
HANSENÍASE 

Origem dos dados 

Sistema SinanNet – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – O Sinan é 
alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e 
agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, 
Ministério da Saúde 

Base disponível: 

Casos notificados e residentes no município de Campinas. 

 HANSENÍASE

Definição de caso: Caso confirmado de Hanseníase: pessoa que 

apresenta uma ou mais das seguintes características e que requer 
poliquimioterapia: lesão(ões) de pele com alteração de sensibilidade; 
acometimento de nervo(s) com espessamento neural; baciloscopia 

positiva. 

Atualização dos dados 

No Tabnet-Campinas, esta base de dados é atualizada trimestralmente, podem ser 

feitas correções nos dados já digitados, assim como inclusão de novos registros. Por 
esse motivo, as informações obtidas no Tabnet estão sujeitas à revisão, podendo ser 

modificadas e atualizadas.  

 Descrição das variáveis disponíveis para tabulação 

Ano e Mês da Notificação  

Data de preenchimento da ficha de notificação 

Ano e Mês do diagnóstico  

Data dos primeiros sintomas do caso de agravo 

Faixa Etária HANS 
Faixa etária do paciente para maior e menor de 14 anos, por ocasião da notificação 

Faixa Etária  
Faixa etária do paciente por ocasião da notificação 

Idade detalhada 

Idade detalhada do paciente por ocasião da notificação, exceto mês (incluso em < de 1 
ano) 

Sexo 
Masculino e Feminino 

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/Documentos/Portaria_GM-MS_n_104_de_25-01-2011_-_Pag_37_e_38.pdf
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/Documentos/Portaria_GM-MS_n_104_de_25-01-2011_-_Pag_37_e_38.pdf


Unid Saude Not 
Unidade de Saúde Notificante 

Códigos e nomes da tabela do cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES)  
 

Dist Notificação 
Distrito de Notificação - Corresponde a um dos cinco Distritos de Saúde em que está 
dividido o município de Campinas: Norte, Sul, Leste, Sudoeste e Noroeste, e cuja área 

de abrangência corresponde ao endereço da Unidade de Notificação do caso  
 

DistrResid 
Distrito de Saúde de residência  
Corresponde a um dos cinco Distritos de Saúde em que está dividido o município de 

Campinas: Norte, Sul, Leste, Sudoeste e Noroeste, e cuja área de abrangência 
corresponde ao endereço de residência do paciente.  

 
Bairro Resid 
Área de abrangência do Centro de Saúde  

Corresponde a uma das Unidades básicas de saúde existentes, cuja área de 
abrangência corresponde ao bairro de residência do paciente. 

 
Form Clin Notif 

Forma clínica inicial por ocasião do diagnóstico, segundo classificação 
I -Indeterminada 
T - Tuberculóide 

D - Dimorfa 
V - Virchowiana 

Não classificado 
 
Aval Incap Notif 

Avaliação do grau incapacidade física por ocasião do diagnóstico 
Grau zero 

Grau I 
Grau II 
Não avaliado 

 
Aval Incap Cura 

Avaliação do grau de incapacidade física no momento da cura 
Grau zero 
Grau I 

Grau II 
Não avaliado 

 
Class Oper Noti 
Classificação operacional, por ocasião do diagnóstico, para eleição do esquema 

terapêutico  
PB - Paucibacilar 

MB – Multibacilar 
 
Class Oper Atual 

Preenchido automaticamente pela primeira vez a partir da classificação operacional por 
ocasião da notificação. Permite atualização, através de digitação direta de dado do 

acompanhamento do caso. 



PB - Paucibacilar 
MB – Multibacilar 

 
Modo Entrada 

Modo de entrada do paciente no sistema 
Caso novo 
Transferencia do mesmo município (outra unidade) 

Transferência de outro município (mesma UF) 
Transferência de outro estado 

Transferencia de outro país 
Recidiva 
Outros reingressos 

Ignorado 
 

Modo Detecção 
Modo de detecção do caso novo, habilitado para digitação no sistema quando Modo de 
entrada= 1 

Encaminhamento 
Demanda espontânea 

Exame de coletividade 
Exame de contatos 

Outros modos 
Ignorado 
 

Bacilosc not 
Informa o resultado da baciloscopia 

Positiva 
Negativa 
Não realizada 

Ignorado 
 

Unid Saude ATUAL 
Nome e código (CNES) da unidade de saúde responsável pelo tratamento atual do 
paciente 

 
Tipo de Saída 

Cura 
Transf. p/ mesmo município 
Transf. p/ outro município 

Transf. p/ outro Estado 
Transf. p/ outro país 

Óbito 
Abandono 
Erro diagnóstico 

Transf. não especificada (é encontrada na base de dados quando o caso foi migrado do 
Sinanw ou notificado até aversão 1.3 cuja Saída administrativa era transferência, pois 

não havia discriminação das transferências nas versões iniciais do SinanNet) 
 
Ano e Mês da Alta  

Data de preenchimento da ficha de notificação na alta do paciente 
 


