 

casos novos nos menores de 15 anos. Estas taxas classificam o município como 

hiperendêmico (BRASIL, 2016b).  

Figura 1. Taxa de detecção de casos novos de hanseníase na população geral e em 

menores de 15 anos por 100 mil habitantes em Sobral, Ceará. 2010 a 2019. 

 

Fonte: SINAN (SMS de Sobral, Ceará). 

Conforme os dados, a distribuição da hanseníase por bairros e distritos de Sobral tem 

grandes variações entre eles, mas se mantém com o mesmo padrão ano a ano. Alguns bairros, 

atingem taxas de detecção acima da taxa média geral do município. A figura 3 consta o mapa 

da sede de Sobral com as divisões dos bairros e as respectivas taxas médias de detecção de 

hanseníase por 100 mil habitantes, no período de 2005 a 2016. 
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 Figura 3 – Mapa da sede Sobral com as divisões de bairros e as respectivas taxas 

médias de detecção da hanseníase. Sobral, Ceará. 2005 a 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora  

3.3 População do estudo  

A população da pesquisa foi constituída por indivíduos menores de 15 anos de 

idade, diagnosticados com hanseníase, seus contatos domiciliares e não domiciliares, 

residentes em Sobral, identificados no período de agosto de 2014 a setembro de 2015. Neste 

período foram diagnosticados nove casos novos de hanseníase em menores de 15 anos: quatro 

coletados nos serviços de saúde pública por demanda espontânea, três por busca ativa nos 

domicílios de áreas de hiperendemicidade e dois por busca ativa em escolas públicas. Quanto 

à busca ativa nos domicílios foi iniciada nas residências dos casos de hanseníase 

diagnosticados no ano anterior ao da pesquisa. Esta busca ativa foi feita em adultos e crianças, 

nas residências dos quarteirões que circundavam o caso, num círculo de 360 graus. A busca 

ativa nos escolares, foi realizada nas escolas públicas do município a partir da adesão de 

Sobral à proposta do Ministério da Saúde de rastrear crianças com idade entre 5 e 14 anos 
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nestas instituições (BRASIL, 2015). Diante de qualquer lesão dermatológica na criança ou 

adolescente menor de 15 anos de idade, os pais ou responsáveis deveriam assinalar o local da 

lesão na figura humana da ficha de screening e estes escolares eram encaminhados para uma 

Unidade Básica de Saúde (BRASIL, 2015).  

Os casos de hanseníase em menores de 15 anos foram confirmados por exame 

clínico da pele, esfregaço cutâneo e biópsia. Mediante uso dos critérios recomendados pela 

OMS para fins operacionais de tratamento (WHO, 1982), os casos foram classificados como 

multibacilares e paucibacilares. A classificação de Madri (DAVISON; KOOIJ; 

WAINWRIGHT, 1960), empregada usualmente no Brasil para facilitar o diagnóstico 

(BRASIL, 2017), foi adotada para a classificação clínica dos casos como hanseníase  

indeterminada, tuberculóide, dimorfa e virchowiana .  

3.3.1 Definição dos casos índice, contatos domiciliares e contatos não 

domiciliares  

As crianças e os adolescentes diagnosticados com hanseníase foram definidos 

como casos índice. Considerou-se contatos domiciliares as pessoas residentes na mesma casa, 

nos últimos cinco anos anteriores ao diagnóstico, quer dormissem ou não no mesmo quarto e 

compartilhassem ou não a mesma cama, independente da relação de parentesco ou social. Os 

contatos não domiciliares foram referidos como toda pessoa que não residisse na mesma casa, 

mas tivesse contato regular com os casos. Definiu-se o “contato regular” como o encontro 

com frequência mínima de uma vez a cada três meses, nos últimos cinco anos, anterior ao 

diagnóstico do caso índice e que tivesse alguma forma de contato pessoal (dormir junto, tomar 

banho, estudar, namorar, conversar, tomar refeições).  

 Outro tipo de contato foi identificado no estudo e definido como o contato 

indireto (CI) ou de segunda ordem na rede de contatos dos casos índice. Esse tipo de contato 

foi identificado pelos CD dos casos índice como sendo os seus CND e, igualmente, os CND 

dos casos índice identificaram, também, os seus CD e CND. Os CI não foram entrevistados e 

as informações de nome, idade, sexo, tipo de relacionamentos, se tinham ou não hanseníase e 

endereço foram fornecidas pelos CD e CND dos casos índice que os citaram como seus 

contatos regulares. Essas informações não foram analisadas no estudo.  

3.4 Coleta de dados 

Foram aplicados três questionários semiestruturados, dos quais um para o caso 

índice, um para os contatos domiciliares e um para os contatos não domiciliares. O 
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questionário do caso índice foi aplicado ao responsável, que identificou os CD e CND. Os 

questionários continham informações sobre dados socioeconômicos, demográficos, história 

clínica, achados clínicos e laboratoriais de hanseníase, tipos de relações de parentesco e 

sociais entre os contatos e os casos, número de pessoas que residiam ou costumavam conviver 

com o caso. Quanto à classe econômica do chefe da família, seguiu o Critério de Classificação 

Econômica Brasil (ABEP, 2016). Foi solicitado a todos os entrevistados o teste rápido de 

diagnóstico qualitativo NDO-LID (DUTHIE; BALAGON; MAGHANOY; ORCULLO et al., 

2014) para diagnóstico de anticorpos IgM contra PGL-I e anticorpos IgG específicos para 

LID-1 (DUTHIE, M. S.; GOTO, W.; IRETON, G. C.; REECE, S. T. et al., 2007). Este teste, 

realizado com sangue total colhido por meio da punctura no dedo, além de ser prático, 

apresenta uma boa reatividade antigênica ao M. leprae e pode auxiliar na detecção de infecção 

subclínica da hanseníase, contribuindo para a melhoria das ações de vigilância dos contatos 

(DUTHIE; BALAGON; MAGHANOY; ORCULLO et al., 2014; FABRI; CARVALHO; 

ARAUJO; GOULART et al., 2015). O teste utilizado foi fabricado pela Orange Life®, Rio de 

Janeiro, Brasil (ORANGELIFE, 2014). 

3.5 Técnicas de análise dos dados  

3.5.1 Análise Espacial 

Os endereços dos casos novos de crianças e adolescentes e de seus contatos foram 

georreferenciados usando o software online MyGeoPosition.com 

(http://pt.mygeoposition.com/), para definir latitude e longitude.  Para elaboração dos mapas e 

ilustração das redes de contatos dos casos, os dados de latitude e longitude foram inseridos no 

banco de dados do software SSPS (IBM), versão 23.0 e transferidos para o programa QGIS 

2.18.3 (Brasil open source). Duas camadas de mapas foram sobrepostas, a primeira com um 

mapa temático com divisões dos bairros e distritos de Sobral e suas respectivas taxas médias 

de detecção de casos novos em 100 mil habitantes, categorizadas pelos parâmetros de 

endemicidade da hanseníase do MS (BRASIL, 2016b). As taxas médias de detecção de 

hanseníase por bairros e distritos de Sobral, de 2005 a 2016 foram estimadas pelo registro de 

casos novos do Sistema Nacional de Notificação de Doenças (SINAN, 2017) e pelos dados da 

interpolação linear da população dos setores censitários dos censos de 2000 e 2010 do IBGE 

(IBGE, 2016). Adotaram-se as categorias de endemicidade do MS : 1) hiperendêmica, 

coeficiente de detecção de casos novos ≥ 40,00/100 mil habitantes; 2) muito alta, entre 39,99 

e 20,00/100 mil habitantes; 3) alta, entre 19,99 e 10,00/100 mil habitantes; 4) média, de 9,99 a 

2,00/100 mil habitantes; 5) baixa < 2,0/100 mil habitantes (BRASIL, 2016b).  

http://pt.mygeoposition.com/
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A segunda camada de mapas foi a de com dados georreferenciados para a 

localização das residências de todas as crianças e adolescentes com hanseníase e seus contatos 

CD e CND, identificados pelo histórico individual de adoecimento por hanseníase e pelo 

resultado do teste rápido para detecção dos anticorpos específicos NDO-LID1®. Com a 

sobreposição dos mapas possibilitou-se a visualização da localização das crianças e 

adolescentes com hanseníase e seus contatos CD e CND nas áreas de acordo com o nível 

endêmico da hanseníase. 

Empregou-se a interpolação por vizinho mais próximo (Nearest neighbor 

interpolation - NNI) (ETHERINGTON, 2020) para caracterizar os padrões espaciais da 

doença e para avaliar o agrupamento dos casos em determinada área. A distância entre cada 

ponto e o seu ponto mais próximo foi examinada usando o NNI e comparada com os valores 

esperados para uma amostra aleatória de pontos de um padrão de Aleatoriedade Espacial 

Completa (AEC). Para testar a hipótese nula de AEC adotou-se a estatística Z. Uma 

pontuação Z negativa indica agrupamento, enquanto uma pontuação positiva indica dispersão 

ou uniformidade. Realizou-se a verificação de agrupamento para os contatos NDO-LID-

positivos e para os casos índice.  

3.5.2 Análise Descritiva  

A análise descritiva padrão dos dados foi realizada no SSPS v. 23.0. A análise 

bivariada foi feita para comparar as variáveis de sexo, idade, escolaridade, renda e condições 

clínicas em relação à hanseníase entre os CD e CND. O teste de Mann-Whitney foi usado para 

comparar as distribuições da idade e o teste exato de Fisher para comparar as proporções das 

demais variáveis. O nível de significância de 5% foi adotado em todas as análises.  

3.5.3 Análise de Rede Social 

Neste estudo, criou-se um modelo de análise envolvendo o método de Análise de 

Rede Social. Conforme mencionado, a ideia de uma “rede social” como uma estrutura 

relacionada às interações sociais foi desenvolvida por diversos teóricos sociais. As relações 

produzidas nessas interações foram representadas por pontos e linhas com o objetivo de 

explorar como essas relações sociais acontecem (NEWMAN, 2018; SCOTT, 2011).   

A Teoria dos Grafos, um ramo da matemática que fornece teoremas para analisar 

as propriedades formais dos grafos, foi utilizada aqui para exploração dos dados referentes às 

relações entre os membros de uma rede, os quais podem ser apresentados por meio de 

sociogramas ou grafos de redes (HANNEMAN; RIDDLE, 2014; SCOTT, 2011). 
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Formalmente, os grafos são estruturas da matemática que estudam as relações entre os objetos 

de determinado conjunto, em geral, representados por G = (V, A), onde V é um conjunto finito 

não nulo de vértices ou nós e A um conjunto de arestas, formado por pares de vértices/nós 

(PEREIRA, 2016). Neste modo de análise, as informações das relações sociais estão dispostas 

em diagramas ou grafos de rede, nos quais os indivíduos e outros atores sociais, como grupos 

e organizações, são representados pelos pontos (vértices ou nós) e as suas relações sociais 

pelas linhas (arestas) (HANNEMAN; RIDDLE, 2014). Os grafos de rede ou sociogramas 

permitem a visualização de sistemas de relações sociais como mapas de símbolos conectados 

e, com o uso da matemática dos grafos, pode-se calcular medidas do tamanho, forma e 

densidade da rede e as posições de cada elemento dentro dela (HANSEN; SHNEIDERMAN; 

SMITH; HIMELBOIM, 2020). 

Uma abordagem central na ARS é a identificação dos membros da rede e as 

relações existentes entre eles (MARIN; WELLMAN, 2011). Várias medidas de ARS são 

utilizadas, criando uma base para comparar redes, rastrear alterações em uma rede ao longo 

do tempo e determinar a posição relativa de indivíduos e grupos dentro de uma rede 

(SCHMITT; DECHANDT; DOPKE; RIBAS et al., 2010). Entre outros, a ARS pode medir a 

"densidade" geral de uma rede e a relativa "centralidade" dos vários pontos dentro dela 

(SCOTT; CARRINGTON, 2011). Essas medidas permitem conhecer como os membros da 

rede ocupam posições estratégicas de poder ou influência em relação aos demais indivíduos 

da rede. 

Na ARS, a posição de um nó, a quantidade de conexões que ele tem e em quais 

outros nós ele está conectado podem mostrar ampla variedade de poder ou influência dele na 

rede para atuar na disseminação das informações, na determinação de fluxos e na propagação 

das doenças (LEE; LEE; HWANG, 2013; WEN; JIANG; LIU; XIANG et al., 2017). O 

principal objetivo da ARS é examinar os padrões de relacionamento dos atores nas redes 

sociais e as implicações desses relacionamentos (TABASSUM; PEREIRA; FERNANDES; 

GAMA, 2018). 

Neste estudo construiu-se uma rede social dos casos índice com seus contatos 

domiciliares, contatos não domiciliares e contatos indiretos. Estes últimos foram mencionados 

pelos contatos dos casos índice. Considerou-se o desenho de “rede parcial”, visto ter sido 

solicitado aos sujeitos nomearem as pessoas com quem mantinham contatos regulares e 

identificar se esses contatos tinham o mesmo tipo de relacionamento entre si (SHOHAM; 
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MESSER, 2017). A relação de contato entre as pessoas é recíproca, portanto, a rede foi 

considerada do tipo não direcionada (HIMELBOIM, 2017). 

Os participantes do estudo receberam os seguintes atributos de acordo com a 

situação clínica em relação à hanseníase: 1) hanseníase e teste anti-PGL-1 positivo; 2) 

hanseníase e teste anti-PGL-1 negativo; 3) hanseníase e não fez teste anti-PGL-1; 4) sem 

hanseníase e teste anti-PGL-1 positivo; 5) sem hanseníase e teste anti-PGL-1 negativo; 6) sem 

hanseníase e não fez teste anti-PGL-1 e 7) histórico de hanseníase desconhecido e não fez 

teste anti-PGL-1.  

As métricas da ARS analisadas no estudo procuraram interpretar a estrutura geral 

da rede e a variabilidade da centralidade dos indivíduos (nós) nessa rede. Tais elementos 

podem trazer valiosas informações sobre a dinâmica social de compartilhamento dos espaços 

entre os indivíduos doentes e os indivíduos sadios, o que representa o alicerce da transmissão 

da hanseníase.  

Definições das métricas da ARS utilizadas:   

▪ Grau médio da rede é a medida do número médio de conexões (arestas) diretas 

que os nós da rede possuem (HANSEN; SHNEIDERMAN; SMITH; HIMELBOIM, 2020). 

▪ Grau de densidade da rede mede o quão os atores de uma rede estão 

conectados. É expresso pela proporção de conexões diretas existentes entre os nós em relação 

às ligações possíveis de serem estabelecidas (RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2020).  

▪ Coeficiente global de aglomeração mede a tendência com que os nós de uma 

rede se agrupam (compartilham ligações com um mesmo nó). O cálculo é baseado no número 

de tríades abertas (quando incluem três nós interconectados por duas conexões) ou fechadas 

(quando incluem três conexões entre os três nós, formando um triângulo). O coeficiente de 

aglomeração expressa o número de triângulos em relação ao número completo de tríades 

abertas e fechadas existentes na rede (RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2020). 

▪ Coeficiente de aglomeração médio é a média do coeficiente de aglomeração 

local de todos os nós da rede, ou seja, é a propensão que um nó específico e seus vizinhos têm 

para formarem tríades fechadas (triângulo). O valor médio é uma indicação geral do 

agrupamento da rede (RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2020).   

▪ Comprimento médio do caminho  mede a distância média entre todos os pares 

de nós na rede  (WASSERMAN; FAUST, 1994).  

▪ Centralidade de grau é uma medida do número de conexões ou links sociais 

que um nó possui (GOLBECK, 2015). 
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▪  Centralidade de intermediação é uma medida do número de vezes que um nó 

aparece no caminho mais curto entre outros nós, proporcionando o encontro de outros atores 

na rede (HANSEN; SHNEIDERMAN; SMITH; HIMELBOIM, 2020).  

Os resultados das análises de rede social deste estudo foram apresentados em 

tabelas e grafos. Tanto a construção dos grafos quanto o cálculo das métricas para análise de 

rede foram realizados com o uso do Gephi, versão 0.9.2. (https://gephi.org/), um pacote de 

software de código aberto e gratuito para visualização, análise e manipulação de redes. Para a 

visualização das redes utilizou-se um padrão de espacialização baseado em alguns algoritmos 

de layouts direcionados à força e disponíveis no Gephi. Os layouts direcionados à força 

operam como um sistema físico no qual as ligações atraem pares de nós um para o outro e os 

nós se repulsam mutuamente quando não existe nenhuma conexão entre eles (KOBOUROV, 

2012).  

3.6 Aspectos éticos   

O projeto foi submetido à Comissão Científica da Secretaria da Saúde do 

município de Sobral, onde a pesquisa foi realizada, para anuência do estudo e posteriormente 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos da Universidade Federal do 

Ceará, pelo qual foi autorizado com o parecer de nº 17919613.6.0000.5054 de 24 de abril de 

2014. 

 Foram respeitados os aspectos éticos da pesquisa em seres humanos conforme 

estabelecido na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012b) e da 

Declaração de Helsinki (WMA et al. 2001).  

Participantes (casos e contatos) foram esclarecidos sobre a natureza e os objetivos 

do estudo. Enfatizou-se que o estudo tinha como finalidade uma pesquisa. Informou-se o 

participante da liberdade para se retirar a qualquer momento do estudo, sem ser obrigado a 

expor o motivo de fazê-lo e sem que isto cause qualquer prejuízo no seu atendimento nos 

serviços de saúde de Sobral. Todos os participantes e seus responsáveis assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com as informações sobre todos os 

procedimentos da pesquisa. Aos adolescentes de 12 a 19 anos solicitou-se a assinatura de um 

Termo de Assentimento, segundo a orientação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Por se tratar de uma doença estigmatizante, tomou-se todo cuidado para garantir a 

confidencialidade dos dados e a não exposição dos casos. Os contatos não domiciliares 

citados pelos responsáveis dos casos índice não precisaram saber que foram apontados por 

acometidos pela hanseníase. Foi-lhes explicado que estavam sendo entrevistados por serem 

https://gephi.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_aberto
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domiciliados em um município com muitos casos da doença. Como recomendado, os casos 

diagnosticados nas escolas foram mantidos em confidencialidade. Os resultados do exame 

médico e testes laboratoriais foram registrados no prontuário de pesquisa de cada caso. Toda 

informação obtida durante o estudo, referente ao estado de saúde do paciente, ficou disponível 

ao médico do Centro de Saúde da Família de Sobral, cuja obrigatoriedade de manutenção do 

sigilo é inerente à sua função.  

Cabe salientar, apesar de submetidos a procedimentos invasivos nas fases de 

coleta de dados, os sujeitos sofreram riscos mínimos para sua saúde quanto a esses 

procedimentos, uma vez que foram realizados de acordo com protocolos existentes, pessoal 

treinado e com medidas de segurança para a prevenção de contaminação. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Os resultados da pesquisa e a discussão foram apresentados em forma dos artigos: 

Artigo 1 - Spatial distribution pattern of new leprosy cases under 15 years of age and their 

contacts in Sobral, Ceará. (Publicado na Revista Ciência & Saúde Coletiva).  

Disponível em: http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/spatial-distribution-pattern-

of-new-leprosy-cases-under-15-years-of-age-and-their-contacts-in-sobral-

ceara/18116?id=18116 
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Abstract  

The spatial distribution pattern of leprosy cases helps to understand how the 

disease spreads. This study's objective was to analyze the spatial distribution pattern of new 

leprosy cases under 15 years and their contacts. A cross-sectional descriptive study covering 

sociodemographic characteristics and spatial analysis was carried out. The participants were 

from the city of Sobral, Ceará and the study was conducted between August 2014 and 

September 2015. Contacts were identified by the persons responsible for the children. 

Seropositivity was determined with the NDO-LID antigen, and positive cases were plotted on 

Voronoi polygons. Nine new cases of leprosy under 15 years of age have been found. The 

average number of people living with the cases was higher than the number of people living 

with non-household contacts. All household contacts were aware of other leprosy cases and 

had a higher rate of seropositive tests than non-household contacts. The index cases lived in 

the poorest regions of the municipality and hyper-endemic areas. Spatial analysis revealed a 

cluster of subclinical infection within a radius of 102 meters, suggesting that non-household 

transmission is related to proximity with seropositive individuals. In conclusion, the search 

for new leprosy cases cannot be restricted to household contacts. 

 

 

 

Distribuição espacial de novos casos de hanseníase em menores de 15 anos e de seus 

contatos em Sobral, Ceará 
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Resumo 

Conhecer o padrão de distribuição espacial de casos de hanseníase ajuda a 

entender como a doença se espalha. O objetivo deste estudo foi analisar o padrão de 

distribuição espacial de novos casos de hanseníase em menores de 15 anos e seus contatos. 

Estudo transversal, descritivo, abrangendo características sociodemográficas e análise 

espacial. Os participantes eram de Sobral, Ceará e o estudo foi realizado entre agosto de 2014 

e setembro de 2015. Os contatos foram identificados pelos responsáveis pelas crianças. A 

soropositividade foi determinada com o antígeno NDO-LID e os casos positivos foram 

plotados em polígonos de Voronoi. Nove novos casos de hanseníase em menores de 15 anos 

foram encontrados. O número médio de pessoas que conviviam com os casos foi superior ao 

número de pessoas que conviviam com contatos não domiciliares. Todos os contatos 

domiciliares sabiam de outros casos de hanseníase e apresentaram maior taxa de testes 

soropositivos do que os contatos não domiciliares. Os casos índice residiam nas regiões mais 

pobres do município e em áreas hiperendêmicas. A análise espacial revelou um agrupamento 

de infecção subclínica em um raio de 102 metros, sugerindo que a transmissão não domiciliar 

está relacionada à proximidade com indivíduos soropositivos. Concluindo, a busca por novos 

casos de hanseníase não pode se restringir aos contatos domiciliares. 

Palavras-chave: Hanseníase; Criança; Mycobacterium Leprae; Epidemiologia 

 

Introduction 

Leprosy, one of the oldest diseases that affects men, remains a public health 

problem in less-developed countries. A trend analysis shows a gradual decrease in new cases 

of the disease in the world in the last 10 years, from 228,474 in 2010 to 202,185 in 20191. 

This trend, however, is not uniform in all regions. According to data from the World Health 

Organization (WHO)1, 79% of leprosy cases are concentrated in three countries: India, Brazil 

and Indonesia. 

The WHO has periodically been proposing a set of goals and strategies of global 

reach to be adopted by countries where leprosy is a relevant public health problem2. 

In Brazil, the distribution of leprosy is quite uneven and predominant in the 

poorest regions: Midwest, North, and Northeast. Between 2009 and 2018, 81.0% of new 

leprosy cases were in these regions3. In 2018, 1,691 new leprosy cases were reported in 153 of 

the 184 municipalities in Ceará, a state located in Northeastern Brazil which has a high 

detection rate of 18.6 / 100,000 inhabitants. In the same year, 65 new cases were registered in 

children under 15 in Ceará, representing 3.8% of new cases4. 
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The strategy adopted in Brazil to combat leprosy consists of the detection of new 

cases and the investigation of all household and social contacts5. The goals set by the Ministry 

of Health for fighting leprosy, until 2022, are: reducing 23% of leprosy cases in children and 

12% in adults with degree 2 of physical disability, and to implement channels of notification 

for discriminatory practices against people affected by leprosy and their families in all units of 

the federation6.  

Leprosy is transmitted from person to person by nasal secretions; however, the 

mechanism of transmission of the disease is not yet fully understood. The household contacts 

of multibacillary patients are at higher risk of acquiring the disease7,8. Fine et al.9 found, in a 

study in Malawi, that only 15% to 30% of new cases had household contacts as a source of 

infection, suggesting that the majority were infected through contact with non-household 

cases. Santos et al.10 in a study carried out in Salvador, Bahia, showed that 17% of children 

and adolescents under 15 years of age with leprosy reported not having had contact with 

known cases of the disease. Moura et al.11 showed that living next door to a multibacillary 

case (MB) may present a similar risk to living in the same house as a patient.  

The detection of new cases of leprosy in children and adolescents under the age of 

15 years has an important epidemiological significance, as it reveals the recent and continuous 

transmission of Mycobacterium leprae in the community. Therefore, any investment in the 

surveillance of contacts in this age group is crucial for the identification and control of the 

sources of infection12, 1. 

 Epidemiological studies on leprosy using spatial analysis techniques have been 

conducted to identify critical areas and risk groups for disease transmission. Previous studies 

have been done in Brazil in this line of investigation to improve the planning of contact 

surveillance and to control of the spread of M. leprae13-18.  

Considering that children and adolescents, in addition to their home contacts, have 

other contacts (such as neighbors and schoolmates), sources of transmission of leprosy can be 

found outside their homes. This study hypothesizes that spatial analysis can be used to reveal 

that leprosy transmission occurs both through household and non-household contacts; 

therefore, the investigation should not be restricted to patients' homes. 

Effective strategies for controlling the transmission of leprosy are urgently 

needed. In this context, this study aims to analyze the spatial distribution pattern of new 

leprosy cases in children and adolescents under 15 years of age and their household and non-

household contacts. 
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Materials and methods 

 

This is a cross-sectional study with a descriptive analysis of sociodemographic 

characteristics and spatial analysis of new leprosy cases in children and adolescents under 15 

years of age (index cases) and their household and non-household contacts, residing in Sobral, 

Ceará, between August 2014 and September 2015.  

This study is an excerpt from a larger project entitled "Leprosy in children under 

15 years: investigation of potential contacts and use of genetic tools in the study of 

transmission of Mycobacterium leprae" (notice nº 07/2013) of the Research Program for the 

SUS (PPSUS), held in Sobral, Ceará, from 2014 to 2015. 

In 2019, Sobral had an estimated population of 208.953 inhabitants and a Human 

Development Index of 0.714, measured in 2010 by the Brazilian Institute of Geography and 

Statistics19. The general rate of leprosy detection in the municipality in 2019 was 39.7 new 

cases / 100,000 inhabitants, with neighborhood detection rates ranging from 0 to 169.2 cases / 

100,000 inhabitants. This rate characterizes the municipality as having a very high endemicity 

(20,00 to 39,99 / 100,000 inhab.). The leprosy detection rate in children and adolescent under 

15 years of age was 17.9 cases / 100,000 inhabitants in 201920, which characterizes the 

endemicity of the municipality as high (≥10.00 per 100 mil inhab.)5. 

Between August 2014 and September 2015, nine leprosy cases were diagnosed in 

children and adolescents under 15 years. Four cases were identified in routine consultations, 

three by active search in homes located in hyper-endemic areas, and two by active search in 

public schools.  

The active search for new cases started in the homes of people with leprosy 

diagnosed in the year before the study and extended to each case's neighboring homes. 

Trained community health agents (CHA) did this search, and suspected cases were referred to 

the primary care centers located closest to the residences. A trained physician made the 

diagnostic confirmation. The active search among students was carried out in public schools 

in Sobral21. Parents or guardians should mark the location of the dermatological lesions found 

on the student's body using a tracking card. Children and adolescents under the age of 15 with 

injuries were referred to the primary care centers. All cases were confirmed by clinical 

examination, smear test, and skin biopsy. 

The index cases, according to the operational classification of the World Health 

Organization (WHO), were defined as multibacillary (MB) and paucibacillary (PB) and, 
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based on the clinical classification of Madrid, as dimorphic (D), virchowian (V) indeterminate 

(I), and tuberculoid (T)22. 

Parents or guardians indicated the household and non-household contacts of the 

index cases. People who lived with the index cases in the five years before their diagnosis 

were considered household contacts. Anyone who did not live in the same household but had 

regular contact with the index cases was considered a non-household contact. Regular 

contact was defined as meetings with a minimum frequency of once every three months in 

the five years before the index case diagnosis, and who had personal contact with him, such 

as eating or sleeping together, having an affective relationship, or talking regularly. 

Those responsible for index cases (parents or guardians) answered specific semi-

structured questionnaires with socioeconomic and demographic information, family 

composition, social contacts, number of people living with the index cases and clinical and 

laboratory data. The economic class of the head of the family was classified using the 

Brazilian Economic Classification Criteria23. All study participants underwent the NDO-LID 

rapid qualitative serological test24, for diagnosis of anti-PGL-1 IgM and anti-LID-1 IgG, 

according to the manufacturer's recommendations (Orange Life®, Rio de Janeiro, Brazil). 

The average leprosy detection rates in Sobral neighborhoods and districts, from 

2005 to 2016, were estimated by new cases registered in the National Disease Notification 

System20 and on linear interpolation data from the 2000 and 2010 censuses of the IBGE25. 

The following endemicity categories were adopted: 1) hyperendemic, detection rate of new 

cases ≥ 40.00 / 100,000 inhabitants; 2) very high, between 39.99 and 20.00 / 100,000; 3) high, 

between 19.99 and 10.00 / 100,000; 4) medium, from 9.99 to 2.00 / 100,000; and 5) low <2.0 

/ 100,000 inhabitants5.  

 

Spatial Analysis 

The index cases' addresses and their household and non-household contacts were 

georeferenced on MyGeoPosition.com to define the latitude and longitude values, which were 

inserted in an SPSS database and transferred to QGIS 2.18 to generate maps. Two layers of 

maps were superimposed, the first with a thematic map with the divisions of Sobral 

neighborhoods and districts and their respective average rates of detection of new cases per 

100 thousand inhabitants, categorized by the leprosy endemic parameters of the Ministry of 

Health5. The second layer consisted of a map with georeferenced data for the residences of the 

index cases and their household and non-household contacts, identified with the individual 

history of leprosy illness and the results of the NDO-LID rapid test. The maps' overlapping 
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allowed the visualization of the index cases' location and their household and non-household 

contacts in the areas according to the endemic level of leprosy. The positivity for anti-M. 

leprae was analyzed in the Voronoi polygons to estimate the proximity between NDO-LID 

positive contacts. 

Nearest neighbor interpolation (NNI)26 was used to characterize the disease's 

spatial patterns and assess cases' clustering in an area. The distance between each point and its 

closest point was examined using the NNI and compared with the expected values for a 

random sample of points in a complete spatial randomness (CSR) pattern. The null hypothesis 

of CSR was tested using the Z statistic. A negative Z score indicates clustering, while a 

positive score indicates dispersion. The grouping check was performed for NDO-LID-positive 

contacts and index cases. The bivariate analysis was performed between the variables of 

interest to the household and non-household contacts. The normality of the numerical 

variables was assessed by the Shapiro-Wilk normality test. The Mann-Whitney test was 

applied to compare the distributions, while Fisher's exact test compare proportions. A 

significance level of 5% was adopted in all analyzes. The questionnaire data were presented 

with absolute and relative frequencies and analyzed in SSPS v. 23.0. 

 

Ethical considerations 

The study was approved by the Research Ethics Committee of the University in 

which the study was undertaken, following the Declaration of Helsinki's ethical 

recommendations. Written consent was obtained from the participants or their guardians. The 

identity of the cases was not revealed to non-household contacts. 

 

Results 

Nine new leprosy cases were studied in children and adolescents under 15 years of 

age and a total of 151 contacts (36 household and 115 non-household). Index cases had an 

average of four household, and 12 non-household contacts, with a range of 7 to 25 non-

household contacts reported. Each household contact reported regular contact with 6 to 30 

people, and each non-household contact reported regular contact with 6 to 23 people. It was 

not possible to identify school contacts due to refusal from parents or guardians of index 

cases. One of the participants' fathers did not allow the researchers to access all non-

household contacts of the index case. 

The index cases' age ranged from 3 to 14 years, and the age range of household 

and non-household contacts was higher (Table 1). Most of the participants were female, and 
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most families were headed by illiterate parents, mainly among non-household contacts. Most 

of the participants' families received up to 2 minimum wages and belonged to the lowest 

economic class. No answers were obtained from two non-household contacts regarding the 

head of the family's education and income. An average number of 5.9 (1.9) and 4.6 (2.0) 

people living in the houses of index cases and non-household contacts were observed, 

respectively (p <0.001). Most houses (137/160; 85.7%) were located on a paved road; they 

had access to electricity and communication by landline or cell phone. Most houses were 

made of bricks and had running water, a sewage network, and access to public waste 

collection (data not shown). 

As for the WHO operational classification of index cases, five were PB and four 

MB. According to the Madrid classification, three cases were tuberculoid (T), two 

indeterminate (I), two dimorphic (D), and two virchowian (V). 

Table 1. Socioeconomic and demographic characteristics of leprosy cases (C) and their 

household (HC) and non-household (NHC) contacts. Sobral, Brazil, 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbreviations: C = cases; HC = household contacts, NHC = non-household; MW = minimum wage; SD = 

standard deviation. 
ap-Value (Fisher's exact test) comparison among HC and NHC.  
bMann Whitney Wilcoxon test. 
cMW = US$ 308.87. 
dBrazil's Economic Classification Criteria. 

 

 All C HC NHC  

 N (%) N (%) N (%) N (%) p-valuea 

All 160 9 36 115  

Age in years  

     Mean (SD) 28.5 (20.3) 9.2 (3.8) 24.6 (17.2) 31.3 (21.1) .122b 

Gender 

Male 73 (45.6) 3 (33.3) 14 (38.9) 56 (48.7) .497 

Female 87 (54.4) 6 (66.7) 22 (61.1) 59 (51.3)  

Education of the head of the family in years (N = 158) 

     Illiterate 74 (46.8) 2 (22.2) 13 (36.1) 59 (52.2) .192 

     1 to 8 51 (32.3) 5 (55.6) 15 (41.7) 31 (27.4)  

     ≥9  33 (20.9) 2 (22.2) 8 (22.2) 23 (20.4)  

Family income in MWd (N = 158) 

     <1  38 (24.1) 2 (22.2) 13 (36.1) 23 (20.4) .126 

     1 a 2 94 (59.5)  5 (55.6) 16 (44.4) 73 (64.6)  

     3 a 4 26 (16.5) 2 (22.2) 7 (19.4) 17 (15.0)  

Socioeconomic statuse 

     B  17 (10.6) 2 (22.2) 6 (16.7) 9 (7.8) .167 

     C 16 (10.0)  1 (11.1)  5 (13.9) 10 (8.7)  

     D to E 127 (79.4) 6 (66.7) 25 (69.4) 96 (83.5)  

Number of persons by household 

     Mean (SD) 4.9 (2.1) 5.9 (1.9) 5.9 (1.9) 4.6 (2.0) .001b 
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The data in table 2 indicate no statistical difference between household and non-

household contacts concerning current or previous leprosy. The index cases knew someone 

who has/had leprosy, eight maintained regular contact with these people, and four maintained 

contacts inside and outside the home. All household contacts knew people with leprosy in 

addition to index cases (p <0.001), and 38.9% (14/36) reported having regular contact with 

these people. Among the household contacts, regular contact with people with a current or 

previous leprosy history ranged from 1 to 7. Most of the non-household contacts knew other 

leprosy cases, and 59.1% (68/115) reported having regular contact with these cases. The rapid 

NDO-LID test was positive in only three of the nine index cases and was not statistically 

different for household and non-household contacts (p = 0.116). 

Table 2. Clinical and epidemiological characteristics of leprosy cases (C) and their household 

(HC) and non-household (NHC) contacts. Sobral, Brazil, 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbreviations: C = cases; HC = household contacts, NHC = non-household contacts;  
ap-Value: (Fisher's exact test) comparison among HC and NHC) 
bParticipants cited more than one regular meeting place with other cases of leprosy. 

 

Figure 1, Map 1A, shows the location of the nine index cases. The distance between 

the residences of the index cases was an average of 1,701 (390) meters. It is observed that the 

index cases are located in the peripheral neighborhoods in the urban area of Sobral. The NNI 

indicated spatial randomness in the distribution of cases (NNI = 1.4; Z-score = 2.3) with an 

average distance between neighboring cases closer to 643 meters. Map 1B shows index cases 

and non-household contacts in Sobral and other nearby municipalities (Acaraú, Granja, 

 All C HC NHC  

 N (%) N (%) N (%) N (%) p-valuea 

All n = 160 n = 9 n = 36 n = 115  

Current or previous leprosy 

Yes 38 (23.8) 9 (100) 4 (11.1) 25 (21.7) .225 

No 122 (76.2) 0 32 (88.9) 90 (78.3)  

Knowing other cases of leprosy 

Yes 126 (78.7) 9 (100) 36 (100) 81 (70.4) <.001 

No 34 (21.3) 0 0 34 (29.6)  

“Regular contact” with other cases of leprosy b 

Yes 90 (56.9) 8 (88.9) 14 (38.9) 68 (59.1) .033 

No 70 (43.1) 1 (11.1) 22 (61.1) 47 (40.9)  

Anti-NDO-LID test (N = 156) 

Positive 28 (17.9) 3 (33.3) 9 (25.7) 16 (14.3) .116 

      

Negative  128 (82.1) 6 (66.7) 26 (74.3) 96 (85.7)  
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Massapê, Meruoca, Cariré, and Forquilha). These municipalities are, on average, 53.3 (40.9) 

km distant from Sobral. On the 1C map, it is possible to see that the houses of all index cases 

are located in areas classified as hyper-endemic according to the Ministry of Health's 

parameters. Map 1D shows index cases and non-household contacts in Sobral. 
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Fig. 2 shows the cases' spatial distribution and negative (n = 122) and positive (N = 

25) household and non-household contacts based on the NDO-LID rapid test, distributed in 35 

households in 16 Voronoi polygons. The NNI calculated for the positive NDO-LID resulted 

in a pattern of grouped cases (NNI = 0.3; Z-score = -7.5), with an average distance between 

the nearest neighbors of 102.3 meters. The groupings of positive NDO-LID participants, 

however, occurred randomly; that is, the positive NDO-LID individuals were close to both a 

positive and a negative NDO-LID case. 
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Discussion            

The results of the descriptive analysis carried out in the present study show that 

most index cases and their non-household contacts belong to the lower socioeconomic classes 

and live in households with a high family density. It was also observed that the presence of 

disease and subclinical infection, confirmed by the rapid NDO-LID test, did not show any 

significant difference between household and non-household contacts. The results of the 

spatial analysis indicated that the index cases reside close to cases with subclinical infection, 

which present a pattern of clustering among the nearest neighbors of up to 102.3 meters. It is 

noteworthy that the grouping was random both for cases with a positive NDO-LID test and 

for those with a negative result. 

The neighborhoods where index cases and most of their non-household contacts 

reside are located in hyper-endemic regions of Sobral, with a high population density and 

poor socioeconomic conditions11,27. It was found that the household group had a significantly 

higher home density than the non-household group; however, both live, on average, with 

more people in the same house than the general average of the city, which was 3.7 inhabitants 

in 201028. Fabri29 and Gomes et al.30 showed that a high family density is associated with a 

high risk of M. leprae infection.  

Sobral presents a spatial distribution with well-marked social differences. 

According to the 2010 census25, the average number of houses at Sobral headquarters with 

monthly per capita income of up to ¼ of a minimum wage was 16.2%. However, some 

neighborhoods vary between 18% and 25% with this income value. The neighborhoods of the 

index cases show homogeneity in terms of schooling, income, and social class. The index 

cases and most non-household contacts are located within the Voronoi polygons, highlighting 

the association between leprosy and low socioeconomic level, which can be understood as a 

grouping of contiguous areas, covering the disease and its risk factors. These data may 

explain the absence of significant differences in the sociodemographic variables between 

household and non-household contacts. Kerr-Pontes et al.31 already found this association in 

Sobral city. Several authors have already shown that the low social status of families is an 

important risk factor for leprosy32-35. In this respect, it is important to comment on the study 

of Nery et al.36, which showed an association between the reduction of leprosy cases in Brazil 

and the implementation of the "Bolsa-Família" income transfer program, almost two decades 

ago. These authors draw attention to the current government policies to reduce social and 

economic safety net programs at a time of economic decline and high unemployment and 
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poverty rates37. These political and economic changes generate a high risk of leprosy for a 

substantial number of Brazilians. After a 13-year decline in leprosy prevalence, the detection 

of new leprosy cases has already increased by 14% between 2016 and 20183. 

Household and non-household contacts should not be treated as populations 

without the disease. It is necessary to reinforce the importance of investigating contacts 

beyond the cases' homes. The investigation of leprosy cases' contacts is a regular activity of 

disease control programs, with the primary objective of detecting cases early among those 

who live or have lived with the newly diagnosed cases and aims to discover new possible 

sources of infection5. As of 2016, according to the Ministry of Health, the investigation of 

contacts, in addition to households, should include non-household contacts5. Despite this 

change in the recommendation regarding contacts investigation, references about this practice 

appear only in studies by researchers, and there are no specific publications from the Ministry 

of Health about the investigation of contacts of leprosy cases. It is possible to infer that this 

practice is not yet being developed in all Brazilian municipalities. Public health professionals 

and managers need to be encouraged to use strategies that facilitate access to these non-

household contacts. 

The fact that household and non-household contacts know and maintain regular 

contact with other people who have/have already had leprosy indicates other potential sources 

of infection. One of the leprosy characteristics in endemic areas is the high power of spread11, 

38. This, too, explains the broad pattern of the spatial distribution of leprosy found in this 

study.  

Van Beers et al.8 in a study in Indonesia, reported that of 101 new cases of leprosy 

over 25 years, 78% could be associated to contact with another leprosy patient (28% of these 

were identified as household contacts, 36% as neighbors, and the remaining 15% as social 

contacts). Besides, the authors concluded that 72% of contacts were non-household. These 

results reinforce the hypothesis that, in hyper-endemic areas, the entire population is exposed 

to M. leprae. Thus, it is important to expand the scope for investigating contacts of leprosy 

cases. 

The non-household investigation encounters many barriers. The stigma of leprosy 

is still a problem and addressing non-household contacts is difficult. In this study, some 

parents or guardians did not recognize schoolmates and teachers of index cases as regular 

contacts. 

The NDO-LID test proved to be a practical method in identifying MB and PB 

leprosy cases39. The LID-1 reactivity allows leprosy diagnosis 6 to 8 months before the 
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disease's clinical diagnosis, significantly anticipating treatment, and reducing transmission 

rates40.  There was no significant difference between the household and non-household groups 

concerning the anti-NDO-LID test positivity, which can be explained by the area's high 

endemicity. Frota et al.41 conducted a case-control study in Sobral using ELISA (anti-PGL-1) 

and found no significant difference in seropositivity between contacts and non-contacts of 

leprosy cases. Marçal et al.39 and Fabri et al.42 found similar results in studies carried out in 

Rio de Janeiro and Uberlândia. Moet et al.43, in a review article on risk factors for the 

development of clinical leprosy between contacts, showed that leprosy control could be 

achieved by identifying the positive contacts for anti-PGL-1 tests.  

The study's spatial analysis showed that the index cases were related to non-

household contacts, many of them residing in neighboring municipalities (Forquilha, 

Massapê, Meruoca, Cariré, Granja, Acaraú). From 2014 to 2018, these municipalities had 

average leprosy detection rates that characterized a medium to very high endemicity2. This 

result highlights leprosy expansion in other areas outside Sobral and the idea that the 

investigation of contacts should not be restricted to geopolitical limits. 

Another result of the spatial analysis was that all index cases lived within the 

urban perimeter and in Sobral neighborhoods, with an average distance between them of 

approximately 2 km. Although an average distance was found between the index cases, a 

clustering pattern (Z-score = -7.5) of subclinical infection within a radius of up to 102 meters 

was observed, suggesting that non-household transmission may be associated with proximity 

to seropositive individuals. This result suggests that there may be other cases of undiagnosed 

leprosy in the studied areas. Barreto et al.44, in a study, carried out in the city of Castanhal, 

Pará, found PGL-1seropositive individuals living within 200 meters of the index case. In 

Indonesia, Bakker et al.35, in a study conducted in Mar das Flores islands, showed that living 

at 75 meters or less from a PGL-1 positive person increases subclinical infection risk (OR 

1.24). 

In Sobral, a study by Arraes et al.33,
  using the Voronoi diagrams, demonstrated 

the presence of M. leprae mRNA in open water samples close to the homes of leprosy cases. 

A case-control study carried out in this city by Kerr-Pontes et al.32 showed that the habit of 

bathing in natural streams increases the risk of leprosy. Turankar et al.45, in a study with 

samples collected from patients and soil from different environments in the endemic region of 

Purulia district, West Bengal, India, demonstrated the presence of M. leprae mRNA in the 

peri-household soil of the cases. Bakker et al.35, in a metagenome study conducted in Asia, 

found that the presence of airborne bacteria was demonstrated at 3 to 5 km from the point of 
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origin, comprising 30% of the phylum Actinobacteria belonging to the genus Mycobacterium. 

These studies indicate that the disease's prevalence may be related to direct transmission and 

that the characteristics of the environment may contribute to the high endemicity of some 

regions. 

One of the study's limitations was that there was no comparison between 

positivity cases for NDO-LID and other specific M. leprae antigens. Another limitation was 

the restriction of the school population in the study. The stigma hindered the inclusion of 

more contacts, so some parents or guardians did not feel free to reveal all non-household 

contacts of the index cases. 

Despite the limitations mentioned above, the study showed that transmission 

sources go beyond geopolitical limits, reaching areas recognized or not as endemic. Spatial 

analysis techniques can be an important tool to identify groups with a given disease or 

subclinical infection, and critical areas for leprosy control. Using spatial analysis techniques 

in their studies, Mencaroni et al.46, Cury et al.47, and De Jesus et al.17 identified that the areas 

and groups at greatest risk for leprosy were associated with low socioeconomic status. The 

use of spatial analysis techniques made it possible to verify that the geographical distribution 

of leprosy cases was not exactly that identified in campaigns and in the routine investigation 

of cases and contacts47-51. These findings highlight the importance of directing the actions of 

identifying cases and investigating contacts with greater precision to prioritize resources and 

reduce costs. It is worth mentioning that the studies by Queiroz and Scatena52, Santos et al.53, 

and Garcia et al.54, whose main objective was to accompany the space-time expansion of 

leprosy in the process of urban cluster formation, were better understood when employing 

spatial techniques. 

The leprosy control strategy through the investigation of contacts should not be 

restricted to homes. The assessment of neighbors and non-household contacts is essential to 

identify sources of disease infection in the community. In Brazil, where primary health care is 

based on the Family Health Strategy, professionals who work in this care model are essential 

in conducting an active search for new leprosy cases and tracking contacts. Barreto et al.55, in 

a study carried out in four municipalities in Ceará, showed that the CHAs, in their home 

visits, are frequently unable to carry out the entire programmed action agenda. Permanent 

education strategies in leprosy are essential to increase the active search for suspected cases in 

the territories and the investigation of household and non-household contacts56. 
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Conclusion 

The use of spatial analysis techniques with the application of Voronoi polygons 

proved to be appropriate to identify the distribution pattern of leprosy cases and their 

household and non-household contacts in Sobral. It was also possible to show the clusters of 

cases with subclinical leprosy infection, with random distribution of positive and negative 

NDO-LID cases, all of whom are close neighbors, highlighting the importance of proximity 

for the transmission of M. leprae. 

The spatial distribution pattern of leprosy cases in children and adolescents under 

15 years of age and their household and non-household contacts, with active or subclinical 

leprosy, may indicate M. leprae foci transmission not recognized previously.  Given these 

findings, the search for new leprosy cases cannot be limited to homes or by geopolitical 

borders. The study reinforced the strong association between low socioeconomic conditions 

and leprosy. 
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Artigo 2 - Estrutura da rede social e os padrões de conectividade dos casos de hanseníase em 

menores de 15 anos e de seus contatos domiciliares e não domiciliares em um município 

hiperendêmico da região Nordeste do Brasil. 

 

Resumo 

A caracterização dos padrões de relacionamento da rede social de casos de hanseníase pode 

revelar propriedades estruturais importantes para compreensão da dinâmica de transmissão 

desta doença. Este estudo tem como objetivo analisar a estrutura da rede social e os padrões 

de conectividade dos casos de hanseníase em menores de 15 anos e de seus contatos 

domiciliares e não domiciliares para compreender o modo de propagação de hanseníase. 

Método – Trata-se de um estudo de análise de rede social de casos de hanseníase em menores 

de 15 anos (casos índice) e de seus contatos domiciliares (CD), contatos não domiciliares 

(CND) e contatos indiretos (CI). Informações sociodemográficas, tipos de relações, relato de 
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hanseníase atual ou prévia e resultado de teste anti-PGL-1 foram obtidos dos entrevistados. O 

software de análise de rede foi usado para o cálculo das métricas de rede social e para criar 

grafos mostrando a sua configuração e a posição dos indivíduos na rede social. Resultados – 

A rede social foi composta por nove casos índice, 36 CD, 114 CND e 504 CI com 1.497 

ligações entre eles. Os casos índice e seus contatos sociais constituem nove sub-redes, com 

pessoas fortemente conectadas entre si e com condições socioeconômicas precárias.  Casos 

índice, contatos domiciliares e sociais com relato de hanseníase e/ ou com a infecção 

subclínica causada pelo M.  leprae, destacam-se como possíveis propagadores de infecção na 

rede social em função dos altos valores da centralidade de grau e de intermediação que 

apresentam. Conclusão – As métricas ARS aplicadas, possibilitaram identificar os contatos 

prioritários para a busca de novos casos de hanseníase, de acordo com a importância da sua 

centralidade na rede e suas características clínicas da doença.  

Palavras-chave: Hanseníase; análise de rede social; investigação de contatos. 

 

Introdução  

  A investigação dos contatos continua sendo uma das principais estratégias para 

interromper a cadeia de transmissão em  programas de controle da hanseníase (WHO, 2018b). 

Estudos têm mostrado que, mesmo em áreas endêmicas, vários casos  relataram não ter 

contato com outros casos de hanseníase, sugerindo o desconhecimento de possíveis fontes de 

contágio (DEPS; GUEDES; BUCKER FILHO; ANDREATTA et al., 2006; SANTOS; 

PENNA; COSTA; NATIVIDADE et al., 2016). Os padrões de contato entre os indivíduos, 

relevantes para a transmissão da hanseníase, ainda não estão totalmente esclarecidos 

(MOHANTY; BANSAL; NAAZ; ARORA et al., 2019). Os modos de interação em que 

ocorre a transmissão da maioria das doenças infecciosas não são precisos ou iguais em todos 

os momentos  pois dependem das configurações da rede de relações dos indivíduos 

(BANSAL; READ; POURBOHLOUL; MEYERS, 2010; NEWMAN, 2002). Esta rede de 

relações pode ser interpretada como uma rede social.  

De acordo com MARIN e WELLMAN (2011), uma rede social é um conjunto de 

organizações ou pessoas socialmente conectadas por uma ou mais relações relevantes, cujos 

padrões de conectividade podem ser estudados. O método de Análise de Rede Social (ARS) é 

uma técnica que permite identificar a importância da estrutura da rede social na transmissão 

das doenças infecciosas por meio das propriedades topológicas das redes e seus efeitos nos 
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processos que ocorrem nessas redes (FURHT, 2010; NEWMAN; BARABÁSI; WATTS, 

2006). Por esta razão, a ARS vem sendo amplamente utilizada nos estudos sobre a 

propagação de doenças que envolvem o contato físico (ENRIGHT; KAO, 2018; 

KLOVDAHL, ALDEN S; POTTERAT, JOHN J; WOODHOUSE, DONALD E; MUTH, 

JOHN B et al., 1994; PELLIS; BALL; BANSAL; EAMES et al., 2015; ROTHENBERG; 

POTTERAT; WOODHOUSE; MUTH et al., 1998). Na prática, nos modelos de redes sociais, 

pessoas, grupos ou organizações podem ser denominados de nós, vértices ou atores e, ao se 

conectarem uns aos outros, interagem por alguma relação imposta sobre o conjunto, dando 

origem a uma estrutura social (FRIEMEL, 2017). O conhecimento das relações entre os 

indivíduos pode explicitar os modos de propagação da hanseníase em uma rede social, os 

quais são decorrentes da posição que cada um ocupa nessa rede, permitindo um melhor 

entendimento da dinâmica epidemiológica da doença.    

A ocorrência de casos de hanseníase em menores de 15 anos expressa atividade 

recente e contínua de transmissão do Mycobacterium leprae (M. leprae) na comunidade 

(WHO, 2020)    Nesse grupo, é possível que as fontes de contágio estejam física e 

temporalmente mais próximas (PIRES; MALCHER; JÚNIOR; DE ALBUQUERQUE et al., 

2012). Considerando que as crianças e adolescentes, além dos contatos domiciliares, mantêm 

contatos fora do domicílio, a hipótese é que com o modelo de ARS é possível caracterizar os 

padrões de conectividade entre os casos e seus contatos e revelar propriedades estruturais 

importantes da rede em que estão inseridos, as quais favorecem a transmissão da doença nesse 

grupo e, possivelmente, na população geral.  

Este estudo tem como objetivo analisar a estrutura da rede social e os padrões de 

conectividade dos casos de hanseníase em menores de 15 anos e de seus contatos domiciliares 

e não domiciliares para entender a dinâmica da propagação da hanseníase em um município 

hiperendêmico.  

Material e métodos  

Tipo de estudo e local - Estudo descritivo e transversal, com aplicação de técnicas 

de ARS, de casos novos de hanseníase em menores de 15 anos de idade e seus contatos. A 

pesquisa foi realizada em Sobral, município do estado do Ceará, Brasil, com população 

estimada de 208.935 habitantes (IBGE, 2019). Em 2019, a taxa de detecção geral de 

hanseníase em Sobral foi de 39,7 casos novos por 100 mil habitantes e de 17,9 casos novos 

por 100 mil habitantes em menores de 15 anos (BRASIL, 2020b). Estas taxas caracterizam o 

município como hiperendêmico  (BRASIL, 2016a). 
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Este estudo é um recorte de um projeto maior intitulado "Hanseníase em menores 

de 15 anos: investigação de contatos potenciais e uso de ferramentas genéticas no estudo da 

transmissão do Mycobacterium leprae" (edital nº 07/2013) do Programa de Pesquisa do SUS 

(PPSUS), realizado em Sobral, Ceará, de 2014 a 2015. 

População do estudo - Nove crianças e adolescentes menores de 15 anos, 

diagnosticadas com hanseníase no período de agosto de 2014 a setembro de 2015 (casos 

índice), seus contatos domiciliares (CD), contatos não domiciliares (CND) e contatos 

indiretos (CI) constituíram as quatro categorias da população do estudo.  

 Dos nove casos índice, quatro foram identificados em consultas de rotina nos 

serviços de saúde, três por busca ativa em domicílios de pacientes diagnosticados no ano 

anterior ao estudo e nas residências vizinhas de cada caso e dois por busca ativa em escolas 

públicas de Sobral. A busca ativa foi realizada em escolas de acordo com a proposta do 

Ministério da Saúde (MS) que preconizava a triagem de casos suspeitos de hanseníase em 

crianças e adolescentes até 14 anos de idade nas escolas públicas (BRASIL, 2015). Era 

solicitado aos pais ou responsáveis que marcassem no cartão de rastreamento a localização 

das lesões dermatológicas encontradas no corpo do escolar. As crianças e os adolescentes 

menores de 15 anos com lesões foram encaminhados às Unidades Básicas de Saúde. Todos os 

casos índice foram confirmados por exame clínico da pele, esfregaço de pele e biópsia. 

Conforme os critérios recomendados pela OMS para fins operacionais de tratamento,  os 

casos foram classificados como multibacilares (MB) e paucibacilares (PB) (WHO, 1982).  

 Os CD foram definidos como as pessoas que viviam no mesmo domicílio dos 

casos índice, nos últimos cinco anos anteriores ao seu diagnóstico, dormindo ou não no 

mesmo quarto e compartilhando ou não a mesma cama, independente da relação de 

parentesco ou social. Os CND foram definidos como toda pessoa que não residisse na mesma 

casa, mas tivesse “contato regular” com os casos. Considerou-se “contato regular” o encontro 

com frequência mínima de uma vez a cada três meses, nos últimos cinco anos, anterior ao 

diagnóstico do caso índice e que tivesse contato pessoal (dormir junto, brincar, tomar banho, 

estudar, trabalhar, namorar, conversar, tomar refeições). Os CI foram os indivíduos referidos 

pelos CD e CND como seus contatos regulares, e que tinham relações semelhantes às que eles 

tinham com os casos índice.  

Coleta de dados - A coleta foi feita de maneira sequenciada, na qual cada caso 

índice nomeou as pessoas com quem viviam e mantinham contato regular, formando um 

desenho de rede parcial (SHOHAM; MESSER, 2017). Foram aplicados três questionários 
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semiestruturados: o primeiro dirigido ao caso índice, foi respondido pelo seu responsável que 

identificou os seus CD e CND. O segundo foi aplicado aos CD que identificaram seus CND. 

O terceiro, aplicado aos CND que identificaram os seus CD e CND. Os questionários 

forneceram dados sociodemográficos; história e achados clínicos e laboratoriais da 

hanseníase; tipos de relações de parentesco e sociais entre os casos e os contatos e o número 

de pessoas que residiam ou costumavam conviver com o caso. As informações sobre os CI 

foram fornecidas pelos CD e CND. Com exceção dos CI, a todos os participantes foi 

solicitado o teste sorológico qualitativo rápido NDO-LID (DUTHIE; BALAGON; 

MAGHANOY; ORCULLO et al., 2014) para identificação do principal antígeno de parede 

celular do M. leprae, o glicolipídeo fenólico 1 (PGL-1), seguindo as recomendações do 

fabricante (Orange LIFE®, Rio de Janeiro, Brasil) (ORANGELIFE, 2014).  

Gerenciamento e análise de dados – As relações de contato e a situação clínica de 

hanseníase foram os elementos centrais para o estudo da rede social. Os dados relevantes 

foram extraídos dos questionários e tabulados em duas planilhas do Microsoft Excel, uma 

para os dados dos nós (indivíduos) e a outra para os dados das arestas (ligações). Os casos 

índice, os CD, os CND e os CI constituem os nós da rede e a relação de contato regular entre 

eles, as arestas. Um par de nós foi a unidade fundamental para derivar as métricas da rede. O 

indivíduo referido como contato por mais de um participante foi considerado o mesmo 

indivíduo, quando correspondia o nome e sobrenome (ou apelido), idade e endereço. Neste 

estudo, a relação de contato é recíproca e a rede foi considerada do tipo não direcionada 

(HIMELBOIM, 2017). O conjunto de dados das duas planilhas foi importado para o Gephi, 

versão 0.9.2. (https://gephi.org/), um software de código aberto e gratuito para realizar os 

desenhos dos grafos de rede  e calcular  as métricas de ARS. Para o desenho dos grafos de 

rede utilizou-se um padrão de espacialização dos nós baseado em algoritmos de layouts 

direcionados à força de atração e repulsão disponíveis no Gephi. Os resultados da ARS foram 

apresentados em grafos e em tabelas.   

Os participantes do estudo receberam os seguintes atributos de acordo com a 

situação clínica em relação à hanseníase: 1) hanseníase e teste anti-PGL-1 positivo; 2) 

hanseníase e teste anti-PGL-1 negativo; 3) hanseníase e não fez teste anti-PGL-1; 4) sem 

hanseníase e teste anti-PGL-1 positivo; 5) sem hanseníase e teste anti-PGL-1 negativo; 6) sem 

hanseníase e não fez teste anti-PGL-1 e 7) histórico de hanseníase desconhecido e não fez 

teste anti-PGL-1.  

https://gephi.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_aberto
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A análise descritiva padrão dos dados foi realizada no SSPS v. 23.0. A análise 

bivariada foi feita para comparar as variáveis de sexo, idade, escolaridade, renda e condições 

clínicas em relação à hanseníase entre os CD e CND. O teste de Mann-Whitney foi usado para 

comparar as distribuições da idade e o teste exato de Fisher para comparar as proporções das 

demais variáveis. O nível de significância de 5% foi adotado em todas as análises.  

Definições das métricas da ARS utilizadas:   

▪ Grau médio da rede é a medida do número médio de conexões (arestas) diretas 

que os nós da rede possuem (HANSEN; SHNEIDERMAN; SMITH; HIMELBOIM, 2020). 

▪ Grau de densidade da rede mede o quão os atores de uma rede estão 

conectados. É expresso pela proporção de conexões diretas existentes entre os nós em relação 

às ligações possíveis de serem estabelecidas (RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2020).  

▪ Coeficiente global de aglomeração mede a tendência com que os nós de uma 

rede se agrupam (compartilham ligações com um mesmo nó). O cálculo é baseado no número 

de tríades abertas (quando incluem três nós interconectados por duas conexões) ou fechadas 

(quando incluem três conexões entre os três nós, formando um triângulo). O coeficiente de 

aglomeração expressa o número de triângulos em relação ao número completo de tríades 

abertas e fechadas existentes na rede (RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2020). 

▪ Coeficiente de aglomeração médio é a média do coeficiente de aglomeração 

local de todos os nós da rede, ou seja, é a propensão que um nó específico e seus vizinhos têm 

para formarem tríades fechadas (triângulo). O valor médio é uma indicação geral do 

agrupamento da rede (RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2020).   

▪ Comprimento médio do caminho  mede a distância média entre todos os pares 

de nós na rede  (WASSERMAN; FAUST, 1994).  

▪ Centralidade de grau é uma medida do número de conexões ou links sociais 

que um nó possui (GOLBECK, 2015). 

▪  Centralidade de intermediação é uma medida do número de vezes que um nó 

aparece no caminho mais curto entre outros nós, proporcionando o encontro de outros atores 

na rede (HANSEN; SHNEIDERMAN; SMITH; HIMELBOIM, 2020).  

 

Aspectos éticos  

O projeto do estudo foi submetido à Comissão Científica da Secretaria da Saúde do 

município de Sobral, onde a pesquisa foi realizada e posteriormente submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa de Seres Humanos da Universidade Federal do Ceará, pelo qual foi 
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autorizado com o parecer de nº 17919613.6.0000.5054, 24 de abril de 2014. Todos os 

participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

Resultados  

Características sociodemográficas e clínicas em relação à hanseníase: 

A partir dos nove casos índice foram identificados 36 CD, 115 CND e 504 CI, 

totalizando 664 participantes no estudo. Os casos índice apresentaram as seguintes médias de 

contatos, segundo as categorias: 4 (±2,3) CD, 14 (±6,2) CND e 56 (±28,1) CI.   

As características sociodemográficas dos casos índice, dos CD e CND são 

apresentadas na Tabela 1. Estas informações não estavam disponíveis para os CND do caso 

índice 5 e para os CI.  

Em relação às características clínicas dos casos índice, quatro foram classificados 

como hanseníase MB e cinco como PB.  

A idade dos casos índice variou de 3 a 14 anos (mediana = 9 anos; IQ 7-13).  Os 

CD eram ligeiramente mais jovens (mediana= 23.5 anos) do que os CND (mediana= 26.5 

anos).  A maioria dos participantes da rede eram do sexo feminino e chefiados por pais 

analfabetos, principalmente entre os CND. Mais da metade das famílias tinha uma renda 

mensal até 2 salários mínimos e a grande maioria pertencia à classe econômica DE, a mais 

baixa da Classificação Econômica do Brasil. Não foram obtidas respostas de dois CND quanto à 

escolaridade e renda do chefe da família. A média de pessoas residentes nos domicílios dos 

casos índice foi maior do que a dos CND, 5.9 (±1.9) e 4.6 (± 2.0), respectivamente (p <0,001).  

Tabela 1. Características socioeconômicas e demográficas dos casos índice de 

hanseníase e seus contatos domiciliares (CD) e não domiciliares (CNS). Sobral, Brasil, 2014-

2015. 

Variáveis 
Total 

Caso 

índice 
CD CND 

p-

valuea 

N (%) N (%) N (%) N (%)  

Total 160 9 36 115 
 

Idade em anos  
 

Mediana (IQ) 23.5 

 (13-42) 

9 

 (7-13) 

23.5 

 (9.5 -36.2) 

26  

(14-44) 

.123b 

Sexo 
     

Masculino 73 (45.6) 3 (33.3) 14 (38.9) 56 (48.7) .497c 

Feminino 87 (54.4) 6 (66.7) 22 (61.1) 59 (51.3) 
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Escolaridade do chefe da família segundo os anos de estudos (N = 158) 

     Nenhum 74 (46.8) 2 (22.2) 13 (36.1) 59 (52.2) .192 

     1 to 8 51 (32.3) 5 (55.6) 15 (41.7) 31 (27.4) 
 

     ≥9  33 (20.9) 2 (22.2) 8 (22.2) 23 (20.4) 
 

Renda Familiar por SMd (N = 158) 

     <1  38 (24.1) 2 (22.2) 13 (36.1) 23 (20.4) .126 

     1 a 2 94 (59.5)  5 (55.6) 16 (44.4) 73 (64.6) 
 

     3 a 4 26 (16.5) 2 (22.2) 7 (19.4) 17 (15.0) 
 

Status socioeconômico e 

     B  17 (10.6) 2 (22.2) 6 (16.7) 9 (7.8) .167 

     C 16 (10.0)  1 (11.1)  5 (13.9) 10 (8.7) 
 

     D to E 127 (79.4) 6 (66.7) 25 (69.4) 96 (83.5) 
 

Número de por residência 

     Media (SD) 4.9 (2.1) 5.9 (1.9) 5.9 (1.9) 4.6 (2.0) .001 

Abreviações: CD = Contatos domiciliares; CND = Contatos não domiciliares; PB = Paucibacilar; 

MB = Multibacilar  

ap-Value (Fisher's exact test) comparação entre CD e CND.  

bMann Whitney Wilcoxon test. 

cSM (Salário Mínimo) = US$ 308.87. 

dCritérios de Classificação Econômica do Brasil 

A tabela 2 apresenta os casos índice por classificação operacional e o número de seus 

CD e CND segundo os atributos referentes à situação clínica em relação à hanseníase.  O caso 

6PB é o que possui maior número de CD e o 7PB o maior número de CND. Em três dos 

quatro casos índice classificados como MB, o teste anti-PGL-1 foi positivo e em todos os 

casos PB o teste foi negativo. 

Entre os CD, 19,4% (7/36) relataram hanseníase atual ou prévia e, entre os que 

realizaram o teste anti-PGL-1, 27,2% (13/33) o resultado foi positivo. Três CD se recusaram a 

realizar o teste anti-PGL-1. Os casos índice 2MB e 6PB apresentam as maiores proporções de 

CD com relato de hanseníase atual ou prévia e teste anti-PGL-1 positivo, 50,0% (2/2) e 85,7% 

(5/7) respectivamente. Entre os CND, 21,9% (25/114) afirmaram que tinham hanseníase atual 

ou prévia e entre os que realizaram o teste anti-PGL-1, 16,6% (17/102), o resultado foi 

positivo. Um dos CND não soube responder se tinha a doença e 13 CND se recusaram a 

realizar o teste anti-PGL-1.  

Os indivíduos sem relato de hanseníase atual ou prévia, mas com teste anti-PGL-1 

positivo são considerados como tendo infecção subclínica do M. leprae. Nesta situação foram 

encontrados 9   CD (32,1%; 9/28) e 9 CND (11,5%; 9/78) entre os que não tinham relato da 

doença e realizaram o teste anti-PGL-1. 
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  Os casos índice 8MB e 9MB possuem as maiores proporções de CND com teste 

anti-PGL-1 positivo e com relato de hanseníase atual ou prévia, 50,0% (4/8) e 69,2% (9/13), 

respectivamente.  

Tabela 2 – Atributos em relação à situação clínica de hanseníase dos casos índice e 

seus CD e CND. Sobral, Brasil, 2014-2015. 

Categorias/atributos 
Casos índice – Classificação Operacional (PB/MB) 

N (%) 
1PB 2MB 3PB 4MB 5PB 6PB 7PB 8MB 9MB 

Index case (n) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 (100) 

Hanseníase, anti-

PGL-1 positivo 
0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 (33.3) 

Hanseníase, anti-

PGL-1 negative 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 6 (66,7) 

HC (n) 3 2 1 5 3 9 4 4 5 36 (100) 

Hanseníase, anti-

PGL-1 positivo 
1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 (11.1) 

Hanseníase, anti-

PGL-1 negativo 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 (2.8) 

Hanseníase, sem 

teste anti-PGL-1 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 (5.6) 

Sem hanseníase, 

anti-PGL-1 positivo 
0 0 0 2 0 5 0 1 1 9 (25.0) 

Sem hanseníase, 

anti-PGL-1 

negativo 

2 1 1 3 2 1 4 2 3 19 (52.8) 

Sem hanseníase, 

sem teste anti-PGL-

1 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 (2.8) 

HNC (n) 7 13 11 19 - 19 25 8 13 115(100) 

Hanseníase, anti-

PGL-1 positivo 
0 2 0 0 - 2 0 1 3 8 (7.0) 

Hanseníase, anti-

PGL-1 negativo 
0 2 0 4 - 1 3 0 6 16 (13.9) 

Hanseníase, sem 

teste anti-PGL-1 
0 1 0 0 - 0 0 0 0 1 (0.9) 

Sem hanseníase, 

anti-PGL-1positivo 
0 1 0 2 - 2 1 3 0 9 (7.8) 

Sem hanseníase, 

anti-PGL-1 

negativo 

7 7 0 13 - 14 21 4 3 69 (60.0) 

Sem hanseníase, 

sem teste anti-PGL-

1 

0 0 10 0 - 0 0 0 1 11 (9.6) 

Histórico de 

hanseníase 

desconhecido, sem 

teste anti-PGL-1 

0 0 1 0 - 0 0 0 0 1(0.9) 
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Total Geral 11 16 13 25 4 29 30 13 19 
160 

(100) 

Abreviações: CD = Contatos domiciliares; CND = Contatos não domiciliares; PB 

= Paucibacilar; MB = Multibacilar  

 

Não houve diferença estatística entre os CD e CND quanto ao relato de hanseníase 

atual ou prévia, quanto ao teste anti-PGL-1 positivo e quanto à ausência de relato de 

hanseníase e com teste anti-PGL-1 positivo (dados não mostrados). 

Estrutura e características da rede social: 

Os casos índice e seus CD, CND e CI geraram uma rede composta por 664 

indivíduos (nós) e 1.497 ligações (arestas). Cada caso índice gerou uma sub-rede da rede 

social. 

A Tabela 3 apresenta as principais métricas de ARS da estrutura da rede social e em 

cada sub-rede. Nesta análise, a sub-rede do caso 5 foi excluída por não ter os contatos sociais 

entrevistados, ficando a rede com 650 nós (indivíduos) e 1.479 arestas (ligações). O grau 

médio da rede social foi de 4,5 ligações por indivíduo e nas sub-redes esse valor varia entre 

2,6 e 7,8. A sub-rede do caso índice 4MB é justamente a que tem o maior grau médio 7,8, 

embora não seja a de maior tamanho.   

A medida de densidade da rede social foi 0,007, indicando que somente 0,7% das 

ligações são efetivamente realizadas entre os indivíduos na rede. Já os valores de densidade 

das sub-redes são mais altos, variando entre 3,0% e 11,0%, sendo a sub-rede 1PB a que tem o 

maior valor.  

Na rede social foram encontrados 2.184 cliques em triângulos ou cluster, formados 

pelo conjunto de três contatos com conexões entre si e um coeficiente de aglomeração global 

de 0,369, o que significa a chance de 37% de dois contatos de alguém, também, serem 

contatos um do outro nessa mesma rede. O coeficiente de aglomeração médio da rede foi 

0,503, significando que 50,0% dos agrupamentos dessa rede contam com a presença de 

ligações em forma de triângulos.   

Nas sub-redes, o coeficiente de aglomeração global variou entre 12,0% e 49,0%, 

sendo que apenas duas sub-redes, 4MB e a 6PB, têm este coeficiente acima de 37%. A 

medida do coeficiente de aglomeração médio nas sub-redes variou entre 33,0% e 72,0 %, 

embora somente duas sub-redes apresentem este coeficiente maior do que o da rede social 

(4MB e 7PB). 
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O comprimento médio do caminho da rede, ou seja, a distância média entre todos os 

contatos na rede é 10,8 (grau de separação da rede).  Nas sub-redes, a medida de comprimento 

médio do caminho variou entre 2 e 3 ligações de contatos. 

Tabela 3 – Métricas de ARS da estrutura geral da rede social e das sub-redes 

dos casos índice e de seus CD, CND e CI. Sobral- Ceará (2014-2015). 

Métricas Total Sub-redes 

1PB 2MB 3PB 4MB 6PB 7PB 8MB 9MB 

Nº de Nós  650 45 64 87 83 115 129 46 81 

Nº de Arestas 1479 115 112 112 326 263 293 68 178 

Grau médio 

da rede 
4,6 5,1 3,5 2,6 7,8 4,6 4,6 2,9 4,4 

Densidade 0,007 0,116 0,056 0,033 0,096 0,044 0,035 0,066 0,055 

Cliques 2.184 111 67 31 732 519 402 30 291 

Coeficiente 

aglomeração 

global 

0,37 0,27 0,22 0,12 0,40 0,49 0,32 0,25 0,45 

Coeficiente 

aglomeração 

médio 

0,50 0,44 0,33 0,46 0,72 0,49 0,51 0,46 0,49 

Comprimento 

médio do 

caminho 

10,8 2,4 2,3 3,3 2,8 3,1 3,1 3 3,1 

Abreviações: ARS= Análise de Rede Social; CD = Contatos domiciliares; CND = 

Contatos não domiciliares; CI= Contatos indiretos; PB = Paucibacilar; MB = Multibacilar.     

A figura 1, grafo 1A, mostra o desenho da estrutura da rede social com os nove casos 

índice e seus contatos formando dois componentes de rede. A sub-rede desconexa pertence ao 

caso índice 5, que como já foi referido, não teve seus CND entrevistados. Os casos índice, os 

CD, os CND e os CI são representados pelos nós e diferenciados por categorias de acordo 

com as formas geométricas. As cores dos nós representam os atributos dos indivíduos. As 

informações sobre os atributos dos CI foram apenas referidas pelos seus contatos.  As linhas 

mostram a relação de contato entre eles. 

Ainda no grafo 1A, observa-se que as sub-redes 2, 4, 8 e 9 (MB) e 6 (PB) 

concentram o maior número de pessoas que relataram hanseníase atual ou prévia e/ou que 

tiveram o teste anti-PGL-1 positivo na rede (83,3%; 45/54). Os CI não foram incluídos neste 

cálculo. Quando os CI são excluídos da rede (grafo1B) as sub-redes se desconectam, 

permanecendo, apenas, duas sub-redes com ligações entre si (6PB e 4MB).  
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Figura 1 – Grafo da rede social dos casos índice, segundo à classificação operacional, e os CD, CND e CI, segundo os atributos em relação à 

hanseníase. Sobral, Ceará (2014-2015). 
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Centralidade de grau e de intermediação dos indivíduos: 

A Figura 2 mostra os grafos da rede social com a centralidade de grau (2A) e o grau 

de intermediação (2B) dos casos índice e de seus CD, CND e CI com seus respectivos 

atributos. Para o cálculo e desenho da rede com estas métricas, a sub-rede 5 foi excluída. Nos 

grafos, o tamanho dos nós é proporcional aos graus das métricas dos indivíduos na rede e as 

cores dos nós os atributos.  

A centralidade de grau dos indivíduos variou entre 1 e 32 ligações diretas. No grafo 

da Figura 2A, observa-se que as sub-redes 4MB, 6PB, 7PB e 9MB concentram 77,2% 

(88/114) dos indivíduos com centralidade de grau entre 10 e 32. Os CI, representados pelos 

nós menores, apresentam baixo grau de centralidade e estão posicionados nas periferias das 

sub-redes. 

 Entre os indivíduos com a centralidade de grau entre 10 e 32, estão todos os oito 

casos índice, 55,6% dos CD (20/36), 73,0% dos CND (84/115) e 0,4% dos CI (2/504). Quanto 

aos atributos dos CD e CND do grupo de centralidade de grau mais alta, 30,0% (6/20) e 

27,4% (23/84), respectivamente, tinham relato de hanseníase e/ou teste anti-PGL-1 positivo. 

Os grupos CD e CND não apresentaram diferenças estatisticamente significante para os 

valores de centralidade de grau e a presença de atributos clínicos para hanseníase (dados não 

mostrados). 

O grafo 2B da Figura 2 mostra a rede social dos casos índice, seus CD, CND e CI 

com os 20 nós maiores representando os indivíduos com um intervalo de grau de 

intermediação entre 0.112 e 0.538. Dentro desse intervalo de grau de intermediação foram 

identificados quatro casos índice (3PB, 6PB, 8MB e 9MB), cinco CD (um sem relato de 

hanseníase e com o teste PGL-1 positivo e quatro sem relato de hanseníase e teste anti-PGL-1 

negativo), seis CND (um com relato de hanseníase e teste anti-PGL-1 positivo; dois sem 

relato de hanseníase e o teste anti-PGL-1 positivo e três sem relato de hanseníase e teste anti-

PGL-1 negativo) e cinco CI (um foi referido pelos seus contatos com sendo caso de 

hanseníase).   
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Figura 2 – Grafo da rede social dos casos índice e de seus CD, CND e CI com a centralidade de grau (2A) e a centralidade de 

intermediação (2B).  Sobral- Ceará (2014-2015). 
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Discussão  

Este estudo mostrou que as crianças e os adolescentes menores de 15 anos com 

hanseníase e seus contatos não domiciliares vivem em uma rede social com condições 

socioeconômicas precárias, com elevada presença de indivíduos com relato de hanseníase e/ 

ou com teste positivo anti-PGL-1 positivo.  

A rede social estudada é de baixa densidade, provavelmente pela presença de 

agrupamentos dispersos na rede, que formam as sub-redes, e pelo maior número de CI na 

periferia da rede sem outras conexões. Nas sub-redes, as pessoas vivem fortemente 

conectadas em torno dos casos índice, com características sociais de pobreza e clínica para 

hanseníase muito semelhantes entre si. Em regiões hiperendêmicas, como Sobral, grupos 

sociais com essas características são importantes para o surgimento de novos casos da doença, 

principalmente entre os menores de 15 anos de idade.  Nas comunidades de redes sociais é 

possível observar a tendência de grupos de pessoas com uma ou mais características 

semelhantes  conectarem-se Esse fenômeno é conhecido como homofilia, uma propriedade 

comum em redes complexas nas quais o contato entre pessoas com características similares 

ocorre em maior frequência(MCPHERSON; SMITH-LOVIN; COOK, 2001). Isso pode ter 

impacto sobre uma série de fenômenos sociais como segregação, desigualdade, vieses de 

percepção e sobre a saúde, na propagação de doenças infecciosas  (KARIMI; GÉNOIS; 

WAGNER; SINGER et al., 2018; KLOVDAHL, 1985; LEE; KARIMI; JO; STROHMAIER 

et al., 2017; ZHANG; CENTOLA, 2019).   

Além das sub-redes, outros agrupamentos foram encontrados na rede social, que são 

as ligações entre vizinhos em forma de tríade. Este tipo de agrupamento aumenta a 

probabilidade de dois indivíduos que são contatos do mesmo indivíduo serem contatos um do 

outro, fortalecendo ainda mais a interconectividade na rede. De acordo com ZHOU; LIANG; 

ZHAO e ZHANG (2018), mesmo que uma rede ofereça caminhos mais curtos entre dois 

elementos, as conexões em  tríades possibilitam dois caminhos independentes para quaisquer 

dois nós em um ciclo e sem congestionamento. Ou seja, essa rede pode ser mais robusta na 

disseminação de informações ou na propagação de uma doença quando um caminho 

alternativo é fornecido.  O número elevado de tríades na rede social dos casos de hanseníase 

em menores de 15 anos pode ser uma explicação para a hiperedemicidade encontrada no 

município de Sobral.  

No estudo de análise espacial realizado nessa população por esses mesmos autores, 

foi verificado que os casos índice e os seus CND estavam localizados em áreas geográficas 
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próximas, caracterizando polígonos com associação de hanseníase e pobreza. Neste estudo, 

verificou-se que a distância média entre um contato e outro mais distante nas sub-redes é, no 

máximo, de três ligações de contatos. Do ponto de vista da ARS, essas sub-redes convergem 

para um padrão de rede de “mundo pequeno”, uma  analogia ao fenômeno  small-world,  

conhecido como seis graus de separação, estudado pelo sociólogo Stanley Milgram (WATTS, 

2004b). De acordo com esse autor, seis graus de separação expressa a ideia de que a distância 

social entre todas as pessoas, em média, é de seis ou menos conexões.  As redes  de mundo 

pequeno  permitem um número baixo de contatos aleatórios em todo o espaço, reduzindo 

amplamente o caminho mais curto entre os indivíduos e facilitando a disseminação rápida de 

uma doença pela população (DANON; FORD; HOUSE; JEWELL et al., 2011; WATTS; 

STROGATZ, 1998). Além disso, as redes de mundo pequeno oferecem pistas dos locais de 

transmissão e dos potenciais contatos de longo alcance (BOOTS; HUDSON; SASAKI, 2004).  

De acordo com WEN; JIANG; LIU; XIANG et al. (2017), as medidas de centralidade 

de rede social  podem mostrar a variedade de poder ou influência que determinados 

indivíduos têm em sua rede na atuação para a  disseminação das informações, na 

determinação de fluxos e na propagação das doenças.  O rastreamento de contatos com a ARS 

tem sido utilizado para entender a dinâmica da transmissão de surtos de tuberculose e do 

SARS-COV-2 (COVID-19) (ANDRE; IJAZ; TILLINGHAST; KREBS et al., 2007; 

SARASWATHI; MUKHOPADHYAY; SHAH; RANGANATH, 2020). Nesses estudos, com 

a análise das medidas de centralidade dos indivíduos na rede, foi possível identificar os que 

foram essenciais para a propagação e sustentação dos surtos em suas redes sociais. As 

doenças nas quais os agentes são transmitidos por redes de contato, a sua disseminação é 

função do  número de contatos que cada indivíduo tem na rede (CHRISTLEY; PINCHBECK; 

BOWERS; CLANCY et al., 2005).  

A centralidade de grau dos casos índice na rede social mostrou um número 

significativamente maior de CD e CND do que aquele registrado para investigação em seus 

prontuários. Na investigação de rotina dos contatos de casos de hanseníase é fundamental 

identificar aqueles com maior número de ligações na rede. Entre os contatos que apresentaram 

maior centralidade de grau, a maioria era dos casos índice 4MB, 6PB, 7PB e 9MB, todos  com 

relato de hanseníase e/ou infecção subclínica pelo M. leprae. Esses indivíduos são de alto 

risco na transmissão da hanseníase para um maior número de pessoas e podem ser 

responsáveis pela manutenção da transmissão da doença na rede social. Na análise da medida 

da centralidade de grau, para o risco de infecção foram considerados, também, os atributos 
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dos indivíduos em relação à clínica de hanseníase e as características das relações entre os 

contatos. CHRISTLEY; PINCHBECK; BOWERS; CLANCY et al. (2005) , em um estudo de 

simulação em uma rede simples, para investigar a transmissão de agentes infecciosos e avaliar 

a utilidade das medidas de centralidade para prever a infecção, a centralidade de grau do nó, 

mostrou-se como sendo a mais fácil de ser medida e tão boa quanto outros parâmetros de rede 

na previsão do risco de infecção. Medidas de centralidade de grau aplicadas em estudos de 

redes do mundo real sugeriram que o vírus da imunodeficiência humana (HIV) se transmite 

nas redes de pessoas conectadas por meio de uma série de contatos, incluindo o contato sexual 

e o  uso de drogas intravenosas (KLOVDAHL, 1985; KLOVDAHL, ALDEN S; POTTERAT, 

JOHN J; WOODHOUSE, DONALD E; MUTH, JOHN B et al., 1994).  

Uma nova proposta de intervenção de controle da hanseníase é o fornecimento de 

profilaxia pós-exposição (PEP) para os contatos. Para esta intervenção, é fundamental o 

rastreamento e a identificação dos contatos de hanseníase. Em alguns municípios do Brasil 

com alta taxas da doença, inclusive Sobral, esta ação já está sendo realizada visando a 

implantação em nível nacional com o objetivo de eliminar a hanseníase como problema de 

saúde pública  (SUS, 2015). TAAL; BLOK; VAN BRAKEL; DE VLAS et al. (2021) , para 

estimar o número de pessoas que necessitariam da PEP em países com alta carga de 

hanseníase, como o Brasil, utilizaram um modelo matemático que forneceu uma média de 20 

a 25 contatos para cada paciente índice. Esses números são próximos dos valores da 

centralidade de grau dos casos índice deste estudo. MCELROY; ROTHENBERG; 

VARGHESE; WOODRUFF et al. (2003), utilizando a ARS para apoiar a investigação de 

rotina de contatos de tuberculose (TB), por meio das medidas de centralidade, conseguiram 

identificar aqueles indivíduos essenciais para sustentar a transmissão do Mycobacterium 

tuberculosis na comunidade e os candidatos ao tratamento de infecção latente de TB (ILTB). 

De acordo com CHERVEN (2015), a centralidade de intermediação desempenha um 

papel único na compreensão de como a informação, o poder de influência e mesmo as 

doenças são disseminadas dentro das redes, encurtando as distâncias dos caminhos entre os  

seus membros. Para SARASWATHI; MUKHOPADHYAY; SHAH e RANGANATH (2020), 

a medida de intermediação reflete o papel que um paciente desempenha na criação de uma 

ponte de transmissão infecciosa entre pacientes que não teriam contato direto entre si. Os 

indivíduos com alto grau de intermediação e com os atributos de clínica de hanseníase 

encontrados neste estudo podem ter atuado como importantes pontos de disseminação da 

infecção para a rede, quando estavam em alguma fase de transmissão do M. leprae. Dois dos 
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quatro casos índice, o 8MB e o 9MB, que pontuaram valores altos de grau de intermediação 

na rede tinham o teste anti-PGL-1 positivo. Os CD e CND com alto grau de intermediação e 

responsáveis por ligações de grupos de pessoas dentro das sub-redes 2MB, 6PB, 8MB e 9MB, 

tinham relato de hanseníase atual ou prévia e/ ou teste anti-PGL-1 positivo.  

Os CI, cuja situação clínica em relação à hanseníase era desconhecida, foram 

importantes para a ligação entre seis sub-redes, sendo que em três, os casos índice eram 

multibacilares (2MB, 8MB e 9 MB) e contam com o maior número de contatos com relatos de 

hanseníase e com o teste anti-PGL-1 positivo da rede.  A taxa de soropositividade ao anti-

PGL-1 é mais alta entre os contatos de doentes MB e, quando estes adoecem, existe  uma 

maior chance de apresentarem uma carga bacilar mais alta (MOURA; CALADO; 

OLIVEIRA; BÜHRER-SÉKULA, 2008).        

 Embora vários estudos descrevam que a transmissão da hanseníase é mais comum 

por meio de contato próximo e prolongado com pessoas doentes, os critérios adequados para 

estabelecer quando o contato pode resultar na transmissão do M. leprae entre indivíduos, 

ainda não estão bem definidos (FINE, 1982; FRANCO-PAREDES, CARLOS; 

RODRIGUEZ-MORALES, ALFONSO J., 2016). De acordo com KRAUSE; CROFT e 

JAMES (2007), em se tratando de uma doença contagiosa em uma rede, a chance de um 

indivíduo ser infectado é função de quantas conexões ele tem; que proporção de seus 

'vizinhos' de rede estão infectados; da frequência e intensidade do contato com esses vizinhos 

e do direcionamento potencial daquelas conexões, ou seja, em alguns casos, a transmissão 

pode depender de quem inicia o contato ou qual lugar assume na interação.  

Os casos índice e os seus CD e CND têm características sociais e clínica de 

hanseníase semelhantes entre si, portanto, os CI poderiam, também, apresentar características 

semelhantes aos contatos que lhes referiram (CD e CND). Estender a investigação para os 

contatos dos contatos dos casos índice pode ser uma estratégia para aumentar o alcance das 

ações para a busca de casos, principalmente em grupos sociais onde a hanseníase tem elevada 

prevalência.. A centralidade de intermediação pode apontar os CI que, por sua posição na 

rede, são essenciais para conectar vários grupos de pessoas. Estes CI devem, necessariamente, 

ser investigados. Do ponto de vista da ARS, algoritmos testados para identificar os super 

propagadores  de doenças infecciosas ou de informações em redes, mostram que um ator tem 

 influência direta no seu vizinho e indireta no vizinho do vizinho mais próximo (ZHANG; 

WANG; ZHANG, 2019).   
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Conclusão 

Neste estudo, a utilização do modelo de ARS permitiu identificar que os casos de 

hanseníase em menores de 15 anos e seus CD e CND formaram sub-redes com indivíduos 

fortemente conectados entre si e com características sociodemográficas e condições clínicas 

em relação à hanseníase semelhantes. A visualização do grafo da rede social mostrou as 

estruturas das sub-redes com suas ligações e formação de sub-agrupamentos que podem 

facilitar a difusão da hanseníase na comunidade. As conexões de cada indivíduo na rede 

social, expressa nas linhas que unem os nós, mostraram o poder de propagação da doença a 

partir das posições que os indivíduos ocupam na estrutura da rede social   

 As métricas de ARS aplicadas possibilitaram identificar os contatos prioritários para 

a busca de novos casos de hanseníase, de acordo com a importância da sua centralidade na 

rede e suas características clínicas da doença.  

Conclui-se que o modelo de ARS pode ser utilizado para apoiar as estratégias de 

vigilância e controle das doenças infectocontagiosas nos serviços de saúde. 
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5 CONCLUSÃO 

No primeiro estudo “Padrão de distribuição espacial de novos casos de hanseníase 

em menores de 15 anos e seus contatos em Sobral, Ceará”, conforme exposto, casos de 

hanseníase em menores de 15 anos e seus contatos domiciliares e não domiciliares residem 

em áreas hiperendêmicas e com baixo nível socioeconômico. Desse modo, reforça-se a 

elevada associação entre baixas condições socioeconômicas e a doença. Segundo demonstrou 

a análise espacial, as crianças e adolescentes e seus contatos domiciliares e contatos não 

domiciliares com infecção subclínica residem em uma distância de apenas 102 metros de raio 

e podem ser potenciais transmissores de bacilos. Neste estudo, a técnica de análise espacial, 

com aplicação dos polígonos de Voronoi para identificar o risco de transmissão da hanseníase 

em termos de distância, mostrou-se apropriada. Ademais, mostrou que nas populações 

residentes em áreas com altos índice de hanseníase e pobreza, a busca de casos ativos da 

doença não pode se restringir apenas aos contatos domiciliares da pessoa afetada. Além de se 

estender a todos os contatos sociais de um caso de hanseníase, a busca de novos casos da 

doença na comunidade deve transpor as fronteiras geográficas em que um caso reside.   

Como evidenciado pelos resultados do segundo estudo intitulado “Estrutura da 

rede social e os padrões de conectividade dos casos de hanseníase em menores de 15 anos e 

de seus contatos domiciliares e não domiciliares em um município hiperendêmico da região 

Nordeste do Brasil”, mostrou que as crianças e os adolescentes menores de 15 anos com 

hanseníase(casos índice) e seus contatos vivem em agrupamentos fortemente conectados, 

formando sub-redes, com condições socioeconômicas precárias e com a presença de vários 

indivíduos com histórico de hanseníase e/ ou com a infecção subclínica causada pelo M.  

leprae. As sub-redes apresentam características de rede de “mundo pequeno”, com uma a 

distância social entre quaisquer pessoas na rede, no máximo, de três ligações de contatos.  

Além disso, identificou-se indivíduos com relato de hanseníase e infecção subclínica pelo M. 

leprae, mantém conexões diretas com várias pessoas na rede e ocupando posições importantes 

para a conexão entre as sub-redes, favorecendo a difusão da infecção na rede. Esses contatos 

podem ser considerados como importantes propagadores da hanseníase tanto para as crianças 

e adolescentes como para outros casos da sua rede social quando estão ou estavam em alguma 

fase de eliminação do M. leprae. A investigação dos contatos orientada pela análise de rede 

social pode ajudar a identificar um maior número de contatos de alto risco para hanseníase. O 

modelo de ARS tem potencial na aplicação de estudos para o controle da disseminação das 

doenças infectocontagiosa nos serviços públicos de saúde. 
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Os dois estudos mostraram que as técnicas de análise espacial e o modelo de ARS 

são apropriadas para apoiar a criação de estratégias com vistas a aprimorar a investigação dos 

contatos de casos de hanseníase considerando a localização geográfica dos casos e contatos e 

os tipos das relações sociais que estabelecem entre si. Nestes dois pontos, o contato físico é 

sempre envolvido e o risco de transmissão da hanseníase está presente.  

 

6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Conforme observado ao longo da pesquisa, o preconceito e o estigma aos doentes 

de hanseníase ainda persistem. Provavelmente o número de contatos sociais, apontados pelos 

responsáveis das crianças e adolescentes com hanseníase e que foram recrutados no estudo, 

podem ter ficado aquém do real. Para evitar reações preconceituosas ao saberem da presença 

de um doente no ambiente escolar ainda em curso de tratamento, professores, funcionários e 

os colegas da escola das crianças e dos adolescentes não foram investigados. Independente da 

abordagem adotada, o risco de identificação do caso era evidente. Ao serem consultados sobre 

os contatos da escola, alguns pais acharam por bem não fazer a abordagem desse grupo 

enquanto os menores estavam em tratamento. Esta decisão, embora limitante, foi respeitada. 
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APÊNDICE A – TCLE I  

Universidade Federal do Ceará  

Departamento de Saúde Comunitária  

Rua Prof. Costa Mendes, 1608 – 5º. Andar – CEP: 60.1090-080 – Fortaleza - CE.  

(085) 3366-8044 FAX- 3366-8050  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA A 

PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA - (Resolução nº 466, de 12/12/2012 Conselho Nacional 

de Saúde)  

Responsável pelo menor  

Estamos convidando o(a) menor sob sua responsabilidade para participar da 

pesquisa intitulada Hanseníase em menores de 15 anos: uso de redes sociais e ferramentas 

genéticas no estudo da transmissão do Mycobacterium leprae. O motivo que nos leva à 

realização deste estudo é o de contribuir para o entendimento das formas de disseminação 

temporal e espacial da hanseníase e subsidiar novas estratégias de prevenção com ênfase nos 

contatos outros que não apenas os domiciliares.  

São objetivos deste estudo: Estudar a transmissão do Mycobacterium leprae em 

menores de 15 anos relacionando sua diversidade de contatos através de redes sociais e 

características genéticas do bacilo; Estudar a distribuição da variabilidade genética do M. 

leprae através de isolados obtidos em biópsias e identificar padrões epidemiológicos entre 

casos nas crianças e nos seus contatos identificados positivos para a doença em Sobral; 

Estudar a dinâmica da cadeia de transmissão da hanseníase em crianças menores de 15 anos 

da nesta mesma cidade através da construção de redes sociais dos casos diagnosticados nos 

Centro de Saúde da Família e no Centro de Referência de Hanseníase e de seus contatos; 3. 

Avaliar a capacidade discriminatória dos VNTRs do M. leprae através da sua correlação 

com os SNPs caracterizados e identificar um conjunto de marcadores populacionais 

específicos que potencialmente possam facilitar a vigilância e monitoramento da doença 

neste grupo etário e nos seus contatos.  

Caso você aceite a participação do(a) menor na pesquisa, será necessário que você 

assine este Termo autorizando a realização de alguns procedimentos que fazem parte das 

etapas de nosso estudo. São eles:  
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a) Uma entrevista realizada por meio de um formulário no qual consta algumas 

perguntas sobre o cotidiano do(a) menor e de sua família. As perguntas foram elaboradas com 

todo o cuidado para não causar nenhum constrangimento ao respondê-las. A entrevista será 

feita em ambiente seguro de forma a garantir confidencialidade das respostas e somente os 

pesquisadores terão conhecimento dos conteúdos.  

b) Coleta de fragmento da pele por meio de biópsia. Este procedimento, por 

muitas vezes recomendado para diagnóstico de hanseníase, especialmente em menores de 15 

anos, consiste na retirada de um pequeno fragmento da pele com um punch (é um pequeno 

instrumento parecido com uma caneta que retira uma pequena pastilha da pele). O(a) menor 

poderá sentir um leve desconforto no momento da anestesia local. Todas as medidas de 

prevenção de infecção neste tipo de procedimento serão adotadas, por exemplo, uso de 

material estéril, e assepsia local. Será pesquisada, tanto no material da secreção nasal como no 

da biópsia, a presença de material genético da bactéria da hanseníase.  

c) Coleta de sangue total. Será realizada após punctura na polpa digital do 

segundo dedo da mão esquerda (ou direita se o examinado for canhoto) depois de desinfetada 

com compressa de álcool. Com lanceta apropriada, será feita a punctura com perfuração e 

coletados 5 μl (microlitros) de sangue com um tubo capilar, tocando o sangue com o tubo. 

Neste procedimento, ele(a) poderá ter o desconforto quando receber a picada com lanceta, 

mas não implicará em nenhum risco para sua integridade física. As pessoas responsáveis por 

colher o sangue são experientes e bem treinadas. d)Armazenamento do material coletado. O 

material coletado será armazenado para uso exclusivo das finalidades previstas nos objetivos 

desta pesquisa ou para outras que se julgarem necessárias para complementar a compreensão 

da transmissão da hanseníase.  

Este estudo não proporciona benefício direto para você e nem para o(a) menor, 

trata-se de estudo experimental e somente no final da pesquisa poderemos concluir a presença 

de algum benefício para melhorar o controle da hanseníase na população geral. Você poderá 

ter todas as informações que quiser e poderá retirar o(a) menor da pesquisa a qualquer 

momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela participação do(a) menor no estudo, você 

não receberá qualquer tipo de pagamento, mas terá a garantia de que todas as despesas 

necessárias à realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. O seu nome e nem 

do(a) menor aparecerá em qualquer momento no estudo, pois a identificação será feita com 

um número (registro da pesquisa). Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.  
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Os investigadores são:  

Dra. Cristiane Cunha Frota e Dra. Lígia Regina Sansigolo Kerr, que poderão ser 

encontradas nos endereços Laboratório de Micobactérias, Bloco da Biomedicina, Faculdade 

de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Rua Monsenhor Furtado, S/N. Rodolfo Teófilo, 

Fortaleza. Telefone (085) 3366 8303. A enfermeira Maria Socorro Carneiro Linhares que 

pode ser encontrada no Centro de Ciências da Saúde/Curso de Enfermagem da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú, Rua Comandante Maurocélio Rocha Pontes, 150, Derby Sobral - 

CE, 62041-630. Telefone (88) 3677-4240.  

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua 

participação na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará, Rua Coronel Nunes de Melo, 1.127, Rodolfo Teófilo, Fone 

(085) 3366-8344, Fortaleza-Ceará.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li e/ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o projeto de pesquisa “Hanseníase em menores de 

15 anos: uso de redes sociais e ferramentas genéticas no estudo da transmissão do 

Mycobacterium leprae”.  

Para mim ficaram claros mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos 

a serem realizados, seus desconfortos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e entendo que sou livre 

para interromper meu consentimento a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que 

isso não afetará tratamento do(a) menor. Sei que meu nome e nem do(a) menor, qual sou 

responsável, não serão divulgados, que não terei despesas e não receberei dinheiro por 

participar do estudo.  

Declaro que concordo a participação do(a) menor sob minha responsabilidade no 

estudo e ser submetido a:  

Todos os 

procedimentos:_____________________________________________________  

Parcialmente os 

procedimentos:_______________________________________________  

Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas  

Assinatura do representante legal do(a) menor Data ____/____/___  

Nome legível: RG: Endereço: Fone:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha*  

 

Data ____/____/____  

*para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual.  
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste representante legal para a participação neste estudo.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do pesquisador. Data ____/____/____ 
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APÊNDICE B – TCL II  

Universidade Federal do Ceará  

Departamento de Saúde Comunitária  

Rua Prof. Costa Mendes, 1608 – 5º. Andar – CEP: 60.1090-080 – Fortaleza - CE.  

(085) 3366-8044 FAX- 3366-8050  

 

Termo de Assentimento (TA) 

(no caso do menor de 12 a 19 anos segundo a classificação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente). 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa 

intitulada Hanseníase em menores de 15 anos: uso de redes sociais e ferramentas 

genéticas no estudo da transmissão do Mycobacterium leprae. O motivo que nos leva à 

realização deste estudo é o de contribuir para o entendimento das formas de disseminação 

temporal e espacial da hanseníase e subsidiar novas estratégias de prevenção com ênfase nos 

contatos outros que não apenas os domiciliares. Os objetivos deste estudo são: Estudar a 

transmissão do Mycobacterium leprae em menores de 15 anos relacionando sua diversidade 

de contatos através de redes sociais e características genéticas do bacilo; Estudar a 

distribuição da variabilidade genética do M. leprae através de isolados obtidos em biópsias e 

identificar padrões epidemiológicos entre casos nas crianças e nos seus contatos 

identificados positivos para a doença em Sobral; Estudar a dinâmica da cadeia de 

transmissão da hanseníase em crianças menores de 15 anos da nesta mesma cidade através 

da construção de redes sociais dos casos diagnosticados nos Centro de Saúde da Família e 

no Centro de Referência de Hanseníase e de seus contatos; 3. Avaliar a capacidade 

discriminatória dos VNTRs do M. leprae através da sua correlação com os SNPs 

caracterizados e identificar um conjunto de marcadores populacionais específicos que 

potencialmente possam facilitar a vigilância e monitoramento da doença neste grupo etário e 

nos seus contatos.  

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá assinar um termo de 

Consentimento Livre Esclarecido autorizando sua participação, bem como alguns 

procedimentos que fazem parte das etapas de nosso estudo. São eles:  

a) Uma entrevista realizada por meio de um formulário no qual consta algumas 

perguntas sobre o seu cotidiano e de sua família. As perguntas foram elaboradas com todo o 

cuidado para não causar nenhum constrangimento ao respondê-las. A entrevista será feita em 

ambiente seguro de forma a garantir confidencialidade das respostas e somente os 

pesquisadores terão conhecimento dos conteúdos.  

b) Coleta material da secreção nasal das duas narinas. Será realizada com auxílio 

de um tipo de cotonete, de haste flexível para que não sinta nenhum desconforto.  

c) Coleta de fragmento da pele por meio de biópsia. Este procedimento, por 

muitas vezes recomendado para diagnóstico de hanseníase, especialmente em menores de 15 

anos, consiste na retirada de um pequeno fragmento da pele com um punch (é um pequeno 

instrumento parecido com uma caneta que retira uma pequena pastilha da pele). Você poderá 
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sentir um leve desconforto no momento da anestesia local. Todas as medidas de prevenção de 

infecção neste tipo de procedimento serão adotadas, por exemplo, uso de material estéril, e 

assepsia local. Será pesquisada, tanto no material da secreção nasal como no da biópsia, a 

presença de material genético da bactéria da hanseníase.  

d) Coleta de sangue total. Será realizada após punctura na polpa digital do 

segundo dedo da mão esquerda (ou direita se o examinado for canhoto) depois de desinfetada 

com compressa de álcool. Com lanceta apropriada, será feita a punctura com perfuração e 

coletados 5 μl (microlitros) de sangue com um tubo capilar, tocando o sangue com o tubo. 

Você poderá ter o desconforto quando receber a picada com lanceta, mas não implicará em 

nenhum risco para sua integridade física. As pessoas responsáveis por colher o sangue são 

experientes e bem treinadas. O armazenamento do material coletado. O material coletado será 

armazenado para uso exclusivo das finalidades previstas nos objetivos desta pesquisa ou para 

outras que se julgarem necessárias para complementar a compreensão da transmissão da 

hanseníase.  

Este estudo não proporciona benefício direto para você, trata-se de estudo 

experimental e somente no final da pesquisa poderemos concluir a presença de algum 

benefício para melhorar o controle da hanseníase na população geral.  

Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento sem prejuízo no seu atendimento.  

Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer tipo de pagamento, 

mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias à realização da pesquisa não serão de 

sua responsabilidade. O seu nome aparecerá em nenhuma publicação, pois a identificação será 

feita com um número (registro da pesquisa). Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso 

aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.  

Os investigadores são: Dra. Cristiane Cunha Frota, Dra. Lígia Regina Sansigolo 

Kerr e a enfermeira Maria Socorro Carneiro Linhares que poderão ser encontradas nos 

endereços Laboratório de Micobactérias, Bloco da Biomedicina, Faculdade de Medicina, 

Universidade Federal do Ceará, Rua Monsenhor Furtado, S/N. Rodolfo Teófilo, Fortaleza. 

Telefone (085) 3366 8303 e no Centro de Ciências da Saúde/Curso de Enfermagem da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú, Rua Comandante Maurocélio Rocha Pontes, 150, 

Derby Sobral - CE, 62041-630. Telefone (88) 3677-4240.  

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua 

participação na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará, Rua Coronel Nunes de Melo, 1.127, Rodolfo Teófilo, Fone 

(085) 3366-8344, Fortaleza-Ceará.  
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TERMO DE ASSENTIMENTO PÓS-INFORMADO  

Eu,.........................................................................................................................., li 

e/ou ouvi os esclarecimentos a respeito das informações do projeto de pesquisa “Hanseníase 

em menores de 15 anos: uso de redes sociais e ferramentas genéticas no estudo da 

transmissão do Mycobacterium leprae” .  

Para mim ficaram claros quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e estou ciente que o meu 

responsável poderá modificar a minha decisão da participação na pesquisa, se assim desejar. 

Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar 

desse estudo e ser submetido a:  

Todos os 

procedimentos:_____________________________________________________  

Parcialmente os 

procedimentos:_______________________________________________  

Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas ______________, ____ de ______________ de 20____ .  

__________________________________________________________________  

Assinatura do(a) menor  

Nome legível: RG:  

Endereço: Fone:  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.  

.................................................................................................................................... 

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável Data _______/______/__ 
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APÊNDICE C – TCLE III 

 

Universidade Federal do Ceará  

Departamento de Saúde Comunitária  

Rua Prof. Costa Mendes, 1608 – 5º. Andar – CEP: 60.1090-080 – Fortaleza - CE.  

(085) 3366-8044 FAX- 3366-8050  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA A PARTICIPAÇÃO 

EM PESQUISA - (Resolução nº 466, de 12/12/2012 Conselho Nacional de Saúde) 

Contatos 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada Hanseníase em 

menores de 15 anos: uso de redes sociais e ferramentas genéticas no estudo da 

transmissão do Mycobacterium leprae. O motivo que nos leva à realização deste estudo é o 

de contribuir para o entendimento das formas de disseminação temporal e espacial da 

hanseníase e subsidiar novas estratégias de prevenção com ênfase nos contatos outros que não 

apenas os domiciliares. Os objetivos deste estudo são: Estudar a transmissão do 

Mycobacterium leprae em menores de 15 anos relacionando sua diversidade de contatos 

através de redes sociais e características genéticas do bacilo; Estudar a distribuição da 

variabilidade genética do M. leprae através de isolados obtidos em biópsias e identificar 

padrões epidemiológicos entre casos nas crianças e nos seus contatos identificados positivos 

para a doença em Sobral; Estudar a dinâmica da cadeia de transmissão da hanseníase em 

crianças menores de 15 anos da nesta mesma cidade através da construção de redes sociais 

dos casos diagnosticados nos Centro de Saúde da Família e no Centro de Referência de 

Hanseníase e de seus contatos; 3. Avaliar a capacidade discriminatória dos VNTRs do M. 

leprae através da sua correlação com os SNPs caracterizados e identificar um conjunto de 

marcadores populacionais específicos que potencialmente possam facilitar a vigilância e 

monitoramento da doença neste grupo etário e nos seus contatos.  

Caso você aceite a participação da pesquisa, será necessário que você assine este 

Termo autorizando a realização de alguns procedimentos que fazem parte das etapas de nosso 

estudo. São eles:  
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a) Uma entrevista realizada por meio de um formulário no qual consta algumas 

perguntas sobre o cotidiano e sobre a sua saúde menor. As perguntas foram elaboradas com 

todo o cuidado para não causar nenhum constrangimento ao respondê-las. A entrevista será 

feita em ambiente seguro de forma a garantir confidencialidade das respostas e somente os 

pesquisadores terão conhecimento dos conteúdos.  

b) Submeter a um exame dermato-neurológico, que consiste em um exame 

minucioso da pele e palpação dos nervos periféricos situados nos braços e pernas. Este exame 

tem como finalidade pesquisar a presença ou não lesões no corpo suspeitas de hanseníase. 

Caso tenha diagnóstico de hanseníase, será necessário realizar outros exames a seguir:  

b.1) Coleta de material de raspado intradérmico para pesquisa da bactéria da 

hanseníase. Este procedimento é usado rotineiramente para de diagnóstico laboratorial da 

hanseníase, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Para realizar este exame faz-se 

de um pequeno corte na pele dos lóbulos das orelhas, cotovelos e lesão (regiões frias do 

corpo) para colher um líquido próprio de nossa pele chamado linfa. Este procedimento pode 

causar um leve desconforto, mas não implicará em nenhum risco para sua integridade física, 

pois a coleta será feita por pessoas bem treinadas e experientes na técnica de coleta desse 

material.  

b.2) Coleta de fragmento da pele por meio de biópsia. Este procedimento, por 

muitas vezes recomendado para diagnóstico de hanseníase, consiste na retirada de um 

pequeno fragmento da pele com um punch (é um pequeno instrumento parecido com uma 

caneta que retira uma pequena pastilha da pele). Você poderá sentir um leve desconforto no 

momento da anestesia local. Todas as medidas de prevenção de infecção neste tipo de 

procedimento serão adotadas, por exemplo, uso de material estéril, e assepsia local. Será 

pesquisada, tanto no material da secreção nasal como no da biópsia, a presença de material 

genético da bactéria da hanseníase.  

b.3) Coleta de sangue total. Será realizada após punctura na polpa digital do 

segundo dedo da mão esquerda (ou direita se o examinado for canhoto) depois de desinfetada 

com compressa de álcool. Com lanceta apropriada, será feita a punctura com perfuração e 

coletados 5 μl (microlitros) de sangue com um tubo capilar, tocando o sangue com o tubo. 

Você poderá ter o desconforto quando receber a picada com lanceta, mas não implicará em 

nenhum risco para sua integridade física. As pessoas responsáveis por colher o sangue são 

experientes e bem treinadas.  
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b.4) Armazenamento do material coletado. O material coletado será armazenado 

para uso exclusivo das finalidades previstas nos objetivos desta pesquisa ou para outras que se 

julgarem necessárias para complementar a compreensão da transmissão da hanseníase.  

Este estudo não proporciona benefício direto para você, trata-se de estudo 

experimental e somente no final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício 

para melhorar o controle da hanseníase na população. Você poderá ter todas as informações 

que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua participação no estudo, você não 

receberá qualquer tipo de pagamento, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias 

à realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em 

qualquer momento no estudo, pois você será identificado com um número (registro da 

pesquisa).  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.  

Os investigadores são: Dra. Cristiane Cunha Frota, Dra.Lígia Regina Sansigolo 

Kerr e a enfermeira Maria Socorro Carneiro Linhares que poderão ser encontradas nos 

endereços Laboratório de Micobactérias, Bloco da Biomedicina, Faculdade de Medicina, 

Universidade Federal do Ceará, Rua Monsenhor Furtado, S/N. Rodolfo Teófilo, Fortaleza. 

Telefone (085) 3366 8303 e no Centro de Ciências da Saúde, Curso de Enfermagem da 

universidade Estadual Vale do Acaraú, Rua Comandante Maurocélio Rocha Pontes, 150, 

Derby Sobral - CE, 62041-630. Telefone (88) 3677-4242.  

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua 

participação na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará, Rua Coronel Nunes de Melo, 1.127, Rodolfo Teófilo, Fone 

(085) 3366-8344, Fortaleza-Ceará.  

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li e/ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o projeto de pesquisa “Hanseníase em menores de 

15 anos: uso de redes sociais e ferramentas genéticas no estudo da transmissão do 

Mycobacterium leprae”.  

Para mim ficaram claros quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
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permanentes. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e entendo que sou livre 

para interromper meu consentimento a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que 

isso não afetará meu tratamento. Sei também que meu nome não será divulgado, que não terei 

despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.  

Declaro que concordo em participar desse estudo e ser submetido a: Todos os 

procedimentos:_____________________________________________________  

Parcialmente os 

procedimentos:_______________________________________________  

Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas  

______________, ____ de ______________ de 20____ .  

__________________________________________________________________  

Assinatura do paciente  

Nome legível: RG:  

Endereço: Fone:  

Assinatura da testemunha* Data ____/____/____  

*para casos de pacientes menores de 15 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual.  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.  

Assinatura do responsável pelo estudo Data ____/____/____ 
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APÊNDICE D – TCLE IV – para uso de dados dos prontuários  

 

Universidade Federal do Ceará  

Departamento de Saúde Comunitária  

Rua Prof Costa Mendes, 1608 – 5º. Andar – CEP: 60.1090-080 – Fortaleza - CE.  

(085) 3366-8044 FAX- 3366-8050 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA USO DOS DADOS DE 

PRONTUÁRIOS NA PESQUISA - (Resolução nº 466, de 12/12/2012 Conselho Nacional de 

Saúde) 

Responsável pelo menor 

 

Os pesquisadores da pesquisa intitulada Hanseníase em menores de 15 anos: 

uso de redes sociais e ferramentas genéticas no estudo da transmissão do Mycobacterium 

leprae, solicita sua autorização para utilização dos dados dos prontuários do(a) menor sob sua 

responsabilidade que estão arquivados no setor 

__________________________________________________________________. 

Os pesquisadores do projeto acima identificado assumem o compromisso de: 

 

I. Preservar a privacidade dos pacientes cujos dados serão coletados; 

II. Assegurar que as informações serão utilizadas única e exclusivamente para a execução do 

projeto em questão; 

III. Assegurar que as informações somente serão divulgadas de forma anônima, não sendo 

usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar o sujeito da pesquisa. 

.................................................../,.........de............ de.............. 

Assinar o nome legível de todos os 

pesquisadores: 
Assinatura 

Lígia Regina Sansigolo Kerr  

Cristiane Cunha Frota,  

Maria Socorro Carneiro Linhares  

Para qualquer esclarecimento respeito deste procedimento você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa:  
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Os investigadores são: Dra. Cristiane Cunha Frota, Dra. Lígia Regina Sansigolo 

Kerr e a enfermeira Maria Socorro Carneiro Linhares que poderão ser encontradas nos 

endereços Laboratório de Micobactérias, Bloco da Biomedicina, Faculdade de Medicina, 

Universidade Federal do Ceará, Rua Monsenhor Furtado, S/N. Rodolfo Teófilo, Fortaleza. 

Telefone (085) 3366 8303 e no Centro de Ciências da Saúde/Curso de Enfermagem da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú, Rua Comandante Maurocélio Rocha Pontes, 150, 

Derby Sobral - CE, 62041-630. Telefone (88) 3677-4240. 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará, Rua Coronel Nunes de Melo, 1.127, Rodolfo Teófilo, Fone (085) 3366-8344, 

Fortaleza-Ceará.  
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Termo de Consentimento pós-informado para uso dos dados dos prontuários 

 

Eu............................................................................................................................., li e/ou ouvi 

o esclarecimento sobre o uso dos dados do prontuário do(a) menor sob minha 

responsabilidade para a pesquisa “Hanseníase em menores de 15 anos: uso de redes sociais 

e ferramentas genéticas no estudo da transmissão do Mycobacterium leprae. 

Concordo voluntariamente que os pesquisadores utilizem os dados dos prontuários do(a) 

menor. Estou ciente dos propósitos do estudo e que terei garantias de confidencialidade e 

anonimato na identificação do sujeito da pesquisa. 

Recebi uma cópia deste termo de Consentimento Livre e Esclarecido e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do representante legal do menor Data ____/____/___  

Nome Legível: 

Endereço 

RG                                                 Telefone:     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha* Data ____/____/____  

*para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual.  

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste representante legal para a participação neste estudo.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo Data ____/____/____ 
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APÊNDICE E – Questionário A– Criança/adolescente (Caso índice) 

Universidade Federal do Ceará 

Departamento de Saúde Comunitária 

Rua Prof Costa Mendes, 1608 – 5º. Andar – CEP: 60.1090-080 – Fortaleza - CE. 

(085) 3366-8044  FAX- 3366-8050 

Projeto: Hanseníase em menores de 15 anos: uso de redes sociais e ferramentas genéticas no estudo da transmissão do Mycobacterium 

leprae. 

1)  Identificador da criança  

|___|___| 

2)  Nome do entrevistador:  

3)  Data da entrevista:  

___/___/___ 

4)  Nome completo do responsável 

e apelido: 

 

_______________________________________________________________________________________________(Nome) 

 

______________________________________________________________________________________________(Apelido) 

5)  Relação do respondente 

com a criança 

Mãe 

Pai 

Irmão 

Tio (a) 

Primo (a) 

Avô (ó) 

Madrinha 

Padrinho 

Empregada (o) 

Outro parente 

 Outra pessoa (especificar)________________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 Dados da Criança 
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6)  Nome e apelido da 

criança/adolescente: 

 

________________________________________________________________________________________________________Nome) 

 

_________________________________________________________________________________________________________(Apelido 

7)  Endereço atual da criança 

(Completo): 

 

8)  Ponto de referência:  

9)  Telefone:  

10)  Data de nascimento da 

criança: 

 

 

___/___/___ 

11)  Idade da criança:   

____ anos 

12)  Sexo da criança: Masculino 

Feminino 

Outro  

1 

2 

3 

13)  Cor da pele da criança: Branca 

Parda 

Negra 

Amarela 

Não respondeu 

1 

2 

3 

4 

-9 

14)  Está vinculado em algum 

Centro de Saúde da 

Família? Se não, pule para 

a questão 14. 

Sim 

Não 

Não respondeu/Não se aplica 

1 

2 

-9 

15)  Qual o Centro de Saúde da 

Família em que a criança 

está vinculada? 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

16)  Qual o nome da Agente de 

Saúde de área de 

residência 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

17)  A criança estudou até que 

série? 

Não frequenta a escola 

Educação infantil 

1º ano fundamental 

2º ano fundamental 

3º ano fundamental 

1 

2 

3 

4 

5 
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4º ano fundamental 

5º ano fundamental 

6º ano fundamental 

7º ano fundamental 

8º ano fundamental 

9º ano fundamental 

Não sabe/Não respondeu 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

-9 

18)  Em qual dessas faixas de 

renda a família da criança 

se enquadra? 

(SM=R$724,00 em 2014) 

Sem rendimento 

Menos de um salário mínimo 

1 a <4 salários mínimos 

4 a <8 salários mínimos 

8 a <12 salários mínimos 

12 ou + salários mínimos 

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-9 

19)  Quantas pessoas residem 

na casa da criança? 

 

Atualmente |____| pessoas 

20)  A água utilizada neste 

domicílio é proveniente 

de: 

Rede geral de distribuição (4 pts) 

Poço ou nascente(0 pts) 

Outros meios(0 pts) 

1 

2 

3 

21)  A rua do domicílio é: Pavimentada/asfaltada (2pts) 

Terra/ barro/cascalho(0 pts) 

1 

2 

22)  A sua casa está ligada a 

energia elétrica? 

Sim 

Não 

1 

2 

23)  Qual é o tipo de 

construção da sua casa? 

Tijolo / Adobe          

Taipa revestida   

Taipa não revestida     

Madeira                 

Material aproveitado    

Outros 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

24)  A sua casa está ligada com 

esgoto municipal 

Sim 

Não 

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

25)  Qual o destino do lixo de 

sua casa? 

Coleta pública 

Queimado/Enterrado 

Céu aberto 

Outros                      

1 

2 

3 

4 
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26)  Qual o destino de fezes e 

urina? 

Sistema de esgoto 

Fossa séptica 

Céu aberto 

Outros 

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

3 

4 

-9 

27)  Em sua residência, existe 

comunicação (aparelho e 

linha) por telefone fixo ou 

celular?  

Sim 

Não 

Não sei/Não respondeu  

1 

2 

-9 

28)  Quem é o chefe da 

família? 

Respondente 

Pai 

Mãe 

Avô 

Avó 

Outro parente, especificar__________________________________________________________________________. 

Outra pessoa, não parente, especificar________________________________________________________________. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

29)  Qual o grau de instrução 

do chefe da família? 

Analfabeto / Fundamental 1 incompleto (0 pts) 

Fundamental 1 completo / Fundamental 2 incompleto (1 pts)  

Fundamental 2 completo / Médio incompleto (2 pts)  

Ensino médio completo / Superior incompleto (4 pts)  

Superior completo (7 pts) 

Não Sei/Não respondeu (0 pts) 

1 

2 

3 

4 

5 

-9 

30)  Quantos destes itens você 

possui em sua casa? 

(CIRCULE A 

QUANTIDADE 

Para aparelhos domésticos em geral devemos considerar os seguintes casos: 1. Bem alugado em caráter permanente; 2. Bem emprestado de 

outro domicílio há mais de seis meses; 3. Bem quebrado há menos de seis meses. 

Não considerar os seguintes casos: 1. Bem emprestado para outro domicílio há mais de seis meses; 2. Bem quebrado há mais de seis meses; 

3. Bem alugado em caráter eventual; 4. Bem de propriedade de empregados ou pensionista 

                                               QUANTIDADE                                                                                                                        

NS/NR 

 

Banheiros  ...........................    0 (0 pts)     1 (3 pts)     2(7 pts)       3(10 pts)     4 ou +  (14 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

Empregados domésticos 

(mensalistas) 

...................   ......   0 (0 pts)     1 (3 pts)     2(7 pts)      3(10 pts)     4 ou +  (13 pts)                                      -9 (0 pts)                                      

Automóveis (não 

considerar se de uso 

exclusivamente 

profissional) 

............................   0 (0 pts)      1 (3 pts)     2(5 pts)      3(08 pts)     4 ou +  (11 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

Microcomputador ............................   0 (0 pts)     1 (3 pts)     2(6 pts)       3(08 pts)     4 ou +  (11 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

Lava louça ............................   0 (0 pts)     1 (3 pts)     2(6 pts)       3(06 pts)     4 ou +  (06 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

Geladeira (sem freezer) ............................   0 (0 pts)     1 (2 pts)     2(4 pts)       3(05 pts)     4 ou +  (05 pts)                                     -9 (0 pts)                                      
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Freezer ou geladeira com 

freezer 

............................   0 (0 pts)     1 (2 pts)     2(4 pts)       3(06 pts)     4 ou +  (06 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

Lava roupa (não pontuar 

tanquinho) 

............................   0 (0 pts)     1 (2 pts)     2(4 pts)       3(06 pts)     4 ou +  (06 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

DVD (digital de vídeo) ...................  .......   0 (0 pts)     1 (1 pts)     2(3pts)        3(04pts)      4 ou +  (06 pts)                                      -9 (0 pts)                                      

Micro-ondas ............................   0 (0 pts)     1 (2 pts)     2(4pts)       3(04 pts)      4 ou +  (04 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

Motocicleta (não considerar 

se for de uso 

exclusivamente 

profissional) 

............................   0 (0 pts)     1 (1 pts)     2(3 pts)       3(03 pts)     4 ou +  (03 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

Secadora roupa (considerar 

máquinas que fazem função 

de lavar e secar) 

............................   0 (0 pts)     1 (2 pts)     2(2 pts)       3(02 pts)     4 ou +  (02 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

31)  A família da criança passou 

por momentos na vida em 

que não teve comida 

suficiente? 

Sim 

Não  

Não sei/Se recusou a responder 

1 

2 

-9 

32)  A criança tomou BCG? Sim 

Não 

Não Sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

33)  Presença de cicatriz de 

BCG no braço direito? 

Sim 

Não 

Não verificado 

1 

2 

-9 

34)  Quando apareceram os 1º 

sintomas da doença na 

criança? 

< 1 ano 

1 a 2 anos 

3 a 4 anos 

> 4 anos 

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

3 

4 

-9 

35)  Data do diagnóstico da 

criança: 

 

______/_______/______ 

 

36)  Qual a classificação clínica 

da hanseníase? 

Indeterminada 

Tuberculóide 

Dimorfa 

Virchowiana 

Não sabe/não respondeu 

1 

2 

3 

4 

-9 

37)  A criança conhece ou 

conheceu alguém que tem 

hanseníase antes do seu 

Sim 

Não 

Não sei/Não quer responder 

1 

2 

-9 
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diagnóstico? Se não, pule 

para a questão 39 

38)  Quantas pessoas?  

_______ pessoas 

 

39)  Quem são estas pessoas? Mãe 

Pai 

Irmão(a) 

Avô(avó) 

Tio(a) 

Primo(a) 

Amigo(a) 

Outra (especificar) ________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

40)  Como você acha que a 

criança pegou hanseníase? 

 

41)  Quando você acha que a 

criança pegou hanseníase? 

 

42)  Você já tinha ouvido falar 

de hanseníase antes do 

diagnóstico da criança 

Sim 

Não 

1 

2 

43)  Fez teste rápido para 

Hanseníase NDO-

LID(Orange ou outro) 

Sim 

Não 

Não Sabe 

1 

2 

-9 

44)  Se sim, a data do exame?  

________/_________/_________ 

 

45)  Se sim, qual foi resultado? Positivo 

Negativo 

Inconclusivo 

Não fez 

1 

2 

3 

-9 
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Investigação dos contatos: domiciliares e extradomiciliares 

46)  Contatos do domicílio: Por favor, diga quantas pessoas vivem ou viveram nos últimos 5 anos na casa da criança/adolescente. Você poderia nos fornecer alguns dados destas pessoas? 

Número da 

criança|  

Identificador tipo 

de contato| 

número do 

contato 

Nome 

completo 

(com 

sobrenome) 

Apelido Outro nome 

pelo qual é 

conhecido 

Idade 

(aproximada)3 

Sexo4 Tipo de 

relacionamento 

ou parentesco 

com a criança5 

Quanto 

tempo esta 

pessoa 

vive ou 

viveu na 

casa com a 

criança?6 

Que tipo 

de contato 

a criança 

tem ou 

tinha com 

esta 

pessoa?7 

Esta pessoa 

teve ou tem 

hanseníase?8 

Telefone de 

contato 

Endereço para 

localização desta 

pessoa, se for difícil 

de encontrar em casa 

n.1.1            

n.1.2            

n.1.3            

n.1.4            

n.1.5            

n.1.6            

n.1.7            

n.1.8            

 

 

3 Em anos. Se menor que 1 ano, colocar 0, seguido de virgula e o número de meses. Ex: 0,5, para 5 meses; 0,10 para 10 meses 

4 1. Masculino; 2. Feminino 

5 1. Mãe, 2. Pai, 3. Irmão, 4. tio(a), 5. Primo(a), 6. Avô(ó), 7. Bisavô (vó)8. Madrinha, 9. Padrinho, 10. Empregada(o), 11. Outro parente que vive na casa, 12. 
Outra pessoa que vive na casa(especificar) 

6 Em anos. Se menor que 1 ano, colocar 0, seguido de virgula e o número de meses. Ex: 0,5, para 5 meses; 0,10 para 10 meses 

7 1. Dormir na mesma cama/rede; 2. Dormir no mesmo quarto; 3. Dormir em quartos separados na mesma casa; 4. Usar as mesmas roupas; 5. Usar a mesma 
toalha de banho; 6. Cuidar dela (banho, alimento); 7. Trabalhar junto; 8. Estudar junto; 9. Namorar com ele(a); 10. Brincar ou jogar com ela(e); 11. Outro tipo: 
especificar________________________________ 

8 1. Sim;    2. Não;    -9. Não sei ou não quer responder 
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n.1.9            

n.1.10            

n.1.11            

n.1.12            

n.1.13            

n.1.14            
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Identificação do Tipo de Contato:  Domicílio: 1          

 

47)  Contato extradomicílios: Pensando em parentes que não vivem na casa da criança, amigos dela, vizinhos, professores ou outras pessoas que passam algum tempo com ela, por 

favor, você poderia listar e fornecer alguns dados destas pessoas para nós? 

Número da 

criança| 

Identificador 

tipo de 

contato| 

número do 

contato  

Nome 

completo 

(com 

sobrenome) 

Apelido Outro 

nome 

pelo qual 

é 

conhecido 

Idade 

(aproximada)9 

Sexo10 Tipo de 

relacionamento 

ou parentesco 

com a 

criança11 

Há 

quanto 

tempo a 

criança 

conhece 

esta 

pessoa12 

Com que 

frequência 

a criança 

encontra 

esta 

pessoa13 

Que tipo 

de contato 

a criança 

tem ou 

tinha com 

esta(s) 

pessoa(s)14 

Esta pessoa 

teve ou tem 

hanseníase15 

Onde a 

criança 

costuma 

se 

encontrar 

com 

ela/ele?16 

Telefone 

de 

contato 

Endereço 

para 

localização 

desta 

pessoa 

 

 

 

9 Em anos. Se menor que 1 ano, colocar 0, seguido de virgula e o número de meses. Ex: 0,5, para 5 meses; 0,10 para 10 meses 

10 1. Masculino; 2. Feminino 

11 1. Mãe, 2. pai, 3. irmão, 4. tio(a), 5. primo(a), 6. avô(ó), 7.Bisavô (vó) 8. madrinha, 9. padrinho, 10. vizinho(a), 11. empregada(o), 12. não parente que vive na 

casa, 13. colega do trabalho, 14. colega da escola, 15. amigo(a), 16. namorado(a),17. professor(a), 18. outros (especificar) 

12 Em anos. Se menor que 1 ano, colocar 0, seguido de virgula e o número de meses. Ex: 0,5, para 5 meses; 0,10 para 10 meses 

13 1. Diariamente; 2. Semanalmente; 3. Quinzenalmente; 4. Mensalmente; 5. Em torno de 2 em 2 meses; 6. Em torno de 3 em 3 meses; 7. Algumas vezes nos 6 

meses 

14 1. Dormir na mesma cama/rede; 2. Dormir no mesmo quarto; 3. Dormir em quartos separados na mesma casa; 4. Usar as mesmas roupas; 5. Usar a mesma 

toalha de banho; 6. Cuidar dela (banho, alimento); 7. Trabalhar junto; 8. Estudar junto; 9. Namorar com ele(a); 10. Brincar ou jogar com ela(e); 11. Outro tipo: 

especificar____ 

15  1. Sim;    2. Não;    -9. Não sei ou não quer responder 

16 1. Na minha casa;  2. Na casa dela(e);   3. No trabalho;   4. Na escolar;   5. Na igreja;   6. Na calçada;   7. Na praça;  8. No lazer (jogo, passeio, cinema, bar, 

outro local – Especificar); 9. Outro (Especificar) 
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n.2.1              

n.2.2              

n.2.3              

n.2.4              

n.2.5              

n.2.6              

n.2.7              

n.2.8              

n.2.9              

n.2.10              

n.2.11              

n.2.12              

n.2.13              

n.2.14              
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Identificação do Tipo de Contato:  Extradomicílio: 2 

1. LOCAL DE NASCIMENTO DA CRIANÇA: 

Cidade:______________________________________________ Estado: |_|_|   

 

2. HISTÓRIA DE VIDA 

Período (anos)  Locais onde a criança morou nos últimos 5 anos (endereço com o máximo de informações) do mais recente para o mais antigo 

M1 

Período (anos) 

Cidade 

Ano de entrada: 

 

Ano de saída: 

 

Endereço: ______________________________________ Nº________ Complemento: ____________  

Bairro_____________ 

CEP: __________-_________   Ponto de referência: _________________________ 

M2 

Período 

Cidade 

Ano de entrada: 

 

Ano de saída: 

 

Endereço: ______________________________________ Nº________ Complemento: ____________  

Bairro_____________ 

CEP: __________-_________   Ponto de referência: _________________________ 

M3 

Período 

Cidade 

Ano de entrada: 

 

Ano de saída: 

 

Endereço: ______________________________________ Nº________ Complemento: ____________  

Bairro_____________ 

CEP: __________-_________   Ponto de referência: _________________________ 

M4 

Período 

Cidade 

Ano de entrada: 

 

Ano de saída: 

 

Endereço: ______________________________________ Nº________ Complemento: ____________  

Bairro_____________ 

CEP: __________-_________   Ponto de referência: _________________________ 

M5 

Período 

Cidade 

Ano de entrada: 

 

Ano de saída: 

 

Endereço: ______________________________________ Nº________ Complemento: ____________  

Bairro_____________ 

CEP: __________-_________   Ponto de referência: _________________________ 
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Período (anos) Locais onde estudou nos últimos 5 anos - começando do nível mais alto para o mais baixo, checar se o total de anos mencionado soma o total de 

anos de escolaridade (endereço com o máximo de informações) 

E1 

Período (anos) 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E2 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E3 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E4 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E5 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

Endereço: 

 

 

Período (anos)                    Cite os quatro locais que a criança mais costuma frequentar ou frequentou nos últimos 5 anos (casa de amigos, casa de padrinhos ou avós, clubes, 

centros esportivos, bares, igrejas, praças públicas, seja por lazer ou por outro motivo) – do mais recente para o mais antigo (endereço com o máximo de detalhes possível) 
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L1 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Local ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

L2 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Local ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

L3 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Local ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

L4 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Local ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

L5 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Local ou tipo de atividade:: 

 

Endereço: 

 

 

APÊNDICE F – Questionário B – Contato domiciliar 
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Universidade Federal do Ceará 

Departamento de Saúde Comunitária 

Rua Prof Costa Mendes, 1608 – 5º. Andar – CEP: 60.1090-080 – Fortaleza - CE. 

(085) 3366-8044  FAX- 3366-8050 

Projeto: Hanseníase em menores de 15 anos: uso de redes sociais e ferramentas genéticas no estudo da transmissão do Mycobacterium leprae. 

48)  Identificador do contato O identificador do contato deve ser o número correspondente  que o identifica na lista de contatos domiciliares do 

questionário da criança (caso) – deve vir automaticamente no programa 

|___|___|___| 

49)  Nome do entrevistador:  

|___|___| 

50)  Data da entrevista:  

___/___/___ 

51)  Nome completo e apelido do respondente.  

_____________________________________________________________________________________________ (nome) 

 

_____________________________________________________________________________________________ (apelido) 

52)  Relação de contato com a criança (caso)  Mãe 

Pai 

Irmão 

Tio (a) 

Primo (a) 

Avô (ó) 

Madrinha 

Padrinho 

Empregada (o) 

Outro parente 

 Outra pessoa (especificar)________________________________________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Dados do contato domiciliar 

53)  Nome e apelido completo e apelido   

______________________________________________________________________________________(nome) 

 

____________________________________________________________________________________(Apelido) 
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54)  Endereço Completo:   

55)  Ponto de referencia:   

56)  Telefone para Contato   

57)  Data de seu nascimento   

___/___/___ 

 

58)  Sexo  Masculino 

Feminino 

Outro  

1 

2 

3 

59)  Cor da sua pele  Branca 

Parda 

Negra 

Amarela 

Não respondeu 

1 

2 

3 

4 

-9 

60)  Está vinculado em algum Centro de Saúde da 

Família? Se não, pule para a questão 13. 

Sim 

Não 

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

61)  Qual o Centro de Saúde da Família em que está 

vinculado(a)? 

  

62)  Qual o nome da Agente de Saúde de área de 

sua residência? 

  

63)  Até que série você estudou? Analfabeto / Fundamental 1 incompleto (0 pts ) 

Fundamental 1 completo / Fundamental 2 incompleto (1  pts)  

Fundamental 2 completo / Médio incompleto (2 pts )  

Ensino médio completo / Superior incompleto (4 pts)  

Superior completo (7 pts) 

Não Sei/Não respondeu (0 pts) 

1 

2 

3 

4 

5 

-9 

64)  Você já tomou BCG? Sim 

Não 

Não Sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

65)  Presença de cicatriz no braço direito? Sim 

Não 

1 

2 
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Não verificado -9 

66)  Você tem ou já teve hanseníase?  

Se não, pule para questão 22 

Sim 

Não 

Não Sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

67)  Qual a Unidade de Saúde em que faz ou fez 

tratamento? 

 

__________________________________________________________________________Unidade de Saúde 

 

68)  Qual o número do seu prontuário? 

. 

 

|_____|_____|______|______|_____| 

 

69)  Qual o nome de sua Agente de Saúde?   

70)  Quando apareceram os  1º sintomas da doença? < 1 ano 

1 a 2 anos 

3 a 4 anos 

> 4 anos 

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

3 

4 

-9 

71)  Data do diagnóstico?  

__________/____________/_________ 

 

72)  Qual a classificação clinica da hanseníase? Indeterminada 

Tuberculóide 

Dimorfa 

Virchowiana 

Não/Mão respondeu 

1 

2 

3 

4 

-9 

73)  Você já tinha ouvido falar de hanseníase antes 

do seu diagnóstico 

Sim 

Não 

1 

2 

74)  Como você acha que pegou hanseníase?   

75)  Quando você acha que pegou hanseníase?   

76)  Você conhece ou conheceu alguém que tem 

hanseníase?  

Se não pule a questão 32 

Sim 

Não  

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 



150 

 

77)  Quantas pessoas?  

_______ pessoas 

 

78)  Quem são estas pessoas? Mãe 

Pai 

Irmão(a) 

Avô(avó) 

Tio(a) 

Primo(a) 

Amigo(a) 

________________________________Outra (especificar) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

79)  Fizeram exames em você para procurar 

hanseníase? 

Se não fez, pule para a questão 36 

Sim 

Não  

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

80)  Há quanto tempo foi isto?  

_____/_____/_____ 

 

81)  Durante o exame foi pedido que você tirasse 

toda a roupa? 

Sim 

Não  

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

82)  Quem fez o exame? Médico 

Enfermeira 

Agente Comunitário de Saúde 

Outro____________________________________(especificar) 

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

3 

4 

-9 

83)  Fez teste rápido para Hanseníase NDO-

LID(Orange ou outro)  

Sim 

Não  

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

84)  Data do exame:  

________/__________/_________ 

 

85)  Se sim, qual foi o resultado do teste rápido 

para hanseníase. 

Positivo 

Negativo 

Inconclusivo 

Não fez 

1 

2 

3 

-9 

 

86)  Contato extradomicílios: Pensando em parentes que não vivem com você, amigos seus, vizinhos, professores ou outras pessoas que passam algum tempo com você, 
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por favor, poderia listar e fornecer alguns dados destas pessoas para nós? 

Número da 

criança| 

Identificador 

tipo de 

contato (*)| 

Identificador 

do 

contato|núme

ro de contato  

Nome 

completo 

(com 

sobrenom

e) 

Apelid

o 

Outro 

nome 

pelo 

qual é 

conhecid

o 

Idade 

(aproximada)
17 

Sexo
18 

Tipo de 

relacionamen

to ou 

parentesco 

com você19 

Há 

quanto 

tempo 

você 

conhec

e esta 

pessoa
20 

Com que 

frequênci

a você 

encontra 

esta 

pessoa21 

Que tipo 

de 

contato a 

você tem 

ou tinha 

com 

esta(s) 

pessoa(s)
22 

Esta 

pessoa 

teve ou 

tem 

hanseníase
23 

Onde a 

criança 

costuma 

se 

encontr

ar com 

ela/ele?
24 

Telefon

e de 

contato 

Endereço 

para 

localizaçã

o desta 

pessoa 

n.1.m.1              

n.1.m.2              

n.1.m.3              

 

 

 

17 Em anos. Se menor que 1 ano, colocar 0, seguido de virgula e o número de meses. Ex: 0,5, para 5 meses; 0,10 para 10 meses 

18 1. Masculino; 2. Feminino 

19 1. Mãe, 2. Pai, 3. Irmão, 4. Tio (a), 5. Primo (a), 6. Avô (ó), 7. Madrinha, 8. Padrinho, 9. Vizinho (a), 10. Empregada (o), 11. Parente que não vive na casa, 12. Colega do 
trabalho, 13. Colega da escola, 14. Amigo (a), 15. Namorado (a),16. Professor (a), 17. Outros (especificar) 

20 Em anos. Se menor que 1 ano, colocar 0, seguido de virgula e o número de meses. Ex: 0,5, para 5 meses; 0,10 para 10 meses 

21 1. Diariamente; 2. Semanalmente; 3. Quinzenalmente; 4. Mensalmente; 5. Em torno de 2 em 2 meses; 6. Em torno de 3 em 3 meses; 7. Algumas vezes nos 6 meses 

22 1. Dormir na mesma cama/rede; 2. Dormir no mesmo quarto; 3. Dormir em quartos separados na mesma casa; 4. Usar as mesmas roupas; 5. Usar a mesma toalha de banho; 
6. Cuidar dela (banho, alimento); 7. Trabalhar junto; 8. Estudar junto; 9. Namorar com ele(a); 10. Brincar ou jogar com ela(e); 11. Outro tipo: 
especificar_________________________________ 

23  1. Sim;  2. Não; -9. Não sei ou não quer responder 

24 1. Na minha casa; 2. Na casa dela (e);  3. No trabalho;   4. Na escolar;   5. Na igreja;   6. Na calçada;   7. Na praça;  8. No lazer (jogo, passeio, cinema, bar, outro local – 
Especificar); 9. Outro (Especificar) 

 



152 

 

n.1.m.4              

n.1.m.5              

n.1.m.6              

n.1.m.7              

n.1.m.8              

n.1.m.9              

n.1.m.10              

n.1.m.11              

n.1.m.12              

n.1.m.13              

n.1.m.14              

(*) n=número da criança; 1 = contato domiciliar e 2= contato extradomiciliar; m=ordem do contato domiciliar que está respondendo o questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LOCAL DE NASCIMENTO: 
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Cidade:______________________________________________ Estado: |_|_|   

 

2. HISTÓRIA DE VIDA 

 

Período (anos)  Locais onde morou nos últimos 5 anos (endereço com o máximo de informações) do mais recente para o mais antigo 

M1 

Período (anos) 

Cidade 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de saída: 

 

Endereço: ______________________________________ Nº________ Complemento: ____________  

Bairro_____________ 

CEP: __________-_________   Ponto de referência: _________________________ 

M2 

Período 

Cidade 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de saída: 

 

Endereço: ______________________________________ Nº________ Complemento: ____________  

Bairro_____________ 

CEP: __________-_________   Ponto de referência: _________________________ 

M3 

Período 

Cidade 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de saída: 

 

Endereço: ______________________________________ Nº________ Complemento: ____________  

Bairro_____________ 

CEP: __________-_________   Ponto de referência: _________________________ 

M4 

Período 

Cidade 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de saída: 

 

Endereço: ______________________________________ Nº________ Complemento: ____________  

Bairro_____________ 

CEP: __________-_________   Ponto de referência: _________________________ 

M5 

Período 

Cidade 
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Período (anos) Locais onde estudou nos últimos 5 anos - começando do nível mais alto para o mais baixo, checar se o total de anos mencionado soma o 

total de anos de escolaridade (endereço com o máximo de informações) 

E1 

Período (anos) 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E2 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E3 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E4 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E5 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 
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E6 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E7 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E8 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E9 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E10 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

 

 

 

Período (anos)                      Locais onde Trabalhou – do mais recente para o mais antigo (endereço com o máximo de detalhes possível) 
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T1 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Empresa ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

T2 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Empresa ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

T3 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Empresa ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

T4 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Empresa ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

T5 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Empresa ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

Período (anos)                     Cite os quatro locais que mais costuma frequentar ou frequentou nos últimos 5 anos (casa de amigos, casa de padrinhos ou avós, clubes, centros 

esportivos, bares, igrejas, praças públicas, seja por lazer ou por outro motivo) – do mais recente para o mais antigo (endereço com o máximo de detalhes possível) 

L1 

Período 

Cidade Bairro 



157 

 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Local ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

L2 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Local ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

L3 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Local ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

L4 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Local ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

L5 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Local ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE G – Questionário C  - Contato não domiciliar 
Universidade Federal do Ceará 
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Departamento de Saúde Comunitária 

Rua Prof Costa Mendes, 1608 – 5º. Andar – CEP: 60.1090-080 – Fortaleza - CE. 

(085) 3366-8044  FAX- 3366-8050 

Projeto: Hanseníase em menores de 15 anos: uso de redes sociais e ferramentas genéticas no estudo da transmissão do Mycobacterium leprae. 

CONTATO EXTRADOMICILIAR 

87)  Identificador do contato 

* número da criança (1 a n) 

** 2 porque é contato extradomiciliar 

*** número do contato (1 a m) 

O identificador do contato deve ser o número correspondente  que o identifica na lista dos  contatos extra- domiciliares do 

questionário da criança (caso) 

 

|___.___*|___**|___.___***| 

88)  Nome do entrevistador:  

|___|___| 

89)  Data da entrevista:  

___/___/___ 

90)  Nome completo e apelido do 

respondente. 

 

______________________________________________________________________________________ (nome) 

 

_____________________________________________________________________________________ (apelido) 

91)  Relação do contato com a criança 

(caso)  

Mãe 

Pai 

Irmão 

Tio (a) 

Primo (a) 

Avô (ó) 

Madrinha 

Padrinho 

Empregada (o) 

Outro parente 

 Outra pessoa (especificar)________________________________________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Dados do contato não domiciliar 

92)  Nome e apelido  completo e apelido   

______________________________________________________________________________________(nome) 

 

____________________________________________________________________________________(Apelido) 

 

93)  Endereço atual (completo)   
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94)  Ponto de referência:   

95)  Telefone:   

96)  Data de seu nascimento   

___/___/___ 

 

97)  Sexo  Masculino 

Feminino 

Outro  

1 

2 

3 

98)  Cor da sua pele  Branca 

Parda 

Negra 

Amarela 

Não respondeu 

1 

2 

3 

4 

-9 

99)  Está vinculado em algum Centro de 

Saúde da Família? Se não, pule para a 

questão 13. 

Sim 

Não 

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

100)  Qual o Centro de Saúde da Família em 

que está vinculado(a)? 

  

101)  Qual o nome da Agente de Saúde de 

área de sua residência? 

  

102)  Até que série você estudou? Analfabeto / Fundamental 1 incompleto (0 pts ) 

Fundamental 1 completo / Fundamental 2 incompleto (1  pts)  

Fundamental 2 completo / Médio incompleto (2 pts )  

Ensino médio completo / Superior incompleto (4 pts)  

Superior completo (7 pts) 

Não Sei/Não respondeu (0 pts) 

1 

2 

3 

4 

5 

-9 

103)  Em qual dessas faixas de renda a sua 

família se enquadra? 

(SM=R$724,00) 

Sem rendimento 

Menos de um salário mínimo 

1 a <4 salários mínimos 

4 a <8 salários mínimos 

8 a <12 salários mínimos 

12 ou + salários mínimos 

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-9 
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104)  Quantas pessoas residem na sua 

casa? 

 

Atualmente |____| pessoas 

 

 

105)  A água utilizada neste domicílio é 

proveniente de: 

Rede geral de distribuição (4 pts) 

Poço ou nascente (0 pts) 

Outros meios (0 pts) 

1 

2 

3 

106)  A rua do domicílio é: Pavimentada/asfaltada (2pts) 

Terra/ barro/cascalho (0 pts) 

1 

2 

107)  A sua casa está ligada a energia 

elétrica? 

Sim 

Não 

1 

2 

108)  Qual é o tipo de construção da sua 

casa? 

Tijolo / Adobe          

Taipa revestida   

Taipa não revestida     

Madeira                 

Material aproveitado    

Outros 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

109)  A sua casa está ligada com esgoto 

municipal 

Sim 

Não 

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

110)  Qual o destino do lixo de sua casa? Coleta pública 

Queimado/Enterrado 

Céu aberto 

Outros                      

1 

2 

3 

4 

111)  Qual o destino de fezes e urina? Sistema de esgoto 

Fossa séptica 

Céu aberto 

Outros 

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

3 

4 

-9 

112)  Em sua residência, existe 

comunicação (aparelho e linha) por 

telefone fixo ou celular?  

Sim 

Não 

Não sei/Não respondeu  

1 

2 

-9 

113)  Quem é o chefe da família? Respondente 

Pai 

Mãe 

Avô 

1 

2 

3 

4 
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Avó 

Outro parente, especificar___________________________________________. 

Outra pessoa, não parente, especificar___________________________________. 

5 

6 

7 

114)  Qual o grau de instrução do chefe da 

família? 

Analfabeto / Fundamental 1 incompleto (0 pts ) 

Fundamental 1 completo / Fundamental 2 incompleto (1  pts)  

Fundamental 2 completo / Médio incompleto (2 pts )  

Ensino médio completo / Superior incompleto (4 pts)  

Superior completo (7 pts) 

Não Sei/Não respondeu (0 pts) 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

-9 

115)  Quantos destes itens você possui em 

sua casa? (CIRCULE A 

QUANTIDADE 

Para aparelhos domésticos em geral devemos considerar os seguintes casos: 1. Bem alugado em caráter permanente; 

2. Bem emprestado de outro domicílio há mais de seis meses; 3. Bem quebrado há menos de seis meses. 

Não considerar os seguintes casos: 1. Bem emprestado para outro domicílio há mais de seis meses; 2. Bem quebrado 

há mais de seis meses; 3. Bem alugado em caráter eventual; 4. Bem de propriedade de empregados ou pensionista 

 

                                                  QUANTIDADE                                                                                                        

NS/NR 

 

Banheiros  
...........................    0 (0 pts)     1 (3 pts)     2(7 pts)       3(10 pts)     4 ou +  (14 pts)                                     -9 (0 pts)                                     

 

Empregados domésticos (mensalistas) .........................       0 (0 pts)     1 (3 pts)     2(7 pts)      3(10 pts)     4 ou +  (13 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

Automóveis (não considerar se de uso 

exclusivamente profissional) 

............................   0 (0 pts)      1 (3 pts)     2(5 pts)      3(08 pts)     4 ou +  (11 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

Microcomputador ............................   0 (0 pts)     1 (3 pts)     2(6 pts)       3(08 pts)     4 ou +  (11 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

Lava louça ............................   0 (0 pts)     1 (3 pts)     2(6 pts)       3(06 pts)     4 ou +  (06 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

Geladeira (sem freezer) ............................   0 (0 pts)     1 (2 pts)     2(4 pts)       3(05 pts)     4 ou +  (05 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

Freezer ou geladeira com freezer ............................   0 (0 pts)     1 (2 pts)     2(4 pts)       3(06 pts)     4 ou +  (06 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

Lava roupa (não pontuar tanquinho) ............................   0 (0 pts)     1 (2 pts)     2(4 pts)       3(06 pts)     4 ou +  (06 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

DVD (digital de vídeo) ............................   0 (0 pts)     1 (1 pts)     2(3pts)        3(04pts)      4 ou +  (06 pts)                                    -9 (0 pts)                                      

Micro-ondas ............................   0 (0 pts)     1 (2 pts)     2(4pts)       3(04 pts)      4 ou +  (04 pts)                                     -9 (0 pts)                                      
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Motocicleta (não considerar se for de 

uso exclusivamente profissional) 

............................   0 (0 pts)     1 (1 pts)     2(3 pts)       3(03 pts)     4 ou +  (03 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

Secadora roupa (considerar máquinas 

que fazem função de lavar e secar) 

............................   0 (0 pts)     1 (2 pts)     2(2 pts)       3(02 pts)     4 ou +  (02 pts)                                     -9 (0 pts)                                      

116)  A sua família passou por momentos na 

vida em que não teve comida 

suficiente? 

Sim 

Não  

Não sei/Se recusou a responder 

1 

2 

-9 

117)  Você já tomou BCG? Sim 

Não 

Não Sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

118)  Presença de cicatriz no braço direito? Sim 

Não 

Não verificado 

1 

2 

-9 

119)  Você tem ou já teve hanseníase?  

Se não, pule para questão 38 

Sim 

Não 

Não Sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

120)  Qual a Unidade de Saúde em que faz 

ou fez tratamento 

 

__________________________________________________________________________Unidade de Saúde 

 

121)  Qual o número do seu prontuário? 

. 

 

|_____|_____|______|______|_____| 

 

122)  Qual o nome da sua Agente de Saúde?   

123)  Quando apareceram os  1º sintomas? < 1 ano 

2 a 2 anos 

3 a 4 anos 

> 4 anos 

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

3 

4 

-9 

124)  Data do diagnóstico:  

_____/_____/_____ 

 

125)  Qual a classificação clínica da 

hanseníase? 

Indeterminada 

Tuberculoide  

Dimorfa 

Virchowiana 

Não/não respondeu 

1 

2 

3 

4 

-9 

126)  Você já tinha ouvido falar de 

hanseníase antes do seu diagnóstico 

Sim 

Não 

1 

2 
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127)  Como você acha que pegou 

hanseníase? 

_______________________________________________________________________________________________ 

128)  Quando você acha que pegou 

hanseníase? 

_________________________________________________________________________________________________ 

129)  Você conhece ou conheceu alguém 

que tem hanseníase antes do seu 

diagnóstico?  

Se não pule a questão 46 

Sim 

Não  

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

130)  Quantas pessoas?  

_______ pessoas 

 

131)  Quem são estas pessoas? Mãe 

Pai 

Irmão(a) 

Avô(avó) 

Tio(a) 

Primo(a) 

Amigo(a) 

________________________________Outra (especificar) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

132)  Fez exame físico visando o 

diagnóstico de hanseníase. 

Se não fez, pule para a questão 41  

Sim 

Não  

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

133)  Quando foi isto?  

_____/_____/_____ 

 

134)  Durante o exame foi solicitado a tirar 

a toda roupa 

Sim 

Não  

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

135)  Quem fez o exame? Médico 

Enfermeira 

Agente Comunitário de Saúde 

Outro________________________________________(especificar) 

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

3 

4 

-9 

136)  Fez teste rápido para Hanseníase 

NDO-LID(Orange ou outro)  

Sim 

Não  

Não sei/Não respondeu 

1 

2 

-9 

137)  Em que data fez o exame:  

________/__________/_________ 
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138)  Se sim, qual foi o resultado do teste 

rápido para hanseníase. 

Positivo 

Negativo 

Inconclusivo 

Não fez 

1 

2 

3 

-9 
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Investigação dos contatos domiciliares e não domiciliares do contato não domiciliar da criança 

139)  Contatos do domicílio: Por favor, diga quantas pessoas vivem ou viveram com você nos últimos 5 anos. Você poderia nos fornecer alguns dados destas pessoas? 

 

Número da 

criança|  

Identificador 

tipo de 

contato| 

número do 

contato │ 

identificador 

do contato│ 

sequência 

do contato 

Nome completo 

(com 

sobrenome) 

Apelido Outro 

nome 

pelo qual 

é 

conhecido 

Idade 

(aproximada)25 

Sexo26 Tipo de 

relacionamento 

ou parentesco 

com vc?27 

Quanto 

tempo 

esta 

pessoa 

vive 

ou 

viveu 

na sua 

casa 

?28 

Que tipo 

de 

contato 

você tem 

com  esta 

pessoa?29 

Esta pessoa 

teve ou tem 

hanseníase?30 

Telefone 

de 

contato 

Endereço para 

localização desta 

pessoa, se for 

difícil de 

encontrar em 

casa 

n.1.m.1            

n.1.m.2            

n.1.m.3            

n.1.n.4            

 

 

25 Em anos. Se menor que 1 ano, colocar 0, seguido de virgula e o número de meses. Ex: 0,5, para 5 meses; 0,10 para 10 meses 

26 1. Masculino; 2. Feminino 

27 1. Mãe, 2. Pai, 3. Irmão, 4. tio(a), 5. Primo(a), 6. Avô(ó), 7. Bisavô (vó)8. Madrinha, 9. Padrinho, 10. Empregada(o), 11. Outro parente que vive na casa, 12. 
Outra pessoa que vive na casa(especificar) 

28 Em anos. Se menor que 1 ano, colocar 0, seguido de virgula e o número de meses. Ex: 0,5, para 5 meses; 0,10 para 10 meses 

29 1. Dormir na mesma cama/rede; 2. Dormir no mesmo quarto; 3. Dormir em quartos separados na mesma casa; 4. Usar as mesmas roupas; 5. Usar a mesma 
toalha de banho; 6. Cuidar dela (banho, alimento); 7. Trabalhar junto; 8. Estudar junto; 9. Namorar com ele(a); 10. Brincar ou jogar com ela(e); 11. Outro tipo: 
especificar________________________________ 

30 1. Sim;    2. Não;    -9. Não sei ou não quer responder 
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n.1.m.5            

n.1.m.6            

n.1.m.7            

n.1.m.8            

n.1.m.9            

n.1.m.10            

n.1.m.11            

n.1.m.12            

n.2.m.13            

Identificação do Tipo de Contato:  Domicílio: 1          
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140)  Contato não domiciliar- Pensando em parentes que não vivem com você, amigos seus, vizinhos, professores ou outras pessoas que passam algum tempo com você, 

por favor, poderia listar e fornecer alguns dados destas pessoas para nós? 

Número da 

criança|  

Identificador 

tipo de 

contato(*)| 

Identificador 

do 

contato|núme

ro de contato  

Nome 

completo 

(com 

sobrenom

e) 

Apelid

o 

Outro 

nome 

pelo 

qual é 

conhecid

o 

Idade 

(aproximada)
31 

Sexo
32 

Tipo de 

relacionamen

to ou 

parentesco 

com você33 

Há 

quanto 

tempo 

você 

conhec

e esta 

pessoa
34 

Com que 

frequênci

a você 

encontra 

esta 

pessoa35 

Que tipo 

de 

contato a 

você tem 

ou tinha 

com 

esta(s) 

pessoa(s)
36 

Esta 

pessoa 

teve ou 

tem 

hanseníase
37 

Onde a 

criança 

costuma 

se 

encontr

ar com 

ela/ele?
38 

Telefon

e de 

contato 

Endereço 

para 

localizaçã

o desta 

pessoa 

n.2.m.1              

n.2.m.2              

n.2.m.3              

 

 

(*) n=número da criança; 2= contato extradomiciliar; m=número ordinal do contato não domiciliar da criança; 1, 2, 3, 4…y=número ordinal dos contatos citados pelo respondente  

31 Em anos. Se menor que 1 ano, colocar 0, seguido de virgula e o número de meses. Ex: 0,5, para 5 meses; 0,10 para 10 meses 

32 1. Masculino; 2. Feminino 

33 1. Mãe, 2. Pai, 3. Irmão, 4. Tio (a), 5. Primo (a), 6. Avô (ó), 7. Bisavô(vó), 8. Madrinha, 9. Padrinho, 10. Vizinho (a), 11. Empregada (o), 12. Não parente que vive na casa, 13. 
Colega do trabalho, 14. Colega da escola, 15. Amigo (a), 16. Namorado (a),17. Professor (a), 18. Outros (especificar) 

34 Em anos. Se menor que 1 ano, colocar 0, seguido de virgula e o número de meses. Ex: 0,5, para 5 meses; 0,10 para 10 meses 

35 1. Diariamente; 2. Semanalmente; 3. Quinzenalmente; 4. Mensalmente; 5. Em torno de 2 em 2 meses; 6. Em torno de 3 em 3 meses; 7. Algumas vezes nos 6 meses 

36 1. Dormir na mesma cama/rede; 2. Dormir no mesmo quarto; 3. Dormir em quartos separados na mesma casa; 4. Usar as mesmas roupas; 5. Usar a mesma toalha de banho; 
6. Cuidar dela (banho, alimento); 7. Trabalhar junto; 8. Estudar junto; 9. Namorar com ele(a); 10. Brincar ou jogar com ela(e); 11. Outro tipo: especificar_______________ 

37  1. Sim;    2. Não;    -9. Não sei ou não quer responder 

38 1. Na minha casa; 2. Na casa dela (e);   3. No trabalho;   4. Na escola;   5. Na igreja;   6. Na calçada;   7. Na praça;  8. No lazer (jogo, passeio, cinema, bar, outro local – 
Especificar); 9. Outro (Especificar) 
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n.2.n.4              

n.2.m.5              

n.2.m.6              

n.2.m.7              

n.2.m.8              

n.2.m.9              

n.2.m.10              

n.2.m.11              

n.2.m.12              

n.2.m.13              

n.2.m.14              
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4. LOCAL DE NASCIMENTO: 

 

Cidade:______________________________________________ Estado: |_|_|   

 

2. HISTÓRIA DE VIDA 

 

Período (anos)  Locais onde morou nos últimos 5 anos (endereço com o máximo de informações) do mais recente para o mais antigo 

 

M1 

Período (anos) 

Cidade 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de saída: 

 

Endereço: ______________________________________ Nº________ Complemento: ____________  

Bairro_____________ 

CEP: __________-_________   Ponto de referência: _________________________ 

M2 

Período 

Cidade 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de saída: 

 

Endereço: ______________________________________ Nº________ Complemento: ____________  

Bairro_____________ 

CEP: __________-_________   Ponto de referência: _________________________ 

M3 

Período 

Cidade 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de saída: 

 

Endereço: ______________________________________ Nº________ Complemento: ____________  

Bairro_____________ 

CEP: __________-_________   Ponto de referência: _________________________ 

M4 

Período 

Cidade 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de saída: 

 

Endereço: ______________________________________ Nº________ Complemento: ____________  

Bairro_____________ 

CEP: __________-_________   Ponto de referência: _________________________ 

M5 

Período 

Cidade 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de saída: 

 

Endereço: ______________________________________ Nº________ Complemento: ____________  

Bairro_____________ 

CEP: __________-_________   Ponto de referência: _________________________ 
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Período (anos) Locais onde estudou nos últimos 5 anos - começando do nível mais alto para o mais baixo, checar se o total de anos mencionado soma o total de 

anos de escolaridade (endereço com o máximo de informações) 

E1 

Período (anos) 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E2 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E3 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E4 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E5 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 
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E6 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E7 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E8 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E9 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

E10 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Nome da escola 

 

Endereço: 

 

 

 

 

Período (anos)                     Locais onde Trabalhou – do mais recente para o mais antigo (endereço com o máximo de detalhes possível) 
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T1 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Empresa ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

T2 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Empresa ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

T3 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Empresa ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

T4 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Empresa ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

T5 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Empresa ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

Período (anos)                      Cite os quatro locais que você mais costuma frequentar ou frequentou nos últimos 5 anos (casa de amigos, casa de padrinhos ou avós, clubes, 

centros esportivos, bares, igrejas, praças públicas, seja por lazer ou por outro motivo) – do mais recente para o mais antigo (endereço com o máximo de detalhes possível) 

L1 

Período 

Cidade Bairro 
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Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Local ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

L2 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Local ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

L3 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Local ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

L4 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Local ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 

 

L5 

Período 

Cidade Bairro 

Ano de 

entrada: 

 

Ano de 

saída: 

 

Local ou tipo de atividade: 

 

Endereço: 
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APÊNDICE H – Produções técnico-científicas vinculadas ao estudo 

Artigo 1 - Knowledge of users and professionals of primary health care about leprosy 
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Artigo 2 - Conhecimento e práticas dos agentes comunitários de saúde sobre hanseníase em 

um município hiperendêmico. 
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Artigo 3 - Aspectos epidemiológicos e espaciais da Campanha Nacional de Hanseníase em 

Sobral, Ceará, 2016: um estudo transversal. 
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Artigo 4 - Fluxograma de vigilância e monitoramento dos contatos de hanseníase na 

Estratégia de Saúde da Família- Submetido na Revista Ciência &Saúde Coletiva- Manuscript 

ID CSC-2021-1033 

 

Capítulo 8 de livro - Caracterização da hanseníase em menores de 15 anos no Brasil. Pag. 55-

66. In: Saúde pública e saúde coletiva [recurso eletrônico]: dialogando sobre interfaces 

temáticas 2 / Organizador Benedito Rodrigues da Silva Neto. – Ponta Grossa (PR): Atena 

Editora, 2019. – (Saúde Pública e Saúde Coletiva. Dialogando Sobre Interfaces Temáticas; v. 

2) 
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ANEXO A – Parecer de aprovação do Comitê de Ensino e Pesquisa-CEP 
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