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RESUMO
A hanseníase de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia é uma das doenças
crônicas infectocontagiosas mais antigas, anteriormente registrada como lepra. Possui
predileção por pele e nervos periféricos, tornando os danos neurológicos principais
causadores de sequelas. A terapêutica irregular e o abandono são as principais causas da
dificuldade do controle da doença. Trata-se de um estudo descritivo epidemiológico de dados
extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Tem como
objetivo levantar os principais motivos que levaram os pacientes diagnosticados de
hanseníase a abandonarem o tratamento no município de Cacoal no período de 2011 a 2017
avaliando a distribuição por sexo, idade, zona, classificação operacional, forma clínica e
esquema terapêutico. Neste período foram notificados 326 casos novos de hanseníase com
37 casos de abandono de terapêutica (11,35%). Houve um predomínio no abandono de
tratamento no sexo masculino (75,68%); classificação operacional predominante foi de
multibacilares (83,78%); na forma clínica 67,57% dos casos são dimorfa; e 81,08% dos
indivíduos que abandonaram o tratamento receberam o esquema de 12 doses. Dos dados
demográficos a faixa etária prevalente foi a adulta, que corresponde 21 a 59 anos, totalizaram
62,16%; e 83,78% residem na área urbana. Diante disto, deve-se estabelecer os principais
motivos do abandono de tratamento para que haja credibilidade entre a unidade de saúde e o
paciente com o propósito que isto não se torne mais frequente.
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