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RESUMO 

LEAL, Iane Brito. Fatores de risco e análise espacial da infecção por Schistosoma 

mansoni em escolares de área endêmica no estado de Sergipe, Brasil. 145 p. Defesa de 

Mestrado em Biologia Parasitária da Universidade Federal de Sergipe. 2018. 

A esquistossomose mansoni é uma doença parasitária transmissível, crônica e grave, cujo 

agente etiológico é o Schistossoma mansoni. Trata-se de uma das doenças parasitárias mais 

prevalentes no mundo. No Brasil, representa um grave problema de saúde pública, 

principalmente no Nordeste do país, onde a doença é historicamente endêmica. Sergipe é um 

dos estados com maior prevalência com a taxa média positiva superior à média nacional. 

Este estudo objetivou analisar os fatores de risco e o padrão espacial da ocorrência da 

esquistossomose mansoni em escolares de área endêmica do estado de Sergipe, Brasil. Trata-

se de um estudo epidemiológico de caso-controle aninhado com técnicas de análise espacial. 

A pesquisa foi realizada no município de Malhador/Sergipe, em quatro momentos: a) 

sensibilização da comunidade e participantes da pesquisa em três escolas; b) coletas das 

amostras de fezes e urina; c) localização espacial nos domicílios dos participantes da 

pesquisa com auxílio de um receptor para localização das coordenadas geográficas; d) 

aplicação de questionário para levantamento dos fatores de risco socioeconômicos, 

comportamentais, ambientais e de contato com as águas associados à ocorrência e 

transmissão da doença. Na análise dos dados descritivos foi utilizado o programa Bioestat 

5.3. A análise espacial da distribuição da infecção no município foi realizada através dos 

programas GPS TrackMaker e QGIS 2.18.16 utilizando o estimador de intensidade Kernel. 

A análise estatística foi realizada através dos Teste Qui-Quadrado e razão de prevalência. 

Em uma amostra de 308 indivíduos, foram identificados 73 casos (23,7%) através o método 

Kato-Katz (KK) e 100 casos (32,46%) com método do Antígeno Catódico Circulante (POC-

CCA) no ano em estudo. Em relação ao gênero dos sujeitos infectados pelo S. mansoni 

prevaleceu o sexo masculino e a faixa etária mais acometida foi de 11 a 16 anos de idade, 

em ambos os métodos. Prevaleceu a infecção leve com 65,8%, segundo a carga parasitária. 

Os indivíduos sob o maior risco para adoecer de esquistossomose mansoni são do gênero 

masculino, que residem em área rural, em casa própria, próximo aos mananciais, com suas 

residências acumulando água no quintal no verão e inverno, com poço artesiano, em ruas 

não asfaltadas, onde os indivíduos pisam em águas da rua no verão e inverno, que tem 

constante contato com águas. A análise espacial aponta a existência de três grandes 

aglomerados, um na zona urbana e dois na zona rural, e a visualização de áreas de maior 

concentração de casos expostos a diferentes graus de risco. Os resultados da pesquisa 

permitem conhecer melhor a realidade da doença, e assim, facilitar a compreensão da 

distribuição espacial da esquistossomose mansoni. 

 

Palavras-chave: Esquistossomose mansoni; Análise espacial; Epidemiologia. 
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ABSTRACT 

LEAL, Iane Brito. Risk factors and spatial analysis of Schistosoma mansoni infection in 

schoolchildren in an endemic area in the state of Sergipe, Brazil. State of Sergipe: UFS, 

2018. 67 p (Thesis – Master`s Degree of Biology Parasitic). 

 

Schistosomiasis mansoni is a transmissible, chronic and severe parasitic disease caused by 

Schistosoma mansoni. It is one of the most prevalent parasitic diseases in the world. In 

Brazil, it represents an important public health problem, especialy in the Northeast of the 

country, where the disease is historically endemic. Sergipe is one of the states with the 

highest prevalence and average positive rate above the national medium. This study aimed 

to analyze the risk factors and the spatial pattern of schistosomiasis in schoolchildren from 

the endemic area of the state of Sergipe, Brazil. It is an epidemiological, descriptive and 

cross-sectional study with spatial analysis techniques. The research was carried out in four 

moments: a) community awareness and research participants in three schools; b) collection 

of faeces and urine samples; c) spatial location in the households of the research participants 

with the aid of a receiver to locate the geographical coordinates; d) application of a 

questionnaire to survey the socioeconomic, behavioral, environmental and contact factors 

associated with the occurrence and transmission of the disease. In the analysis of the 

descriptive data the Microsoft Excel 2007 program was used. The spatial analysis of the 

distribution of the infection in the municipality was carried out through the software GPS 

TrackMaker and QGIS 2.18.16 using the Kernel intensity estimator. Statistical analysis was 

performed using Chi-square test and prevalence ratio. A total of 73 cases were identified 

using the Kato-Katz method (KK) and 100 cases with the method Catódico Circulante 

Antigen (POC-CCA) in the study. We found that the percentage of positivity for 

schistosomiasis mansoni was 23.7% (KK) and 32.46% (POC-CCA); in relation to the gender 

of the S. mansoni infected subjects, the male sex prevailed and the most affected age group 

was 11 to 16 years of age, in both methods. The mild infection prevailed with 65.8%, 

according to the parasitic load. The individuals most at risk for schistosomiasis infection are 

male, those living in a rural area, in their own home, near the springs, with their residences 

accumulating water in the yard in the summer and winter, with artesian well, in unpaved 

streets, where individuals step on street water in summer and winter, which has constant 

contact with waters. The spatial analysis points to the existence of three large clusters, one 

in the urban zone and two in the rural area, and the visualization of areas with a higher 

concentration of cases exposed to different degrees of risk. The results of the research allow 

a better understanding of the reality of the disease, and thus facilitate the understanding of 

the spatial distribution of schistosomiasis mansoni. 

KEYWORDS: Schistosomiasis; Spatial analysis; Epidemiology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A esquistossomose mansoni é uma doença parasitária grave e prevalente nas regiões 

tropicais e subtropicais (WHO, 2014). No Brasil se apresenta de forma endêmica e sobretudo 

na região Nordeste. O estado de Sergipe é um dos estados com maior taxa de prevalência 

(ROLLEMBERG et al, 2011; SOUZA et al., 2011; GOMES et al, 2012; SANTOS et al., 

2016).  

A meta da OMS para 2020 é o controle da morbidade, reduzindo a prevalência de 

infecções de alta intensidade a ≤5% entre indivíduos em idade escolar (entre 5 e 14 anos). 

Depois que essa meta for alcançada, a próxima meta para 2025 é a eliminação como um 

problema de saúde pública com um objetivo adicional de interromper a transmissão da 

esquistossomose mansoni na região das Américas e em outras localidades (WHO, 2013). 

É uma doença causada por um parasita trematódeo do gênero Schistosoma, tendo 

como principais agentes etiológicos o S. mansoni, o S. haematobium e o S. japonicum 

(PORDEUS, et al. 2008). Dentre essas espécies, o Schistosoma mansoni tem sido 

particularmente pesquisado devido a sua importância na saúde pública e sua extensa 

distribuição geográfica. No Brasil os principais hospedeiros intermediários são os caramujos 

Biomphalaria glabrata, B. tenagophila e B. straminea. Esses moluscos encontram-se em 

regiões onde há coleções de água doce, como barragens, áreas de irrigação, rios, lagos, 

lagoas, entre outros (YOSHIOKA, et al. 2002). 

Para que ocorra a transmissão da doença é necessário que dois hospedeiros, definitivo 

(homem) e intermediário (caramujo), estejam envolvidos no ciclo da doença (COLLEY et 

al., 2014), através do contato com água contaminada com fezes humana contendo os ovos 

do Schistosomosa mansoni. O caramujo deve estar presente no ambiente para permitir que 

complete o ciclo de vida e infecte o indivíduo (WHO, 2016). 

As morbidades observadas relacionada à infecção pelo parasita podem ter 

implicações significativas na saúde da população (MAZIGO et al., 2017) que podem causar 

anemia, diminuição do crescimento, anormalidades hepáticas e déficits cognitivos entre os 

escolares (MUSUVA et al., 2017). Dessa maneira, constata-se a importância ao conhecer os 

mecanismos gerais e as manifestações clínicas, o que possibilita um direcionamento mais 
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rápido para o diagnóstico e a diminuição dos índices de morbidade e mortalidade desta 

parasitose (SOUZA et al., 2011). 

A doença apresenta uma grande variedade em suas formas clínicas que assemelha a 

outras doenças, portanto conhecer a história do doente e reconhecer o contato com regiões 

endêmicas podem orientar o diagnóstico, todavia, apenas o exame de laboratório poderá 

confirmar a doença. O padrão-ouro preconizado pelo Ministério da Saúde é o método Kato-

Katz (BRASIL, 2017a) e tem-se utilizado o teste POC-CCA como uma nova ferramenta para 

diagnóstico. Um método adequado deve envolver uma boa aplicabilidade no campo, ser de 

baixo custo e envolver procedimentos não invasivos para obter amostras (SIQUEIRA et al., 

2016). 

De acordo com as diretrizes atuais da Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

esquistossomose mansoni integra o programa de eliminação das Doenças Tropicais 

Negligenciadas (NTD) em áreas endêmicas e preconiza-se o uso do Praziquantel (PZQ) 

(WHO, 2017).   

A infecção não é apenas uma doença física, mas também está relacionada a fatores 

sociais e comportamentais (MARTINS-BEDÊ et al., 2010) e para alcançar melhor controle 

da infecção o tratamento medicamentoso por si só é incapaz de interromper a transmissão 

que deve ser integrada com medidas auxiliares e preventivas (GALVÃO et al., 2010). 

A disseminação da esquistossomose mansoni vem desafiando o sistema de saúde 

brasileiro, deixando clara a necessidade da reavaliação das estratégias do programa de 

controle da endemia (CARDIM et al., 2011). Para tanto o Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) é uma ferramenta essencial para manipular essas informações devido a sua capacidade 

de reunir grandes quantidades de dados convencionais de expressão espacial, estruturando-

os e integrando-os adequadamente. Com o SIG pode-se averiguar com maior facilidade 

eventuais associações espaciais entre eventos de saúde e diferentes aspectos do ambiente 

natural e construído (BRASIL, 2006). 

É cada vez mais relevante o uso de modelos geoespaciais como importante 

ferramenta para compreender a transmissão de doenças e identificar populações de risco 

(WOODHALL et al., 2013).  

A análise espacial colabora de maneira substancial para as ações de vigilância 

epidemiológica. Dado que essa ferramenta é importante para elaborar ou delimitar áreas 
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homogêneas, definir critérios de monitoramento e avaliar uma determinada intervenção além 

de estabelecer prioridades para planejamento e alocação de recursos (CARDIM, 2011). 

Diante disso, o  estudo analisou os fatores de risco e o padrão espacial da 

esquistossomose mansoni em escolares de área endêmica do estado de Sergipe, Brasil. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

As ações do Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) é realizada em âmbito 

municipal, visando a delimitação demográfica, inquéritos coproscópicos censitários, 

tratamento de infectados, saneamento ambiental, educação em saúde na comunidade, 

vigilância epidemiológica e alimentação anual do Sistema de Informação do PCE (SISPCE).  

 O município escolhido, Malhador, localizado no estado de Sergipe, participa do 

Programa de Controle da Esquistossomose, apresenta baixo IDH-M 0,587, apresenta apenas 

4% de domicílios com esgotamento sanitário adequado e apresenta um índice de pobreza de 

45,32% (IBGE, 2010). Vale ressaltar a escassez de dados na literatura sobre a situação 

epidemiológica em indivíduos com baixa carga parasitária e que inclui mais de um método 

de diagnóstico, no município citado. 

 Além do exposto, a análise espacial justifica-se pela compreensão de como o 

ambiente interfere na ocorrência do agravo em escolares, a qual permitirá uma avaliação 

epidemiológica mais precisa do comportamento da doença. A importância do estudo se dá 

fundamentalmente pela relevância da descrição espacial para à saúde, portanto trata-se de 

um estudo de campo que tende planejar as ações e contribuir com a prevenção desta doença 

grave e de difícil controle no Brasil. 

 Este estudo é um recorte do projeto intitulado: “Otimização de estratégias de 

diagnóstico e controle da esquistossomose mansoni em áreas de baixa e moderada 

endemicidade no Brasil” que em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais 

e o Colégio Imperial de Londres foi contemplado com a aprovação de recursos financeiros 

junto ao CONFAP – MRC sob o processo Nº: APQ-00885-16 (R$ 748.000,00).  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Epidemiologia da esquistossomose 

 A esquistossomose mansoni é uma doença parasitária transmissível, crônica, grave e 

incapacitante com altas taxas de morbidade e mortalidade em algumas regiões. Prevalece 

em áreas tropicais e subtropicais, especialmente em situações de pobreza extrema. A doença 

é encontrada em 78 países da América Latina, África e Ásia e são mais de 207 milhões de 

pessoas infectadas no mundo (WOODHALL et al., 2013; FONSECA et al., 2014; WHO, 

2014; WHO, 2017). (Figura. 01).  

 

Figura 01. Mapa da distribuição da esquistossomose mansoni no mundo. World Health 

Organization, 2012. 

Fonte: https://www.who.int/schistosomiasis/Schistosomiasis_2012-01.png?ua=1 

 

No Brasil é um grave problema de saúde pública que atinge 19 Unidades da 

Federação. Estima-se que aproximadamente 1,5 milhão de pessoas estejam infectadas pelo 

Schistosoma mansoni no país. Os estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, 

Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe se apresentam de forma 

endêmica (BRASIL, 2017a).  (Figura 02). 
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Figura 02. Mapa da distribuição da esquistossomose mansoni, de acordo com a faixa de 

positividade, por município. Brasil, 2010 – 2015. 

Fonte:http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/png/2017/setembro/14/mapa-

distribuicao-esquitossomose-2010-1015.png  

 

Para Scholte et al (2014), as áreas com maior risco de infecção estão localizadas na 

parte norte da região Norte, leste do Nordeste e norte do Sudeste, porém a subnotificação 

dos casos positivos subestima o verdadeiro risco provável de infecção no país, como 

demostra a figura 03. 

 

Figura 03. Mapa com as estimativas da distribuição espacial da prevalência da infecção pelo 

Schistosoma mansoni em todo o Brasil, 2005-2009 (A) e o mapa indicado pelo desvio-

padrão dos erros de previsão (B). 

Fonte: SCHOLTE, Ronaldo et al (2014). 
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 Sergipe, apresenta alta prevalência de infecção por S. mansoni com alta carga 

parasitária. Dos 75 municípios do estado, em um levantamento de dados realizado de 2005 

a 2008, havia dados relativos a 42 municípios e 100% dos municípios analisados, em todos 

os anos, tiveram resultados positivos para infecção. A prevalência por S. mansoni em 

Sergipe, no ano de 2005, 2006, 2007 e 2008 foi respectivamente de 13,6%, 11,2%, 11,8% e 

10,6% (ROLLEMBERG et al, 2011). Em uma série histórica, analisada no estado, entre o 

período de 2005-2014, a taxa média positiva de esquistossomose mansoni foi de 8,7%, 

superior à média nacional (5,9%) (SANTOS et al., 2016).  

3.2 Agente etiológico e hospedeiro intermediário 

A doença tem como agente causador os Platelmintos (vermes achatados), da classe 

dos trematódeos pertencentes ao gênero Schistosoma da família Schistosomatidae. É 

causada por 6 espécies de trematódias do gênero Schistosoma: S. guineensis, S. 

haematobium, S. intercalatum, S. japonicum, S. mansoni e S. mekongi. Três espécies 

principais infectam os seres humanos, Schistosoma haematobium, Schistosoma mansoni e 

Schistosoma japonicum, no entanto apenas S. mansoni está presente nas Américas 

(COLLEY et al., 2014; WHO, 2016). Este é um verme de cor esbranquiçada, que é hóspede 

das veias mesentéricas superiores e inferiores, do plexo hemorroidário e da porção intra-

hepática da veia porta (BRASIL, 2014). 

O nordeste do Brasil é importante reserva ecológica de hospedeiros intermediários 

de S. mansoni (ROLLEMBERG et al., 2011). Esses parasitas precisam de um hospedeiro 

intermediário para infectar os humanos através da água doce. Para S. mansoni a espécie de 

caramujos pertencem ao gênero Biomphalaria (MARTINS-BEDÊ et al., 2010; FONSECA 

et al., 2014; WHO, 2017). No Brasil, as espécies Biomphalaria glabrata, Biomphalaria 

straminea e Biomphalaria tenagophila estão envolvidas na disseminação da 

esquistossomose mansoni (BRASIL, 2017a).  

A distribuição geográfica da doença está portanto, associada ao habitat ideal e 

específico para a espécie do caramujo, fator importante para a ocorrência da doença e um 

bom indicador biológico para avaliar o processo de transmissão da doença (MARTINS-

BEDÊ et al., 2010; GOMES et al., 2012; COLLEY et al., 2014). 
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3.3 Ciclo biológico 

 

 A esquistossomose mansoni é conhecida como barriga d’água e apresenta um ciclo 

heteroxênico que tem como hospedeiro definitivo o homem e o hospedeiro intermediário o 

caramujo Biomphalaria (NEVES, 2016). 

O agente etiológico Schistossoma mansoni libera seus ovos no hospedeiro definitivo 

o qual será eliminado junto com as fezes no meio externo que leva a contaminação do 

ambiente. Esses ovos contém internamente uma larva ciliada denominada miracídio que é 

uma forma larvária, ativa, infectante ao hospedeiro intermediário e com grande capacidade 

de locomoção. No ambiente aquático acontece a eclosão dos ovos e a liberação do miracídio, 

influenciada pela alta temperatura externa, pela intensa luminosidade e pela boa oxigenação 

da água (NEVES, 2016; MARI et al., 2017). 

O miracídio possui em sua extremidade anterior o terebratoruim com terminações 

glandulares de adesão e penetração. Por sua vez, o caramujo produz e difunde uma 

substância, miraxone, na água que o terebratoruim será atraído a penetrar nesse molusco por 

movimentos intensos e pela ação das enzimas proteolíticas. Ao entrar ele perde várias 

estruturas, chamado de esporocistos que são células germinativas/reprodutoras que irão se 

multiplicar de forma assexuada intensamente (poliembrionia) que gera os esporocistos 

primários, secundários e terceários que darão origem às cercárias  que são larvas infectantes  

com cauda bifurcada (NEVES, 2016; MARI et al., 2017). 

Em seguida, o caramujo despeja diariamente milhares de cercárias na água, que 

passam a penetrar nos humanos principalmente pelos pés e mucosas por ação lítica e 

mecâncica. Agora chamados de esquistossômulos, dentro do corpo humano, inicia um 

processo de migração, via circulação sanguínea e linfática, até atingir o coração e em seguida 

os pulmões. Ao alcançarem o fígado se desenvolvem em parasitas adultas sexualmente 

maduras que vivem por anos. No fígado, alimentam-se e amadurecem. Nos vasos portais 

mesentéricos, ocorre a sobreposição da fêmea com o macho e, consequentemente, a cópula, 

seguida de oviposição que produz em média de 400 de ovos por dia. Os ovos são liberados 

para o ambiente através das fezes humana completando assim o ciclo de vida do parasita 

(BRASIL, 2017a; MARI et al., 2017). (Figura 04). 
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Figura 04. Ciclo biológico da esquistossomose mansoni 

Fonte: CDC, 2016 (adaptado) 

https://www.cdc.gov/parasites/schistosomiasis/biology.html 

 

3.4 Patogenia 

 

A evolução clínica da doença varia de acordo com a interação do parasita e do 

hospedeiro, bem como a localização e intensidade do parasitismo e ao desenvolvimento e 

oviposição do verme. De acordo com o manual de diretrizes técnicas do Programa De 

Controle da Esquistossomose (PCE) do MS, podemos classificá-la em fase inicial e tardia. 

A maioria das pessoas infectadas podem permanecer assintomática, dependendo da 

intensidade da infecção. Clinicamente, a esquistossomose mansoni pode ser classificada em 

fase inicial (aguda) de maneira sintomática ou assintomática e tardia (crônica) (SOUZA et 

al., 2011; BRASIL, 2017a). 

A fase inicial da esquistossomose mansoni é evidenciada com a penetração das 

cercárias através da pele. A reação imunológica já se inicia nas primeiras 12 horas após a 

penetração, através de uma importante reação inflamatória dérmica e subdérmica, e que se 

manifesta agudamente sob a forma clínica conhecida como dermatite cercariana. Ocorrem 

manifestações pruriginosas local que podem durar até 5 dias após a infecção, de duração 

geralmente transitória e cedendo quase sempre espontaneamente. Alguns portadores não 

apresentam sintomas da doença ou passa despercebida nessa fase, chamados de 

assintomáticos.  Dependendo do número de parasitas e da sensibilidade do paciente a forma 

https://www.cdc.gov/parasites/schistosomiasis/biology.html
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aguda pode ser referida com toxêmica ou febre de Katayama. É caracterizada por alterações 

gerais que compreendem: linfodenopatia, febre, cefaleia, anorexia, dor abdominal e, com 

menor frequência, o paciente pode referir diarreia, náuseas, vômitos e tosse seca (SOUZA 

et al., 2011; COLLEY et al., 2014; BRASIL, 2017a).  

A fase tardia é expressa por indivíduos que evoluíram das formas aguda para as 

formas crônicas. Geralmente iniciam-se a partir do sexto mês após a infecção e podem durar 

vários anos. Cronicamente, a doença se manifesta de maneira polimórfica, com a formação 

de granulomas em diferentes órgãos. Esse evento patogênico explica as manifestações da 

doença de maneira sistêmica. É comum detectar nas pessoas infectadas a fibrose periportal 

progressiva, hepatomegalia, esplenomegalia e hepatoesplenomegalia. Nessa fase a 

classificação da doença apresentam-se nas seguintes formas clínicas: hepatointestinal, 

hepática (fibrose periportal sem esplenomegalia), hepatoesplênica compensada e 

hepatoesplênica descompensada (SOUZA et al., 2011; BRASIL, 2017a; MAZIGO et al., 

2017). 

 

3.5 Métodos de diagnóstico do S. mansoni 

 

O método laboratorial adotado pelo MS e pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) é o Kato-Katz (KATZ, 1972). Considerado padrão-ouro para diagnóstico da infecção 

humana é rápido e de fácil execução, além de possuir uma grande relevância clínica e 

epidemiológica. Para ser considerado positivo faz-se necessária a presença de pelo menos 

um ovo do Schistosoma mansoni na lâmina (ROLLEMBERG et al., 2011; BARBOSA et al., 

2017). 

O método de Kato-Katz pode ser utilizado para além do diagnóstico. Ele permite 

classificar a carga parasitária de um indivíduo infectado, de acordo com  a quantidade de 

ovos que são eliminados nas fezes. Para isso, deve-se calcular os ovos por grama de fezes 

(epg) e categorizar de acordo com a OMS, como: baixa (1-99 epg), moderada (100-399 epg) 

ou alta (>400 epg) intensidade. Com essa classificação é possível estimar a intensidade de 

infecção nas comunidades, mensurar o impacto de medidas de controle da doença bem como 

estabelecer o parâmetro de qualidade para a leitura das lâminas (WHO, 2002; BARBOSA et 

al, 2017).  

Para reduzir erros de diagnóstico é importante utilizar múltiplas amostras de fezes, 

pois a sensibilidade do método aumenta em relação ao número de amostras utilizadas. 
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Entretanto, em áreas com baixa endemicidade, a pequena produção de ovos pelo verme torna 

quase impossível detectar infecções leves, o que torna o método com baixa sensibilidade. 

Para tal fato, é importante usar técnicas de diagnósticos múltiplas. O teste rápido de urina de 

Antígeno Catódico Circulante (POC-CCA) mostrou-se mais sensível do que a técnica de 

Kato-Katz (SIQUEIRA et al., 2016; BARENBOLD et al., 2017). A análise de conteúdos 

urinários, submetidos ao POC-CCA têm registrado uma satisfatória captura do antígeno 

tanto em pacientes com infecções alta e moderada, quanto de leve intensidade (ADRIKO et 

al., 2014). Estudos recentes mostram que o uso de testes imunológicos utilizando o POC-

CCA pode ser uma alternativa para diagnóstico (MAGALHÃES et al., 2016). Além disso, o 

método é de fácil leitura e execução, o que permite a sua realização por diferentes 

profissionais de saúde e em unidades básicas de saúde ou atividades de campo (OLIVEIRA, 

2015). 

Utilizar boas metodologias de diagnóstico é fundamental para superar as limitações 

da técnica de Kato-Katz. O teste de diagnóstico ideal deve ser altamente sensível com o 

intuito de identificar a infecção e tratar individual e imediatamente, o que reduz a 

oportunidade para que a doença evolua para formas clínicas mais severas e melhora o 

controle da morbidade (SIQUEIRA et al., 2016). 

 

3.6 Tratamento 

 

 No Brasil, a mais de 20 anos a quimioterapia com o Praziquantel (PZQ) é foco do 

Programa de Controle da Esquistossomose (GALVÃO et al., 2010). A OMS indica utilizar 

a Administração de Drogas em Massa (MDA) do PZQ em áreas endemicas, em pelo menos 

75% das crianças em idade escolar até 2020 (WHO, 2017) e os adultos devem ser incluídos 

para o controle da infeção (MAZIGO et al., 2017).  

Recomenda-se o uso do PZQ para todas as formas clínicas e faixas etárias e o MS 

distribui gratuitamente aos estados e municípios. É administrado por via oral, supervisionada 

pelo profissional de saúde, com dosagem de 60 mg/kg de peso para crianças (BRASIL, 

2017b; WHO, 2017).  
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Tabela 01. Número de comprimidos para tratamento da 

esquistossomose mansoni com dose única de Praziquantel 60 

mg/kg de peso para crianças até 15 anos, conforme recomendação 

do MS (2017). 

Tratamento para criança até 15 anos (60mg/kg) 

Peso corporal (kg) Dosagem (nº de comprimidos) 

13 - 16 1,5 

17 - 20 2 

21 - 25 2,5 

26 - 30 3 

31 - 35 3,5 

36 - 40 4 

41 - 45 4,5 

46 - 50 5 

51 - 55 5,5 

56 - 60 6 

Observação: Em crianças menores de 2 anos e/ou com menos de 

10kg de peso corporal, a avaliação médica deve ser criteriosa, visto 

as possíveis contraindicações que possam existir (risco/benefícios). 

 

Segundo Karanja et al. (2017), o tratamento bianual trouxe benefícios semelhantes 

ao anual em áreas de prevalência moderada. Para Galvão et al. (2010), o uso do PZQ na dose 

de 60 mg / kg mostrou melhores resultados não só por sua maior eficácia terapêutica, mas 

também por seu impacto mais duradouro na distribuição espacial dos casos revertidos após 

o tratamento da esquistossomose mansoni em áreas endêmicas no Nordeste do Brasil. É 

importante ressaltar algumas contraindicações e recomendações na terapêutica 

medicamentosa, como: gestação, fase de amamentação, menores de 2 anos, insuficiência 

hepática grave, insuficiência renal ou outras situações graves de descompensação clínica 

(BRASIL, 2017b), todavia o quimioterápico é seguro e eficaz para controlar ou eliminar a 

infeção (GAZZINELLI et al., 2017). 

 

3.7 Determinantes socioeconômicos, comportamentais e ambientais 

relacionados a esquistossomose mansoni 

 

 
Fatores ambientais influenciam diretamente na prevalência da doença. Situação de 

higiene precária e redes de esgotos inexistentes favorecem a contaminação ambiental, visto 

que, possibilita a disseminação dos ovos do S. mansoni e eleva a prevalência da doença 

(ROLLEMBERG et al., 2011). O acúmulo de água representa um maior risco de contrair a 
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infecção quando comparado a indivíduos que vivem em ruas pavimentadas (GOMES et al., 

2014), posto que as atividades de contato com a água aumentam a chance de transmissão 

(MAZIGO et al., 2017). Segundo Fonseca et al., (2014), algumas variáveis são importantes 

para explicar a disseminação e determinar as condições favoráveis para o desenvolvimento 

da doença, como os índices de vegetação, temperatura, precipitação, topografia, saneamento 

e desenvolvimento humano. 

No Brasil, ainda é frequente condições favoráveis à infecção por S. mansoni, 

especialmente nas zonas rurais pobres (ROLLEMBERG et al., 2011) e em locais que 

possuem aglomerados de pessoas que vivem em habitações precárias com ruas inundadas de 

esgoto que fluem ao ar livre. Essa concentração de indivíduos em espaços periféricos 

representa uma forma de organização social com pessoas submissas e adoecidas 

(BARBOSA et al., 2011).  

Destaca-se a importância do maior controle dos fatores ambientais e educacionais, 

visto que o baixo nível de escolaridade dos chefes de família é um fator de risco significativo 

para ocorrências da esquistossomose mansoni (ROLLEMBERG et al., 2011; GOMES et al., 

2014). Logo, a necessidade premente de realizar programas educativos nas escolas e 

comunidades para reforçar a importância do tratamento, na tentativa de reduzir a prevalência 

dessa doença parasitária (CARDIM et al., 2011; ROLLEMBERG et al., 2011). Aliado a isto, 

é necessário capacitar e orientar os serviços de saúde do município afim de que possam 

identificar, diagnosticar e tratar casos da doença, além de identificar os focos do vetor. 

Encorajar ações de controle, mobilização social e educação em saúde é fundamental para a 

eliminação da esquistossomose mansoni (BARBOSA et al., 2012). 

 

3.8 Geoprocessamento em saúde 

 

Existem diversas formas de conhecer melhor o espaço em que vivemos e atuamos. A 

construção de mapas destacam áreas geográficas com alta e baixa prevalência, incidência, 

ou taxas de mortalidade de uma doença específica e a variabilidade de tais taxas no âmbito 

espacial. Os mapas podem ser utilizados para exibir pontos quentes ou aglomerados 

espaciais que possam surgir devido a efeitos ambientais, demográficos ou culturais 

(BANERJEE et al., 2016).  
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Para Smith et al., (2018) os mapas têm sido os principais meios para armazenar e 

comunicar dados espaciais. Objetos e seus atributos podem ser facilmente descritos, e o olho 

humano pode rapidamente discernir padrões e anomalias em um mapa bem projetado. Eles 

que permitem apresentar a distribuição espacial e o cenário de risco para a ocorrência de 

doenças, e assim, ensejar a melhor compreensão da dinâmica da esquistossomose mansoni 

(CARVALHO, 2000; BRASIL, 2006; GOMES et al., 2014).  

Para compreender a dinâmica da doença, faz-se necessário utilizar mapas físicos e 

topográficos, em formato digital, da região a ser estudada para análise espacial dos fatores 

de riscos ambientais, biológicos, comportamentais e socioeconômicos, além das 

coordenadas precisas de posicionamento a partir do Sistema de Posicionamento Global 

(GPS) (CARVALHO, 2000; BRASIL, 2006). 

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é uma ferramenta essencial para 

manipular essas informações devido a sua capacidade de reunir grandes quantidades de 

dados convencionais de expressão espacial, estruturando-os e integrando-os adequadamente 

(BRASIL, 2006). Define-se SIG como: uma coleção organizada de hardware, software, 

dados geográficos e pessoal projetado para capturar, armazenar, atualizar, manipular, 

analisar e exibir com eficiência todas as formas de informações referenciadas 

geograficamente (GOODCHILD, 1990).  

Com esse sistema pode-se averiguar com maior facilidade eventuais associações 

espaciais entre eventos de saúde e diferentes aspectos do ambiente natural e construído 

(BRASIL, 2006) tornando-se uma importante ferramenta para o estudo das doenças 

(PHILLIPS et al., 2017).  

O uso de instrumentos de análise espacial tem sido bastante aplicado em estudos 

sobre a esquistossomose mansoni, a fim de produzir inferências que associa a infecção com 

as condições ambientais e comportamentais (BARBOSA et al., 2011; CARDIM et al., 2011; 

ROLLEMBERG et al., 2011; BARBOSA et al., 2012; NETO et al., 2012; WOODHALL et 

al., 2013; FONSECA et al., 2014; GOMES et al., 2014; ASSARÉ et al., 2015). 

Pesquisadores geralmente buscam uma melhor compreensão dos padrões regionais das 

doenças (BANERJEE et al., 2016). Segundo Santos et al. (2017), estudos com a distribuição 

espacial podem apoiar programas de saúde pública para controlar, prevenir e monitorar 

infecções.  
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O SIG, em conjunto com a análise espacial, é um campo em rápido crescimento e 

são reconhecidos como importantes ferramentas para compreender a transmissão da doença, 

visto que o acesso à internet e ao software de mapeamento é mais acessível aos pesquisadores 

e os mapas podem ser facilmente construídos (WOODHALL et al., 2013; PHILLIPS et al., 

2017; SMITH et al., 2018). Vale ressaltar que sem grandes recursos financeiros adicionais, 

eles podem ser construídos e fornecem aos programas de controle da esquistossomose 

mansoni um método eficiente em termos de custo (WOODHALL et al., 2013). No âmbito 

da saúde pública, os dados espaciais ocorrem frequentemente e são incorporados sobre 

regiões, como taxas sobre municípios, setores censitários ou algum outro delineamento 

administrativo (BANERJEE et al., 2016). 

Desse modo, o emprego da análise espacial se consolida no campo da saúde pública, 

pois possibilita identificar e delimitar aéreas de risco e grupos prioritários para ações de 

intervenções de controle. Esse processo remodela e adequa as estratégias no controle da 

doença, otimiza as atividades e recursos, além de minimizar os danos às populações mais 

expostas aos riscos. Como consequência, induz a diminuição da morbidade e mortalidade 

humana por esquistossomose mansoni (BRASIL, 2006; CARDIM et al., 2011; 

WOODHALL et al., 2013; ASSARÉ et al., 2015).  

Utilizar dados ambientais, climáticos e geográficos com a intenção de identificar 

locais com maior probabilidade de transmissão da infecção, pode ajudar os programas a 

concentrar seus esforços de controle em populações que vivem em áreas de maior risco de 

contaminação (WOODHALL et al., 2013). Identificar a distribuição geográfica agentes 

infecciosos é um importante primeiro passo para auxiliar no processo de tomada de decisão 

com o propósito de projetar programas preventivos e de controle efetivos (FARIA et al., 

2017). 

Por fim, o geoprocessamento envolve diversas tecnologias de tratamento e 

manipulação de dados geográficos através de softwares que ao ser aplicado as questões de 

saúde proporciona o mapeamento da doença e planejamento de ações de saúde (BRASIL, 

2006). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

• Analisar os fatores de risco e o padrão espacial da esquistossomose mansoni 

em escolares de área endêmica do estado de Sergipe, Brasil. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

• Analisar a prevalência da infecção por Schistosoma mansoni em escolares de 

área endêmica do estado de Sergipe; 

• Avaliar a intensidade de infecção por S. mansoni entre os casos humanos 

positivos; 

• Avaliar os padrões socioeconômicos e o padrão de contato com a água 

associados à ocorrência de esquistossomose mansoni; 

• Analisar o padrão espacial da ocorrência dos casos. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Descrição da área de estudo 

 

 O estado de Sergipe (figura 05 B), localizado no litoral da região Nordeste do Brasil, 

ocupa uma área de 21.918,454 km² e corresponde a 0,26% do território nacional. O estado 

possui uma população de 2.068.017 habitantes, densidade demográfica de 94,36 hab/km², 

sendo formado por 75 municípios, tendo como capital a cidade de Aracaju. O município de 

Malhador, local onde foi realizada a pesquisa, localiza-se na região do agreste sergipano, a 

49 km de Aracaju, com uma população de 12.402 habitantes e área de 101,888  km². (IBGE, 

2010). 

 

 

Figura 05. (A) - Mapa do Brasil com destaque para o estado de Sergipe; (B) – Mapa do 

estado de Sergipe com destaque para o município de Malhador. 

 

O estudo foi realizado em três escolas que abrangem educação infantil e/ou ensino 

fundamental. Uma delas foi a Escola Municipal José Joaquim Pacheco, intitulada neste 

trabalho como “Escola Pacheco” (Figura 06), localizada na Rua Ananias José dos Santos, 

Centro de Malhador (área urbana). As escolas da área rural escolhidas foram a Escola 

Barrocão, localizada no Povoado Tabua (Figura 07) e a Escola Luiz Braile localizada no 

Povoado Palmeira (Figura 08).  
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Figura 06. Fachada da Escola Municipal José Joaquim Pacheco, zona urbana do município 

de Malhador/SE. 

Fonte: Próprio autor. 
 

 

Figura 07. Fachada da Escola Barrocão, zona rural do município de Malhador/SE. 

Fonte: Próprio autor. 
 

 

Figura 08. Fachada da Escola Luiz Braile, zona rural do município de Malhador/SE. 

Fonte: Próprio autor.  
 

A figura 09 representa o mapa do município de Malhador dividido em área urbana, com menor 

extensão territorial em relação a área rural que está indicada na cor verde. Em vermelho está 

representado as escolas participantes do estudo. 
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Figura 09. Mapa do município de Malhador com divisão da área urbana, rural e escolas. 

 

 

5.2 Desenho do estudo 

Foi realizado um estudo epidemiológico de caso-controle aninhado com técnicas de 

análise espacial. As investigações epidemiológicas, de cunho analítico, têm o propósito de 

examinar a existência de associação entre uma exposição e uma doença ou condição 

relacionada à saúde (Lima-Costa; Barreto, 2003). O estudo é caso-controle aninhado pois o 

corte se aplicou para investigar a associação entre exposição e doença, no qual será a 

identificação de escolares portadores de esquistossomose mansoni.  

 

5.3 Amostra no estudo 

 Participou do estudo escolares, entre 6 e 16 anos de idade que foram selecionados 

por conveniência, totalizando 115 indivíduos por escola. Utilizou-se o cadastro prévio das 

crianças para o planejamento das atividades e o registro das casas onde elas residem.  

 

5.3.1 Critério de Inclusão 

Foram incluídas no estudo as crianças que frequentavam a escola e que o responsável 

concordou em participar da pesquisa.  
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5.3.2 Critério de Exclusão 

Aqueles que não entregaram pelo menos uma amostra de fezes e uma amostra de 

urina foram excluídos do estudo. 

 

5.4 Sensibilização 

Inicialmente, realizou-se reunião com gestores (prefeita, secretários de saúde e 

educação) do município para apresentar a importância da pesquisa, bem como adquirir a 

carta de anuência (Anexo I) do município. Posteriormente, reuniu-se com os diretores e 

professores das escolas, a fim de apresentar e esclarecer dúvidas sobre o projeto, através do 

qual foi incentivada a participação ativa de todos os educadores.  

Com o propósito lúdico, foi apresentada aos alunos, em forma de teatro, as 

características gerais da esquistossomose mansoni e a importância em participar da pesquisa. 

Por fim, foram proferidas palestras aos pais/responsáveis nas escolas públicas que foram 

convidados individualmente a autorizar a participação do menor no estudo e ao confirmarem 

voluntariamente, assinaram o termo de consentimento. 

 

5.5 Coleta de fezes e urina 

Entre os dias 12 e 20 de março de 2018 foram coletadas 3 amostras (dias 

consecutivos) de fezes e uma amostra de urina. No primeiro dia, dois potes, um de fezes e 

outro de urina, foram distribuídos nas escolas para cada aluno. No segundo dia, retornaram 

com as amostras para a escola e acondiciou-se em uma caixa identificada para esse fim. 

Nesse momento, um novo pote para coleta da segunda amostra foi entregue nas salas de aula. 

No terceiro dia, o procedimento se repetiu como no segundo dia. E no quarto dia, foi entregue 

a última amostra de fezes, conforme demostra na tabela 02. Para não perder amostras de 

participantes que não conseguiram entregar em dias consecutivos, foi necessário comparecer 

mais quatro dias seguintes às escolas. Todos os potes entregues aos participantes foram 

identificados e separados em sacos plásticos individualmente. 
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Tabela 02: Esquema de coleta para exames de fezes e urina, no município de Malhador/Sergipe, 

2018.  
1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 

Entrega 2 coletores (fezes 

e urina) 
1 coletor (fezes) 1 coletor (fezes) X 

Recebe x 2 amostras 

(fezes e urina) 

1 amostra 

(fezes) 

1 amostra 

(fezes) 

 

 

5.6 Local de realização dos exames 

A cada turno (manhã e tarde) de amostras recebidas, as caixas foram recolhidas e 

enviadas para preparo e análise no laboratório de parasitologia da Secretaria de Saúde do 

município. O laboratório contou com infraestrutura física disponível para os pesquisadores, 

bem como recursos humanos experientes e contratos para a realização do projeto. 

 

5.7 Descrição da análise dos exames 

Foram coletadas três amostras de fezes e feitas duas lâminas (BRASIL, 2014) por 

amostra para cada indivíduo através do método Kato-Katz (Katz et al., 1972), que totalizou 

seis lâminas por indivíduo. A contagem de ovos de Schistosoma mansoni foi realizada por 

meio da observação e contabilização dos diferentes ovos encontrados durante a leitura das 

lâminas. A intensidade da infecção por S. mansoni de cada participante foi calculada pela 

soma do número de ovos encontrados em cada lâmina, multiplicados por 24 e dividido pelo 

número total de lâminas analisadas. A justificativa para tal cálculo é que cada lâmina possui 

42 mg de fezes, e ao ser multiplicado por 24 obtém-se o valor aproximado de 1 grama de 

fezes (Katz et al., 1972). 

Para o teste de urina foram coletados 10 mL da primeira urina da manhã de todos os 

participantes e estocadas em tubos Falcon 10 mL a -20°C até a realização do teste POC-

CCA (Dam et al., 2004). Esses foram obtidos de Rapid Medical Diagnostics (Pretoria, África 

do Sul) e realizados em temperatura ambiente de acordo com as instruções do fabricante. 

Para o teste, uma gota de urina foi adicionada ao poço do cassete até a absorção. Após a 

amostra ser completamente absorvida (20 minutos) o teste foi lido por um pesquisador, se 

houvesse dúvida quanto à leitura, o pesquisador contava com um segundo avaliador. Os 

resultados foram classificados como: não reagentes (um traço, controle) ou reagentes (dois 
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traços, controle e teste). O teste foi considerado inválido se a banda controle fosse negativa 

(Dam, et al., 2004). 

O percentual de positividade da esquistossomose mansoni (BRASIL, 2017a) foi 

definido a partir dos resultados do exame parasitológico de fezes, utilizando-se a seguinte 

fórmula:  

 PP = N° de indivíduos positivos do município de Malhador x 100 

                   Nº total de indivíduos examinados no município de Malhador 

 

5.8 Condições socioambientais 

Todos os pais e/ou responsáveis dos escolares que participaram da pesquisa foram 

convidados a responder um questionário (Apêndice II), com perguntas relacionadas a fatores 

sociodemográficos e ao contato com as águas de rios/ córregos. O questionário também foi 

utilizado para caracterizar a situação socioeconômica das famílias (ocupação principal e 

renda) e as condições sanitárias das moradias (destino dos dejetos e fonte de abastecimento 

de água) dentre outros. 

A frequência de contatos com águas naturais foi classificada da seguinte forma: 

diário (contato pelo menos uma vez por dia); semanal (uma vez por semana); quinzenal (duas 

vezes por mês) e mensal ou menos (uma vez por mês ou menos).  

Para determinar o grau de contato com águas naturais, foram atribuídos pesos aos 

motivos e à frequência dos mesmos, segundo atributos validados por Lima e Costa et al. 

(1991). Assim, o grau de contato (GC) foi calculado, usando-se a seguinte fórmula: 

GC= somatório (m X f); onde m= peso do motivo de contato e f = peso da frequência 

de contato.  

Foram considerados grau I, com menos intensidade, os contatos que somaram de 2 

até 99 pontos e grau II, que apresenta mais intensidade, aqueles que somaram 100 pontos ou 

mais. Conforme critérios abaixo (Tabela 03). 
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Tabela 03: Critérios para determinar o grau de contatos com águas naturais no município de 

Malhador/Sergipe, 2018. 

1- VARIÁVEIS Pontos atribuídos 

a)      Tomar banho ou nadar 5 

b)      Lavar roupa  4 

c)      Regar horta, lavoura ou retirar areia 4 

d)      Buscar água e/ou lavar vasilhas 3 

e)      Lavar carro 3 

f)       Pescar ou atravessar o córrego 2 

2- FREQUÊNCIA DE CONTATOS Pontos atribuídos 

a)      Diário 28 

b)      Semanal 4 

c)      Quinzenal 2 

d)      Mensal ou menos 1 

3- NEGA CONTATO 0 

 

5.8.1 Variável Dependente 

Nesse estudo foi considerada como variável dependente os indivíduos infectados (1), 

ou positivos, e os não infectados (0), ou negativos para o helminto em estudo que residem 

no município de Malhador/SE. 

5.8.2 Variáveis Independentes 

Sexo do indivíduo: masculino ou feminino 

Idade: definida como o intervalo de tempo entre a data do nascimento e a data da 

coleta. 

Local de moradia: variável categórica correspondendo ao local de moradia no 

momento da coleta dos dados. 

Renda Familiar: variável categórica, correspondendo ao número de salários mínimo 

que a família recebe. 

Destino do esgoto: variável categórica, distribuídos nas seguintes categorias: 1) rede 

geral de esgoto; 2) fossa; 3) a céu abeto  
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Destino do lixo domiciliar: variável categórica, distribuídos nas seguintes categorias: 

1) coleta pública; 2) queimado; 3) enterrado; 4) jogado em terreno baldio; 5) jogado no rio; 

6) outro destino 

Abastecimento de água no domicílio: variável categórica, distribuídos nas seguintes 

categorias: 1) pública encanada; 2) poço artesiano; 3) coleta direta no rio; 4) outro  

Tratamento da água do domicílio para o consumo: variável categórica, distribuídos 

nas seguintes categorias: 1) sem tratamento; 2) filtração; 3) fervura; 4) cloração; 5) outro  

Possui poço: variável dicotômica sim/não. 

Destino das fezes/urina no domicílio: variável categórica, distribuídos nas seguintes 

categorias: 1) sistema de esgoto; 2) fossa séptica; 3) jogado no rio; 4) jogado em terreno 

baldio; 5) outro  

Acumula água no quintal da sua casa no PERÍODO SECO (VERÃO): variável 

dicotômica sim/não. 

Acumula água no quintal da sua casa no PERÍODO CHUVOSO (INVERNO): variável 

dicotômica sim/não. 

Para sair de casa você e sua família é obrigada a pisar na água (das ruas) no PERÍODO 

SECO (VERÃO): variável dicotômica sim/não. 

Para sair de casa você e sua família é obrigada a pisar na água (das ruas) no PERÍODO 

CHUVOSO (INVERNO): variável dicotômica sim/não. 

Tipo de casa: variável categórica, distribuídos nas seguintes categorias: 1) tijolo; 2) 

taipa revestida; 3) taipa não revestida; 4) madeira; 5) material não aproveitado 

Chão da casa: variável categórica, distribuídos nas seguintes categorias: 1) cimento; 

2) cerâmica; 3) barro apilado. 

Tem acesso à energia elétrica: variável dicotômica sim/não. 

Escolaridade do Chefe da Família: variável categórica, correspondendo aos anos de 

estudo concluídos até a data da coleta dos dados, distribuídos nas seguintes categorias: 1) 

analfabeto; 2) 1 a 4 anos; 3) 5 a 8 anos; 4) 9 a 11 anos; 5) mais de 12 anos 6) ignorada 

Quantas pessoas moram em sua casa: variável categórica, correspondendo ao número 

de pessoas que residem na casa 

Sua rua é asfaltada: variável dicotômica sim/não 
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Sua casa possui instalações próprias (privada/fossa) para o destino dos dejetos: 

variável dicotômica sim/não 

Distância da sua residência a coleções hídricas: variável dicotômica até 100 

metros/maior que 100 metros. 

Mora em casa própria: variável dicotômica sim/não 

Quantidade de cômodos em sua casa: variável categórica, correspondendo ao número 

de cômodos existentes na casa 

Contato com as águas: variável dicotômica sim/não 

Motivo de contato com as águas: tomar banho ou nadar: variável dicotômica sim/não 

Motivo de contato com as águas: lavar roupa: variável dicotômica sim/não 

Motivo de contato com as águas: regar horta, lavoura, ou retirar areia: variável 

dicotômica sim/não 

Motivo de contato com as águas: buscar água/lavar vasilhas: variável dicotômica 

sim/não 

Motivo de contato com as águas: lavar carro: variável dicotômica sim/não 

Motivo de contato com as águas: pescar ou atravessar o córrego: variável dicotômica 

sim/não. 

 

5.9 Construção dos mapas de risco com os dados georreferenciados 

 Para a localização espacial do domicílio de cada participante do estudo, as 

coordenadas foram capturadas no Sistema de Projeção Geográfica (LatLong), Sistema 

de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000). Os dados foram transferidos 

do GPS para o computador em formato gtm através do software GPS TrackMaker 

PRO (Versão 13.9). Utilizou-se nas construções dos mapas a base cartográfica do município 

(Carta Urbana Digital do IBGE) disponível em meio digital (DRUCK, et al, 2004). Os 

resultados foram extraídos sob a forma de mapas temáticos através do Software QGIS 

2.18.16. 
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Figura 10 - Localização espacial do domicílio com o uso do GPS em zona rural do município de 

Malhador/Sergipe. 

Fonte: Próprio autor. 

 

5. 10 Análise estatística dos dados descritivos 

Para se verificar a força de associação entre as variáveis dependentes e independentes 

foram utilizados os recursos dos estudos analíticos empregando-se as técnicas de análises de 

regressão. Esta permitiu esclarecer a associação entre exposição (causa) e seu efeito 

específico (doença) numa segunda fase no processo de obtenção dos dados que comporão o 

estudo descritivo. 

Para as análises estatísticas foram utilizados: o Teste de Qui-Quadrado de Igualdade 

e a Razão de Chance, visto que em estudos transversais com desfechos binários, a associação 

entre exposição e o desfecho é estimada pela Razão de Chance  (COUTINHO et al., 2008). 

O nível de significância foi estabelecido em 5% (p < 0,05) e o intervalo de confiança foi de 

95%. O banco de dados foi construído no programa Microsoft Excel (Windows 2007). Todas 

as análises estatísticas foram realizadas no programa BioEstat (Versão 5.0). 

 O Teste Qui-Quadrado de Igualdade é um dos testes não-paramétricos mais 

utilizados em pesquisas biológicas, destinando-se a comprovar se as variáveis independentes 

de uma amostra interferem nos resultados da variável dependente. Os escores devem ser 

mensurados a nível nominal ou ordinal.  

 

5.11 Análise dos dados espaciais 

 Quanto aos dados espaciais, para filtrar a variabilidade de um conjunto de dados e 

assim reter as características essenciais dos locais, foi utilizado o método não paramétrico 
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de Kernel de intensidade (Kernel Quártico), com grade regular composta por 150 x 150 

células. O método de Kernel promove o alisamento ou suavização estatística, o qual permite 

estimar a quantidade de eventos (pontos) por unidade de área em cada célula de uma grade 

regular que recobre a região estudada. 

Através do alisamento ou suavização estatística esta técnica gerou uma superfície de 

densidade para a detecção visual de “áreas quentes” ou hot spots, entendidas como uma 

concentração de eventos que indica de alguma forma a aglomeração em uma distribuição 

espacial.  

 

5.12 Considerações Éticas 

       O projeto de pesquisa foi submetido, apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de 

Sergipe – UFS nº CAAE - 82067517.3.0000.5546 (Anexo I), número do parecer: 2.535.179. 

Todos os participantes foram esclarecidos quanto ao objetivo de estudo, a participação 

voluntária e a garantia ao anonimato e assinaram o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido – TCLE (Apêndice II). O projeto está de acordo com os princípios éticos de 

maleficência, beneficência, justiça e autonomia, contidos na Resolução No 466, de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Após o término da pesquisa, foram entregues os resultados dos exames 

parasitológicos à população amostrada (todos os indivíduos cadastrados que entregaram 

amostras de fezes e urina). Foi oferecido tratamento a todos os indivíduos positivos para 

esquistossomose mansoni. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Características da população em estudo no ano de 2018 

 

A partir dos dados (gênero e idade) obtidos durante o cadastramento dos participantes 

na pesquisa foi traçado um perfil epidemiológico da população em estudo.  

 No estudo foram realizados 616 exames, 308 através de amostras de fezes (método 

Kato-Katz) e 308 amostras de urina (método POC-CCA) para o diagnóstico de Schistosoma 

mansoni em indivíduos de 6 a 16 anos de idade residentes no município de Malhador/SE, 

em março de 2018. Desses, 73 casos (24%) foram identificados positivos para a 

esquistossomose mansoni através o método KK e 100 casos (32%) com o POC-CCA. A 

média geométrica foi de 22,55 ovos por grama de fezes (opg). 

Em relação ao gênero dos participantes da pesquisa e a positividade para S. mansoni, 

com o método KK, não se observaram diferenças significativas entre as categorias. Dos 

indivíduos positivos para S. mansoni, 26,4% eram do gênero masculino 20,8% do gênero 

feminino. Com base no Teste Qui-Quadrado de Igualdade (x²), o valor de p para essa variável 

foi igual a 0,2473. Em relação ao sexo dos sujeitos infectados, a análise dos casos com 

método POC-CCA revelou que 37,7% dos casos eram homens e 26,8 % dos sujeitos 

acometidos eram mulheres e o valor de p foi igual a 0,041 (Tabela 04). 

Com a frequência dos casos de esquistossomose mansoni por faixa etária observou-

se que em ambos os métodos, as crianças entre 6 e 10 anos foram menos acometidas, 17,6% 

para o método KK e 24,5% para o POC-CCA. Os indivíduos com maiores idades (11 - 16 

anos) foram os mais atingidos pela esquistossomose mansoni 42,7% para o KK e 57,3% para 

POC-CCA. O teste de aderência (X2 = 81,052) mostrou diferença significativa na 

distribuição dos casos em relação à faixa etária (p<0,0001). Os indivíduos apresentaram em 

média 9,5 anos e o desvio padrão para esta variável foi de 2,2 anos (Tabela 04). 
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Tabela 04. Distribuição da população segundo gênero e faixa etária em relação à positividade por S. 

mansoni com o método Kato-Katz e POC-CCA no município de Malhador/Sergipe, 2018. 

  MÉTODO 

  KATO-KATZ  POC-CCA 

  POSITIVO NEGATIVO   POSITIVO NEGATIVO  
Variáveis % n % n p²  % n % n p² 

Gênero Masculino 26,4 42 73,6 117 0,247  37,7 60 62,3 99 0,041 

 Feminino 20,8 31 79,2 118   26,8 40 73,2 109  
Faixa 

etária 
De 6 até 10 anos 17,6 41 82,4 192 0,0001 

 
24,5 57 75,5 176 0,0001 

 De 11 até 16 anos 42,7 32 57,3 43   57,3 43 42,7 32  
x² de igualdade: p < 0,05. 

 

A tabela 05 mostra a classificação dos participantes do estudo entre os graus de 

infecção por S. mansoni segundo a carga parasitária avaliada pelo cálculo de ovos por grama 

de fezes através do método Kato-Katz. 

Durante a análise da intensidade da infecção observou-se que a maior parte dos 

indivíduos (65,8%) apresentou infecção leve, a infecção moderada esteve presente em 24,7% 

da população estudada e apenas 9,6% dos casos apresentou infecção grave. O teste de 

aderência (X2 = 37,014) para esta variável confirma a diferença de classificação dos casos 

entre os graus de infecção com alta significância estatística (p<0,001). 

 

Tabela 05 - Frequência de casos de esquistossomose mansoni por intensidade da infecção, 

Malhador/Sergipe, 2018. 

Intensidade da Infecção (OPG) N % 

 Leve (< 99) 48 65,8 

 Moderada (100-400) 18 24,7 

 Alta (> 400) 7 9,6 

 Total  73 100 

X2 = 37,014; df: 2; p<0,001 

 

6.2 Estudo dos fatores de risco associados à infecção pelo S. mansoni 

através dos métodos Kato-Katz e Antígeno Catódico Circulante 

 

A maioria dos participantes da pesquisa positivos para esquistossomose mansoni 

residem em área rural. Para o método KK, entre os indivíduos positivos para S. mansoni, 

apenas 4,2% são de área urbana e 29,7% de área rural. Para o POC-CCA, apenas 9,7% são 

de área urbana e 60,6% de área rural. (Tabela 06). Ao realizar a análise estatística através do 

Teste de Qui-quadrado de Igualdade (x²), constatou-se que houve diferença significativa 

entre as variáveis (p< 0,0001).  
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Em relação à distribuição dos casos positivos para S. mansoni entre as três escolas, 

em ambos os métodos, se constataram diferenças significativas entre as categorias. Para KK, 

os indivíduos positivos para S. mansoni que participaram da pesquisa, 8% eram da escola 

Pacheco (urbana), 8,6% da escola Luiz Braile (rural) e 54,4% da escola Barrocão (rural). 

Com base no Teste Qui-Quadrado de Igualdade (x²), o valor de p para essa variável foi igual 

a 0,0001. A análise dos casos com método POC-CCA revelou que 12% eram da escola 

Pacheco (urbana), 21,9% da escola Luiz Braile (rural) e 63,1% da escola Barrocão (rural) e 

o valor de p foi igual a 0,0001. (Tabela 06). 

 

 

A fim de elucidar a discrepância de positividade por S. mansoni entre as escolas as 

variáveis foram analisadas no Teste Qui-quadrado de igualdade. A faixa etária (p = 0,010), 

área de moradia (p = 0,0001), morar em casa própria (p = 0,007), tipo de abastecimento de 

água (p = 0,002), destino do lixo (p = 0,044), poço artesiano (p = 0,499), pisar na água ao 

sair de casa no inverno (p = 0,002) e ter contato com água (p = 0,008) influenciaram 

significativamente quando através do método KK. Não foi constatada diferenças 

significativas nas seguintes variáveis: possuir instalações próprias para o destino dos dejetos 

no domicílio (p = 0,090), destino do esgoto do domicílio (p = 0,240), destino das fezes e 

urinas do domicílio (p = 0,847), acumular água no quintal de casa no verão (p = 0,199) ou 

inverno (p = 0,070), pisar na água ao sair de casa no verão (p = 0,172) e a distância da 

residência a coleções hídricas (p = 0,111). 

Ao passo que no método POC-CCA, as variáveis que influenciaram 

significativamente na diferença de positividade para esquistossomose mansoni entre as 

escolas foram: faixa etária (p = 0,0001), área de moradia (p = 0,0001), morar em casa própria 

Tabela 06. Distribuição da área de moradia e das escolas em relação à positividade por S. 

Mansoni, com o método Kato-Katz e POC-CCA no município de Malhador/Sergipe, 2018. 

  MÉTODO 

  KATO-KATZ  POC-CCA 

  POSITIVO NEGATIVO   POSITIVO NEGATIVO  

Variável  % n % n p  % n % n p 

Área Urbana 4,2 3 95,8 69 0,0001  9,7 7 90,3 65 0,0001 

 Rural 29,7 70 70,3 166   39,4 93 60,6 143  

Escola Pacheco 8 8 92 92 0,0001  12 12 88 88 0,0001 

 Luiz braile 8,6 9 91,4 96   21,9 23 78,1 82  

 Barrocão 54,4 56 45,6 47   63,1 65 36,9 38  

x² de igualdade: p < 0,05          
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(p = 0,001), possuir instalações próprias para o destino dos dejetos no domicílio (p = 0,030), 

destino do esgoto do domicílio (p = 0,029), destino do lixo (p = 0,003), acumular água no 

quintal de casa no inverno (p = 0,029), pisar na água ao sair de casa no verão (p = 0,017), 

pisar na água ao sair de casa no inverno (p = 0,0001) e ter contato com água (p = 0,027). 

Ainda com base no Teste Qui-quadrado de igualdade, o valor de p não foi significativo para 

as variáveis: tipo de abastecimento de água (p = 0,063), destino das fezes e urinas do 

domicílio (p = 0,633), poço artesiano (p = 0,503), acumular água no quintal de casa no verão 

(p = 0,333) e a distância da residência a coleções hídricas (p = 0,060). 

Ao relacionar o nível de escolaridade do chefe da família com a positividade para S. 

mansoni não foram identificadas diferenças significativas entre as categorias desta variável 

no KK (p = 0,1258) e no POC-CCA (p = 0,0580).  Ao se analisar o método KK, os 

considerados analfabetos representam 40%, entretanto, o maior percentual de indivíduos 

positivos encontra-se entre aqueles que apresentam de 1 a 4 anos de estudos com 40,4%. 

Chefe de família com 5 a 8 anos de estudos representam 28,3% e 9 a 11 anos de estudos 

25%. No método POC-CCA, os analfabetos representam o maior percentual de indivíduos 

positivos (60%) seguidos daqueles que apresentam de 1 a 4 anos de estudos com 48,08%, de 

5 a 8 anos de estudos (39,6%) e 9 a 11 anos de estudos (33,3%). Nos dois métodos, esse 

percentual diminui progressivamente conforme aumenta a quantidade de anos de estudo do 

chefe da família (Tabela 07). 

No tocante renda familiar (total de salários mínimos) por domicílio dos participantes 

da pesquisa e a positividade para S. mansoni, constataram-se diferenças significativas entre 

as categorias. De acordo com a tabela 07, para o KK, 60% dos indivíduos positivos não 

possuem renda, enquanto que 29,3% recebem até um salário mínimo e 22,2% de um até dois 

salários mínimos. Com base no Teste Qui-quadrado de igualdade, o valor de p para essa 

variável foi significativo (p = 0,038). Para o POC-CCA, 73,3% dos indivíduos positivos não 

possuem renda, enquanto que 36,4% recebem até um salário mínimo e 33,33% de um até 

dois salários mínimos. Com base no Teste Qui-quadrado de igualdade, o valor de p também 

foi significativo para essa variável (p = 0,0201). 
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Tabela 07. Distribuição da população segundo escolaridade do chefe da família e renda familiar em relação 

à positividade por S. mansoni com o método Kato-Katz e POC-CCA, no município de Malhador/Sergipe, 

2018. 

  MÉTODO 

  KATO-KATZ  POC-CCA 

  POSITIVO NEGATIVO   POSITIVO NEGATIVO  

Variáveis  % n % n p  % n % n p 

Escolaridade 

do chefe da 

família 

Analfabeto 

40 2 60 3 0,1258  60 3 40 2 0,058 
 De 1 a 4 40,4 21 59,6 31   48,1 25 51,9 27  
 De 5 a 8 28,3 15 71,7 38   39,6 21 60,4 32  
 De 9 a 11 25 3 75 9   33,3 4 66,7 8  
 De 12 ou mais 0 0 100 10   0 0 100 10  

Renda 

familiar 
Sem renda 

60 9 40 6 0,038  73,3 11 26,7 4 0,0201 
 Até 01 SM 29,3 29 70,7 70   36,4 36 63,6 63  
 De 01 a 2 SM 22,2 4 77,8 14   33,3 6 66,7 12  

x² de igualdade: p < 0,05; SM: Salário Mínimo 

 

Dentro do contexto do saneamento básico, algumas variáveis foram estudadas a 

destacar: tipo de abastecimento de água, tratamento da água no domicílio para o consumo, 

destino do esgoto, destino das fezes/urina no domicílio e destino do lixo (Tabela 08). 

Para o método KK, foi analisado também o tipo de abastecimento de água para 

consumo no domicílio, destacando-se entre os sujeitos positivos que 78,6% coletam água 

direto no rio, seguidos de poço artesiano (38,8%), outros (42,9%) e água encanada (12,9%). 

Quanto ao outro método, 78,6% coletam água direto no rio, seguidos de poço artesiano 

(53,1%), outros (42,9%) e água encanada (21%). Com base no Teste Qui-quadrado, ambos 

os métodos, o valor de p para essa variável foi p= 0,0001. 

Ao avaliar o tratamento da água para consumo e a positividade para o S. mansoni, os 

indivíduos que realizam algum tipo de tratamento com a água, como: filtração, fervura, 

cloração e outros, apresentam 32,7% e 40,8% para o S. mansoni no método KK e POC-CCA, 

respectivamente. Os indivíduos que utilizam a água sem tratamento apresentam o percentual 

de positividade de 30,1% para o método KK e 39,8% para o POC-CCA. A análise estatística 

pelo Teste de Qui-quadrado de Igualdade (x²) não mostrou diferenças significativas em 

ambos os métodos (p = 0,761 para KK e p = 0,905 para POC-CCA). 

A variável destino do esgoto também foi avaliada dentro do contexto do saneamento 

básico. Ao relacionar a positividade da infecção pelo S. mansoni com esta variável, destacou-

se, dentre os indivíduos que foram positivos para tal infecção, nenhum referiu o destino do 
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esgoto pela rede geral, para os dois métodos. Ao passo que o percentual de positividade 

dentre os que referiram o destino do esgoto como fossa foi 28,3% e a céu aberto 34,6%, para 

o método KK. Ao analisar pelo POC-CCA os que referiram destinar seu esgoto para fossa 

apresentaram 39,1% e a céu aberto 43,2% de positividade. Apesar desta variação entre os 

percentuais de positividade relacionados, a aplicação do Teste de x² não revelou diferença 

estatística significativa em ambos os métodos. KK, p = 0,2362 e POC-CCA p = 0,1581. 

Para o método KK, quanto a variável destino das fezes e urina no domicílio, o 

percentual de positividade foi menor nas residências que possuem sistema de esgoto (28,6%) 

e fossa séptica (25,9%). Enquanto que os domicílios que destinam seus dejetos em rio 

(100%) e em terreno baldio (70%) apresentaram uma maior positividade para 

esquistossomose mansoni. A análise estatística do Teste Qui-quadrado demostra 

significância (p = 0,0004). Ao analisar o método POC-CCA, o sistema de esgoto (42,9%) e 

fossa séptica (36,6%) possuem menos positivos para S. mansoni. Os domicílios que destinam 

seus dejetos em rio apresentam 50% para a doença, enquanto aqueles que jogam terreno 

baldio 70%. Com base no Teste Qui-quadrado, o valor de p para essa variável foi p = 0,208 

cujo não demostra significância entre as variáveis, tabela 8. 

Para variável, destino do lixo, com o método KK, foi observado que o maior 

percentual de positividade para S. mansoni foram em residências que queimam o lixo 

(53,6%) em relação as que possuem serviços de coleta pública (25%). A análise estatística 

pelo Teste de Qui-quadrado de Igualdade (x²) mostrou diferenças significativas (p = 0,0037). 

Do mesmo modo, o percentual foi demostrado para POC-CCA, onde residências que 

queimam o lixo (67,9%) tem percentual maior do que aquelas que possuem serviços de 

coleta pública (32,7%).  A análise estatística pelo Teste de Qui-quadrado de Igualdade (x²) 

mostrou diferenças significativas (p = 0.0008), tabela 8. 
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Tabela 8. Distribuição da população segundo abastecimento de água, tratamento da água para consumo, 

destino do esgoto, destino das fezes/urina e destino do lixo no domicílio em relação à positividade por 

S. mansoni com o método Kato-Katz e POC-CCA, no município de Malhador/Sergipe, 2018. 

  MÉTODO 

  KATO-KATZ POC-CCA 

  POSITIVO NEGATIVO   POSITIVO NEGATIVO  
Variáveis  % n % n p  % n % n p 

Abastecime

nto de água 

Pública 

(encanada) 
12,9 8 87,1 54 0,0001  21 13 79 49 0,0001 

 Poço 

artesiano 
38,8 19 61,2 30   53,1 26 46,9 23  

 Coleta direta 

no rio 
78,6 11 21,4 3   78,6 11 21,4 3  

 Outros 42,9 3 57,1 4   42,9 3 57,1 4  

Tratamento 

da água 

Com 

tratamento 
32,7 16 67,3 33 0,761  40,8 20 59,2 29 0,905 

 Sem 

tratamento 
30,1 25 69,9 58   39,8 33 60,2 50  

Destino do 

esgoto 

Rede geral 

de esgoto 
0 0 100 5 0,2362  0 0 100 5 0,1581 

 Fossa 28,3 13 71,7 33   39,1 18 60,9 28  

 A céu aberto 34,6 28 65,4 53   43,2 35 56,8 46  

Destino das 

fezes/urina 

Sistema de 

esgoto 
28,6 2 71,4 5 0,0004  42,9 3 57,1 4 0,208 

 Fossa séptica 25,9 29 74,1 83   36,6 41 63,4 71  

 Jogado no 

rio 
100 2 0 0   50 1 50 1  

 
Jogado em 

terreno 

baldio 

70 7 30 3   70 7 30 3  

 Outros 100 1 0 0   100 1 0 0  

Destino do 

lixo 

Coleta 

publica 
25 26 75 78 0,0037  32,7 34 67,3 70 0,0008 

 Queimado 53,6 15 46,4 13   67,9 19 32,1 9  

x² de igualdade: p < 0,05 

 

 Ao avaliar o contato com as águas e a positividade para o S. mansoni, os valores 

percentuais para esta variável foram significativos (p < 0,0001). Aqueles indivíduos que não 

tiveram contato com a água, representam apenas 10% de positividade para o S. mansoni no 

método KK e 16,7% no método POC-CCA. Para aqueles que possuem contato com a água 

ao observar o grau de contato dos indivíduos, 44,9% para KK e 59,2% para POC-CCA 

possuem grau 1 (menos intenso). Ao passo daqueles que possuem grau 2 (mais intenso) 

prevalecem com maiores positividades em ambos os métodos, 56,2% para KK e 60,9% para 

POC-CCA (Tabela 09). 
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Na tabela 10 constam os valores percentuais de positividade para a infecção pelo S. 

mansoni através do método KK de acordo com algumas variáveis epidemiológicas 

dicotômicas analisadas por meio do teste x² e da Razão de Chance com os Intervalos de 

Confiança (IC) de 95%.  

A variável gênero quando relacionada a presença da esquistossomose mansoni 

demostra que o gênero masculino apresenta 26,4% enquanto o feminino 20,8%. Não sendo 

observado diferença significativa desta variável pelo teste x², com p = 0,247. No entanto, 

homens possuem 1,2 vezes chances em ter a doença que mulheres (Odds = 1.270). 

Entre os indivíduos positivos para S. mansoni, apenas 4,5% residem em área urbana 

e 29,7% de área rural. Ao realizar a análise estatística através do Teste de Qui-quadrado de 

Igualdade (x²), constatou-se que houve diferença significativa entre as variáveis (p< 0,0001). 

Indivíduos que residem em área rural tem 6,6 vezes mais de chances em adquirir a 

esquistossomose mansoni que aqueles de área urbana (Odds = 6.624). 

Foi analisada a relação entre morar em casa própria e a positividade pelo S. mansoni. 

Dos indivíduos que possuem as suas próprias casas, 32,2 % foram positivos para a doença, 

enquanto que os indivíduos que não residem em casa própria apresentaram um menor 

percentual (23,5%). A análise estatística desta variável pelo x² não mostrou diferença 

significativa, com p = 0,4725. Aqueles que moram em casa própria tem 1,3 vezes mais 

chances em possuir a parasitose do que os não moram em casa própria. (Odds = 1.367). 

Ao relacionar a positividade para o S. mansoni com a presença ou não de poço 

artesiano no domicílio, destacou-se que 37,5% dos indivíduos positivos afirmaram a 

presença de poço em seu domicílio, enquanto que 26,3% não possuíam, não sendo observado 

diferença significativa desta variável pelo teste x², com p = 0,170. Indivíduos que possuem 

poço artesiano em sua residência tem 1,4 vezes mais de chances em apresentar 

esquistossomose mansoni que aqueles que não possuem (Odds = 1.425). 

Tabela 09. Distribuição do grau de contato com as águas em relação à positividade por S. Mansoni, 

com o método Kato-Katz e POC-CCA no município de Malhador/Sergipe, 2018. 

  MÉTODO 

  KATO-KATZ  POC-CCA 

  POSITIVO NEGATIVO   POSITIVO NEGATIVO  

Variáveis  % n % n p  % n % n p 

Contato com 

água Sem contato 10 6 90 54 0,0001  16,7 10 83,3 50 0,0001 

 Grau 1 44,9 22 55,1 27   59,2 29 40,8 20  

 Grau 2 56,5 13 43,5 10   60,9 14 39,1 9  

x² de igualdade: p < 0,05          
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Foram analisadas ainda variáveis comportamentais-ambientais a destacar: acumula 

água no quintal no período do verão, acumula água no quintal no período do inverno, pisa 

na água ao sair de casa no verão e pisa na água ao sair de casa no inverno. 

Relacionando a variável acumula água no quintal no período do verão com a 

positividade da infecção pelo S. mansoni, não foi constatado diferenças significativas entre 

as variáveis (p = 0,311). Entre os que afirmaram acumular água no quintal no período do 

verão, o percentual de positivos para infecção pelo S. mansoni foi 37,8%, enquanto que entre 

aqueles que disseram não acumular água, o percentual de positivos foi de 28,7%. Indivíduos 

que acumulam água no verão tem 1,3 vezes mais chances em possuir a doença do que aqueles 

que não acumulam (Odds = 1.317). 

Além disso, foi analisada ainda a variável acumula água no quintal no período do 

inverno com a positividade para a infecção pelo S. mansoni, 43,8% dos indivíduos que 

referiram acumular água no quintal nesse período. Entre os que não acumulam água na 

referida estação climática 24,1 % foram positivos. A análise estatística pelo Teste x² revelou 

diferenças significativas, com p = 0,019. Indivíduos que acumulam água no inverno tem 1,8 

vezes mais chances em possuir a doença do que aqueles que não acumulam (Odds = 1.816). 

A variável pisa na água ao sair de casa no verão foi relacionada também com a 

positividade da infecção pelo S. mansoni, apresentando diferenças significativas pelo Teste 

x² (p = 0,001). Dos indivíduos que referiram pisar na água ao sair de casa no verão, o 

percentual de positivos foi de 55,2%, enquanto que a positividade para infecção pelo S. 

mansoni esteve presente em 24,3% para os indivíduos que negaram tal comportamento. 

Aqueles que pisam na água ao sair de casa no verão tem 2,2 vezes mais chances em possuir 

a parasitose do que os não pisam (Odds = 2.273). 

Ainda dentro desse contexto, ao analisar a relação entre pisa na água ao sair de casa 

no inverno com a positividade para infecção pelo S. mansoni, observou-se 45,5% dos 

indivíduos que afirmaram tal prática foram positivos para a infecção pelo S. mansoni, 

enquanto que a positividade desta infecção esteve presente em apenas 10,9% para os 

indivíduos que negaram pisar na água ao sair de casa no inverno, com significância pelo 

Teste x² (p = 0,0001). Aqueles que pisam na água ao sair de casa no inverno tem 4,1 vezes 

mais chances em possuir a parasitose do que os não pisam (Odds = 4.167). 

Foi analisada a distância da residência dos indivíduos a coleções hídricas em relação 

a positividade pelo S. mansoni. Dos indivíduos entrevistados cuja a distância é mais próxima, 

até 100 metros, 54,5% foram positivos para tal infecção, enquanto que apenas 21,9% 

positivos referiram residir mais distante (mais que 100 metros) das coleções hídricas. A 
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análise estatística desta variável pelo x² mostrou diferenças significativas, com p = 0,0001. 

Indivíduos que residem mais próximos a coleções hídricas tem 2,4 vezes mais chances em 

possuir a doença do que aqueles que moram mais distantes (Odds = 2.494). 

Analisou-se ainda a variável dicotômica contato com águas, apresentando diferenças 

significativas pelo teste x².  Nesse estudo, 47,9% dos indivíduos positivos tinham contato 

com águas, e apenas 11,5% também positivos não possuíam o contato (p = 0,0001). Os 

indivíduos que possuem contato com águas tem 4,1 vezes mais chances em possuir a doença 

do que aqueles que não possuem (Odds = 4.173). 

Diferentemente dos resultados apresentados pelas variáveis acima expostas, a análise 

estatística: idade (Odds = 0.412), possuir instalações próprias para o destino dos dejetos 

(Odds = 0.419) e ter acesso a energia elétrica em sua residência (Odds = 0.620) pela Razão 

de Chance, não mostraram diferenças estatísticas significativas. E morar em local com rua 

asfaltada (Odds = 1) não difere significativamente.  
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Na tabela 11 constam as variáveis dicotômicas com os respectivos valores de 

positividade para a infecção com S. mansoni através do método POC-CCA analisadas por 

meio do teste X² e da Razão de Chance com os Intervalos de Confiança (IC) de 95%. 

Emprega-se a regressão logística uni variada. 

A variável gênero quando relacionada a presença da esquistossomose mansoni 

demostra que o gênero masculino apresenta 37,7% enquanto o feminino 26,8%. Houve 

Tabela 10. Distribuição da positividade para Schistosoma mansoni de acordo com os fatores de risco 

associados para o método Kato-Katz. Malhador/Sergipe, 2018. 
  KATO-KATZ   

  POSITIVO NEGATIVO    

Variáveis  % n % n p Odds IC 95% 

Gênero Masc. 26,4 42 73,6 117  1.270 0.845 - 1.907 
 Fem. 20,8 31 79,2 118    

Área de moradia Urbana 4,5 3 95,5 64  6.624 2.154 - 20.369 
 Rural 29,7 70 70,3 166    

Mora em casa própria Sim 32,2 37 67,8 78 0,472 1.367 0.558 - 3.354 
 Não 23,5 4 76,5 13    

Poço artesiano Sim 37,5 21 62,5 35 0,170 1.425 0.859 - 2.363 

 Não 26,3 20 73,7 56    

Acúmulo de água no 

quintal de casa 

(verão) 

Sim 37,8 14 62,2 23 0,311 1.317 0.782 - 2.219 

 Não 28,7 27 71,3 67    

Acúmulo de água no 

quintal de casa 

(inverno) 

Sim 43,8 21 56,2 27 0,019 1.816 1.103 - 2.990 

 Não 24,1 20 75,9 63    

Pisa na água ao sair 

de casa (verão) 
Sim 55,2 16 44,8 13 0,001 2.273 1.416 - 3.649 

 Não 24,3 25 75,7 78    

Pisa na água ao sair 

de casa (inverno) 
Sim 45,5 35 54,5 42 0,0001 4.167 1.884 - 9.217 

 Não 10,9 6 89,1 49    

Distância da sua 

residência a coleções 

hídricas 

Até 100 m 54,5 18 45,5 15 0,0001 2.494 1.528 - 4.069 

 Maior que 

100 m 
21,9 21 78,1 75    

Contato com água Sim 47,9 34 52,1 37 0,0001 4.173 1.995 - 8.729 
 Não 11,5 7 88,5 54    

x² de igualdade: p < 0,05; Odds: Razão de Chance. IC: Intervalo de Confiança. M: Metros. Gênero 

Masc. (Masculino) e Fem. (Feminino). 
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diferença significativa desta variável pelo teste x², com p = 0,041. Homens possuem 1,4 

vezes chances em ter a doença que mulheres (Odds = 1.406). 

Entre os indivíduos positivos para S. mansoni, apenas 10,4% residem em área urbana 

e 39,4% de área rural. Ao realizar a análise estatística através do Teste de Qui-quadrado de 

Igualdade (x²), constatou-se que houve diferença significativa entre as variáveis (p< 0,0001). 

Indivíduos que residem em área rural tem 3,7 vezes mais de chances em adquirir a 

esquistossomose mansoni que aqueles de área urbana (Odds = 3.772). 

Foi analisada a relação entre morar em casa própria e a positividade pelo S. mansoni. 

Dos indivíduos que possuem as suas próprias casas, 42,6 % foram positivos para a doença, 

enquanto que os indivíduos não residem em casa própria, 23,5% foram positivos. A análise 

estatística desta variável pelo x² não mostrou diferença significativa, com p = 0,134. (Odds 

= 1.811). 

Ao relacionar a positividade para o S. mansoni com a presença ou não de poço 

artesiano no domicílio, destacou-se que 46,4% dos indivíduos positivos afirmaram a 

presença de poço em seu domicílio, enquanto que 35,5% não possuíam, não sendo observado 

diferença significativa desta variável pelo teste x², com p = 0,207. (Odds = 1.307). 

Foram analisadas ainda variáveis comportamentais-ambientais a destacar: acumula 

água no quintal no período do verão, acumula água no quintal no período do inverno, pisa 

na água ao sair de casa no verão e pisa na água ao sair de casa no inverno. 

Relacionando a variável acumula água no quintal no período do verão com a 

positividade da infecção pelo S. mansoni, não foi constatado diferenças significativas entre 

as variáveis (p = 0,422). Entre os que afirmaram acumular água no quintal no período do 

verão, o percentual de positivos para infecção pelo S. mansoni foi 45,9%, enquanto que entre 

aqueles que disseram não acumular água, o percentual de positivos foi de 38,3%. Indivíduos 

que acumulam água no verão tem 1,2 vezes mais chances em possuir a doença do que aqueles 

que não acumulam (Odds = 1.200). 

Além disso, foi analisada ainda a variável acumula água no quintal no período do 

inverno com a positividade para a infecção pelo S. mansoni, sendo constatado que 45,8% 

dos indivíduos que referiram acumular água no quintal no período do inverno foram 

positivos para tal infecção. Entre os que não acumulam água na referida estação climática 

36,1 % foram positivos. A análise estatística pelo Teste x² não revelou diferenças 

significativas, com p = 0,275. Indivíduos que acumulam água no inverno tem 1,2 vezes mais 

chances em possuir a doença do que aqueles que não acumulam (Odds = 1.286). 
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A variável pisa na água ao sair de casa no verão foi relacionada também com a 

positividade da infecção pelo S. mansoni, apresentando diferenças significativas pelo Teste 

x² (p = 0,002). Dos indivíduos que referiram pisar na água ao sair de casa no verão, o 

percentual de positivos foi de 65,5%, enquanto que a positividade para infecção pelo S. 

mansoni esteve presente em 33% para os indivíduos que negaram tal comportamento. 

Aqueles que pisam na água ao sair de casa no verão tem 1,9 vezes mais chances em possuir 

a parasitose do que os não pisam (Odds = 1.985). 

Ainda dentro desse contexto, ao analisar a relação entre pisa na água ao sair de casa 

no inverno com a positividade para infecção pelo S. mansoni, observou-se 53,2% dos 

indivíduos que afirmaram tal prática foram positivos para a infecção pelo S. mansoni, 

enquanto que a positividade desta infecção esteve presente em apenas 21,8% para os 

indivíduos que negaram pisar na água ao sair de casa no inverno, com significância pelo 

Teste x² (p = 0,0001). Aqueles que pisam na água ao sair de casa no inverno tem 2,4 vezes 

mais chances em possuir a parasitose do que os não pisam (Odds = 2.440). 

Foi analisada a distância da residência dos indivíduos a coleções hídricas em relação 

a positividade pelo S. mansoni. Dos indivíduos entrevistados cuja a distância é mais próxima, 

até 100 metros, 57,6% foram positivos para tal infecção, enquanto que 33,3% positivos 

referiram residir mais distante (mais que 100 metros) das coleções hídricas. A análise 

estatística desta variável pelo x² mostrou diferenças significativas, com p = 0,014. Indivíduos 

que residem mais próximos a coleções hídricas tem 1,7 vezes mais chances em possuir a 

doença do que aqueles que moram mais distantes (Odds = 1.727). 

Nesse estudo, 60,6% dos indivíduos positivos tinham contato com águas, e 16,4% 

também positivos não possuíam o contato (p = 0,0001). Os indivíduos que possuem contato 

com águas tem 3,6 vezes mais chances em possuir a doença do que aqueles que não possuem 

(Odds = 3.694). 

Diferentemente dos resultados apresentados pelas variáveis acima expostas, a análise 

estatística: idade (Odds = 0.427), possuir instalações próprias para o destino dos dejetos 

(Odds = 0.606), morar em local com rua asfaltada (Odds = 0.729) e ter acesso a energia 

elétrica em sua residência (Odds = 0.388) pela Razão de Chance, não mostraram diferenças 

estatísticas significativas.  
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Tabela 11. Distribuição da positividade para Schistosoma mansoni de acordo com os fatores de risco 

associados para o método POC-CCA. Malhador/Sergipe, 2018. 
  POC-CCA   

  POSITIVO NEGATIVO    

Variáveis  % n % n x² RP CI 95% 

Gênero Masc. 37,7 60 62,3 99  1.406 1.009 - 1.959 
 Fem. 26,8 40 73,2 109    

Área de moradia Urbana 10,4 7 89,6 60  3.772 1.838 - 7.739 
 Rural 39,4 93 60,6 143    

Mora em casa própria Sim 42,6 49 57,4 66 0,134 1.811 0.749 - 4.378 
 Não 23,5 4 76,5 13    

Poço artesiano Sim 46,4 26 53,6 30 0,207 1.307 0.864 - 1.976 

 Não 35,5 27 64,5 49    

Acúmulo de água no 

quintal de casa (verão) 
Sim 45,9 17 54,1 20 0,422 1.200 0.778 - 1.851 

 Não 38,3 36 61,7 58    

Acúmulo de água no 

quintal de casa 

(inverno) 

Sim 45,8 22 54,2 26 0,275 1.286 0.833 - 1.930 

 Não 36,1 30 63,9 53    

Pisa na água ao sair de 

casa (verão) 
Sim 65,5 19 34,5 10 0,002 1.985 1.356 - 2.906 

 Não 33 34 67 69    

Pisa na água ao sair de 

casa (inverno) 
Sim 53,2 41 46,8 36 0,0001 2.440 1.419 - 4.197 

 Não 21,8 12 78,2 43    

Distância da sua 

residência a coleções 

hídricas 

Até 100 m 57,6 19 42,4 14 0,014 1.727 1.150 - 2.595 

 Maior que 

100 m 
33,3 32 66,7 64    

Contato com água Sim 60,6 43 39,4 28 0,0001 3.694 2.034 - 6.711 
 Não 16,4 10 83,6 51    

x² de igualdade: p < 0,05; RP: Razão de Prevalência. IC: Intervalo de Confiança. M: Metros. Gênero 

Masc. (Masculino) e Fem. (Feminino). 

 

 

6.3 Padrão da distribuição espacial da esquistossomose mansoni no 

município de Malhador/SE, 2018 

 

Foi realizada a distribuição pontual dos domicílios de 285 participantes da pesquisa. 

A exclusão de 7,4% dos indivíduos se deve à dificuldade na localização do endereço, bem 

como as dificuldades de acesso as moradias em locais de ocupações irregulares. 

A partir dessa malha cartográfica, foi possível construir mapas temáticos dos casos e 

não casos da doença pesquisada. A figura 11, representa a visualização da distribuição 
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espacial dos casos negativos e positivos de S. mansoni através do método Kato-Katz em zona 

urbana e rural. 

 

 

Figura 11. Distribuição espacial dos casos negativos e positivos de S. mansoni através do 

método Kato-Katz, zona urbana e rural, Malhador/Sergipe, 2018. 

. 

 

A figura 12, permite-se visualizar a distribuição geográfica via satélite dos casos 

positivos para os métodos KK e POC-CCA, acumulados em março de 2018, em área urbana 

e rural.  

 

Figura 12. Distribuição espacial dos casos positivos de S. mansoni, através do método Kato-

Katz e POC-CCA em zona urbana e rural, Malhador/Sergipe, 2018. 

 

É visível na figura 13, referente a uma área rural, a presença de coleção hídrica 

próximo aos casos positivos para S. mansoni. 

 

 



58 
 

 
 

 

Figura 13. Distribuição espacial dos casos positivos de S. mansoni, através do método Kato-

Katz em zona rural, com presença de coleção hídrica, Malhador/Sergipe, 2018. 

 

 

Na figura 14 está representada a análise espaciais da ocorrência de casos de 

esquistossomose mansoni no município de Malhador/SE, realizada através do estimador de 

Kernel. A partir desta análise, foi gerada uma superfície com valores que demonstram menor 

ou maior intensidade, indo respectivamente das cores mais claras até as mais escuras, de 

áreas com menor quantidade de indivíduos positivos para o S. mansoni até regiões com um 

número maior de infectados. 

As regiões marcadas em azul referem-se às áreas onde a ocorrência de 

esquistossomose mansoni é pouco frequente. Entretanto, há um aumento na concentração de 

casos desta doença proporcionalmente com as variações das cores de verde para amarelo, 

laranja até vermelho. 

 

Figura 14. Mapa da análise de Kernel dos casos positivos de S. mansoni no município de 

Malhador/Sergipe, 2018. 
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7. DISCUSSÃO 

O estudo realizado levantou dados parasitológicos, urinários, socioeconômicos, 

ambientais, sanitários, comportamentais e de geoestatísticas em três áreas no município de 

Malhador/SE. Vários fatores causais estão envolvidos na ocorrência da infecção pelo 

Schistosoma mansoni. No presente estudo, esses dados permitiram conhecer o 

comportamento epidemiológico da infecção pelo parasito na localidade acometida pela 

referida endemia. 

O conceito de risco em epidemiologia tem contribuído para o entendimento da 

associação de variáveis através de bons métodos estatísticos. Segundo Rothman et al., (2011) 

risco é a probabilidade de um evento ocorrer durante um período de tempo especificado. 

Neste estudo procurou-se aplicar o uso do paradigma do risco no município de Malhador/SE, 

o qual pretende contribuir na implantação do modelo conceitual que leva em consideração 

os fatores extrínsecos sobre os indivíduos na dinâmica de transmissão da doença.  

O estudo foi realizado em três escolas de diferentes regiões (rural e urbana) do 

município visto que além de reunir representantes de toda a comunidade, pode servir como 

ponto central para as medidas de controle ao evidenciar comunidades mais afetadas pela 

doença e favorecer ações educativas (BRASIL, 2014). 

No estudo foram realizados 616 exames, 308 através de amostras de fezes e 308 

amostras de urina. Métodos diagnósticos são facilmente aplicáveis com melhor sensibilidade 

para estudos epidemiológicos, com combinação do método KK com o teste POC-CCA o que 

produz melhores resultados (OLIVEIRA, et al., 2018). 

A localidade em estudo, participa do Programa de Controle da Esquistossomose 

mansoni da vigilância epidemiológica, que tem como principais objetivos: prevenir a 

ocorrência de formas graves da doença; reduzir a proporção de exames positivos, por 

localidade, a níveis inferiores a 5% e evitar a dispersão da endemia (BRASIL, 2014). Porém 

o percentual de positividade da infecção no estudo, obtida a partir do método Kato-Katz 

(KK) foi de 24% e 32% para o método Antígeno Catódico Circulante (POC-CCA). Os dados 

mostram que o município de Malhador/SE ficou longe de atingir as metas estabelecidas pelo 

MS, o que denota um grave problema de saúde pública, visto que a intervenção de saúde se 

baseia unicamente em tratar de forma medicamentosa os acometidos pela infecção e não 

levam em consideração o conhecimento dos fatores de risco associados à distribuição. 
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Em 2012, o Ministério da Saúde do Brasil, implantou o Plano Integrado de Ações 

Estratégicas de eliminação da Esquistossomose mansoni como problema de saúde pública, 

cujo principal objetivo é tratar a comunidade residente nas áreas de maior risco, de modo a 

reduzir a transmissão e complicações da doença. Convém ainda ressaltar, segundo Quites et 

al., (2016) que o monitoramento e a avaliação dos serviços ofertados na atenção primária a 

saúde para as atividades de controle da infecção ainda são incipientes, bem como não há 

uma uniformidade nas ações desenvolvidas, nem uma definição de estratégias direcionadas 

ao controle da infecção.  

No que se refere à intensidade da infecção, nesse estudo prevaleceu a intensidade de 

infecção leve. Os dados que corroboram com os resultados citados no estudo de Alemu, et 

al., (2016) que envolveu escolares de uma cidade rural na Etiópia e no qual as prevalências 

foram leve (71,1%) e moderada (28,9%). Nos estudos realizados por Vidal et al., (2011) 

realizados em Jequié, estado da Bahia, e por Rollemberg et al., (2011) no estado de Sergipe, 

a maior parte dos exames realizados apresentou carga parasitária leve.   

Os efeitos provocados por essa infecção podem ocasionar consequências na saúde do 

indivíduo, independentemente de sua intensidade. Formas graves de esquistossomose 

mansoni ainda são prevalentes em áreas de baixa endemicidade e devem ser minuciosamente 

investigadas (MARINHO et al., 2017). Há cada vez mais evidências demonstrando que as 

infecções leves são epidemiologicamente importantes, uma vez que contribuem 

significativamente para manter o ciclo de transmissão (GRENFELL et al., 2012). Casos com 

cargas parasitárias elevadas devem ser controlado de forma permanente, visando atenção 

especial a esses indivíduos para evitar que eles desenvolvam formas graves (BRASIL, 2014). 

A morbidade ocasionada pela doença representa elevados danos à saúde da 

população, à sua qualidade de vida e perdas de natureza econômica. Com o propósito de 

minimizar os efeitos da esquistossomose mansoni nessa população em estudo, foi 

administrado a medicação (Praziquantel) conforme orientações do Ministério da Saúde, 

visto que a principal medida na redução da morbidade da infecção é a identificação e o 

tratamento oportuno dos portadores (BRASIL, 2014). 

Em razão a grande problemática, a OMS estabeleceu diretrizes de controle da 

morbidade a serem alcançadas até 2020, entretanto, Toor et al., em seu estudo (2018) afirma 

que em contextos de baixa prevalência, é provável que os objetivos sejam alcançáveis, mas 

em cenários de moderada a alta prevalência, as metas são menos prováveis, sob a condição 
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da cobertura no tratamento seja aumentada para pelo menos 85% para crianças em idade 

escolar e 40% para adultos. 

Os participantes do sexo masculino foram mais infectados com o S. mansoni do que 

o gênero feminino. Tal fato é semelhante em diversos estudos que envolve a infecção 

(ASSEFA et al., 2013; ALEBIE et al., 2014; CAMARGO et al., 2014; WORKU et al., 2014; 

ROCHA et al., 2016; BAJIRO et al., 2016). A razão para a predominância nesse gênero no 

estudo pode ser atribuída às atividades exercidas pela maioria dos indivíduos do gênero 

masculino, como por exemplo, brincar fora de casa e andar frequentemente descalço, 

enquanto meninas ajudam as mães em atividades domésticas.  

O Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) destina-se a crianças em idade 

escolar de 6 a 15 anos, pois elas podem ser indicadores da prevalência da infecção em certas 

comunidades e refletir a realidade local (BRASIL, 2014), visto que crianças em idade escolar 

estão em maior risco de infecções por helmintos (COULIBALY et al., 2012). 

Em relação à distribuição dos casos de infecção pelo S. mansoni, de acordo com a 

faixa etária os indivíduos entre 11 e 16 anos apresentaram maiores frequências  enquanto 

que os indivíduos, entre 6 e 10 anos, apresentaram menores. Considerando que na região 

estudada a atividade agrícola é importante para economia familiar, os indivíduos nessa faixa 

etária (11 e 16 anos de idade) ajudam nas atividades do campo o que se tornam 

economicamente mais ativos. Segundo Cardim et al., (2011) a doença acomete essa 

população em virtude de características comportamentais dos sujeitos.  

O Nordeste do Brasil representa a pior situação de pobreza no país. Uma em cada 

quatro pessoas nas áreas rurais da região vive na pobreza (IFAD, 2016). Dessa maneira, 

outro aspecto a destacar refere-se à renda mensal em salários mínimos por domicílio dos 

indivíduos participantes da pesquisa, cuja a maioria da população de casos positivos não 

possui renda ou dispõe apenas de um salário mínimo. É importante notar que a maioria das 

pessoas infectadas pela esquistossomose mansoni vive em regiões marginalizadas, de baixa 

renda e com recursos limitados, com saneamento inadequado (GAZZINELLI et al., 2012; 

LUSTIGMAN et al., 2012; BRASIL, 2014; ROLLEMBERG et al., 2015). Essa situação 

reafirma que se sabe sobre a relação entre recursos sociais, situação econômica da infecção 

na comunidade e no domicílio, particularmente entre escolares em localidades de baixa renda 

(HOUWELING et al., 2016).  
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Ao analisar as áreas em que as escolas estão presentes observou-se que os alunos da 

escola rural Luiz Braile apresenta positividade para esquistossomose mansoni semelhante a 

escola urbana Pacheco, em contrapartida a escola rural Barrocão demostra maior frequência 

para infecção. É necessário levar em consideração a diferença de positividade da doença 

entre as escolas, pois apesar das escolas Luiz Braile e Barrocão estarem presentes em áreas 

rurais, elas possuem características sociais, econômicas e ambientais diferentes. 

Demostrando que as variáveis faixa etária, área de moradia, morar em casa própria, tipo de 

abastecimento de água no domicílio, não possuir instalações próprias para o destino dos 

dejetos no domicílio, destino do esgoto do domicílio, destino do lixo do domicílio, poço 

artesiano, acumular água no quintal de casa no inverno, pisar na água no verão ou inverno e 

ter contato com a água influenciaram na positividade da infecção entre os indivíduos das três 

escolas. 

Vale ressaltar também que a baixa escolaridade do chefe da família prevalece entre 

a positividade, uma vez que o aumento no tempo de estudo reduz o percentual de infecção. 

No estudo, apesar de não apresentar uma significância estatística, esses dados corroboram 

com um estudo realizado em Porto de Galinhas, no Nordeste do Brasil, onde o nível de 

escolaridade dos chefes de família e a baixa renda familiar foram os principais fatores de 

risco que influenciaram a infecção (GOMES et al., 2014).  

Dos indivíduos positivos para S. mansoni, aqueles que residem em área rural tem 

percentual mais elevado em apresentar esquistossomose mansoni que os indivíduos da área 

urbana. Condição essa ratificada ao demostrar que domiciliados em área rural tem maior 

chance em adquirir esquistossomose mansoni do que indivíduos de área urbana, em ambos 

os métodos. Coulibaly et al., (2012) confirma em seu estudo que crianças em ambiente rural 

estão em risco mais elevado de infecções por helmintos do que aquelas vivem em ambientes 

periurbanos ou urbanos. No estudo, esse alto risco pode ter relação ao hábito local comum 

de defecar ao longo das margens do rio localizado em área rural. 

 Embora as condições econômicas e sociais tenham melhorado substancialmente, o 

Brasil ainda é um país de grandes contrastes. A desigualdade é maior nas áreas rurais e 

assumem a forma de falta de acesso à serviços básicos (saúde, serviços financeiros, educação 

e capacitação) (IFAD, 2016). Para Sarmento et al., (2015) as áreas rurais do Brasil são 

definidas por oposição e exclusão às áreas urbanas. 
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Múltiplos fatores determinam a ocorrência da esquistossomose mansoni que 

dificultam seu efetivo controle no país. Nessa perspectiva, as condições sanitárias precárias 

favorecem a persistência e o estabelecimento de novos surtos no Brasil (BRASIL, 2014). 

Algumas variáveis relativas à estrutura de saneamento básico foram significativas 

para ocorrência da infecção pelo S. mansoni no município. A ausência de abastecimento de 

água do sistema público, destino dos dejetos domiciliares (fezes/urina) sem tratamento tem 

como efeito a contaminação das águas e canais nessa região, gerando implicações ambientais 

favoráveis para a perpetuação do ciclo e disseminação da esquistossomose mansoni. 

Ressalta-se ainda, que muitas vezes o abastecimento de água, nessa região, é interrompido 

por falha no bombeamento, cujo moradores (inclusive as crianças) deslocam-se até rios para 

captar água para consumo e/ou uso doméstico ou até mesmo para realizar higiene pessoal 

dentro do rio. 

Além do serviço de abastecimento de água potável e saneamento das residências 

serem preditores associados às infecções parasitárias intestinais (GIZAW et al., 2018), o 

destino do lixo no estudo influenciou significativamente na positividade para S. mansoni. 

Indivíduos que queimam seus lixos domiciliares têm valores percentuais mais elevados para 

a infecção do que aqueles que possuem coleta pública. É necessário que a comunidade tenha 

acesso a instalações como sistema comunitário de abastecimento de água, gestão de resíduos 

ou instalações de saneamento (GIZAW et al., 2018). 

Uma estratégia para diminuir a incidência da esquistossomose mansoni seria a 

centralização na educação em saúde com a finalidade de mudar o comportamento das 

populações em risco e encorajar as comunidades a melhorar o saneamento e a infraestrutura, 

para reduzir o contato com a água da superfície (M'BRA et al., 2018). Segundo Faria et al., 

(2017) a água potável segura é um aspecto determinante de um país desenvolvido e, até hoje, 

ainda é um desafio significativo para a saúde pública em todo o mundo. 

Deve-se ressaltar ainda que indivíduos ao pisar na água ao sair de casa em estação 

chuvosa (inverno) tem maiores chances em apresentar a doença do que aqueles que não 

pisam. Assim como a variável contato com a água que representam valores iguais. Esse fato, 

ratifica estudos anteriores ao afirmar que sujeitos ao viver mais próximo aos lagos são mais 

propensos a ter contato com a água regularmente e apresentarem maiores taxas de 

positividade (HANDZEL et., 2003; NAGI et al., 2014; WOODHALL et al., 2013), isso 
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caracteriza um fator de exposição potencial para determinar a presença da infecção em 

populações de risco. 

Ao analisar através do método POC-CCA, indivíduos ao pisar na água ao sair de casa 

no inverno apresenta maiores chances de manifestar a esquistossomose mansoni do que 

aqueles que não pisam. Além do mais, a chance de contaminação com o S. mansoni é mais 

elevada em sujeitos que possuem contato com água do que aqueles que não possuem. Essa 

situação foi constatada por Massara et al., (2004) e Ismail et al., (2014) ao mencionar que 

atividades na água como pesca, banho, agricultura, nado, bem como a frequência do contato 

com a água foram estatisticamente associados à infecção por S. mansoni. Em outro estudo 

realizado por Mathewos et al., (2014) ao analisar fatores de risco, foi demonstrado que o 

hábito de nadar está estatisticamente associado com a infecção por S. mansoni. 

Visto que no estudo a maior proporção de infecções está relacionada à falta de água, 

saneamento e higiene, Faria et al., (2017) afirmar a necessidade em propor campanha 

massiva de educação para famílias de baixa e média renda para melhorias no abastecimento 

de água e saneamento, visto que são questões de urgência. 

Na atualidade, pesquisas que reportam a análise espacial da esquistossomose 

mansoni passaram a ser constantes (WOODHALL et al., 2013; NAGI et al., 2014; 

WIEGAND et al., 2016; KITTUR et al., 2017; SANTOS et al., 2017; GANDASEGUI et 

al., 2018). 

Os questionários aplicados no município permitiram ampliar as análises espaciais ao 

destacar as varáveis socioeconômicos, comportamentais e ambientais, como fatores de risco 

preditores para a ocorrência da esquistossomose mansoni, uma vez que grandes mapas não 

capturam com precisão as diferenças ambientais entre as várias zonas. (WOODHALL et al., 

2013). Na tentativa de protelar e evitar a morte ou o adoecimento da população, busca-se 

compreender os processos e fatores do adoecimento.  

Os mapas gerados a partir de modelos que incorporam dados geográficos e 

ambientais podem fornecer aos programas de controle da esquistossomose mansoni uma 

ferramenta econômica a fim de determinar as áreas em que devem concentrar as ações de 

controle. Implementar campanhas eficientes no combate a doença gera uma diminuição na 

morbidade e mortalidade humana (WOODHALL et al., 2013). Ações preventivas e 

assistenciais de qualidade consistem em compreender as características e necessidades da 
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população atendida. Esse conhecimento da realidade local permite o entendimento a fim de 

uma atuação direcionada e integrada dos sujeitos. 

É pertinente acompanhar a distribuição espacial da infecção à medida que os esforços 

de controle forem intensificados, de modo que o direcionamento espacial das intervenções 

de controle possa ser ajustado e as áreas de maior risco identificadas e priorizadas para as 

intervenções de controle subsequentes (SIMOONGA et al., 2009).  

Além disso, a comunidade deve ter acesso a programas ou serviços comunitários de 

mudança comportamental (GIZAW et al., 2018). A necessidade de uma abordagem 

interdisciplinar que incorpore outras estratégias no controle da doença, tais como educação 

em saúde comunitária, melhoria do abastecimento de água potável, saneamento e controle 

de hospedeiros intermediários, tornou-se evidente para eliminar a doença associada à 

pobreza (WHO, 2015). No entanto, erradicar a esquistossomose mansoni ainda é remota, 

pois não levam em conta todas as intervenções necessárias para se conseguir a eliminação 

da doença. 

Um dos principais problemas metodológicos no estudo refere-se à exclusão de 57% 

dos participantes da pesquisa em responder o questionário, visto que pais/responsáveis 

autorizavam a coleta de fezes e urina, mas não compareciam as escolas para responder o 

instrumento. 

Outra limitação a destacar foi a recusa do sujeito em participar da pesquisa que 

poderia representar perda e interferir nos resultados finais, pois é um viés de seleção. A 

compreensão na apresentação do projeto aos pais/responsáveis e aos sujeitos da pesquisa 

pôde minimizar essas possibilidades. 

Posto que as informações coletadas tenham sido lembradas claramente, é possível 

que indivíduos possam ter se equivocado ou omitido algumas respostas, que ocasiona 

cometer algum tipo de erro, em virtude do estudo transversal utilizar apenas um momento 

da coleta de dados. No entanto, na tentativa de reduzir o viés de informação, a aplicação do 

questionário foi executada por uma equipe de pesquisadores treinada, utilizando-se de 

termos de fácil compreensão, na tentativa de se obter as respostas necessárias com maior 

clareza. 

Além disso, recomenda-se estudos longitudinais que possam verificar a prevalência 

da esquistossomose mansoni, uma vez que o presente estudo foi realizado durante um mês.  
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8. CONCLUSÃO 

A localidade estudada apresenta condições favoráveis para a transmissão da 

esquistossomose mansoni. Saneamento básico ineficaz, coleta de lixo insuficiente, baixa 

renda familiar e hábitos comportamentais inadequados são apropriados para a instauração e 

continuidade da infecção. Esses podem ser considerados fatores associados com a 

transmissão da esquistossomose mansoni. É urgente e inadiável que medidas de saúde sejam 

tomadas em conjunto com as ações ambientais e educacionais com o intuito de controle 

dessa parasitose. 

Os indivíduos sob o maior risco de adoecer com esquistossomose mansoni são aqueles 

do gênero masculino, que residem em área rural, próximo as coleções hídricas, com poço 

artesiano, com suas residências acumulando água no quintal no verão e inverno, onde os 

indivíduos pisam em águas da rua no verão e inverno e que tem constante contato com águas. 

A análise espacial identificou áreas de maior concentração de casos expostos a diferentes 

graus de risco na zona rural. O uso de geotecnologias, na qualidade de instrumentos de 

análises dos dados, favorece a percepção do contexto epidemiológico da ocorrência da 

doença no município de Malhador/SE e propicia um apoio para as melhores estratégias ao 

Programa de Controle da Esquistossomose (PCE), a fim de reduzir/eliminar os danos 

causados às populações mais expostas. 

Anseia-se que os resultados do estudo forneçam dados para a tomada de decisões aos 

gestores de programas nacionais e municipais, uma vez que a existência de fatores de risco 

determina sua distribuição, de modo que é necessário o monitoramento constante. 

Espera-se ainda que o estudo seja útil em recurso de informação para a comunidade da 

pesquisa em esquistossomose mansoni. 
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APÊNDICE I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA PARASITÁRIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: Fatores de risco e análise espacial da infecção por Schistosoma mansoni 

em escolares de área endêmica no estado de Sergipe, Brasil. 

Pesquisadores responsáveis: Iane Brito Leal, Karina Conceição G. M. de Araújo 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Sergipe/Programa de Pós-Graduação 

em Biologia Parasitária 

Telefone para contato: 2105-6340 

Local da coleta de dados: Malhador 

Prezado(a) Senhor(a) responsável: 

Gostaríamos de obter o seu consentimento para o menor 

__________________________________________________________ participar de uma 

pesquisa de forma totalmente voluntária. Serão realizados exames de fezes (3 amostras em 

dias consecutivos) e uma amostra de urina.  O (a) responsável irá responder a um 

questionário sociodemográfico. Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder 

este questionário, é muito importante que você compreenda as informações e instruções 

contidas neste documento. Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes 

que você se decidir a participar. Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a 

qualquer momento, sem nenhuma penalidade.  

Objetivo do estudo: Analisar os fatores de risco e o padrão espacial da esquistossomose 

mansoni em escolares de área endêmica do estado de Sergipe, Brasil. 

Procedimentos: Os potes para a coleta das amostras de urina e fezes serão distribuídos na 

escola para o aluno levar para a casa e no dia seguinte, retornar com as amostras solicitadas 

para a escola. Posteriormente, a pesquisadora acondicionará os recipientes com fezes em 

caixa térmicas e as amostras serão analisadas no laboratório de análises clínicas. 

Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado.  
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Riscos: O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de ordem física 

ou psicológica para você.  

Sigilo: As informações fornecidas por você e as imagens terão sua privacidade garantida 

pelos pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em 

nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em 

qualquer forma.  

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, 

eu_______________________________________________________________, estou de 

acordo em participar dessa pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando 

com a posse de uma delas.  

Assinatura:________________________ N. identidade:____________ 

_________________________________ 

Pesquisador responsável   

Endereço: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos.  

Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze - CEP 49100-000 - São Cristóvão/SE        

Telefone: 2105-6340. 
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APÊNDICE II 
 

FATORES DE RISCO E ANÁLISE ESPACIAL DA INFECÇÃO POR Schistosoma mansoni EM ESCOLARES DE 

ÁREA ENDÊMICA NO ESTADO DE SERGIPE, BRASIL. 

Nome:_______________________________________________________________________ N ° no Estudo_______ 

Telefones (    )_______________________________________________ 

Município: __________________________________ Escola: ____________________________________ 

Nome do responsável:_________________________________________________________________ 

I. DADOS SÓCIODEMOGRAFICOS 

SEXO IDADE DATA DE NASCIMENTO 

1.mascul ino (  )  2.feminino (  )  ____________ anos               /           /  

NÍVEL EDUCACIONAL: 
1. Classe de alfabetização (CA) = 1º ano    2. 1ª série = 2° ano 
3. 2ª série = 3° ano 4. 3ª série = 4° ano 5. 4ª série = 5° ano 
6. 5ª série = 6° ano 7. 6ª série = 7° ano 8. 7ª série = 8° ano 
9. 8ª série = 9° ano 10. Outros: __________ 

 

ZONA: 1.  Rural   2 . Urbana   

RENDA FAMILIAR: 
1. Sem Renda      2. Até 01 SM         3. De 01 a 2 SM        4. Mais de 2 até 3 SM 
 5. Mais de 3 a 5 SM           6. Mais de 5 SM 

 

ESTADO CIVIL:  1.  Sol te iro   2.  Casado     3 .Divorc iado     4 .Viúvo  

I I .  DADOS SÓCIO-AMBIENTAIS:  

DESTINO DO ESGOTO 
1.Rede Geral de Esgoto    2 .Fossa     3. A céu Aberto   

DESTINO DO LIXO DO DOMICÍLIO 
1.  Coleta públ ica  2.Queimado    3.Enterrado 4.Jogado em ter reno bald io  
5.  Jogado no r io   6.Outro dest ino.   

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DOMICÍLIO:  
1.Públ ica (encanada)  2.Poço Artes iano   3.Coleta direta no r io   
4.Outro:   

TRATAMENTO DA ÁGUA NO DOMICÍLIO PARA CONSUMO: 
1.Sem tratamento    2 .Fi l t ração    3 .Fervura   4.Cloração    5 .Outro:   

POSSUI POÇO? 
1.Sim   2.Não  

DESTINO DAS FEZES/URINA NO DOMICÍLIO:  
1.Sistema de Esgoto   2.Fossa Sépt ica   3. jogado no r io    4.Jogado em Terreno 
Bald io    5 .Outro dest ino   

ACUMULA ÁGUA NO QUINTAL DA SUA CASA NO PERÍODO SECO (VERÃO)?  
1.Sim  2.Não  

ACUMULA ÁGUA NO QUINTAL DA SUA CASA NO PERÍODO CHUVOSO 
(INVERNO)?  
1.Sim 2.Não  

PARA SAIR DE CASA VOCÊ OU SUA FAMÍLIA É OBRIGADA A PISAR NA ÁGUA 
(DAS RUAS) NO PERÍODO SECO (VERÃO)?  
1.Sim  2.Nunca  
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PARA SAIR DE CASA VOCÊ OU SUA FAMÍLIA É OBRIGADA A PISAR NA ÁGUA 
(DAS RUAS) NO PERÍODO CHUVOSO (INVERNO)?  
1.Sim       2.Nunca   

TIPO DE CASA:  
1.T i jo lo/Adobe    2 .Taipa revest ida   3.Taipa Não -revest ida  4.Madeira/Placa 
5.Mater ia l  não aprovei tado   

O CHÃO DA CASA:  
1.Cimento         2.Cerâmica      3.Barro api lado   

TEM ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA:  
1.Sim      2 .Não  

ESCOLARIDADE DO CHEFE DA FAMÍLIA 
1.Analfabeto      2.De 1 a 4        3.De 5 a 8      4.De 9 a 11    
5.De 12 ou mais       6  - Ignorada   

QUANTAS PESSOAS MORAM EM SUA CASA?   

SUA RUA É ASFALTADA? 
1.Sim     2.Não  

SUA CASA POSSUI INSTALAÇÕES PRÓPRIAS (PRIVADA/FOSSA) PARA O 
DESTINO DOS DEJETOS? 
1.Sim     2.Não  

DISTÂNCIA DA SUA RESIDÊNCIA A COLEÇÕES HÍDRICAS:  
1.Até 100m     2.Maior que 100m  

QUANDO A OCORRE O ENCHIMENTO DAS INSTALAÇÕES (PRIVADAS/FOSSA):  
1.É esvaziada pelos própr ios  famil iares no própr io ambiente  
2.É contratado serviço de esvaziamento  
3. Iso lada e  providenc iada outra ins ta lação   

MORA EM CASA PRÓPRIA?  
1.Sim     2.Não  

QUANTIDADE DE CÔMODOS EM SUA CASA?   

OCUPAÇÃO DO CHEFE DA FAMÍLIA?   

RELAÇÃO MORADOR/CÔMODO?  
1.Menor  que 01            2. Igual a 1        3 .Maior que 01   

I I I .   DADOS DE CONTATO COM A ÁGUA DO RIO/CÓRREGO/OUTROS  

Motivo de Contato com às Águas (M) Frequência de contato (F)   (MxF) 

(    )  Tomar banho ou nadar -  5 
 

(    )  Diár io -  28   (    )  Semanal  -  4  
(    )  Quinzenal  -  2 (    )  Mensal  -   1   

(   )  Lavar roupa -  4 
 

(    )  Diár io -  28   (    )  Semanal  -  4  
(    )  Quinzenal  -  2 (    )  Mensal  -   1   

(   )  Regar  hor ta, lavoura ou ret irar  areia -  4 
(    )  Diár io -  28   (    )  Semanal  -  4  
(    )  Quinzenal  -  2 (    )  Mensal  -   1   

(   )  Buscar  água e/ou lavar  vasi lhas - 3 
 

(    )  Diár io -  28   (    )  Semanal  -  4  
(    )  Quinzenal  -  2 (    )  Mensal  -   1   

(    )  Lavar  carro 3  
 

(    )  Diár io -  28   (    )  Semanal  -  4  
(    )  Quinzenal  -  2 (    )  Mensal  -   1   

(    )  Pescar ou atravessar o córrego 2  
 

(    )  Diár io -  28   (    )  Semanal  -  4  
(    )  Quinzenal  -  2 (    )  Mensal  -   1   

(   )  Nega contatos  
(    )  Diár io -  28   (    )  Semanal  -  4  
(    )  Quinzenal  -  2 (    )  Mensal  -   1   

 
 
___________________________________ DATA:___/___/___                                       
   Ass inatura  
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Fatores de risco e análise espacial da infecção por Schistosoma mansoni 
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Resumo 

 

A análise dos fatores de risco e o padrão espacial foi utilizado para compreender a 

epidemiologia da esquistossomose mansoni em escolares de área endêmica no estado de 

Sergipe, Brasil. Foram coletadas 308 amostras de fezes. O diagnóstico foi realizado 

através dos métodos Kato-Katz (KK), respectivamente. Localizamos espacialmente os 

domicílios dos participantes da pesquisa com auxílio de um receptor e aplicamos 

questionário para levantamento de dados socioeconômicos, comportamentais e de contato 

com as águas. A análise estatística dos dados descritivos foi realizada através dos Teste 

Qui-Quadrado (x2) e Razão de Chance (Odds). Para análise espacial foi utilizado o 

programa QGIS 2.18.16 e aplicado o estimador de intensidade Kernel. Constatou-se que 

o percentual de positividade para esquistossomose mansoni foi de 23,7% pelo método 

KK. Prevaleceu a infecção leve com 65,8%, segundo a carga parasitária. Os indivíduos 

sob o maior chance para adoecer de esquistossomose mansoni são do gênero masculino, 

que residem em área rural, em casa própria, próximo aos mananciais, com residências 

que acumula água no quintal no verão e inverno, com poço artesiano, em ruas não 

asfaltadas, onde os indivíduos pisam em águas da rua no verão e inverno, que tem 

constante contato com águas. O estimador do Kernel indicou que a área de maior risco 

coincide com a região mais desprovida de condições socioeconômicos e 

comportamentais. Compreender os fatores de risco da infecção e a análise espacial, 

favorece o efetivo monitoramento e controle da doença. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Esquistossomose mansoni; Análise espacial; Epidemiologia. 
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Introdução 

A esquistossomose mansoni é uma doença parasitária grave, prevalece nas regiões 

tropicais e subtropicais (WHO, 2014). No Brasil se apresenta de forma endêmica e uma 

alta densidade das taxas de ocorrência de casos da infecção está localizada na região 

Nordeste, como exemplo, o estado de Sergipe que apresenta elevada prevalência 

(ROLLEMBERG et al, 2011; SOUZA et al., 2011; GOMES et al, 2012; SANTOS et al., 

2016). 

Para que ocorra a transmissão da doença é necessário que dois hospedeiros, 

definitivo (homem) e intermediário (caramujo), estejam envolvidos no ciclo da doença 

(COLLEY et al., 2014). Através do contato com água contaminada com fezes humana 

contendo os ovos do Schistosomosa mansoni (S. mansoni) (WHO, 2016) o indivíduo pode 

se contaminar e apresentar alguns sintomas, como: anemia, diminuição do crescimento, 

anormalidades hepáticas e déficits cognitivos (MUSUVA et al., 2017). 

Entretanto a infecção não é apenas uma doença física, mas também está 

relacionada a fatores sociais e comportamentais (MARTINS-BEDÊ et al., 2010) e para 

alcançar melhor controle da infecção o tratamento medicamentoso por si só é incapaz de 

interromper a transmissão que deve ser integrada com medidas auxiliares e preventivas 

(GALVÃO et al., 2010; SANTOS et al., 2017a). Logo, é cada vez mais relevante o uso 

de modelos geoespaciais como importante ferramenta para o estudo das doenças 

epidemiológicas afim de compreender a transmissão de doenças e identificar populações 

de risco (WOODHALL et al., 2013; PHILLIPS et al., 2017).  

Segundo Santos et al. (2017b), estudos com a distribuição espacial podem apoiar 

programas de saúde pública para controlar, prevenir e monitorar infecções. Dessa 
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maneira, a análise espacial colabora de maneira substancial para as ações de vigilância 

epidemiológica. Dado que essa ferramenta é importante para elaborar ou delimitar áreas 

homogêneas, definir critérios de monitoramento e avaliar uma determinada intervenção 

além de estabelecer prioridades para planejamento e alocação de recursos (CARDIM, 

2011; ROLLEMBERG et al., 2015).  

Materiais e Métodos 

Desenho do estudo 

Foi realizado um estudo epidemiológico de caso-controle aninhado com técnicas 

de análise espacial. Os dados foram coletados entre março e abril de 2018. 

Área do estudo 

O estudo foi realizado na cidade de Malhador (Figura 1C), localizada a 49 km de 

Aracaju, capital do estado de Sergipe (Figura 1B), Brasil (Figura 1A). A cidade está 

localizada no centro do estado de Sergipe cujas coordenadas geográficas são: latitude 

10º39' sul e 37º18' oeste. Este município apresenta uma população estimada (2018) de 

12.581 pessoas e apenas 4% de domicílios possuem esgotamento sanitário adequado 

(IBGE, 2017). 
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Figura 1. A) - Mapa do Brasil com destaque para o Estado de Sergipe; B) – Mapa do 

estado de Sergipe com destaque para o município de Malhador; C) – Mapa do município 

de Malhador/Sergipe. 

Descrição da análise dos exames  

Foram coletadas três amostras de fezes e feitas duas lâminas (BRASIL, 2014) por 

amostra para cada indivíduo através do método Kato-Katz (KK) (Katz et al., 1972). A 

contagem de ovos de S. mansoni foi realizada por meio da observação e contabilização 

dos diferentes ovos encontrados durante a leitura das lâminas. A intensidade da infecção 

por S. mansoni de cada participante foi calculada.    

Condições sociais, demográficas, sanitárias e econômicas 

Todos os pais e/ou responsáveis dos escolares que participaram da pesquisa foram 

convidados a responder um questionário, com perguntas relacionadas a fatores 

sociodemográficos e ao contato com as águas de rios/ córregos. O questionário também 

foi utilizado para caracterizar a situação socioeconômica das famílias (ocupação principal 

e renda) e as condições sanitárias das moradias (destino dos dejetos e fonte de 

abastecimento de água) dentre outros. 
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Construção dos mapas de risco 

Para a localização espacial do domicílio de cada participante do estudo, as 

coordenadas foram capturadas no Sistema de Projeção Geográfica (LatLong), Sistema 

de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000). Os dados foram 

transferidos do GPS para o computador em formato gtm através do software 

GPS TrackMaker PRO (Versão 13.9). Utilizou-se nas construções dos mapas a base 

cartográfica do município (Carta Urbana Digital do IBGE) disponível em meio digital 

(DRUCK, et al, 2004). Os resultados foram extraídos sob a forma de mapas temáticos 

através do Software QGIS 2.18.16. 

 

 

 

Análise estatística 

 

Para análise dos dados descritivos foi construído o banco de dados no programa 

Microsoft Excel (Windows 2007). Todas as análises estatísticas foram realizadas no 

programa BioEstat (Versão 5.0). Para as análises estatísticas foram utilizados: o Teste de 

Qui-Quadrado de Igualdade e a Razão de Chance. O nível de significância foi 

estabelecido em 5% (p < 0,05) e o intervalo de confiança foi de 95%.  

Quanto aos dados espaciais, para filtrar a variabilidade de um conjunto de dados 

e assim reter as características essenciais dos locais, foi utilizado o método não 

paramétrico de Kernel de intensidade (Kernel Quártico), com grade regular composta por 

150 x 150 células. Através do alisamento ou suavização estatística esta técnica gerou uma 

superfície de densidade para a detecção visual de “áreas quentes” ou hot spots, entendidas 

como uma concentração de eventos que indica de alguma forma a aglomeração em uma 

distribuição espacial. 
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Resultados 

Foram realizados 308 através de amostras de fezes (método Kato-Katz) para o 

diagnóstico de esquistossomose mansoni. Desses, 73 casos foram identificados positivos 

para a infecção com percentual de positividade para o S. mansoni de 24%. Durante a 

análise da intensidade da infecção observou-se que a maior parte dos indivíduos (65,8%) 

apresentou infecção leve, a infecção moderada esteve presente em 24,7% da população 

estudada e apenas 9,6% dos casos apresentou infecção grave. A média geométrica foi de 

22,55 ovos por grama de fezes (opg).  (Tabela 1). 

Tabela 01 - Frequência de casos de esquistossomose mansoni por intensidade da 

infecção, Malhador/Sergipe, 2018. 

Intensidade da Infecção (OPG) N % 

 Leve (< 99) 48 65,8 

 Moderada (100-400) 18 24,7 

 Alta (> 400) 7 9,6 

 Total  73 100 

X2 = 37,014; df: 2; p<0,001 

Em relação ao gênero dos indivíduos positivos para S. mansoni com o método 

KK, 26,4% eram do sexo masculino e 20,8% feminino. Uma análise da frequência de 

casos de esquistossomose mansoni por faixa etária revelou que indivíduos entre 6 e 10 

anos foram menos acometidas, 17,6%. Os indivíduos entre 11 - 16 anos de idade foram 

os mais atingidos pela esquistossomose mansoni 42,7%. O teste de aderência (X2 = 

81,052) mostrou diferença significativa na distribuição dos casos em relação à faixa etária 

(p<0,0001). Os indivíduos apresentaram em média 9,5 anos e o desvio padrão para esta 

variável foi de ±2,2 anos.  

Detectamos uma associação positiva entre S. mansoni e indivíduos que residem 

em área rural. Do total de indivíduos positivos para S. mansoni, apenas 4,2% são de área 

urbana e 29,7% de área rural. Ao realizar a análise estatística através do Teste de Qui-
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quadrado de Igualdade (x²), constatou-se que houve diferença significativa entre as 

variáveis (p< 0,0001).  

Observamos associações positivas entre a infecção por S. mansoni e a renda 

familiar. Ao analisar os dados com o método KK, 60% dos indivíduos positivos não 

possuem renda, enquanto que 29,3% recebem até um Salário Mínimo (SM) e 22,2% de 

um até dois SM. Com base no Teste Qui-quadrado de igualdade, o valor de p para essa 

variável foi significativo (p = 0,038). (Tabela 2). 

Dentro do contexto saneamento básico o tipo de abastecimento de água apresentou 

associação entre esquistossomose mansoni. Destacando-se entre os sujeitos positivos que 

78,6% coletam água direto no rio, seguidos de poço artesiano (38,8%), outros (42,9%) e 

água encanada (12,9%). Com base no Teste Qui-quadrado, ambos os métodos, o valor de 

p para essa variável foi p= 0,0001. 

 Ainda dentro desse contexto, encontramos associação entre o destino do lixo e a 

infecção. Foi observado que o maior percentual de positividade para S. mansoni foi em 

residências que queimam o lixo (53,6%) em relação as que possuem coleta por serviços 

de coleta pública (25%). A análise estatística pelo Teste de Qui-quadrado de Igualdade 

(x²) mostrou diferenças significativas (p = 0,0037).  

Ao avaliar o contato com as águas e a positividade para o S. mansoni, os valores 

percentuais para esta variável foram significativos (p < 0,0001). Aqueles indivíduos que 

não tiveram contato com a água, representam apenas 10% para o S. mansoni. Para aqueles 

que possuem contato com a água ao observar o grau de contato dos indivíduos, 44,9% 

possuem grau 1 (menos intenso). Ao passo que aqueles que possuem um contato mais 

intenso com as águas (grau 2) prevalecem com maior positividade (56,2%). (Tabela 2). 
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Tabela 02. Distribuição da população segundo renda familiar em relação à 

positividade por Schistosoma mansoni com o método KK, no município de 

Malhador/Sergipe, 2018. 

  MÉTODO 

  KATO-KATZ 

  POSITIVO NEGATIVO  

Variáveis  % n % n p 

Renda familiar Sem renda 60 9 40 6 0,038 

 Até 01 SM 29,3 29 70,7 70  

 De 01 a 2 SM 22,2 4 77,8 14  

Abastecimento de 

água 

Pública 

(encanada) 
12,9 8 87,1 54 0,0001 

 Poço artesiano 38,8 19 61,2 30  

 

Coleta direta no 

rio 
78,6 11 21,4 3  

 Outros 42,9 3 57,1 4  

Destino do lixo Coleta publica 25 26 75 78 0,0037 

 Queimado 53,6 15 46,4 13  

Contato com água Sem contato 10 6 90 54 0,0001 

 Grau 1 44,9 22 55,1 27  

 Grau 2 56,5 13 43,5 10  

x² de igualdade: p < 0,05; KK: Kato-Katz; SM: Salário Mínimo;  

 

A tabela 3 constata as variáveis epidemiológicas dicotômicas analisadas por meio 

do teste X² e da Razão de Chance, através do método KK. Os indivíduos sob o maior 

risco para adoecer são do gênero masculino, que residem em área rural, em casa própria, 

próximo aos mananciais, com suas residências acumulando água no quintal no verão e 

inverno, com poço artesiano, em ruas não asfaltadas, onde os indivíduos pisam em águas 

da rua no verão e inverno, que tem constante contato com águas. 
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Na figura 2 está representada a análise espaciais da ocorrência de casos de 

esquistossomose mansoni no município em estudo, realizada através do estimador de 

Kernel. A partir desta análise, foi gerada uma superfície com valores que demonstram 

menor ou maior intensidade, indo respectivamente das cores mais claras até as mais 

Tabela 3 Distribuição da positividade para Schistosoma mansoni de acordo com os fatores de risco 

associados para o método Kato-Katz. Malhador/Sergipe, 2018. 
  KATO-KATZ   

  POSITIVO NEGATIVO  Odds IC 95% 

Variáveis  % n % n p   
Gênero Masc. 26,4 42 73,6 117  1.270 0.845 - 1.907 

 Fem. 20,8 31 79,2 118    

Área de moradia Urbana 4,5 3 95,5 64  6.624 2.154 - 20.369 
 Rural 29,7 70 70,3 166    

Mora em casa própria Sim 32,2 37 67,8 78 0,472 1.367 0.558 - 3.354 
 Não 23,5 4 76,5 13    

Poço artesiano Sim 37,5 21 62,5 35 0,170 1.425 0.859 - 2.363 

 Não 26,3 20 73,7 56    

Rua é asfaltada Sim 31,2 5 68,8 11 1 1.000 0.460 - 2.175 

 Não 31,2 35 68,8 77    

Acúmulo de água no 

quintal de casa 

(verão) 

Sim 37,8 14 62,2 23 0,311 1.317 0.782 - 2.219 

 Não 28,7 27 71,3 67    

Acúmulo de água no 

quintal de casa 

(inverno) 

Sim 43,8 21 56,2 27 0,019 1.816 1.103 - 2.990 

 Não 24,1 20 75,9 63    

Pisa na água ao sair 

de casa (verão) 
Sim 55,2 16 44,8 13 0,001 2.273 1.416 - 3.649 

 Não 24,3 25 75,7 78    

Pisa na água ao sair 

de casa (inverno) 
Sim 45,5 35 54,5 42 0,0001 4.167 1.884 - 9.217 

 Não 10,9 6 89,1 49    

Distância da sua 

residência a coleções 

hídricas 

Até 100 m 54,5 18 45,5 15 0,0001 2.494 1.528 - 4.069 

 Maior que 

100 m 
21,9 21 78,1 75    

Contato com água Sim 47,9 34 52,1 37 0,0001 4.173 1.995 - 8.729 
 Não 11,5 7 88,5 54    

x² de igualdade: p < 0,05; Odds: Razão de Chance; IC: Intervalo de Confiança; M: Metros; Gênero 

Masc. (Masculino) e Fem. (Feminino).  
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escuras, de áreas com menor quantidade de indivíduos positivos para o S. mansoni até 

regiões com um número maior de infectados. 

As regiões marcadas em azul referem-se às áreas onde a ocorrência de 

esquistossomose mansoni é pouco frequente. Entretanto, há um aumento na concentração 

de casos desta doença proporcionalmente com as variações das cores de verde para 

amarelo, laranja até vermelho. 

 

Figura 2 - Mapa da análise de Kernel dos casos positivos de Schistosoma mansoni no 

município de Malhador/Sergipe, 2018. 

 

Discussão 

A localidade em estudo, participa do Programa de Controle da Esquistossomose 

mansoni da vigilância epidemiológica, cujo tem como principais objetivos: prevenir a 

ocorrência de formas graves da doença; reduzir a proporção de exames positivos, por 

localidade, a níveis inferiores a 5% e evitar a dispersão da endemia (BRASIL, 2014). 

Porém o percentual de positividade da infecção no estudo, obtida a partir do método Kato-

Katz (KK) foi de 24%. Os dados mostram que o município de Malhador/SE ficou longe 
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de atingir as metas estabelecidas pelo MS, o que denota um grave problema de saúde 

pública, visto que a intervenção de saúde se baseia unicamente em tratar de forma 

medicamentosa os acometidos pela infecção e não levam em consideração o 

conhecimento dos fatores de risco associados à distribuição. 

No que se refere à intensidade da infecção, nesse estudo prevaleceu a intensidade 

de infecção leve (carga parasitária média inferior a 99 opg). Os dados que corroboram 

com os resultados citados no estudo de Alemu, et al., (2016) que envolveu escolares de 

uma cidade rural na Etiópia e no qual as prevalências foram leve (71,1%) e moderada 

(28,9%). Nos estudos de Vidal et al., (2011) realizados em Jequié, estado da Bahia, e 

Rollemberg et al., (2011) estado de Sergipe, a maior parte dos exames realizados 

apresentou carga parasitária leve.   

Os efeitos provocados por essa infecção podem ocasionar consequências na saúde 

do indivíduo, independentemente de sua intensidade. Formas graves de esquistossomose 

mansoni ainda são prevalentes em áreas de baixa endemicidade e devem ser 

minuciosamente investigadas (MARINHO et al., 2017). Há cada vez mais evidências 

demonstrando que as infecções leves são epidemiologicamente importantes, uma vez que 

contribuem significativamente para manter o ciclo de transmissão (GRENFELL et al., 

2012).  

Os participantes do gênero masculino apresentam maior risco de infecção do que 

do feminino. Tal fato é semelhante em diversos estudos que envolve a infecção (ASSEFA 

et al., 2013; ALEBIE et al., 2014; CAMARGO et al., 2014; WORKU et al., 2014; 

ROCHA et al., 2016; BAJIRO et al., 2016). A razão para a predominância nesse gênero 

no estudo pode ser atribuída às atividades exercidas pela maioria dos indivíduos do gênero 
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masculino, como por exemplo, brincar fora de casa e andar frequentemente descalço, 

enquanto meninas ajudam as mães em atividades domésticas.  

O Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) destina-se a crianças em 

idade escolar de 6 a 15 anos, pois elas podem ser indicadores da prevalência da infecção 

em certas comunidades e refletir a realidade local (BRASIL, 2014), visto que crianças em 

idade escolar estão em maior risco de infecções por helmintos (COULIBALY et al., 

2012). 

Em relação à distribuição dos casos de infecção pelo S. mansoni, de acordo com 

a faixa etária, aqueles entre 11 e 16 anos apresentaram maiores frequências enquanto que 

os indivíduos mais novos, entre 6 e 10 anos, apresentaram menores valores. Considerando 

que na região estudada a atividade agrícola é importante para economia familiar, os 

indivíduos nessa faixa etária (11 e 16 anos de idade) ajudam nas atividades do campo o 

que se tornam economicamente mais ativos. Segundo Cardim et al., (2011) a doença 

acomete essa população em virtude de características comportamentais dos sujeitos.  

O Nordeste do Brasil representa a pior situação de pobreza no país. Uma em cada 

quatro pessoas nas áreas rurais da região vive na pobreza (IFAD, 2016). Dessa maneira, 

outro aspecto a destacar refere-se à renda mensal em salários mínimos por domicílio dos 

indivíduos participantes da pesquisa, onde a maioria da população de casos positivos não 

possui renda ou dispõe apenas de um salário mínimo. É importante notar que a grande 

maioria das pessoas infectadas pela esquistossomose mansoni vive em regiões 

marginalizadas, de baixa renda e com recursos limitados, com saneamento inadequado 

(GAZZINELLI et al., 2012; LUSTIGMAN et al., 2012; BRASIL, 2014; ROLLEMBERG 

et al., 2015). Essa situação reafirma que se sabe sobre a relação entre recursos sociais, 
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situação econômica da infecção na comunidade e no domicílio, particularmente entre 

escolares em localidades de baixa renda (HOUWELING et al., 2016).  

Dos indivíduos positivos para S. mansoni, aqueles que residem em área rural tem 

percentual mais elevado de apresentar a doença que os indivíduos da área urbana. 

Coulibaly et al., (2012) afirma em seu estudo que crianças em ambiente rural estão em 

risco mais elevado de infecções por helmintos do que aquelas vivem em ambientes 

periurbanos ou urbanos. No estudo, esse alto risco pode ter relação ao hábito local comum 

de defecar ao longo das margens do rio localizado em área rural. Embora as condições 

econômicas e sociais tenham melhorado substancialmente, o Brasil ainda é um país de 

grandes contrastes. A desigualdade é maior nas áreas rurais e assumem a forma de falta 

de acesso à serviços básicos (saúde, serviços financeiros, educação e capacitação) (IFAD, 

2016). Para Sarmento et al., (2015) as áreas rurais do Brasil são definidas por oposição e 

exclusão às áreas urbanas. 

A ausência de abastecimento de água do sistema público gera implicações 

ambientais favoráveis para a perpetuação do ciclo e disseminação da esquistossomose 

mansoni. Ressalta-se ainda, que muitas vezes o abastecimento de água, nessa região, é 

interrompido por falha no bombeamento, onde moradores (inclusive as crianças) 

deslocam-se até rios para captar água para consumo e/ou uso doméstico ou até mesmo 

para realizar higiene pessoal dentro do rio. Segundo Faria et al., (2017) a água potável 

segura é um aspecto determinante de um país desenvolvido e, até hoje, ainda é um desafio 

significativo para a saúde pública em todo o mundo. 

Além da escassez no serviço de abastecimento de água potável ser um preditor 

associados à infecção parasitária, o destino do lixo no estudo influenciou 
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significativamente na positividade para S. mansoni. Aqueles indivíduos que queimam 

seus lixos domiciliares têm valores percentuais mais elevados para a infecção do que 

aqueles que possuem coleta pública. É necessário que a comunidade tenha acesso a 

instalações como sistema comunitário de abastecimento de água, gestão de resíduos ou 

instalações de saneamento (GIZAW et al., 2018). 

É interessante destacar ainda nesse estudo a relação significativa existente entre a 

positividade para S. mansoni e o contato com águas. Esse fato, ratifica estudos anteriores 

ao afirmar que sujeitos ao viver mais próximo aos lagos são mais propensos a ter contato 

com a água regularmente e apresentarem maiores taxas de positividade (HANDZEL et., 

2003; NAGI et al., 2014; WOODHALL et al., 2013), isso caracteriza um fator de 

exposição potencial para determinar a presença da infecção em populações de risco. 

Essa situação foi constatada por Massara et al. (2004) e Ismail, et al. (2014) ao 

mencionar que atividades na água como pesca, banho, agricultura, nado, bem como a 

frequência do contato com a água foram estatisticamente associados à infecção por S. 

mansoni. Em outro estudo realizado por Mathewos, et al. (2014) ao analisar fatores de 

risco, foi demonstrado que o hábito de nadar está estatisticamente associado com a 

infecção. 

Na atualidade, pesquisas que reportam a análise espacial da esquistossomose 

mansoni passaram a ser constantes (WOODHALL et al., 2013; NAGI et al., 2014; 

WIEGAND et al., 2016; KITTUR et al., 2017; SANTOS et al., 2017; GANDASEGUI et 

al., 2018). 

Os questionários aplicados no município permitiram ampliar as análises espaciais 

ao destacar as varáveis socioeconômicos, comportamentais e ambientais, como fatores de 
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risco preditores para a ocorrência da esquistossomose mansoni, uma vez que grandes 

mapas não capturam com precisão as diferenças ambientais entre as várias zonas. 

(WOODHALL et al., 2013). Na tentativa de protelar e evitar a morte ou o adoecimento 

da população, busca-se compreender os processos e fatores do adoecimento.  

É pertinente acompanhar a distribuição espacial da infecção à medida que os 

esforços de controle forem intensificados, de modo que o direcionamento espacial das 

intervenções de controle possa ser ajustado e as áreas de maior risco identificadas e 

priorizadas para as intervenções de controle subsequentes (SIMOONGA et al., 2009).  

Além disso, a comunidade deve ter acesso a programas ou serviços comunitários 

de mudança comportamental (GIZAW et al., 2018). A necessidade de uma abordagem 

interdisciplinar que incorpore outras estratégias no controle da doença, tais como 

educação em saúde comunitária, melhoria do abastecimento de água potável, saneamento 

e controle de hospedeiros intermediários, tornou-se evidente para eliminar a doença 

associada à pobreza (WHO, 2015). No entanto, erradicar a esquistossomose mansoni 

ainda é remota, pois não levam em conta todas as intervenções necessárias para se 

conseguir a eliminação da doença. 

Conclusões 

A localidade estudada apresenta condições favoráveis para a endemia local. 

Saneamento básico ineficaz, coleta de lixo insuficiente, baixa renda familiar e hábitos 

comportamentais inadequados são apropriados para a instauração e continuidade da 

infecção. Esses podem ser considerados fatores associados com a transmissão da 

esquistossomose mansoni. O uso de geotecnologias, na qualidade de instrumentos de 

análises dos dados, favorece a percepção do contexto epidemiológico da ocorrência da 
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doença e propicia um apoio para as melhores estratégias ao Programa de Controle da 

Esquistossomose (PCE), a fim de reduzir/eliminar os danos causados as populações mais 

expostas. 
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