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RESUMO 

SANTOS, Allan Dantas. FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À DISTRIBUIÇÃO 

DA INFECÇÃO POR Schistosoma mansoni NA COMUNIDADE DO BAIRRO 

SANTA MARIA, ARACAJU-SE. Sergipe: UFS, 2013. 102 p. (Dissertação - Mestrado 

em Biologia Parasitária). 

 

A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária grave, de veiculação hídrica e 

evolução crônica, cujo agente etiológico é o Schistosoma mansoni. Trata-se de uma das 

doenças parasitárias mais prevalentes no mundo. Em Sergipe, a doença vem se 

expandindo da zona rural para áreas periurbanas, sendo os fatores causais desse 

processo de expansão e urbanização dessa endemia ainda não elucidados, 

caracterizando assim um problema de saúde pública. Este estudo objetivou determinar a 

associação entre os fatores de riscos identificados com a distribuição da infecção pelo S. 

mansoni, na comunidade do bairro Santa Maria, município de Aracaju-SE. Trata-se de 

um estudo epidemiológico e transversal. A pesquisa foi realizada em quatro momentos: 

a) inquérito malacológico; b) inquérito coproscópico censitário; c) 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; 

d) análise georeferenciada dos focos de tranmissão da doença e dos casos humanos de 

Esquistossomose. Na análise dos dados descritivos foram utilizados os programas 

Microsoft Excel 2007 e BioEstat (versão 5.0). A análise espacial da distribuição da 

infecção no bairro foi realizada através dos programas GPS TrackMaker e TerraView 

4.1.0 utilizando o estimador de intensidade Kernel. A análise estatística foi realizada 

através dos Teste Qui-Quadrado,  Teste G e Regressão Logística Múltipla. Constatou-se 

que a prevalência da infecção foi foi de 5,4%, em 2011; prevaleceu a infecção leve com 

72,7% segundo carga parasitária; em relação ao sexo dos sujeitos infectados, a infecção 

pelo S. mansoni prevaleceu no sexo masculino 63,7%. Foram identificados 444 casos de 

esquistossomose mansônica no ano em estudo. As eliminações maiores de ovos de 

esquistossomose acometeram mais os adolescentes e adultos jovens da faixa etária de 

10 a 39 anos. Os indivíduos sob o maior risco para adoecer de esquistossomose são os 

que residem próximo aos mananciais, com suas residências acumulando água no quintal 

no inverno, em ruas não asfaltadas, onde o indivíduo e o chefe da família possuem baixa 

escolaridade, do sexo masculino e em idade produtiva (10 – 59 anos), que não realizam 

tratamento da água no domicílio e que tem constante contato com águas. No inquérito 

malacológico, foram levantados 147 caramujos da espécie Biomphalaria glabrata, 

sendo 19,17% a taxa de infecção pelo S. mansoni  em 22 focos transmissores da doença. 

A análise espacial dos focos de transmissão da esquistossomose mansônica aponta a 

existência de três grandes aglomerados no bairro e a visualização de áreas de maior 

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

possibilitam oferecer, aos serviços municipais de saúde, um instrumento que facilite a 

compreensão da  ocorrência e distribuição espacial da Esquistossomose. 

 

Palavras-chaves: esquistossomose mansônica; fatores de risco; análise espacial. 
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ABSTRACT 

SANTOS, Allan Dantas. Risk factors associated with distribution of infection in 

Schistosoma mansoni neighborhood community of Santa Maria, Aracaju-SE. State of 

Sergipe: UFS, 2013. 102 p (Thesis – Master`s Degree of Biology Parasitic). 

 

Schistosomiasis mansoni is a serious parasitic disease, waterborne and chronic disease, 

which is the etiological agent of Schistosoma mansoni. This is one of the most prevalent 

parasitic disease in the world. In Sergipe, the disease has expanded from rural to peri-

urban areas and the causal factors of this process of expansion and urbanization from 

this disease have not yet elucidated, thus characterizing a public health problem. This 

study aimed to determine the association between the risk factors identified in the 

distribution of infection by S. mansoni in the community of Santa Maria district, 

municipality of Aracaju-SE. It is a cross-sectional epidemiological study. The survey 

was conducted in 04 (four) times: a) survey malacological b) parasitological survey 

census c) a questionnaire to survey the risk factors socioeconomic, behavioral, and 

environmental contact with the water associated with the occurrence and transmission 

of disease d) georeferenced analysis of transmission focus disease and human cases of 

schistosomiasis. In the analysis of descriptive data were used programs BioEstat 

(version 5.0) and Microsoft Excel 2007. Spatial analysis of the distribution of the 

infection in the neighborhood led through programs and GPS TrackMaker and 

terraView 4.1.0 using kernel intensity estimator. Statistical analysis was performed 

using the chi-square test, G test and multiple logistic regression. It was found that the 

prevalence of infection was was 5.4% in 2011; prevailed mild infection with 72.7% 

according to parasite load, in relation to sex of subjects infected, infection with S. 

mansoni prevalent in males 63.7%. We identified 444 cases of schistosomiasis in the 

year under study. The eliminations largest egg schistosomiasis were most prevalent 

adolescents and young adults in the age group 10-39 years. Individuals most at risk for 

getting sick of schistosomiasis are residing near the springs with their homes 

accumulating water in the backyard in the winter, unpaved streets, where the individual 

and the family head have low education, male and age productive (10-59 years), who do 

not carry water treatment at home and have constant contact with water. In 

Malacological survey were collected 147 snails of the species Biomphalaria glabrata, 

being 19.17% rate of infection by S. mansoni in 22 transmitters of disease outbreaks. 

Spatial analysis of foci of transmission of schistosomiasis indicates the existence of 

three major clusters in the neighborhood and viewing areas of greatest concentration of 

cases exposed to different degrees of risk. The survey results allow offering, the 

municipal health services, a tool that facilitates the understanding of the occurrence and 

spatial distribution of schistosomiasis. 

Keywords: schistosomiasis, risk factors, spatial analysis. 



1.  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Epidemiologia da Esquistossomose Mansônica 

 

 A Esquistossomose é uma doença parasitária grave, de veiculação hídrica e 

evolução crônica, prevalente em áreas tropicais e subtropicais, sobretudo em 

comunidades com precárias condições de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. Trata-se de  uma das doenças parasitárias mais prevalentes no mundo 

(ZHANG et al., 2010), ficando atrás apenas da malária, que ocupa o primeiro lugar 

(STEINMMANN et al., 2006). A esquistossomose é responsável por uma carga de 13 a 

15 milhões de DALYs (soma de anos de vida produtiva perdidos por incapacidade), 

com conseqüências significativas no contexto socioeconômico (KING, 2010;WHO, 

2010). 

 A transmissão ocorre em 74 países da América Latina, África (que abrange 85% 

dos casos) e Ásia, com mais de 207 milhões de pessoas infectadas e uma estimativa de 

700 milhões que vivem em áreas de risco (TAVARES-NETO et al., 2005; GVE/MS, 

2009; WHO, 2010; SARVEL et al., 2011). No Brasil, a doença é causada pelo 

Schistosoma mansoni e dados indicam que ela afeta cerca de oito milhões de pessoas e 

uma estimativa de 30 milhões com risco de infecção por este parasito (CARVALHO et 

al., 2008; GVE/MS, 2009; SARVEL et al., 2011; SILVA et al., 2011; SOUZA et al., 

2011). 

 Embora a implementação dos programas de controle em várias regiões 

endêmicas do mundo tenha reduzido a prevalência, a intensidade de infecção e a 

transmissão da doença, o número de indivíduos infectados não apresentou grandes 

mudanças nos últimos 50 anos. Isto parece ser resultado, principalmente, do surgimento 



de novos focos de transmissão, do aumento indiscriminado da população, dos 

movimentos migratórios e da deficiência ou da falta de recursos de infra-estrutura 

básica (ENGELS et al. 2002).  

 O Brasil é o país mais afetado das Américas, onde cerca de 30 milhões de 

pessoas estão expostas ao risco de contrair esquistossomose e estima-se que 4-6 milhões 

de indivíduos estejam infectados pelo S. mansoni (BRASIL, 2010; LAMBERTUCCI, 

2010). Essa endemia se estende do Maranhão até Minas Gerais, atingindo 19 unidades 

federativas (BRASIL, 2010). A região nordeste é marcadamente a mais endêmica, 

sendo Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco os estados com as maiores prevalências 

para a doença (AMARAL, 1994). 

 Atualmente o perfil epidemiológico de transmissão da doença passou a migrar 

das áreas rurais para as periferias de regiões urbanas. A dispersão da doença 

esquistossomótica é explicada pelas precárias condições de vida de trabalhadores rurais, 

determinada pela exploração de trabalho nas zonas esquistossomóticas originais, 

seguida pela necessidade de migrar em busca de sobrevivência, ou no mínimo de 

condições mais humanas de vida em pólos de desenvolvimento ou industriais 

(BARBOSA E GOMES, 2008; BARBOSA et al., 2010; BARBOSA et al., 2011; 

SOUZA et al., 2011). 

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 especialmente estudado devido a sua importância na saúde pública e sua ampla 

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, por exemplo, barragens, 

áreas de irrigação, rios, lagos, lagoas, brejos, entre outros (YOSHIOKA, et al. 2002). 

As manifestações clínicas na fase inicial da esquistossomose coincidem com a 

penetração da cercária na pele, podendo ser assintomática ou apresentando intensa 

manifestação pruriginosa, conhecida como dermatite cercariana. Um a dois meses após 

a infecção pelo S. mansoni, o homem pode apresentar a forma clínica aguda da 

esquistossomose, caracterizada por diarréia, dor abdominal, febre e cefaléia. No entanto, 

em pessoas que residem nas áreas endêmicas estas formas são raras. A maioria dos 

indivíduos infectados evolui para a fase crônica da doença, que apresenta distintas 

manifestações e as seguintes formas clínicas: intestinal, hepatointestinal e 

hepatoesplênica, sendo que a maioria apresenta a forma clínica hepatointestinal 

(PRATA; COURA, 2008). Além disso, fatores como anemia, dor crônica, diarréia, 

fadiga, intolerância ao exercício e desnutrição tem-se mostrado significativamente 

associados à infecção esquistossomótica, comprometendo de forma significativa a 

qualidade de vida dos indivíduos portadores da infecção (KING et al. 2005). 

 Em uma região endêmica, a forma mais freqüentemente encontrada é a intestinal 

(mais de 90% dos casos), embora a forma hepatoesplênica constitua a forma mais 

agravante da doença, estando associada à esplenomegalia, fibrose hepática e hipertensão 

portal e encontrada de 4% a 10% de pacientes esquistossomóticos (AQUINO et al., 

2000; FERRAZ et al., 2001; CARVALHO et al., 2008; MORAIS et al., 2010; SILVA 

et al., 2011; SARVEL et al., 2011). A ocorrência de manifestações clínicas graves em 

indivíduos infectados pelo S. mansoni tem sido considerada um dos aspectos mais 

importantes desta parasitose, tornando-a objeto de atuação por parte de programas de 

controle em países endêmicos. 



A esquistossomose foi introduzida no Brasil entre os anos de 1550 e 1646 no 

litoral, quando os primeiros escravos africanos chegaram à Bahia e Recife. A região 

Nordeste e o estado de Minas Gerais foram as primeiras áreas endêmicas da 

esquistossomose mansônica. A partir dessas localidades, a doença se expandiu no Brasil 

principalmente a partir de 1920 com o fluxo migratório interno. Os principais fatores 

que contribuíram para a propagação da esquistossomose foram os movimentos 

migratórios, a exploração inadequada de recursos hídricos, a ampla distribuição dos 

hospedeiros intermediários, a longevidade da doença, problemas sanitários e a falta de 

educação sanitária (AMARAL; PORTO,  1994). 

Segundo estudos de Silva et al. (2011), o Estado de Sergipe apresenta uma das 

maiores incidências do Brasil, os dados apontam média de 17,3% de prevalência de 

esquistossomose em Sergipe no período de 1980 a 1989. Percentual que coloca esta 

unidade federativa, a segunda maior do Brasil, perdendo apenas para Alagoas. 

Considerando-se o período de 1990 a 2002, a média em terras sergipanas foi de 17,7%, 

bem acima da média nacional de 9,2%. Essa prevalência da doença decorre devido aos 

fatores socioeconômicos e ambientais que são indispensáveis ao surgimento e à 

manutenção da infecção por Schistosoma mansoni. Vale ressaltar, também, que há uma 

escassez de dados mais recentes na literatura sobre a situação epidemiológica da doença 

no Estado. 

Apesar de alguns estudos mostrarem a importância do contato com água na 

infecção e reinfecção pelo S. mansoni, apenas este fator não explica, por exemplo, as 

variações de infecção e reinfecção que ocorrem com a idade, sugerindo, portanto, que 

outros fatores possam contribuir para essas variações (BUTTERWORTH et al.,1992). 

Portanto, outros fatores dentre eles, os econômicos e sociais, os genéticos e os 

imunológicos podem contribuir para a aquisição da esquistossomose. No Brasil, o papel 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Schistosoma_mansoni


dos fatores socioeconômicos na transmissão da esquistossomose, tem sido demonstrado 

em vários estudos (COURA-FILHO et al., 1994; BETHONY et al., 2001; 

GAZZINELLI et al., 2006).  

As situações de transmissão da esquistossomose são tão variadas, como são a 

ecologia e os grupos sociais nos quais ela ocorre. A prevalência e a intensidade da 

infecção nas comunidades afetadas pela doença estão sujeitas a variações relacionadas a 

práticas culturalmente moldadas pelas atividades econômicas, de lazer ou domésticas, 

que são peculiares em cada localidade. As medidas de controle deveriam contemplar 

estas diversas esferas, se almejam lograr eficiência nas suas ações (BARBOSA; 

BARBOSA, 1998). 

Por meio de estudos epidemiológicos explicativos observacionais é possível 

identificar e quantificar fatores determinantes de doenças, que podem estar associados 

aos hospedeiros potenciais, ao vetor e ao meio ambiente. A investigação das associações 

entre doença e seus possíveis fatores de risco tem servido de ferramenta para direcionar 

e priorizar estratégias de controle. Desta forma, estudos que visam à identificação de 

forma detalhada dos fatores de risco são de extremo valor devido à necessidade de 

busca de estratégias mais eficientes e específicas de controle da Esquistossomose. 

Diversas pesquisas apontam certas situações e atitudes de risco. As lacunas a serem 

preenchidas estão na ausência de pesquisas que procuram identificar de forma 

específica os fatores de risco no município de Aracaju, acrescida da quantificação do 

peso de cada condição, isolada ou em conjunto, responsável pela franca expansão da 

doença. 

 

 

 



1.2 Análise espacial e Geoprocessamento em Saúde 

 

O desenvolvimento de tecnologias de mapeamento digital e particularmente dos 

ambientes genericamente denominados Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

abriu novos caminhos para investigações epidemiológicas que têm se utilizado de 

técnicas para mapear e analisar a distribuição de eventos relacionados à saúde 

(CARVALHO; SOUZA-SANTOS, 2005).  

No caso da esquistossomose, que é uma doença determinada no espaço e no 

tempo por fatores de risco, a análise espacial e o geoprocessamento são importantes 

ferramentas utilizadas para uma melhor compreensão da sua transmissão e distribuição. 

Estas técnicas têm grande importância na identificação de características ambientais que 

permitem a determinação dos fatores de risco e a delimitação de áreas de risco, levando 

à otimização dos recursos e à melhoria das ações voltadas para as condições específicas 

da doença (BERGQUIST, 2002; GUIMARÃES et al., 2008).  

Estudos sobre aglomerados de casos de doenças envolvem a identificação de 

áreas com maior risco de transmissão no espaço e no tempo, ou a avaliação de risco 

elevado em torno de fontes potenciais de perigo (BAILEY, 2001). A distribuição 

espacial dos casos de esquistossomose tende a se apresentar de forma aglomerada 

dentro das comunidades devido às características focais dos fatores de risco e da 

transmissão (GAZZINELLI et al. 2006). A análise desses aglomerados é um tipo de 

análise espacial, freqüentemente chamada de análise exploratória de kernel, e tem como 

objetivo avaliar diferenças estatísticas no padrão de distribuição espacial de uma 

doença, e/ou relacionar este padrão a potenciais fontes ambientais de risco (LAWSON 

et al. 1999)  



A análise de aglomerados da distribuição espacial da infecção por S. mansoni 

com o objetivo de identificar áreas de alto risco foi utilizado por Gazzinelli et al. (2006) 

em Virgem das Graças, Minas Gerais, Brasil, durante o pré e pós-tratamento dos 

portadores da infecção e, por Araújo et al. (2007) em Porto de Galinhas, Pernambuco, 

para verificar a correlação entre focos de caramujos e casos humanos.  

Os métodos de análise espaciais são importantes para a criação ou delimitação 

de áreas homogêneas, definição de critérios de monitoramento e avaliação para uma 

determinada intervenção, estabelecimento de prioridades para planejamento e alocação 

de recursos. Esta ferramenta contribui, significativamente, para as ações de vigilância 

epidemiológica (CARDIM, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. FORMULAÇÃO DA QUESTÃO DA PESQUISA 

 

 Considerando a infecção pelo Schistosoma mansoni na comunidade do bairro 

Santa Maria, município de Aracaju/SE, buscou-se responder aos seguintes 

questionamentos: qual a prevalência e intensidade da infecção da Esquistossomose 

Mansônica no bairro em estudo? Existe relação entre esquistossomose e condições 

socioeconômicas? As características malacológicas colaboram para o processo de 

contaminação da esquistossomose? Quais os fatores epidemiológicos relacionados à 

infecção pelo Schistosoma mansoni na comunidade do bairro Santa Maria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICATIVAS 

 

 O bairro Santa Maria, localizado em área periférica e de expansão do município 

de Aracaju/SE, é considerado uma das principais regiões endêmicas de 

Esquistossomose desta cidade. É uma comunidade que apresenta condições 

extremamente precárias de infraestrutura domiciliar e saneamento básico. Em aspectos 

ecológicos, este bairro apresenta diversas fontes hídricas que servem de habitat para 

várias espécies de moluscos, incluindo os do gênero Biomphalaria. Mais que isso, essas 

fontes naturais de água são continuamente contaminadas por dejetos fecais da 

população local, o que representa a principal via de transmissão da doença entre as 

populações desta área. As ações do Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) 

realizadas pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município visam 

principalmente estimar a prevalência da parasitose e combater a infecção humana pelo 

Schistosoma mansoni e os moluscos vetores da doença (SANTOS, 2013). 

O modo de ocupação humana dos espaços e as precárias condições de 

saneamento ao longo dessa faixa geográfica podem estar proporcionando ambientes 

favoráveis à introdução, fixação e reprodução das espécies vetoras, condicionando 

diferentes riscos de transmissão. A identificação e mensuração desses fatores de risco 

são indispensáveis para a compreensão da distribuição espacial desta doença, bem 

como, para construção de modelos de risco que venham a auxiliar os serviços de saúde 

no diagnóstico de risco, planejamento, implementação e avaliação das medidas de 

controle para mais esse agravo que acomete as comunidades (GOMES, 2012).  

             Os serviços locais de saúde estão se deparando com um novo agravo à saúde 

que demanda um serviço assistencial, preventivo e de vigilância específico. Não 



possuem recursos humanos habilitados para o diagnóstico e implementação de medidas 

de controle que venham a produzir um impacto significativo sobre a transmissão desta 

parasitose. 

As considerações acima justificam nosso interesse em proceder a um estudo 

epidemiológico para conhecer os padrões biológicos, sociais, econômicos, sanitários e 

comportamentais de risco, associá-los à prevalência e intensidade da infecção para 

avaliar a expressão da morbidade da esquistossomose na localidade em estudo. Como 

resultado deste trabalho específico, teremos um diagnóstico sobre o padrão 

epidemiológico local, que, aliado a outros conhecimentos resgatados por meio de 

estudos paralelos, congregará subsídios para a elaboração de estratégias mais coerentes 

para o controle da endemia. A investigação exploratória acerca de indicadores 

potencialmente representativos podem auxiliar na compreensão da problemática de 

saúde ambiental existente a nível local e definir prioridades para o alcance da promoção 

da saúde de populações específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. HIPÓTESES NORTEADORAS DO ESTUDO 

 

1. As características malacológicas do bairro Santa Maria favoreceram a 

reprodução dos hospedeiros intermediários (caramujos) e o contato com as águas 

aumenta o risco de transmissão, contaminação e ocorrência da doença pelo Schistosoma 

mansoni. 

2. O padrão socioeconômico, educacional e cultural da população e as 

condições de infraestrutura da localidade estudada estão associados a ocorrência da 

infecção pelo S. mansoni no referido bairro. 

3. As áreas de maior incidência e prevalência da doença no referido bairro 

seguem a partir de combinações de fatores pertencentes às dimensões malacológicas, 

econômicas e culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

5.1 Esquistossomose Mansônica: epidemiologia, ciclo biológico e 

patogenia 

 

 A humanidade convive com a esquistossomose desde a antiguidade, fato este 

comprovado por estudos que verificaram a presença de ovos de Schistosoma em 

múmias egípcias de 3500 a.C. (COURA; AMARAL, 2004). Permanece por muitos anos 

como uma importante doença no contexto de saúde pública no Brasil e no mundo, não 

podendo ser tratada apenas como um fenômeno biológico individual, nem como uma 

doença tropical, mas também como um evento de contextos sociais específicos, 

observando várias dimensões, como política, social e econômica. 

 A esquistossomose é considerada um grave problema de saúde pública e se 

destaca como uma das infecções que mais afetam as populações humanas, 

principalmente as que vivem em regiões mais pobres, com baixas condições 

socioeconômicas, sem saneamento básico e água tratada. Estima-se que 200 milhões de 

pessoas no mundo, principalmente na África, Ásia e Américas, estejam infectadas pelo 

Schistosoma e 800 milhões em risco de adquirir a infecção (STEINMANN et al., 2006). 

(Fig.1). 

 A distribuição geográfica da esquistossomose mansônica no mundo iniciou-se na 

África, sendo neste uma doença autóctone com os seus maiores focos na região do rio 

Nilo, estendendo-se  para  Ásia e na América (REY, 2008). 

 



 

Figura 1: Mapa de distribuição da esquistossomose no mundo em 2007. 

Fonte: http://www.ceut.com.br/observatorio/edicao%2036.pdf  

  

 A Esquistossomose Mansônica é uma doença parasitária que tem encontrado no 

Brasil excelentes condições de desenvolvimento, se difundindo por extensas áreas rurais 

e cidades subdesenvolvidas onde falta infra-estrutura sanitária. O modo desordenado e 

precário como ocorre a ocupação desses ambientes urbanos favorece a expansão da 

Esquistossomose que, em diversas situações, deve-se à migração de indivíduos 

parasitados para áreas indenes e à dispersão de hospedeiros intermediários (BARBOSA 

et al., 2000; FONTES et al., 2003; ARAÚJO, 2004; CARVALHO et al., 2008; WHO, 

2010; BARBOSA et al., 2011). 

 No Brasil, a parasitose se estabeleceu durante o período colonial, através do 

tráfico de escravos africanos parasitados (KATZ, 1992). A espécie existente no Brasil 

foi descrita, em 1907, pelo inglês Sambon, que a nomeou Schistosoma mansoni em 

homenagem a Manson. No mesmo ano, o brasileiro Pirajá da Silva estudou uma espécie 
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encontrada na Bahia dizendo que, provavelmente, seria uma nova espécie e a chamou 

de Schistosoma americanum. Sambon já havia feito a sua descrição, mas a pequena 

quantidade de vermes estudados suscitou dúvidas em relação à validade do trabalho. 

Somente com as cuidadosas observações de Pirajá da Silva as incertezas taxonômicas 

foram suprimidas (KATZ; ALMEIDA, 2003). 

 Para que haja a transmissão da esquistossomose são necessários: presença da 

fonte de infecção, humano parasitado eliminando ovos do verme em suas fezes, ação do 

homem em lançar suas fezes na superfície da água, a presença de coleções de água doce 

em condições favoráveis a ruptura dos ovos e sobrevivência das larvas.  No Brasil, 

existem 11 espécies e subespécies de moluscos do gênero Biomphalaria que foram 

identificadas: B. glabrata (Say, 1818), B. tenagophila (Orbigny, 1835), B. straminea 

(Dunker, 1848), B. peregrina (Orbigny, 1835), B. schrammi (Crosse, 1864), B. 

kuhniana (Clessin, 1883), B. intermedia (Paraense & Deslandes 1962), B. amazonica 

(Paraense 1966), B. oligoza (Paraense, 1974), B. occidentalis (Paraense, 1981), B. 

cousini (Paraense, 1966) e B. tenagophila guaibensis (Paraense 1984) (GUIMIARAES, 

2012).  

 Das espécies acima citadas, três são hospedeiras intermediárias em condições 

naturais a citar: B. glabrata, B. straminea e B. tenagophila. Alguns caramujos preferem 

águas mansas e pouco profundas, outros suportam maior velocidade de correnteza, 

porém sempre preferem as margens, pouco se aprofundando nos criadouros, onde haja 

condições adequadas de luminosidade e temperatura, que são fundamentais para 

liberação e sobrevida das larvas cercárias (VIDIGAL et al., 2000; REY, 2001; NEVES 

et al., 2005; BARBOSA, GOMES, 2008; CARVALHO et al., 2008; NEVES, 2009; 

SOUZA et al., 2011). 



 

Figura 2 – Conchas dos caramujos  das espécies B.glabrata (A) e B. straminea (B).  

Fonte: GOMES (2011) 

 

 Os moluscos se caracterizam por possuírem uma concha enrolada em espiral 

plana, sendo a espécie B. glabrata maior que B. straminea, apresentando uma concha 

que mede de 30-40 mm (6-7 giros) e 10-15 mm (4-5 giros), respectivamente (Fig.2). 

Além do tamanho, as espécies podem ser diferenciadas através da análise do aparelho 

genital, onde a primeira não apresenta o “enrugamento vaginal”, diferentemente de B. 

straminea que apresenta tal estrutura. Apesar de serem hermafroditas, quando em grupo, 

preferem a fecundação cruzada (BRASIL, 2008).  

 No Brasil, só há transmissão da Esquistossomose Mansônica, causada pelo 

parasito trematódeo digenético: o Schistossoma mansoni. O macho tem a forma foliácea 

e mede cerca de 10 mm de comprimento e 2 mm de largura em sua porção mais larga, 

possui tegumento recoberto por minúsculas projeções (tubérculos). A fêmea é cilíndrica 

e mede cerca de 15 mm, sendo mais longa e delgada que o macho e possui tegumento 

liso. O homem é o principal reservatório animal (REY, 2001; NEVES et al., 2005; 

CARVALHO et al., 2008; BARBOSA, GOMES, 2008; NEVES, 2009; SOUZA et al., 

2011). 



 A expansão da esquistossomose em território nacional, acompanhou a 

necessidade de migração entre cidades e estados, orientados pelo desenvolvimento de 

determinados ciclos econômicos, com a maior comercialização agrícola, criação de 

gado, descobertas de jazidas auríferas e industrialização, associado à precária condição 

de vida e trabalho em diferentes áreas, a exploração inadequada dos recursos hídricos, a 

ampla distribuição dos hospedeiros intermediários e a longevidade da doença 

favoreceram a disseminação da enfermidade (CARDIM, 2011). 

 A região Nordeste e o estado de Minas Gerais foram as primeiras áreas 

endêmicas da esquistossomose mansoni, no Brasil. A partir daí, a doença se espalhou 

pelo país. No Sudeste, surgiram focos isolados no Rio de Janeiro, Espírito Santo e em 

São Paulo. O norte do Paraná, no Sul do país, também se tornou uma área endêmica. 

Outros três focos da doença foram descritos em mais dois estados sulinos: dois em 

Santa Catarina e um no Rio Grande do Sul (KATZ; ALMEIDA, 2003). 

 No Brasil, a distribuição ocorre em vários estados (Fig. 3), e o número estimado 

de pessoas infectadas é entre cinco e seis milhões. As regiões endêmicas compreendem 

os seguintes estados: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Estudos mostram que a prevalência de maiores 

quantidade de casos encontra-se nos estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe (REY, 

2008). 

 



 

Figura 3: Distribuição da esquistossomose, de acordo com o percentual de positividade, 

por município. Brasil, 2010. 

Fonte: hpttp:bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_integrado_acoes_estrategicas_ 

 
  

 Uma obra que ajuda a ampliar a percepção sobre a doença é o texto de Ramos et 

al., (2007), quando afirma que a grande abrangência de endemia da esquistossomose no 

Brasil e, principalmente, a intensa transmissão na região nordeste é um fator 

preocupante, uma vez que o saneamento básico e o abastecimento de água quando 

inadequados aumentam a possibilidade da população contrair esta doença. Esta 

enfermidade está intimamente relacionada às questões socioculturais e ambientais do 

indivíduo. A má distribuição de renda e o alto índice de desemprego ou subemprego 

fazem com que as pessoas vivam em condições precárias, sem alimentação digna e 

acesso a ações educativas que visem alterar o comportamento humano, dentro de um 

parâmetro que lhes dê condições para mudanças de hábitos. 



 Além disso, há registro de que em três estados da zona canavieira do Nordeste 

(Pernambuco, Alagoas e Sergipe), a prevalência de casos de Esquistossomose 

Mansônica aumentou progressivamente de 1987 (13,3%) a 1990 (26,2%) (MOZA et al., 

1998), apesar das sucessivas campanhas de controle quimioterápico iniciadas em 1977 

pelo Ministério da Saúde. De 1991 a 1993, a prevalência nesses três estados manteve-

se, em média, entre 20,0% e 24,0% (AMARAL E PORTO, 1994, apud MOZA et al., 

1998; BARBOSA et al., 2010; SILVA et al., 2008; SILVA et al., 2011). Em Sergipe, a 

média de prevalência entre 1980 a 1989 foi de 17,3%, ficando atrás apenas de Alagoas. 

Entre 1990 e 2002 a média percentual no estado foi de 17,7%, valor muito acima da 

média nacional de 9,2% (ROLLEMBERG et al., 2011). 

 Por trata-se de um parasito heteroxênico, o ciclo biológico da esquistossomose 

acontece em duas fases: a primeira, no hospedeiro definitivo (homem/vertebrados) e a 

segunda, no hospedeiro intermediário (invertebrado/(caramujo Biomphalaria)). Há, 

ainda, duas passagens de larvas de vida livre no meio aquático, que se alternam com as 

fases parasitárias. As etapas evolutivas consistem no verme adulto (macho e fêmea), 

ovo, miracídio, esporocisto, cercária e esquistossômulo. O ciclo evolutivo do parasito se 

completa, em condições favoráveis, em torno de 80 dias. No homem, o ciclo é sexuado 

e o período decorrido entre a penetração das cercárias e o encontro de ovos nas fezes é 

de cerca de 40 dias. No molusco, o ciclo é assexuado e também dura, aproximadamente, 

40 dias. (KATZ; ALMEIDA, 2003) 

 O ciclo biológico de transmissão da esquistossomose no hospedeiro definitivo 

acontece da seguinte forma: Os vermes em fase adulta aderem-se no sistema-porta 

hepático, como não apresentam órgão copulador, a cópula ocorre pela justaposição dos 

orifícios genitais femininos e masculinos, quando a fêmea está alojada no canal 

ginecóforo (fenda longitudinal, no macho, para albergar a fêmea e fecundá-la, após esse 



processo a fêmea deposita cerca de 40 ovos do Schistosoma mansoni imaturos e 

espiculados por dia. Desses ovos, uns permanecem nos tecidos como fígado induzindo a 

formação de granuloma e outros através do espinho lateral, atravessam a mucosa e caem 

a luz do intestino, sendo eliminados pelas fezes. Passado esse período, o homem 

infectado pode transmitir a doença eliminando ovos de Schistosoma mansoni nas fezes, 

por muitos anos (PORDEUS et al., 2008; PEREIRA, 2010). 

 Já o ciclo do hospedeiro intermediário (invertebrado/caramujo Biomphalaria) 

acontece quando as fezes infectadas permanecem nas coleções de água doce, onde os 

ovos eclodem estimulados pela temperatura, luz intensa e oxigenação, liberando uma 

larva ciliada, denominada miracídio, responsável por infectar hospedeiro intermediário 

que são os caramujos das espécies Biomphalaria glabrata, Biomphalaria tenagophila e 

Biomphalaria straminea. Após o miracídio penetrar na hemocele do caramujo ele sofre 

mutações e torna-se esporocito-mãe, que por meio de reprodução assexuada 

multiplicaram os esporocistos. Estes, por sua vez, migram para o sistema hemolinfático 

até atingirem o hepatopâncreas e gônodas do hospedeiro intermediário, e mais uma vez 

ocorre a reprodução assexuada, originam as cercárias (PEREIRA, 2010; NEVES, 2005). 

 Após deixar o molusco, as cercárias são atraídas pela luz (fototropismo), nadam 

por movimentação da cauda e agrupadas ocupam as águas rasas. Se o homem tiver 

contato com águas infectadas pelas cercárias, estas penetram ativamente, pela pele e 

mucosa, por ação mecânica e enzimática digestiva fazendo com que indivíduo adquira a 

infecção. Após a infecção, as cercárias perdem a cauda, e em alguns minutos elas se 

transformam em esquistossômulos. Estes permanecem na pele por 48 horas e depois 

caem na corrente sanguínea e atinge o pulmão e coração e em seguida migram para o 

fígado atingindo o sistema porta-hepático. O verme se desenvolve no organismo 

humano durante duas a seis semanas após a penetração das cercarias, após esse período 



eles se transformam e ocorre a fecundação. Os adultos acasalados migram para as veias 

mesentéricas, onde fazem a postura em nível de submucosa intestinal, podendo cada 

fêmea eliminar até 40 ovos por dia (PORDEUS et al., 2008; PEREIRA, 2010). 

 Referente aos aspectos clínicos da Esquistossomose, existe uma grande variação 

dependendo da localização e intensidades das lesões, da carga parasitária e da resposta 

imune e genética do hospedeiro (KAMAL et al., 2001; JESUS, et al., 2004; 

CARVALHO et al., 2008; BRANDT, et al., 2010). 

 Assim, a  patogenia da esquistossomose pode ser entendida a partir das inúmeras 

lesões provocadas pelo parasito, nos diversos órgãos do hospedeiro definitivo, durante o 

seu ciclo biológico. A gravidade de sua patogenia está diretamente relacionada à carga 

parasitária, idade, estágio nutricional e imunidade do hospedeiro. A primeira 

manifestação clínica se dá pela penetração da cercária através da pele do hospedeiro, 

provocando uma reação urticariforme local conhecida como “dermatite cercariana”, na 

qual se observa todos os sinais locais decorrentes de um processo inflamatório (eritema, 

edema, pápula e dor). O estágio evolutivo seguinte é o “esquistossômulo”, que ao 

ganhar a circulação sanguínea e passar pelos pulmões, baço e fígado, provoca lesões 

tissulares, bem como febre, sintomatologia respiratória, linfadenopatia e reações 

imunológicas das mais variadas (CIMERMAN, 2005). 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Figura 4: Ciclo da transmissão da esquistossomose 

Fonte: Carvalho, 2005. 

 

 Os achados clínicos e laboratoriais, associados a informações colhidas na 

anamnese, são cruciais para a classificação da doença em aguda ou crônica. Segundo 

Lambertucci et al. (1987), a forma aguda é uma reação sistêmica de hipersensibilidade 

contra a migração do esquistossômulo e a presença dos ovos do parasito no organismo 

do hospedeiro, e pode ocorrer de 16-90 dias após a infecção primária. A história de 

exposição recente a criadouros de Biomphalaria, exame parasitológico de fezes positivo 



para S. mansoni e eosinofilia são alguns dos critérios que juntamente com a 

sintomatologia de febre e diarreia, definem o caso agudo (LAMBERTUCCI, 2010).  

 A Esquistossomose aguda aparece em torno de 50º dia e durante cerca de 120 

dias após a infecção. Nesta fase, também denominada de forma toxêmica da 

esquistossomose pode ocorrer uma disseminação de ovos do parasito, principalmente na 

parede do intestino e nos ramos intra-hepáticos da veia porta, provocando a formação de 

granulomas simultâneos. Nesta fase, o indivíduo infectado pode apresentar mal-estar, 

febre alta, emagrecimento, fenômenos alérgicos, tosse, diarréia, hepatoesplenomegalia e 

linfadenomegalia. A fase aguda pode ser severa e acompanhar-se de toxemia (REY, 

2001; COURA, 2005; NEVES et al., 2005; CARVALHO et al., 2008; NEVES, 2009; 

SOUZA et al., 2011). 

 A deposição dos ovos do S. mansoni induz a uma resposta granulomatosa 

dependente de célula T CD4+. Recentes trabalhos têm reportado que diferentes 

citocinas controlam a progressão da lesão hepática. Em modelos murinos com 

Esquistossomose, citocinas associadas ao padrão de resposta Th2, incluindo as 

Interleucinas-4 (IL-4), IL-5 e IL-13, contribuem para a formação do granuloma e a 

presença de eosinófilos nas lesões, o que favorece o desenvolvimento da lesão. Em 

estudos com seres humanos de áreas endêmicas, demonstrou-se um papel protetor do 

INF-γ (Gama Interferon) e agravante do TNF-α (Fator de Necrose Tumoral) na 

regulação da fibrose (JESUS, et al., 2004; CARVALHO et al., 2008; BRANDT, et al., 

2010; SOUZA et al., 2011). 

 Após 90 dias da infecção primária, o caso passa a ser considerado crônico e pode 

ser classificado como: forma clínica intestinal (tipo I), hepatointestinal (tipo II), 

hepatoesplênica compensada (tipo III) e hepatoesplênica descompensada (tipo IV). Essa 



última é considerada a forma mais severa da doença, onde órgãos vitais já sofreram 

lesões irreversíveis. (BRASIL, 2010). 

 A fase crônica da Esquistossomose pode apresentar grandes variações clínicas, 

dependendo de serem as alterações predominantemente intestinais, hepatointestinais ou 

hepatoesplênicas. A forma intestinal, na grande maioria, apresenta diarréia 

mucossanguinolenta, dor abdominal, tenesmo. Nos casos graves, pode haver fibrose da 

alça retossigmóide havendo diminuição do peristaltismo. Já na forma hepatointestinal, 

as alterações hepáticas típicas surgem a partir do início da ovoposição e formação de 

granulomas. Em principio o fígado apresenta-se aumentado de volume e bastante 

doloroso à palpação. E na forma hepatoesplênica, os granulomas hepáticos podem 

causar uma fibrose periportal, a qual provoca obstrução dos ramos intra-hepáticas da 

veia porta, tendo como conseqüência a esplenomegalia, ascite e desenvolvimento da 

circulação colateral e de anastomoses portocava no nível do plexo hemorroidário, 

umbigo e região inguinal e esôfago. A fibrose hepática é o resultado mais severo das 

doenças crônicas que afetam o fígado. Tem causa multifatorial, muitas delas ainda 

desconhecidas (REY, 2001; COURA, 2005; NEVES et al., 2005; CARVALHO et al., 

2008; NEVES, 2009; MARTINS, et al., 2010; SOUZA et al., 2011). 

 Atualmente duas drogas podem ser utilizadas para o tratamento dessa parasitose, 

são elas: oxamniquine e praziquantel. Os dois medicamentos se equivalem quanto à 

eficácia e segurança. No entanto, o praziquantel é a droga de escolha, em função do 

menor relação custo/tratamento (BRASIL, 2010). 

 

 



5.2 A Esquistossomose Mansônica como uma doença multifatorial: a 

importância dos determinantes socioeconômicos, comportamentais e 

ambientais  

 

 O processo da infecção por esquistossomose envolve o meio social e as 

condições de vida das populações. O modo como o espaço é ocupado garante a 

reprodução da doença e a distribuição desigual dos diferentes grupos de risco. Este 

processo pode ser analisado em diferentes níveis como: bioecológico que são as 

condições ambientais que otimizam a reprodução dos vetores e propiciam a 

sobrevivência do parasito; socioecológico que é caracterizado pelas modificações 

ambientais pela ocupação do espaço (construção de açudes, sistemas de irrigação, 

práticas agrícolas, forma de eliminação dos dejetos, e outros), e sociocultural, pois ele 

está relacionado com a representação social da doença, ou seja, a construção cultural, o 

conhecimento e percepções que os grupos sociais têm sobre a esquistossomose. Esse 

nível contribui para a conformação do comportamento dos indivíduos e grupos sociais, 

suas atitudes e as práticas de risco (BARBOSA et al., 1996). 

 Segundo Favre et al. (2001), a causa da esquistossomose está diretamente 

envolvida pelas coleções hídricas das áreas endêmicas, por questões econômicas e 

socioculturais, exercem grande parte de suas atividades domésticas, de lazer e de 

higiene pessoal. As condições ambientais, associadas à falta de saneamento básico, 

como rede de esgoto sanitário, abastecimento e tratamento de água para consumo, bem 

como a intensa locomoção das comunidades, criam condições propícias à manutenção 

da transmissão e à expansão da esquistossomose. 

 Fatores como tempo de exposição e intensidade do contato humano com águas 

contaminadas por fezes humanas estão diretamente relacionados com o grau de 



ocorrência da esquistossomose mansoni. O padrão populacional de contato é complexo 

e bastante variável, mas é nesse aspecto que podem ser encontradas as explicações para 

as diferenças epidemiológicas entre as populações infectadas. Diferentes padrões de 

contato com coleções de águas naturais implicarão em padrões epidemiológicos 

distintos, sendo razoável se esperar que pessoas que tenham mais contato com 

criadouros tenham mais chances de se infectar (PAREDES, 2008). 

 O modo de produção agrícola e as condições ambientais ao longo do tempo 

foram otimizadas para obter maior produtividade, que acabaram por se transformar em 

fatores de risco adicionais para a transmissão da esquistossomose. Um exemplo é o 

sistema de irrigação adotado leva caramujos e cercárias para dentro das hortas e a 

lavagem das verduras no rio condiciona os agricultores e consumidor a uma exposição 

contínua (BARBOSA et al., 1998). 

 O processo saúde-doença tem uma dimensão espacial, sendo os fatores 

ambientais de fundamental importância para a ocorrência de diversas doenças. O 

conhecimento da variação espacial e temporal da incidência das doenças juntamente 

com situações ambientais especificadas é importante para o planejamento de ações de 

prevenção e controle das mesmas. Porém, os resultados obtidos através da técnica de 

geoprocessamento isoladamente não trazem nenhum resultado, sendo necessárias outras 

fontes de informações para a interpretação dos dados obtidos (PAREDES, 2008). 

 Esse conceito toma por base relações existentes entre os fatores do ambiente – 

físicos, químicos e biológicos – do agente e do hospedeiro ou suscetível. Dentro desta 

concepção, os fatores culturais e sócioeconômicos são partes integrantes do sistema, 

contribuindo à sua maneira, associados a outros fatores causais, para a eclosão em 

massa de doenças e agravos à saúde (BARBOSA, 2012). 



 O saneamento básico, o abastecimento de água e a coleta de lixo quando 

inadequados aumentam a possibilidade da população contrair doenças, inclusive as de 

veiculação hídrica como a esquistossomose, esta enfermidade está intimamente 

relacionada às questões socioculturais e ambientais do indivíduo, pois a má distribuição 

de renda e o alto índice de desemprego ou subemprego fazem com que as pessoas 

vivam em condições precárias, sem alimentação digna e acesso a ações educativas que 

visem alterar o comportamento humano, dentro de um parâmetro que lhes dê condições 

para mudanças de hábitos. 

 O modo de habitação nos ambientes urbanos sem controle, as famílias estão cada 

vez mais indo para a periferia agrupam de maneira caótica e desordenada, a presença de 

pessoas parasitadas, os hábitos de vida e poluição fecal e a precariedade da qualidade de 

vida como a ausência de moradias adequadas, falta de saneamento básico, escolaridade 

precária, escasso lazer e falta de informação têm contribuído para o contato humano 

com as coleções de água doce e de superfície, adequada à vida dos moluscos 

hospedeiros intermediários, determinando em diferentes níveis, a infecção da 

esquistossomose (CARDIM, 2010). 

 

5.3 Geoprocessamento em Saúde 

 O conhecimento detalhado das condições ambientais de saúde da população 

pode ser feito através de mapas que permitam observar a distribuição espacial de 

situações de risco e dos problemas de saúde (CARVALHO et al., 2000). 

 Um importante instrumento a ser utilizado na descrição e análise da situação de 

saúde subsidiando as ações de gestão em saúde é o Sistema de Informação Geográfica – 

SIG (OPAS, 1996). O SIG é uma tecnologia computacional poderosa que possibilita a 

análise de grandes quantidades de informação dentro de um contexto geográfico (VINE 



et al., 1997). Os SIG são estruturas de processamento eletrônico de dados que permitem 

a captura, armazenamento, manipulação, análise, demonstração e relato de dados 

referenciados geograficamente (SANSON et al., 1991). 

 Os SIG surgiram na Saúde Pública para melhorar as possibilidades da descrição 

e análise espacial das doenças em grandes conjuntos de dados georreferenciados. A 

capacidade de executar múltiplos questionamentos sobre o conjunto de dados, junto 

com o uso de alta resolução gráfica, tem facilitado a obtenção de informações relevantes 

(MEDRONHO, 1993). Segundo Carvalho et al. (2000), detalhes das condições 

ambientais que interferem com a saúde da população podem ser mostrados em mapas de 

risco que apresentam a distribuição espacial de áreas de risco, permitindo que 

epidemiologistas entendam a dinâmica espacial da doença, além de suas variações no 

espaço geográfico e no tempo. Há mais de uma década, a Organização Pan-Americana 

de Saúde tem indicado a utilização de Sistema de Informação Geográfica como um 

importante instrumento para análise de algumas condições de saúde (OPAS, 1996; 

OPAS, 2002). Através desses sistemas de informação, os dados podem ser 

transformados em informações na forma de mapas temáticos, gráficos e tabelas, 

tornando possível o planejamento, análise, gerenciamento e monitoramento espacial dos 

dados (NAJAR; MARQUES, 1998). 

 Neste cenário, uma das ferramentas mais importantes relacionadas ao 

geoprocessamento é a análise espacial. Este tipo de análise pode ser definido como uma 

técnica que busca descrever os padrões existentes nos dados espaciais e estabelecer, 

preferencialmente de forma quantitativa, os relacionamentos entre as diferentes 

variáveis geográficas (CARVALHO et al., 2000). Para análise espacial dos fatores de 

risco sócioeconômicos, comportamentais, biológicos e ambientais faz-se necessário a 

utilização de mapas físicos e topográficos, em formato de malha digital, das localidades 



estudadas, contendo dados geográficos tais como: quarteirões, lotes, edificações, 

coleções hídricas, relevo e vegetação; bem como o uso de coordenadas geográficas a 

partir de Sistemas de Posicionamento Global (GPS) e softwares de estatística espacial 

(BARBOSA et al., 2004; ARAÚJO et al., 2007). 

 O uso da análise estatística espacial como instrumento de predição da ocorrência 

da Esquistossomose teve início nos estudos pioneiros realizados nas Filipinas e Caribe 

(CROSS E BAILEY, 1984; CROSS et al., 1984). Desde então o uso desse instrumento 

de análise tem sido amplamente empregado para o estudo da distribuição da 

Esquistossomose, bem como para produzir inferências de associação entre infecção e 

variáveis ambientais em larga escala (BROOKER et al., 2001; BROOKER, 2007). 

Segundo esse autor, estudos de campo e modelagem têm melhorado a compreensão da 

epidemiologia espacial da Esquistossomose na África, mostrando sua relevância no 

planejamento de programas de controle desta parasitose em todo o mundo. Através do 

conhecimento dos fatores necessários para transmissão da infecção, é possível o 

entendimento e a conseqüente predição de modelos de distribuição espacial para esta 

doença. No Brasil, alguns estudos têm sido direcionados neste sentido, na tentativa de 

evidenciar as relações entre ocorrência da Esquistossomose e alguns fatores ambientais, 

além do padrão de contato das populações sob risco com coleções hídricas 

contaminadas (BARBOSA et al., 2004; ARAÚJO et al., 2007; PAREDES, 2008; 

BARBOSA et al., 2010; BARBOSA et al., 2011). No entanto, muitas questões ainda 

precisam ser elucidadas na tentativa de se obter um modelo preditivo. 

 

 

 

 



6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar os fatores determinantes e condicionantes associados à distribuição da 

infecção da esquistossomose mansônica no bairro Santa Maria, município de Aracaju-

SE.  

 

6.2 Objetivos Específicos 

 

 Estimar a prevalência dos casos humanos positivos para Schistosoma mansoni 

na localidade de estudo selecionada no ano de 2011; 

 Avaliar as cargas parasitárias por S. mansoni entre os casos humanos positivos; 

 Levantar as características malacológicas relacionadas à infecção pelo 

Schistosoma mansoni e o padrão de contato com a água entre os casos humanos 

positivos da região estudada; 

 Identificar padrões sócioeconômicos e comportamentais relacionados à 

ocorrência de esquistossomose mansônica; 

 Descrever e analisar o padrão espacial da ocorrência dos casos de 

esquistossomose no bairro em estudo 

 

 

 

 

 

 



7.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

7.1 Descrição da Área de Estudo  

 

A unidade de análise foi o bairro Santa Maria, situado na zona Sul do município 

de Aracaju, Sergipe. O Município de Aracaju está localizado no litoral, sendo cortada 

por rios como o Sergipe e o Poxim. De acordo com o Censo 2010, a cidade conta com 

570.937 habitantes
. 
É apontada como a capital com menor desigualdade do Nordeste 

Brasileiro, com os hábitos de vida mais saudáveis do País e a capital com menor índice 

de fumantes. O clima é quente e úmido, com período chuvoso de março a agosto. A 

temperatura média anual é de 26 °C e precipitação média anual de 1590 mm. Aracaju 

tem uma grande densidade demográfica, mais de 3.100 hab/km² (IBGE, 2010). No 

referido bairro há várias coleções hídricas utilizadas pelos moradores para lazer e 

lavagem de roupas. Existem ainda três Unidades Básicas de Saúde que atendem a 

população do bairro e imediações, com cobertura do programa PSF. A população está 

estimada em 15.100 pessoas.  
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Figura 5 - (A) - Mapa do Brasil com destaque para o Estado de Sergipe; (B) – Mapa do 

Estado de Sergipe com destaque para o município de Aracaju; (C) – Cidade de 

Aracaju,com destaque para o bairro Santa Maria; (D) – Malha Cartográfica do bairro 

Santa Maria 

Fonte: (SANTOS, 2012) 

 

7.2 Desenho do Estudo 

 

 Foi realizado um estudo epidemiológico, descritivo, populacional e de corte 

transversal. Os estudos descritivos tem o objetivo de informar sobre a distribuição de 

um evento em uma população, em função de variáveis ligadas ao tempo, ao espaço e à 

A 

B 

C 
D 



pessoa, possibilitando o detalhamento do perfil epidemiológico, com vistas à promoção 

da saúde (ROUQUAYROL, 2003). O estudo é ainda populacional, pois a unidade de 

análise foi o bairro Santa Maria e transversal, pois a produção dos dados foi realizada 

em um único momento (PEREIRA, 1995). O corte transversal estuda a população à 

determinada exposição e doença em um dado momento do tempo, no qual será a 

identificação dos portadores de esquistossomose. Esse tipo de estudo poderá fornecer 

dados de incidência, características da infecção e não há necessidade de seguimento, 

podendo avaliar múltiplos fatores de risco para uma infecção. 

          

    

 

7.3 Metodologia do Objetivo 01: Estimar a prevalência dos casos humanos 

positivos para Schistosoma mansoni na localidade de estudo selecionada no ano de 

2011; 

 

 Foi realizado um inquérito censitário coproscópico no ano de 2011, a partir do 

cadastramento e participação voluntária dos indivíduos residentes no Bairro Santa Maria 

através do Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) do município de 

Aracaju/SE. Para definir o número de casos de esquistossomose e a carga parasitária dos 

indivíduos parasitados foi realizado o diagnóstico parasitológico das fezes através do 

método Kato-Katz (KATZ et al., 1972) com 1 amostra de cada paciente, da qual foram 

examinadas 2 lâminas.  

 A prevalência da esquistossomose para os quarteirões e localidades de bairro foi 

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

seguinte fórmula:  

 

 Pv = N° de indivíduos positivos do Bairro Santa Maria x 100__  

                   Nº total de indivíduos examinados no Bairro Santa Maria 

  

7.4 Metodologia do Objetivo 02: Avaliar as cargas parasitárias por S. mansoni 

entre os casos humanos positivos; 



O diagnóstico parasitológico foi feito pelo método de Kato-Katz (Katz et al., 

1972), com duas lâminas por amostra única. A taxa de infecção humana ou carga 

parasitária (CP) de cada indivíduo foi definida multiplicando-se o número de ovos 

encontrados em cada lâmina pela constante 24, onde se obtém o número de ovos por 

grama de fezes (opg).  

Com base nesse levantamento foram determinados os seguintes índices de 

infecção por S. mansoni, conforme recomendação da OMS (1994): 

a) Prevalência da infecção: percentagem de pessoas que apresentavam ovos nas fezes no 

exame parasitológico. 

b) Intensidade da infecção: média do número de ovos por grama de fezes (opg) entre os 

positivos, de acordo com as classes de contagem de ovos. A intensidade será 

categorizada nos seguintes índices de infecção por S. mansoni: carga parasitária leve 

(opg < 99), moderada (100 – 399 opg) e alta (400 ≥ opg) (Katz et al., 1972) 

c) Prevalência de infecções moderadas a intensas: percentagem de pessoas com mais de 

100 opg. 

 Após o término do inquérito, foram entregues os resultados dos exames 

parasitológicos à população amostrada (todos os indivíduos cadastrados que entregaram 

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

esquistossomose. 

 

 

7.5 Metodologia do Objetivo 03: Levantar as características malacológicas 

relacionadas à infecção pelo Schistosoma mansoni e o padrão de contato com a água 

entre os casos humanos positivos da região estudada 

 Para caracterizar fisiográfica e demograficamente a área de estudo, foi feito um 

levantamento dos principais elementos hidrográficos, topográficos e agrários da área, 

bem como o cadastramento das casas e dos moradores. A abundância relativa da 

população de moluscos foi acompanhada pelo método de Olivier & Scheinderman 

(1956), calculando- se o número de moluscos coletado por pessoa por minuto por 



estação. As estações de coletas foram escolhidas levando-se em consideração os locais 

de contato da população com a água.  

 Os caramujos coletados foram conduzidos ao laboratório do Centro de Zoonoses 

do município de Aracaju/Se para a identificação da espécie através da Técnica de 

Dissecção do Aparelho Genital (DESLANDES, 1951). 

 A verificação da infecção dos moluscos pelo S. mansoni foi realizada através da 

técnica clássica de exposição à luz para estimular a eliminação de cercárias de S. 

mansoni (SOUZA et al. 1990) conforme descrição: os moluscos são lavados e 

colocados individualmente em vidros pequenos, com cerca de 3ml de água e expostos a 

foco de luz (lâmpada de 60w), durante 30 a 40 minutos. Decorrido o tempo de 

exposição, a água dos frascos é examinada com auxílio de lupa para verificar a presença 

ou não de cercárias. 

Alguns dados descritivos (logradouro, posição espacial dos focos, número dos 

caramujos examinados e positivos) foram adquiridos parte em pesquisa de campo 

realizada e parte desenvolvido através do projeto de pesquisa: Análise espacial dos 

focos de vetores da esquistossomose mansônica no bairro Santa Maria, Aracaju-se 

(2010-2012), financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico. 

 Os pacientes confirmados para esquistossomose responderam ao questionário de 

contato com águas naturais. As crianças contaram com a ajuda da mãe ou responsável 

para fornecer as informações. 

Foram considerados somente os contatos com águas naturais na sede do 

Município, dentro e fora do perímetro urbano do bairro Santa Maria. 

A freqüência 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).  



Na análise dos resultados do motivo de contato com águas naturais, os dados 

foram agrupados da seguinte maneira: lavar roupa, buscar água e/ou lavar vasilhas, 

tomar banho, lazer (nadar e/ou pescar), outros (regar horta ou lavoura, retirar areia e 

atravessar o córrego). 

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

aos motivos e à freqüência 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 (menos intenso), os contatos que somaram de 2 até 

99 pontos e grau II (mais intenso), aqueles que somaram 100 pontos ou mais. 

CRITÉRIOS: 

VARIÁVEIS / PONTOS ATRIBUÍDOS 

1- MOTIVOS DE CONTATOS 

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- FREQÜÊNCIA DE CONTATOS 

a) Diário 28 

b) Semanal 4 

c) Quinzenal 2 



d) Mensal ou menos 1 

3- NEGA CONTATOS 

 

 

7.6 Metodologia do Objetivo 04: Identificar padrões sócioeconômicos e 

comportamentais relacionados à ocorrência de esquistossomose mansônica. 

 

Foi aplicado um questionário (Apêndice A) com perguntas fechadas aos 

portadores ("casos") e não portadores ("não-casos")  de esquistossomose mansônica em 

cada residência cadastrada. As variáreis abordadas foram: demográficas, econômicas, 

sócio-ambientais e comportamentais de risco.  

Com o objetivo de determinar a clareza, sensibilidade e validação deste 

instrumento foi realizado um estudo piloto a 30 moradores da comunidade, selecionados 

aleatoriamente, a fim de serem verificadas as dificuldades de preenchimento e a 

necessidade de introdução ou supressão de perguntas. As entrevistas foram realizadas 

após esse treinamento e somente foram aplicadas após a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido a cada informante (Apêndice B e C). 

Assim, o questionário-padrão foi aplicado aos moradores cadastrados que se 

submeteram aos exames parasitológicos, com perguntas relacionadas a fatores sócio-

demográficos e ao contato com as águas dos criadouros. O questionário também foi 

utilizado para caracterizar a situação sócio-econômica das famílias (ocupação principal 

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

abastecimento de água) dentre outros.  

 

7.6.1 Definição de Variáveis 

 

7.6.1.1 Variável Dependente 

 



Nesse estudo foi considerada como variável dependente a positividade para a 

infecção pelo Schistosoma mansoni entre os pacientes que residem na comunidade do 

bairro Santa Maria, Aracaju-SE. 

 

7.6.1.2 Variáveis Independentes 

 

 Sexo: masculino ou feminino 

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

coleta. 

 Estado civil: categorizada como: solteiro, casado, união consensual, separado, 

divorciado e viúvo. 

 Escolaridade: 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. 

 Renda Familiar: variável categórica, correspondendo ao número de salários 

mínimo que a família recebe. 

 Local de moradia/naturalidade: variável categórica correspondendo ao local de 

moradia no momento da coleta dos dados e se o indivíduo era proveniente de outra 

cidade. 

Tempo de Moradia no Bairro: variável categórica, correspondendo aos anos de 

moradia no bairro até a data da coleta dos dados, distribuídos nas seguintes categorias: 

1) até 01 ano; 2) de 01 a 10 anos; 3) Maior que 10 anos. 

Possui poço: variável dicotômica sim/não. 

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. 

Tem acesso a 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. 

Sua rua é asfaltada: variável dicotômica sim/não 

Sua casa possui instalações próprias (privada/fossa) para o destino dos dejetos: 

variável dicotômica sim/não 

Mora em casa própria: variável dicotômica sim/não 

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

número de pessoas que residem na casa 

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

número de cômodos existentes na casa 

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

metros/maior que 100 metros. 

Contato com as águas: variável dicotômica sim/não 

Motivo de contato com as águas: TOMAR BANHO: 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: LAVAR CARRO: variável dicotômica sim/não 

Motivo de contato com as águas: BUSCAR ÁGUA/LAVAR VASILHAS: 

variável dicotômica sim/não 



Motivo de contato com as águas: PESCAR OU ATRAVESSAR O CÓRREGO: 

variável dicotômica sim/não. 

 

7.7 Construção dos mapas de risco com os dados georreferenciados 

  

 Foi utilizado o método absoluto com posicionamento instantâneo de um ponto, 

com auxílio de um receptor GPS para a localização espacial dos domicílios onde 

existam casos de esquistossomose. Os mapas foram construídos e analisados no 

programa TerraView. A disponibilização dos dados foi realizada por meio de um 

sistema de consulta com base em SIG, desenvolvido em PHP, linguagem para geração 

de páginas dinâmicas na web. O SIG possibilitou ligar todos os dados armazenados às 

feições geográficas, permitindo a visualização e a análise espacial dos mesmos. Os 

resultados foram obtidos sob a forma de mapas temáticos (CÂMARA et al., 1997). 

Foram utilizados na geração dos mapas a base cartográfica do município de Aracaju 

(Carta Urbana Digital do Município de Aracaju do IBGE – COD 2800308), disponível 

em meio digital, e o SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) MySQL.  

O levantamento malacológico foi efetivado em parceira com o Centro de 

Controle de Zoonoses (CCZ), através de coleta sistemática, por varredura, dos moluscos 

vetores da esquistossomose nas coleções hídricas naturais ou artificiais encontradas. 

Foram demarcadas e georreferenciadas as estações em pontos considerados de 

importância epidemiológica. 

 

7.8  Análise dos dados descritivos 

 

A análise dos dados foi realizada através do pareamento das variáveis 

selecionadas a partir do banco de dados. Os dados foram representados através de 

tabelas e gráficos elaborados no software Microsoft Excel 2007. 



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, o Teste G e a Regressão Logística Múltipla. O nível de significância foi 

estabelecido em 5% (p < 0,05). 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. O Qui-Quadrado sofre a 

correção de continuidade – correção de Yates – quando as amostras apresentam apenas 

duas categorias (tabelas 2 x 2), devendo-se escolher outro teste quando o valor de n 

(soma de todas as modalidades) é inferior a 20 ou se 20 < n < 40 e qualquer freqüência 

esperada for menor que cinco (5). 

 Além disso, segundo Cochran, se n for igual ou maior que 40, aceitam-se valores 

esperados até a unidade (1) (AYRES et al., 2007). 

 O Teste G é um teste não-paramétrico para duas amostras independentes, 

semelhante em todos os seus aspectos ao do Qui-Quadrado, só que utilizado para dados 

categóricos. No teste de Regressão a finalidade é determinar a dependência de uma 

variável em relação à chamada variável independente ou preditora. A regressão logística 



múltipla testa uma variável dependente Y e duas ou mais variáveis independentes, sendo 

a variável Y binária, ou seja, assume valores 1 (sucessos) e valores 0 (insucessos). As 

variáveis independentes são geralmente binárias, mas uma delas pode ser contínua 

(AYRES et al., 2007). 

 O paradigma de risco na epidemiologia tem contribuído para o entendimento da 

associação de variáveis a uma dada doença (ALMEIDA-FILHO, 1992; CESAR, 1990). 

A identificação dos fatores de risco para doenças socio-dependentes, como, por 

exemplo, as infectocontagiosas de veiculação hídrica e as crônicas não-transmissíveis, é 

possível por meio da análise multivariada com a qual a regressão logística opera 

(CAMPOS- FILHO et al., 1989). 

 

7.9 Coleta e análise dos dados espaciais 

 

 A área de estudo foi o bairro Santa Maria, situado na zona Sul do município de 

Aracaju onde há várias coleções hídricas utilizadas pelos moradores para lazer e 

lavagem de roupas. Nesse bairro existem três Unidades Básicas de Saúde que atendem a 

população do bairro e imediações, com cobertura do programa PSF. A população está 

estimada em 15.100 pessoas. A unidade de análise foi a localização do domicílio e os 

casos foram associados a sua respectiva moradia. Foram utilizados na geração dos 

mapas a base cartográfica do município de Aracaju, obtida a partir do Serviço de 

Geoprocessamento da Prefeitura Municipal desta cidade. 

Os dados espaciais coletados foram analisados através da técnica de interpolação 

exploratória, estimativa kernel. 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. A distribuição de pontos foi transformada 

em uma superfície contínua de risco para a ocorrência das formas clínicas da 

esquistossomose na localidade estudada. Esse procedimento permitiu filtrar a 

variabilidade de um conjunto de dados, sem, no entanto, alterar de forma essencial as 

suas características locais (BAILEY; GATRELL 1995; BARCELLOS et al. 2006) e, 

gerará uma superfície contínua a partir de dados pontuais (CROMLEY; 

MCLAFFERTY, 2002). 

 

7.10 – 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 - 12443513.3.0000.5546. Antes da apresentação e realização 

da pesquisa aos pacientes, foi solicitado aos membros da equipe, que informem aos 

chefes de família sobre os objetivos da pesquisa, descrevendo os procedimentos de 

diagnóstico e controle a serem utilizados, bem como os riscos e benefícios para a 

população. Foi disponibilizado e assinado em duas vias um termo de consentimento 

livre esclarecido (TCLE – Apêndice B e C) para que cada paciente avalie a sua 

participação no estudo. O projeto foi apresentado sucintamente, para que o participante 

entenda o que será realizado a partir do momento em que fornecer a sua aprovação.  

 

7.11 - Limitações metodológicas do estudo 

 



 A recusa do paciente na participação da pesquisa poderia representar perda e 

interferir nos resultados finais, pois é um viés de seleção. O entendimento com o 

paciente na apresentação do projeto pode minimizar essas possibilidades. 

 A ocorrência de erros de informação quanto à exposição ou doença, devido a 

problemas na técnica ou preenchimento do questionário (viés de memória), pode 

ocasionar viés de mensuração (classificação). No entanto, na tentativa de minimizar o 

viés de informação, a aplicação do questionário foi realizada por uma equipe de 

pesquisadores treinada, utilizando-se de termos de fácil entendimento, na tentativa de se 

obter as respostas necessárias com maior fidedignidade. 

 É considerado viés de informação, de aferição ou de observação, ao erro 

sistemático de classificação quanto à exposição e/ou quanto ao diagnóstico (EBRAHIM 

et al., 1996). Embora as informações coletadas tenham sido lembradas com clareza, é 

possível que alguns indivíduos tenham se equivocado ou omitido algumas das respostas, 

induzindo a cometer algum tipo de erro, uma vez que, o estudo transversal utiliza 

apenas um momento da coleta de dados. 

 Outra limitação a destacar no campo da análise espacial, refere-se à exclusão de 

pacientes devido a não mais residirem no referido bairro no momento da realização da 

pesquisa georenferenciada, ou à dificuldade na localização do endereço, a fluxos 

migratórios intensos, sejam eles internos ou externos, bem como a dificuldades de 

acesso a moradias de pacientes que residem em locais de ocupações irregulares. 

 

 

 

 



8 RESULTADOS  

 

8.1 Características da população em estudo no ano de 2011 

 

 No inquérito epidemiológico censitário foram realizados 8276 exames através de 

amostras biológicas (fezes) para o diagnóstico parasitológico em indivíduos de  3 a 84 

anos de idade residentes na comunidade do bairro Santa Maria, no ano de 2011, e 

desses, 444  foram positivos para S. mansoni. A prevalência de infecção pelo S. mansoni  

foi de 5,4 %  e a média geométrica foi de 132,54 ovos por grama de fezes (opg). 

 Em relação ao sexo dos sujeitos infectados, a análise dos casos diagnosticados 

de esquistossomose mansônica nesse período do estudo revelou que 63,7% dos casos 

eram homens e apenas 36,3% dos sujeitos acometidos eram mulheres. Ao se analisar a 

freqüência dos casos de esquistossomose por faixa etária observa-se que os adultos 

jovens (20 - 39 anos) foram os mais acometidos (52,5%), seguidos dos adolescentes (10 

- 19 anos) e adultos (40 - 59 anos) com 20,0 %. As crianças (0 - 9 anos) e os idosos (> 

60 anos) foram os menos atingidos pela esquistossomose (fig 8). O teste de aderência 

(X
2 

= 240,727) mostrou diferença significativa na distribuição dos casos em relação à 

faixa etária (p<0,001). Os indivíduos apresentaram em média 29,26 anos e o desvio 

padrão para esta variável foi de 13,94 anos. 

 



Figura  6 - Distribuição dos casos positivos da infecção pelo S. mansoni  de acordo com 

faixa etária, do bairro Santa Maria, Aracaju-SE, no ano de 2011. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A tabela 01 mostra a classificação dos pacientes entre os graus de infecção por 

Schistosoma mansoni segundo a carga parasitária avaliada pelo cálculo de ovos por 

grama de fezes. 

 

Tabela 01 - Freqüência de casos de esquistossomose por intensidade da infecção, 

Aracaju/SE, 2011. 

 

X
2 

= 324,662; df: 2; p<0,001 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

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

indivíduos (72,7%) apresentou infecção leve, a infecção moderada esteve presente em 

20,9% da população estudada e apenas 6,3% dos casos apresentou infecção grave. O 
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Leve (< 99) 323 72,7 

 

Moderada (100-400) 93 20,9 

 

Alta (> 400) 28 6,3 

  Total   444 100 



teste de aderência (X
2
 = 324,662) para esta variável confirma a diferença de 

classificação dos casos entre os graus de infecção com alta significância estatística 

(p<0,001). 

 

Figura 07 - Intensidade da infecção por Shistosoma mansoni  por faixa etária em 444 

casos positivos em residentes do bairro Santa Maria, Aracaju-SE, no ano de 2011 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

8.2 Fatores associados à ocorrência de focos e criadouros de B. glabrata e sua 

distribuição no espaço 

 

 Com o mapeamento das coleções hídricas e a identificação dos criadouros, 

procedeu-se à coleta sistemática de moluscos por varredura. Os caramujos coletados 

foram conduzidos ao laboratório do Centro de Zoonoses da Secretaria Municipal de 

Saúde da Aracaju/SE para identificação da espécie através da dissecação e exposição do 

aparelho genital. Numa segunda etapa, foram demarcadas estações de coleta, nos 

criadouros, para captura de moluscos pelo método de Oliver & Schneiderman (1956). 
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Os caramujos foram conduzidos ao referido laboratório para a verificação da 

positividade para S. mansoni pelo teste de exposição à luz para eliminação de cercárias. 

 Nesse levantamento malacológico, observaram-se que os criadouros 

identificados (Figura 08) eram artificiais, representados por poças, valas e quintais 

alagados localizados no peridomicílio e formados por águas de chuvas. O conjunto de 

investigações realizadas ressaltou a importância do peri-domicílio como fator de risco 

na transmissão da esquistossomose no bairro Santa Maria, já que a maioria dos focos 

tinha localização peri ou intradomiciliar (Figuras 9, 10 e 11). O encontro de 

Biomphalaria glabrata, na localidade estudada, é comum e decorre da urbanização 

ineficiente nessas áreas, onde são encontrados charcos, córregos, valas, poças e lagoas 

abrigando populações desse molusco. 

 Durante o período do inquérito malacológico, em 2011, foram coletados 986  

caramujos em 83 criadouros identificados na localidade de estudo, com uma média de 

11,87 caramujos por criadouros. Desses, 14,91% foram identificados como sendo da 

espécie Biomphalaria glabrata; 22 focos foram classificados como focos de 

transmissão da esquistossomose por apresentarem caramujos infectados pelo S. mansoni 

(Figura 08). A taxa de infecção dos caramujos foi de 19,17%. Não houve identificação 

das espécies Biomphalaria straminea e Biomphalaria tenagophila. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08  - Distribuição espacial dos criadouros e focos de B. glabrata no bairro Santa 

Maria, Aracaju - SE 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

  A distribuição espacial da intensidade da taxa de infecção de caramujos por S. 

mansoni, obtida por meio do kernel quártico, mostra risco de transmissão dessa infecção 

em todas as localidades estudadas (Figura 8), uma vez que a existência de moluscos 

positivos consiste em fator de risco para esquistossomose.  No entanto, os resultados da 

análise apontam a existência de três principais áreas de riscos situada em todo o bairro. 

Deve-se ressaltar que, apesar de o mapa mostrar um padrão espacial distinto entre as 

três localidades, representado pela variação das taxas de infecção dos caramujos, 

 



percebe-se um risco potencial de transmissão da esquistossomose mansônica em todas 

elas. 

 

 

Figura 09 -  Ilustração de uma bacia hidrográfica e respectivo foco de Biomphalaria 

glabrata, no Bairro Santa Maria, Aracaju/SE.  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 



 

Figura 10 – Ilustração do Biomphalaria Glabrata e seu respectivo foco. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 



 

Figura 11 - Foco peridomiciliar, Santa Maria, Aracaju-se. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A figura 13 representa uma vala em uma rua do bairro Santa Maria. Em época 

de chuva o volume de água dessa coleção hídrica se estende até a rua e as casas 

caracterizando assim um foco peridomiciliar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.3 Padrão da distribuição espacial da esquistossomose mansônica na 

comunidade Santa Maria, Aracaju/SE, 2011 

 
 

 

 

 A análise da distribuição espacial dos casos de Esquistossomose Mansônica 

contribuiu com informações epidemiológicas de grande relevância para compreensão da 

dinâmica dessa infecção na área de estudo. 

 A Figura 12 apresenta a malha cartográfica da área de estudo, bairro Santa 

Maria, obtida a partir do Serviço de Geoprocessamento da Prefeitura Municipal de 

Aracaju/SE. Nesta figura estão representados, em detalhes, os quarteirões com suas 

respectivas ruas, além de algumas áreas sem moradias e, em destaque, a localização do 

centro de saúde que serviu de referência para a realização da pesquisa, a Unidade de 

Saúde da Família Celso Daniel. A partir dessa malha cartográfica, foi possível 

identificar a localização dos domicílios dos participantes da pesquisa e construir mapas 

temáticos dos casos da doença pesquisada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 12. Mapa do município de Aracaju com destaque para o bairro Santa Maria e 

detalhamento da malha cartográfica da área de estudo, com destaque da localização da 

Unidade de Saúde Celso Daniel. Aracaju/SE. 2012. 

Fonte: (SANTOS, 2012) 

 

 Foi realizada a distribuição pontual de 378 casos de esquistossomose mansônica 

(Figura 13), permitindo-se visualizar a distribuição geográfica dos casos acumulados no 

ano de 2011. Na análise, foram excluídos 66 pacientes, visto que os pacientes não 

residiam mais no referido bairro no momento da realização da pesquisa, área esta de 

ocupação irregular e desmembrada para outro bairro próximo, segundo novas 

delimitações geográficas. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Distribuição e concentração espacial de 378 caos humanos de Schistosoma 

mansoni, Santa Maria, Aracaju-SE, 2011. 

 

 

 Na figura 14 está representada a análise espacial da ocorrência de casos de 

Esquistossomose Mansônica no bairro Santa Maria, 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 

Legenda

Casos
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escuras, de áreas com menor quantidade de indivíduos positivos para o Shistosoma 

mansoni até regiões com um número maior de infectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Mapa de kernel da ocorrência dos casos  e da carga parasitária média de 378 

casos humanos de Schistosoma mansoni, Santa Maria, Aracaju - SE, ano de 2011. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 As regiões marcadas em azul referem-se às áreas onde a ocorrência de 

Esquistossomose é pouco freqüente. Entretanto, há um aumento na concentração de 

casos desta doença proporcionalmente com as variações das cores de verde para 

amarelo, laranja até vermelho. 

 

  

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

 

 

 Para determinar os fatores de risco relacionados à ocorrência da  infecção por 

Schistosoma mansoni no bairro Santa Maria  foram aplicados 320  questionários nos 

domicílios que fizeram parte da amostra. Esses questionários delinearam o perfil 

socioeconômico, comportamental e sanitário-ambiental de indivíduos, sendo 

representado por 165 “não casos” e 155 “casos” (41% dos casos positivos no ano de 

2011 que residiam no bairro Santa Maria). 

 A distribuição etária dos casos humanos de esquistossomose indica a sua 

ocorrência em todas as faixas etárias, com maior tendência entre adultos e adolescentes, 

respectivamente nas faixas etárias entre 20 e 39anos (39,35%) e entre 10 e 19 anos 

(30,32%). (Tabela 2).   

 

 

 

 



Tabela 02 : Distribuição dos casos positivos para S. mansoni entrevistados de acordo 

com a faixa etária, pertencentes ao Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. 

Faixa Etária (anos) Freqüência % 

Média de 

idade 

< 5 anos 1 0,65 1 

5 - 9 anos 5 3,23 7 

10 - 19 anos 47 30,32 16,27 

20 - 39 anos 61 39,35 28,78 

40 - 59 anos 32 20,65 46,37 

> 60 anos 9 5,81 64,55 

Total 155 100 29,81 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Do total de indivíduos positivos para S. mansoni que participaram da pesquisa, 

109 (70,32% ) eram do gênero masculino e 46 (29,68%) do gênero feminino (Tabela 3). 

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). Destes, 

(54,2%) nasceram no município de Aracaju e (45,8%) são naturais de outros municípios 

ou outros estados, como Bahia, Alagoas e Pernambuco. 

 Ao relacionar o nível de escolaridade dos participantes da pesquisa com a 

positividade para Schistosoma mansoni também foram identificadas diferenças 

significativas entre as categorias desta variável. O maior percentual de indivíduos 

positivos encontram-se entre aqueles que apresentam de 1 a 4 anos de estudos com 

44,51%. Esse percentual diminui progressivamente conforme aumenta a quantidade de 

anos de estudo: 5 a 8 anos de estudos (28,38%), 9 a 11 anos de estudos (9,67%) e mais 

de 12 anos de estudo (1,63%), (p=0,0384 - Teste G). 

 No tocante ao tempo de moradia no referido bairro, houve diferenças 

significativas entre as categorias estudadas. A grande maioria dos indivíduos positivos 



residem no bairro há mais de 10 anos (59,35%), seguidos de 1 a 10 anos (39,35%), 

(p=<0,0001 - Teste G). Contudo, em relação à renda familiar (total de salários mínimos) 

por domicílio dos participantes da pesquisa e a positividade para Schistosoma mansoni, 

não constataram-se diferenças significativas entre as categorias. De acordo com a 

Tabela 02, 70,97% dos indivíduos positivos recebem menos que  01 salário mínimo, 

enquanto que 9,68% acima de 3 salários mínimos. Com base no Teste G, o valor de p 

para essa variável foi igual a 0,56,25. 

 Com relação à variável cor também houve diferenças significativas entre as 

categorias. O percentual de indivíduos positivos para Schistosoma mansoni foi de 

63,22% para os que se declararam pardos, seguidos de 23,22% preta e 12,9% branca 

(Tabela 3). A análise estatística pelo Teste G determinou o valor de p= 0,0296. 

 Com relação à variável estado civil, também houve diferenças significativas 

entre as categoriais. O percentual de indivíduos que se infectaram pelo Schistosoma 

mansoni  foi de 52,25% para os que se declararam solteiros, 46,45% para os casados e 

1,29% para os viúvos. A análise estatística pelo Teste G determinou o valor de p=  

0,0027. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Tabela de contingência das variáveis sociodemográficas em relação à 

positividade por S. mansoni na comunidade do bairro Santa Maria, Aracaju-SE. 

Variável Positivos/n (%) Negativos/n (%) P 

Sexo 

   M 109 (70,32) 50 (30,3) 

 F 46 (29,68) 115 (69,7) < 0,0001 

Nível de Escolaridade (Anos de Estudo) 

   0 24 (15,48) 11 (6,66) 

 1 a 4 69 (44,51) 61 (36,97) 

 5 a 8 44 (28,38) 51 (30,9) 

 9 a 11 15 (9,67) 35 (21,21) 

 ≥ 12 2 (1,3) 7 (4,24) 0,0384 

Tempo de Moradia  no Bairro (anos) 

   Até 1 2 (1,3) 27 (16,36) 

 de 1 a 10 61 (39,35) 39 (23,63) 

 > 10 92 (59,35) 99 (60,0) < 0,0001 

Renda Familiar (salários mínimos) 

   Até 1 110(70,97) 128 (77,58) 

 1 a 2 30 (19,35) 25 (15,15) 

 > 3 15 (9,68) 12 (7,37) 0,5625 

Cor (Raça) 

   Branca 20 (12,9) 40 (24,24) 

 Preta 36 (23,22) 52 (31,51) 

 Amarela 1 (0,6) 0 (0,0) 

 Parda 98 (63,22) 73 (44,25) 0,0296 

Estado Civil 

   Solteiro 81 (52,25) 56 (33,93) 

 Casado 72 (46,45) 93 (56,36) 

 Viúvo 2 (1,29) 16 (9,69) 0,0027 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 As informações relacionadas aos motivos de contato com as águas foram obtidas 

através de entrevista sendo considerados contatos com coleções hídricas nos 12 meses 

que precederam a entrevista. Foi destacado ainda a distância do domicílio ao córrego 

mais próximo (< 100 m ou >100 metros). Os motivos foram considerados: atividades de 

lazer (nadar/pescar e brincar); atividades domésticas e higiene pessoa (lavar roupas, 



lavar vasilhas, buscar águas para utilização no domicílio e tomar banho); atividades 

ocupacionais (regar hortas, travessias de rios ou córregos dentre outros motivos). 

 

Tabela 4: Distribuição da população segundo contato com as águas, distância dos 

mananciais ao córrego mais próximo e tratamento da água em relação à positividade por 

S. mansoni na comunidade do bairro Santa Maria, Aracaju-SE. 

    Positivos / n(%) Negativos /n (%) P 

Contato com águas 

     

 

Sim 126 (81,29) 57 (34,54) 

 

 

Não 29 (18,71) 108 (65,46) < 0,0001 

Distância aos mananciais 

     

 

< 100 m 92 59,35 40 24,24 

 

 

> 100 m 63 40,65 125 75,76 0,0132 

Tratamento da água 

     

 

Sem tratamento 99 63,87 67 40,61 

 

 

Filtração  29 18,71 40 24,24 

 

 

Fervura 1 0,65 0 0,00 

 

 

Cloração 23 14,84 46 27,88 

   Outros 3 1,94 12 7,27 0,0068 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

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

percentuais para esta variável foram bastante significativos. Entre os que referiram ter 

contato com as águas nos 12 meses anteriores ao diagnóstico, o percentual de positivos 

foi de 81,29% valor bem superior daqueles que não apresentaram positividade para o S. 

mansoni (34,54%), (Tabela 4). A análise estatística pelo Teste de Qui-quadrado de 

Igualdade (x²) mostrou diferenças significativas (p < 0,0001). 

 A distância aos mananciais mais próximos também foi avaliada e relacionada a 

positividade pelo S. mansoni no bairro Santa Maria, Aracaju/SE. Constatou-se que o 



percentual de positivos foi maior naqueles que residiam nas proximidades dos 

mananciais (<100m) 59,35%, ao passo que os sujeitos negativos para o parasita em 

estudo apresentou 24,24% para a mesma variável. A análise estatística pelo Teste de 

Qui-quadrado de Igualdade (x²) mostrou diferenças significativas (p = 0,0132). 

 Foi analisado também o tratamento da água para consumo no domicílio, 

destacando-se entre os sujeitos positivos que 63,87% não realizam algum tipo de 

tratamento, seguidos de filtração (18,71%) e cloração (14,84%). Entre os negativos, 

destacam-se que 40,61% não realizam tratamento, seguidos de cloração (27,78%) e 

filtração (24,24%). Com base no Teste G, o valor de p para essa variável foi p= 0,0068. 

A tabela 5 retrata a distribuição dos motivos de contatos com águas nos últimos 

12 meses entre os residentes na comunidade Santa Maria. Observa-se que as atividades 

de lazer (nadar) e atividades domésticas e higiene pessoal (tomar banho) apresentaram 

os maiores percentuais (67,74%); seguidos de pescar e atravessar rios e córregos com 

45,16% para ambas atividades. 

Tabela 05 - Distribuição dos motivos de contatos com águas nos últimos 12 meses entre 

residentes positivos para S. mansoni na comunidade do bairro Santa Maria, Aracaju-SE. 

Motivos de contatos Positivos/n(%) 

A. Lazer 

 Nadar  105 (67,74) 

Pescar 70 (45,16) 

B. Atividades domésticas e higiene pessoal 

Lavar roupas 27 (17,41) 

Lavar vasilhas 6 (3,87) 

Buscar água para domicílio 6 (3,87) 

Tomar banho 105 (67.74) 

C. Outros 

 Atravessar rios e córregos 70 (45,16) 

Fonte: Dados da pesquisa. 



 A avaliação do grau de contato com as águas (GC) foi obtido multiplicando-se o 

referido motivo (M) de contato pela freqüência (F) - (MXF) de acordo com peso 

preestabelecidos para cada categoria analisada,  sendo a somatória da pontuação 

estratificada em grau I (menos intenso - pontuação igual ou inferior a 99) e grau II (mais 

intenso - pontuação superior a 100) (LIMA E COSTA et al. 1991). 

 Observou-se que 50,79% dos casos positivos apresentaram grau de contato intenso 

(grau II). Dentre os casos negativos e que referiram ter contato com águas, a grande maioria 

77,19% apresentaram grau de contato menos intenso (grau I). A análise estatística pelo 

Teste de Qui-quadrado de Igualdade (x²) mostrou diferenças significativas (p < 0,0001). 

(Tabela 6). 

Tabela 06 - Distribuição do grau de contato com as águas (GC) em relação à 

positividade por S. Mansoni na comunidade do bairro Santa Maria, Aracaju-SE. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Na tabela 07 constam os valores percentuais de positividade para a infecção pelo 

S. mansoni de acordo com algumas variáveis epidemiológicas dicotômicas analisadas 

pelo teste X² e pelo teste de Regressão Logística Múltipla.  

 

 

Tabela 07 - Distribuição da positividade para Schistosoma mansoni de acordo com os 

fatores de risco associados. Santa Maria, Aracaju/SE, 2013. 

Grau de contato  

com as águas (GC) Positivos/n(%) 

 

Negativos/n(%) 

 
P 

Grau I 62 49.21 44 77.19 

 
Grau II 64 50.79 13 22.81 <0,0001 



Variáveis Epidemiológicas Positivo Negativo         

    Freq. % Freq. % 

Odds 

Ratio CI 95% p* x²(p) 

Gênero Masc. 109 68.55 50 31.45       0.0001 

  Fem. 46 28.57 115 71.43 

    

Escolaridade 

Analfabeto  ou Ens. 

Fundamental 138 52.87 123 47.13 2.9371 1.55 - 5.56 0.0009 0.0005 

  Ens. Médio/Superior 17 28.81 42 71.19 

    Renda Familiar < 01 Salário Mínimo 110 46.22 128 53.78 1.4894 0.87 - 2.55 0.1455 0.2207 

  > 01 Salário Mínimo 45 54.88 37 45.12 

    Tempo de Moradia 

no Bairro < 01 ano 2 6.90 27 93.10 14.8832 3.44 - 64.34 0.0003 0.0001 

  > 01 ano 153 52.58 138 47.42 

    Número de 

membros/domicílio < 05 pessoas 77 40.96 111 59.04 2.0621 1.30 - 3.27 0.0021 0.0103 

  > 05 pessoas 78 59.09 54 40.91 

    Escolaridade do 

chefe da família 

Analfabeto  ou Ens. 

Fundamental 

142 52.59 128 47.41 3.1193 1.57 - 6.18 0.0011 0.0001 

 

Ens. Médio/Superior 13 26.00 37 74.00 

    Rua asfaltada Sim 97 43.30 127 56.70 2.136 1.29 - 3.54 0.0032 0.0154 

  Não 58 60.42 38 39.58 

    Energia elétrica Sim 152 48.25 163 51.75 1.602 0.26 - 10.05 0.6151 0.0954 

  Não 3 60.00 2 40.00 

    Tratamento da água 

no domicílio Sim 56 36.36 98 63.64 2.6498 1.67 - 4.2 0.0001 0.001 

  Não 99 59.64 67 40.36 

    Destino do esgoto Rede Geral 41 42.71 55 57.29 1.3491 0.83 - 2.20 0.2299 0.0841 

  Fossa ou a céu aberto 134 54.92 110 45.08 

    Instalações próprias  Sim 139 46.18 162 53.82 6.0781 1.73 - 21.33 0.0048 0.0001 

  Não 16 84.21 3 15.79         

Acumula água no 

quintal no verão Sim 17 51.52 16 48.48 0.6161 0.26 - 1.45 0.2656 0.6266 

  Não 138 48.08 149 51.92 

    Acumula água no 

quintal no inverno Sim  76 64.96 41 35.04 3.229 1.88 - 5.55 0.0001 0.0002 

  Não 79 38.92 124 61.08 

    Pisa na água ao sair 

de casa no verão Sim 31 53.45 27 46.55 1.193 0.63 - 2.24 0.5841 0.3868 

  Não 124 47.33 138 52.67 

    Pisa na água ao sair 

de casa no inverno Sim 119 50.85 115 49.15 0.8938 0.51 - 1.56 0.693 0.2024 

  Não 36 41.86 50 58.14         

Valores de p* referentes às análise pela Regressão Logística Múltipla; CI 95% - 

Intervalo de Confiança de 95%; x² - valor de p de acordo com as análises pelo Qui-

quadrado de Igualdade. Gênero Masc. (Masculino) e Fem. (Feminino). 



 Foi analisada a relação entre escolaridade e a positividade pelo S. mansoni. Dos 

indivíduos com baixo nível de escolaridade (analfabeto e/ou ensino fundamental 

completo/incompleto), 52,87% foram positivos para S. mansoni, enquanto que os 

indivíduos  com um bom nível de escolaridade (ensino médio ou superior), apenas 

28,81% foram positivos. A análise estatística desta variável pelo x²  mostrou diferença 

significativa, com p = 0,0005. 

 Referente à renda familiar e a positividade para S. mansoni, os valores 

percentuais foram quase similares, não apresentando diferenças significativas pelo x² (p 

= 0,2207). Entre os que recebem até 01 salário mínimo, 46,22% foram positivos para S. 

mansoni, enquanto os que recebem mais de 01 salário, 54,88% foram positivos. 

 Ao relacionar a positividade para o S. mansoni com o tempo de moradia no 

referido bairro, destacou-se que 6,9% dos indivíduos positivos residiam no bairro há um 

período inferior a 01 ano, enquanto que 52,58% residem no bairro há mais de 01 ano, 

sendo observado diferença significativa deste variável pelo teste x², com p = 0,0001. 

 Analisou-se ainda a variável dicotômica número de membros no domicílio, 

categorizada em inferior a 05 pessoas/domicílio e igual ou superior a 05 

pessoas/domicílio, apresentando diferenças significativas pelo teste x².  Nesse estudo, 

40,96% dos indivíduos positivos residiam com menos de 05 pessoas/domicílio, e 

59,09% residiam com mais de 05 pessoas/domicílio (p = 0,0103). (Tabela 7). 

 Foi analisada a escolaridade do chefe da família em relação a positividade pelo 

S. mansoni na comunidade do bairro Santa Maria. Dos indivíduos  entrevistados cuja 

escolaridade do chefe da família era analfabeto ou ensino fundamental, 52,59% foram 

positivos para tal infecção, enquanto que 26,00% referiram a escolaridade ensino 



médio/superior para o chefe da família. A análise estatística desta variável pelo x² 

mostrou diferenças significativas, com p = 0,0001. 

 A infra-estrutura urbana também foi avaliada no que tange à variável "rua 

asfaltada". Dos indivíduos que moram em rua asfaltada, 43,30 % foram positivos para a 

infecção pelo S. mansoni, enquanto  que dos indivíduos que residem em rua sem asfalto, 

60,42% foram positivos para a referida infecção. A análise estatística desta variável pelo 

x² mostrou diferenças significativas, com  p = 0,0154. 

 Outra variável a destacar no contexto da infra-estrutura urbana, diz respeito à 

existência de energia elétrica nos domicílios dos indivíduos participantes da pesquisa. 

Dos indivíduos que referiram ter energia elétrica em sua residência, 48,25% foram 

positivos para S. mansoni, enquanto que 60% dos pacientes que não possuem energia 

elétrica em sua residência foram positivos para tal infecção. A aplicação do teste x² não 

revelou diferença estatística significativa (p = 0,0954). 

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

destacar: residência com água encanada, destino do lixo, presença de poço artesiano, 

destino do esgoto, tratamento da água no domicílio, presença de instalações próprias 

para eliminação das fezes e/ou urina.  A variável “residência com água encanada” 

apresentou uma distribuição quase de 100% para os casos e não casos, demonstrando 

que a maioria das residências no bairro Santa Maria dispõe de abastecimento de água. 

Distribuição semelhante entre os casos e não casos também foi observada para as 

variáveis “destino do lixo” e "residência possui poço artesiano", quase 100% da 

população responderam que o lixo era coletado por serviços de coleta pública e 

afirmaram ainda não possuir poço artesiano.  



 Referente ao tratamento da água no domicílio e a positividade para o S. mansoni, 

constatou-se que o percentual de positivos foi maior naqueles que não realizam algum 

tipo de tratamento da água para consumo (59,94%), enquanto que dos que possuem esse 

hábito, o percentual de positivos foi 36,36%. A aplicação do teste x² mostrou diferença 

significativa para esta variável (p = 0,001). 

 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 referiram o destino do esgoto pela rede 

geral, 42,71% foram positivos para tal infecção, ao passo que dentre os que não 

referiram este destino do esgoto, o percentual de positividade foi de 54,92%. Apesar 

desta variação entre os percentuais de positividade relacionados, a aplicação do Teste de 

x² não revelou diferença estatística significativa (p = 0.0841). 

 Referente a presença de instalações próprias para o destino das fezes e/ou urina 

no domicílio e a positividade para o S. mansoni, os valores percentuais foram bem 

discrepantes. Entre os que possuem essas referidas instalações o percentual de 

positividade para esta infecção foi de 46,18%, valor bem distante daqueles que não 

possuem tais instalações (84,21%).  A análise estatística pelo x² evidenciou diferença 

significativa (p = 0,0001). 

 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. Entre os que afirmaram acumular água no quintal no período do 



verão, o percentual de positivos para infecção pelo S. mansoni foi 51,52%, enquanto 

que entre aqueles que disseram não acumular água, o percentual de positivos foi de 

48,08%. A análise estatística pelo teste x², apesar das diferenças percentuais, não 

revelou diferenças significativas (p = 0,6266). (Tabela 7). 

 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 

64,96 % 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 apenas 38,92 % foram positivos. A análise estatística pelo Teste x² revelou 

diferenças significativas, com p = 0,0002. 

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

positividade da infecção pelo S. mansoni, não apresentando, contudo, diferenças 

significativas pelo Teste x² (p = 0,3868). Dos indivíduos que referiram pisar na água ao 

sair de casa no verão, o percentual de positivos foi de 53,45%, enquanto que a 

positividade para infecção pelo S. mansoni esteve presente em 47,33% para os 

indivíduos que negaram tal comportamento. 

 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 50,85% 

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

mansoni, enquanto que a positividade desta infecção esteve presente em 41,86% para os 

indivíduos que negaram pisar na água ao sair de casa no inverno. 

 Todas as variáveis analisadas estatisticamente pelo Teste x² foram também 

analisadas pelo Teste de Regressão Logística Múltipla. Assim como na análise pelo x² 

as variáveis: Renda Familiar (Odds Ratio = 1.4894; p = 0.1455), Energia elétrica (Odds 



Ratio = 1.602; p = 0.6151), Destino do esgoto (Odds Ratio = 1.3491, p = 0.2299), 

Acumula água no quintal no verão (Odds Ratio = 0.6161, p = 0.2656), Pisa na água ao 

sair de casa no verão (Odds Ratio = 1.193, p = 0.5841) e Pisa na água ao sair de casa no 

inverno (Odds Ratio = 0.8938, p = 0.693), conforme Tabela 7, também não foram 

significativas para a infecção pelo S. mansoni através da análise estatística pela 

Regressão Logística Múltipla. 

 Diferentemente dos resultados apresentados pelas variáveis acima expostas, a 

análise estatística dos fatores de risco como: Escolaridade (Odds Ratio = 2.9371, p = 

0.0009), Tempo de Moradia no Bairro (Odds Ratio = 14.8832, p = 0.0003), Número de 

membros/domicílio (Odds Ratio = 2.0621, p = 0.0021), Escolaridade do chefe da 

família (Odds Ratio =3.1193, p = 0.0011), Rua asfaltada (Odds Ratio = 2.136, p = 

0.0032), Tratamento da água no domicílio (Odds Ratio = 2.6498, p = 0.0001) 

Instalações próprias  (Odds Ratio = 6.0781, p = 0.0048), Acumula água no quintal no 

inverno (Odds Ratio = 3.229, p = 0.0001), tanto pelo x² como pelo Teste de Regressão 

Logística Múltipla, mostraram diferenças estatisticamente significativas, conforme 

tabela 07. 

 

 

 

 

 

 



9 DISCUSSÃO 

 

 O conceito de risco em epidemiologia tem contribuído para o entendimento da 

associação de variáveis através de bons métodos estatísticos. Neste estudo procurou-se 

aplicar o uso do paradigma de risco (COURA-FILHO, 1994) em uma área endêmica 

para a esquistossomose no município de Aracaju/SE, visando a colaborar na construção 

de um modelo conceitual dos fatores causais envolvidos na dinâmica de transmissão da 

endemia.  

 Vários fatores estão envolvidos na ocorrência da infecção pelo Schistosoma 

mansoni. No presente estudo, os dados socio-econômicos, bio-ecológicos, sanitários e 

de geo-estatísticas permitiram conhecer o comportamento epidemiológico da infecção 

pelo Schistosoma mansoni na comunidade do bairro Santa Maria, Aracaju-SE.  

 O inquérito epidemiológico realizado levantou dados malacológicos, 

parasitológicos, comportamentais e ambientais na localidade acometida pela referida 

endemia. Destaca-se que as ações e serviços do Programa de Controle da 

Esquistossomose (PCE) aplicadas no bairro e em áreas de expansão do município de 

Aracaju/SE, que visam estimar a prevalência e controlar a infecção pelo Schistosoma 

mansoni, não levam em consideração o conhecimento dos fatores de risco associados à 

distribuição da infecção na localidade em estudo. As medidas de combate à doença 

baseiam-se unicamente em ações quimioterápicas para eliminação da infecção em 

humanos e controle das espécies do molusco vetor  Biomphalaria sp. 

 A vigilância epidemiológica da esquistossomose mansônica tem como objetivos 

principais: reduzir a prevalência da infecção em áreas endêmicas; reduzir a morbidade e 

a mortalidade; evitar a ocorrência de formas graves da patologia e reduzir o risco de 



expansão (MS, 2005; FARIAS et al., 2007). No entanto, a diversidade dos fatores que 

envolvem a transmissão da doença na comunidade dificulta de forma marcante o 

controle eficiente pelos serviços de saúde, deixando clara a necessidade do 

desenvolvimento de novas ferramentas capazes de congregar aspectos sociais, 

ambientais e identificadores de riscos que permitam a detecção de surtos epidêmicos e o 

seu acompanhamento no tempo e no espaço, minimizando os possíveis danos à 

população exposta (PELLEGINI, 2002). 

 O inquérito parasitológico realizado na comunidade estudada, nesse período, 

identificou um total de 444 indivíduos infectados pelo S. mansoni, desse total apenas 

378 casos são de indivíduos que continuam residindo na respectiva comunidade. O 

percentual de sujeitos (14,86%) ausentaram-se do bairro, não sendo assim possível 

localizá-los, justificado principalmente pela busca de novas oportunidades de trabalho, 

por problemas de infra-estrutura domiciliar e perturbações de intempéries como chuvas 

fortes e inundações bem como por novas delimitações geográficas. Além disso, existe 

muitas áreas de ocupações irregulares na comunidade, com habitações instáveis e 

mudanças constantes dos moradores o que dificultou a localização da amostra real. 

 Em relação à distribuição dos casos de infecção pelo S. mansoni, de acordo com 

a faixa etária, os jovens e adultos apresentaram maiores prevalências enquanto que os 

indivíduos mais velhos, acima de 50 anos, apresentaram menores valores. O mesmo 

pode ser observado em relação à carga parasitária. Esses valores refletem a principal 

faixa etária da população que é afetada pela Esquistossomose. É neste intervalo de idade 

que os indivíduos estão mais sujeitos a fatores de risco de contaminação pelo S. 

mansoni a exemplo de utilização de fontes hídricas como áreas de lazer e atividade 

profissional (pesca, lavagem de roupa, agricultura e irrigação) (BARBOSA et al. 2000; 



ARAÚJO et al., 2007; BARBOSA E GOMES, 2008; BARBOSA et al., 2010; 

BARBOSA et al., 2011; SARVEL et al., 2011).  

 Os indivíduos jovens e adultos jovens do sexo masculino foram os mais 

acometidos pela esquistossomose, provavelmente por estarem mais expostos aos focos 

de vetores localizados nas ruas e quintais das residências, visto que os indivíduos 

necessitam transitar nesses ambientes para desenvolver suas atividades sociais e 

laborais. O fato de os jovens se infectarem em maior proporção pode ser devido a 

aspectos comportamentais, imunológicos ou fisiológicos característicos dessa faixa 

etária (GRYSEELS, 1994). Outra razão que pode explicar a maior ocorrência dessa 

parasitose nos homens é o fato desses procurarem menos os serviços de saúde, mesmo 

na presença de sintomas, o que dificulta o diagnóstico e tratamento da doença 

(GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007). No entanto, esses casos, possivelmente, 

não prejudicaram a economia local, uma vez que foram todos assintomáticos. Neste 

estudo, a infecção pelo S. mansoni entre os homens foi quase duas vezes superior que a 

encontrada entre as mulheres. Estes resultados estão de acordo com outros estudos 

encontrados em áreas endêmicas para esquistossomose onde as maiores prevalências 

ocorrem entre adolescentes e adultos jovens do sexo masculino (COURA-FILHO et al. 

1995; MOZA et al. 1998; GOMES, 2012, PEREIRA, 2006). 

 Merece destaque ainda a ocorrência da infecção pelo S. mansoni em mulheres. A 

ocorrência da infecção esquistossómotica nas mulheres pode ser justificada pela 

realização de tarefas domésticas em contato com as águas contaminadas. A prevalência 

da infecção elevada em mulheres é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em decorrência da sua associação a problemas genitais ou cervicais como a 

esquistossomose genital, acometendo aproximadamente entre 6 a 27% das mulheres 

jovens e adultas que apresentam a forma intestinal (LAMBERTUCCI, 2009). 



 A distribuição das taxas de prevalência e intensidade de infecção por faixa 

etária, em populações residentes de áreas endêmicas, sugere que indivíduos mais idosos 

apresentam níveis menores de infecção. Várias hipóteses tentam explicar a maior 

susceptibilidade dos indivíduos mais jovens à infecção. A resistência associada à idade 

se deve ao fato de que os adultos possuem menor contato com as fontes infectantes. 

Além disso, a resistência adquirida com a idade a partir dos anos de exposição com as 

fontes de contaminação pode justificar o típico declínio da prevalência e da intensidade 

da infecção em adultos (ABREU, 2011). 

 Ainda nesse contexto merece destaque a ocorrência da infecção pelo S. mansoni 

em crianças em idade escolar no bairro. Esses achados estão de acordo com aqueles 

encontrado por Favre et al 2001, ao mostrarem que crianças em idade escolar nos 

municípios do norte da Zona da Mata de Pernambuco, como Vicência e Ferreiros, 

apresentaram também preocupantes e elevadas prevalências da infecção. 

 O PCE é responsável, em nível estadual, pela capacitação e orientação dos 

serviços de saúde municipais de modo que eles sejam capazes de identificar, 

diagnosticar e tratar os casos de esquistossomose e identificar focos do molusco vetor. 

O PCE deve incentivar ações de controle, mobilização social e educação em saúde 

(BARBOSA, et al 2012). Tomando-se em consideração os resultados discutidos no que 

diz respeito a prevalência da infecção pelo S. mansoni em suas respectivas faixas 

etárias, bem como a intensidade da infecção em escolares, adolescentes e adultos 

jovens, corroboramos as proposições de Favre et al (2001) que mostraram que é 

possível diagnosticar e tratar, pelo menos, as crianças em idade escolar através de tais 

ações do PCE, embora ter sido observado a dificuldade do PCE do município de 

Aracaju para atingir seu objetivo em cobrir todas as áreas endêmicas e tratar todos os 

casos de esquistossomose em todas as faixas etárias. 



 No que se refere à intensidade da infecção, nesse estudo prevaleceu a 

intensidade de infecção leve (carga parasitária média inferior a 99 opg) com 72,7%, 

podendo ser explicada pela sazonalidade da transmissão e pelos contatos esporádicos 

dos indivíduos com os focos nos períodos chuvosos, época em que os criadouros de B. 

glabrata estão mais ativos. No período de estiagem, o risco de transmissão pode chegar 

a zero quando todos os criadouros desaparecem. Esse perfil difere do encontrado como 

padrão para áreas endêmicas da zona rural, nas quais são registradas taxas de infecção 

humana moderada e grave, estando essas associadas ao contato sistemático e aos longos 

anos de exposição aos focos de transmissão da doença (BARBOSA et al., 2006). 

Alguns estudos chamam a atenção para a provável relação entre a 

intensidade da infecção e a forma hepatoesplênica. A intensidade da infecção somada ao 

padrão de vida das populações, constituem fatores agravantes e importantes no 

desenvolvimento das formas graves da doença. A intensidade da infecção é um melhor 

indicador de morbidade do que a prevalência (BINA; PRATA, 2003). A idade é um 

fator que vem sendo demonstrado em praticamente todos os estudos como importante 

na avaliação da intensidade de infecção. Os resultados deste estudo mostraram que 

média de ovos por grama de fezes na amostra foi de 132,54 (± 226,6 DP), sendo 129,3 

(± 190,2 DP) e 132 (± 307 DP) para os sexos masculino e feminino, respectivamente. 

Os dados apontaram ainda que a eliminação de ovos foi usualmente maior nos 

adolescentes e adultos jovens entre 10 a 39 anos. 

 Outro aspecto a destacar refere-se à renda mensal em salários míninos por 

domicílio dos indivíduos participantes da pesquisa onde 70,97 % da população recebe 

menos de um salário mínimo por mês. Muitos indivíduos afirmaram durante as 

entrevistas que a única fonte de renda é proveniente dos programas assistencialistas do 

governo federal. Esses valores corroboram com outros estudos realizados na mesma 



comunidade com o objetivo de investigar a prevalência de marcadores sorológicos dos 

Vírus das hepatites B e C em indivíduos portadores de Esquistossomose Mansônica e 

seus fatores de risco por Santos, 2012. 

 Referente à etnia, destacou-se nesse estudo que 63,22% e 23,22% dos pacientes 

positivos para esquistossomose enquadravam-se nas categorias parda e preta, 

respectivamente. Alguns estudiosos (TAVARES-NETO et al., 1991,  LIMA et al., 

2008) acreditam que os indivíduos inseridos nas categorias de pretos e pardos são os 

mais vulneráveis às doenças infecciosas e parasitárias por terem precarização nas suas 

condições de vida, possibilitando um nível de exposição acentuada a doenças típicas da 

falta de saneamento, condição também analisada na área estudada.  

 É interessante destacar ainda nesse estudo a relação significativa existente entre 

as variáveis: o contato com as águas nos 12 meses anteriores ao diagnóstico (p<0,0001), 

distância da residência aos mananciais menor que 100 m (p = 0,0132) e o não 

tratamento da água para consumo no domicílio (p = 0,0068) com a positividade para 

esquistossomose no referido bairro em estudo. Assim, o contato com água permaneceu 

significativamente associado à infecção pelo S. mansoni, após a análise multivariada. 

Aqueles indivíduos que realizavam atividades de pescar e atravessar o córrego tiveram 

um maior risco de infecção. Muitos estudos têm avaliado a relação entre o contato com 

água e a infecção pelo S. mansoni. No Brasil, mais especificamente no município de 

Jaboticatubas/MG, Massara et al. (2004) mostraram que as atividades de tomar banho, 

trabalhar na agricultura, irrigar plantações, extrair areia do córrego e atravessar o 

córrego estão relacionadas à infecção pelo S. mansoni, corroborando parte dos nossos 

achados. Lima-Costa et al, (2002) também corrobora com essa afirmativa ao evidenciar 

que em localidades que apresentam características como proximidades com córregos, 

alta frequência de contato com águas naturais e predomínios de contatos que podem ser 



atribuídos a necessidade (atividade doméstica, higiene pessoal e atividades 

ocupacionais), apresentam elevadas taxas de esquistossomose quando comparada com 

outras localidades. 

 As variáveis de lazer "nadar" e "pescar", muitas vezes, têm em comum o lazer 

que, em muitos casos, ocorre no mesmo tempo e lugar, fazendo parte de um mesmo 

processo. Em estudos realizados por Farooq; Mallah (1966), Dalton (1976), Lipes; Hiati 

(1977) e Coura-Filho et al., (1985), o lazer (nadar/pescar) foi motivo de contato para 

67,3; 66,0; 70,0 e 62,0% dos residentes das áreas por eles estudadas, respectivamente. 

Em nosso estudo, observaram-se os percentuais de 67,74% e 45,16% para as variáveis 

nadar e pescar, respectivamente. Nesses casos, a intensidade da exposição (Grau II) é 

quase sempre alta, levando ao maior risco de indivíduos infectados evoluírem para a 

forma grave da endemia.  

 Algumas variáveis relativas à estrutura de saneamento básico foram 

significativos para ocorrência da infecção pelo S. mansoni no bairro Santa Maria. A 

ausência de sistema público de saneamento, sem canalização e do tratamento dos 

esgotos urbanos tem como efeito a contaminação das águas e canais, gerando 

conseqüências como a proliferação focos criadouros da Biomphalaria glabrata, ovos de 

parasita S. mansoni, condição necessária para a perpetuação do seu ciclo e disseminação 

da esquistossomose. 

 Assim, estas condições inadequadas de infra-estrutura, com os efluentes 

domésticos lançados nas proximidades dos rios através de valas e valetas, favorecem o 

surgimento de criadouros naturais e artificiais para o molusco transmissor da 

esquistossomose, B. glabrata contribuindo para a área ser um local de transmissão desta 

parasitose. Estes elementos são propiciadores de condições ecológicas para a elevada 



prevalência de doenças infecciosas e parasitárias que vinculadas às precárias condições 

socioambientais, expõem um grande contingente populacional a esquistossomose 

(PEREIRA, 1981; BRASIL, 2005). Estas características são comuns em áreas 

periurbanas, nas quais a população não tem acesso à rede de esgotamento sanitário 

(BARBOSA et al, 2008). 

 Os resultados do inquérito malacológico mostram que a taxa de infecção de 

Biomphalaria glabrata, foi de 19,17%, caracterizando o potencial ambiental de risco 

para a transmissão da esquistossomose no bairro Santa Maria. Achados estes similares 

com um estudo epidemiológico realizado na Ilha de Itamaracá em 1997, Barbosa et al. 

(2000) relataram que a taxa de infecção natural variou de 7,9% a 20,5% e na época de 

veraneio 18,6% dos moluscos coletados em poças situadas nas ruas de acesso à praia 

estavam positivos para S. mansoni. As investigações realizadas no bairro Santa Maria 

ressaltaram a importância do peridomicílio como fator de risco na transmissão da 

esquistossomose já que a maioria dos focos tinha localização peri ou intradomiciliar 

 A ausência de satisfatórias condições ambientais, como a falta de rede de esgoto 

sanitário, abastecimento e tratamento de água e a intensa locomoção das comunidades, 

determinam condições propícias a manutenção da transmissão e expansão da 

esquistossomose. 

 A abundância de B. glabrata concomitante ao diagnóstico parasitológico dos 

moradores, bem como as altas taxas de infecção natural desses moluscos registradas, 

indicam claramente a importância do vetor na persistência da esquistossomose na 

localidade estudada. Esses aspectos malacológicos, associados a existência de hábitos 

comportamentais de risco apresentados pelos moradores, tornam infundadas as 

tentativas de controle da doença baseadas apenas na quimioterapia. Assim, o caramujo 



vetor é um indicador biológico para a avaliação do processo de transmissão da 

esquistossomose e a análise da dinâmica espacial desses moluscos através da estimativa 

de Kernel representa a estimativa mais próxima das chances de se infectar pelo S. 

mansoni (GOMES, 2012). 

 A incidência de Biomphalaria glabrata no local é comum e provém da 

urbanização ineficiente nessas áreas nas quais são encontrados charcos, córregos, poças 

e lagoas que abrigam populações deste molusco. Em decorrência disto, pode-se 

observar a importância do peridomicílio como fator de risco na transmissão da 

esquistossomose mansônica no bairro Santa Maria. 

 Segundo Barbosa et al. (2000), a ocupação desordenada do espaço, além de 

destruir o ecossistema original, criou as condições ambientais ideais para o surgimento 

de inúmeros criadouros dos moluscos vetores de esquistossomose em locais propícios 

para a infecção humana, estabelecendo a transmissão da doença. 

 A localidade do bairro Santa Maria, com maior número de casos de 

esquistossomose e de focos de transmissão da doença do município de Aracaju/SE, é 

um bairro com características pobres e elevada densidade populacional, onde vive a 

população mais carente, em precárias condições de saneamento básico e ambiental, com 

esgotos correndo a céu aberto, ruas não asfaltadas e ausência de sistema de drenagem de 

águas pluviais, cenário este que possibilita condições ideais para a manutenção de 

criadouros dos moluscos. Associado a esses fatores, a proximidade com a região de 

mangue torna esse bairro vulnerável a inundações periódicas provocadas pelo 

transbordamento de rios que margeiam essa localidade. As enchentes veiculam o 

material fecal (exposto nas ruas) e os caramujos infectados para outras localidades, 

favorecendo o surgimento de novos focos de transmissão da doença. Os mapas de 



kernel mostram essa localidade como as de maiores risco para transmissão da 

esquistossomose, ao evidenciar três grandes concentrações no que tange as chances de 

contato com os focos de transmissão dessa doença.  

 A identificação e localização espaço/temporal de áreas onde acontecem 

diferentes graus de risco para transmissão de esquistossomose mansônica, no bairro 

Santa Maria, pode ajudar a orientar as decisões de planejamento para intervenções em 

saúde. A presença do molusco hospedeiro em coleções hídricas (a exemplo de córregos 

que recebem água de esgoto não tratado), existentes em áreas da localidade estudada 

não totalmente urbanizadas, reflete uma preocupação quanto à possível ocorrência de 

novos focos de esquistossomose. Contudo, os dados do presente trabalho não permitem 

estimar o surgimento de novos focos, e sim, monitorá-los através do SIG, anualmente, 

mantendo as informações sempre atualizadas para a vigilância epidemiológica da 

esquistossomose. 

A localização dos focos, orientada pelos vários tipos de criadouros (permanentes 

e temporários) do molusco vetor, contribuiu para a distribuição desigual da 

esquistossomose mansônica, evidenciada pela presença de unidades espaciais com graus 

de riscos diferenciados. Observou-se in loco que a maioria dos endereços 

georreferenciados apresentava fatores de susceptibilidade para a ocorrência da doença, 

como presença de habitações em áreas próximas às águas, com a presença dos 

caramujos do gênero Biomphalaria glabrata, precariedade da qualidade de vida, baixa 

escolaridade e escasso lazer, fatos esses que corroboram com os achados em estudos de 

Oliveria et al 2002; Gazzinelli et al 2006 e Cardim et al 2008.  

 Como não há perspectiva a curto ou médio prazo de solução global para os 

problemas sócioeconômicos em áreas como a do presente estudo, medidas específicas 



para controle da esquistossomose necessitam ser implementadas, levando em conta as 

características epidemiológicas e ecológicas locais. Assim, a quimioterapia deve ser 

complementada por medidas que reduzam a abundância dos moluscos vetores a níveis 

mínimos e/ou impeçam ou diminuam, drasticamente, os comportamentos de risco 

(banho e lazer), sobretudo na faixa etária mais vulnerável. 

 Os questionários aplicados na comunidade do bairro Santa Maria permitiram 

ampliar as análises espaciais destacando os fatores de risco socioeconômicos, 

comportamentais e ambientais, preditores de chances de risco para a ocorrência da 

esquistossomose.  

 Atualmente, pesquisas que reportam a análise espacial da Esquistossomose 

Mansônica, assim como de outras doenças, passaram a ser freqüentes (BARBOSA et al, 

2004; ARAÚJO et al., 2007; GUIMARÃES et al. 2008, BARBOSA et al., 2010, 

BARBOSA et al., 2011). A saúde pública e o meio ambiente são influenciados pelos 

padrões de ocupação do espaço. A utilização de técnicas de geoprocessamento para 

analisar a distribuição espacial dos problemas de saúde permite que se determine os 

riscos locais e áreas que delimitam as situações mais vulneráveis (ocorrência de uma 

doença, as características do ambiente e habitat do hospedeiro intermediário/vetor), 

sendo assim possível o uso de sistemas de informações geográficas para planejar, 

programar, controlar, monitorar e avaliar as doenças em grupos de acordo com o risco 

de transmissão (CARVALHO et al. 2000). Nesse estudo observou-se que as áreas mais 

afetadas pelo Schistosoma mansoni são caracterizadas por condições precárias ou 

inexistentes de saneamento básico, pobreza e baixos níveis de escolaridade, achados 

estes que corroboram com outros estudos realizados (BRASIL, 2011; GOMES, 2012) 



 Um dos principais problemas metodológicos deste estudo foi o 

georreferenciamento dos dados. Houve perda de 14,86% do georreferenciamento das 

residências dos casos positivos, em função do preenchimento incompleto do campo 

referente ao endereço nas fichas cadastrais e pelo fato dos moradores mudarem de 

residência com freqüência, caracterizando assim um fluxo migratório intenso no bairro, 

bem como modificações do limite geográfico do bairro. 

 Nesse contexto, a análise espacial dos casos de Esquistossomose (casos 

diagnosticados no ano de 2011) mostrou que sua distribuição não foi homogênea no 

bairro. Houve concentração de casos nas áreas mais centrais, com diminuição 

progressiva para as áreas periféricas, seguindo um padrão tendencial para a formação de 

aglomerados. O bairro Santa Maria possui em todo seu território diversas coleções 

hídricas o que propiciam condições favoráveis a infecções pelo S. mansoni (ARAÚJO, 

2012 - dados não publicados). Devido ao fato das regiões mais centrais do bairro 

apresentarem maior densidade populacional, é provável que essa análise espacial reflita 

este perfil de distribuição da prevalência da infecção em função do maior número de 

habitantes nestas regiões. 

 Referente ainda a essa distribuição espacial dos casos de esquistossomose, a 

análise de Kernel evidenciou que a maioria dos pacientes reside próxima a Unidade de 

Saúde Celso Daniel. Assim como cita Santos (2012), isto pode ser reflexo da 

proximidade das moradias ao centro de saúde, o que facilita o contato das equipes com 

esta população, assim como a acesso das pessoas à realização de diagnósticos e 

tratamentos para tal endemia.  

 Diante disso, análise espacial mostra a importância da localização precisa dos 

agravos permitindo que os programas de vigilância e controle possam atuar na busca de 



novos casos, seguindo padrões sistemáticos de coleta e na investigação oportuna de 

ambientes de risco. Os resultados obtidos com base nas técnicas de geoprocessamento 

não trazem, isoladamente, respostas para as áreas de maior risco de ocorrência da 

doença, sendo necessária a investigação de outras informações para a interpretação dos 

achados. Deve-se aliar o conhecimento gerado pela investigação aos modernos 

instrumentos de análise epidemiológica, com o intuito de elucidar as questões 

ambientais, ecológicas e comportamentais envolvidas na dinâmica de transmissão das 

doenças (BARBOSA, 2012). 

 Assim os estudos epidemiológicos associados à análise espacial da 

esquistossomose podem servir como fontes de informação de grande relevância para o 

melhor entendimento da dinâmica de distribuição dessas infecções no bairro estudado. 

Além disso, estudos que envolvem este tipo de análise permitem que o objeto de 

atenção passe a ser a população estudada e seu risco coletivo, e não o indivíduo. Assim, 

podem servir de apoio aos programas de saúde pública para ações de controle, 

prevenção e monitoramento das infecções, a exemplo dos estudos de análise espacial da 

Esquistossomose que foram realizados no estado de Pernambuco (ARAÚJO, 2004; 

ARAÚJO et al., 2007; BARBOSA et al., 2010; BARBOSA et al., 2011). 

 Salienta-se ainda, que o uso de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e 

dos instrumentos estatísticos em saúde tem sido facilitada pelo acesso a bases de dados 

epidemiológicos, permitindo a produção de mapas temáticos que contribuem para a 

formulação de hipóteses sobre a distribuição espacial de doenças e sua relação com as 

variáveis socioeconômicas (ROJAS, 1999). 

 Apesar de os indicadores socioeconômicos serem positivos para todas as regiões 

do bairro no que concerne à proporção de domicílios com abastecimento de água via 



rede geral, à proporção de domicílios com instalações próprias para fezes e/ou urina, à 

proporção de domicílios com destino do lixo coletado e à proporção de pessoas 

responsáveis pelos domicílios não alfabetizadas, observou-se in loco que a maioria dos 

endereços georreferenciados apresentava fatores de susceptibilidade para a ocorrência 

da doença, como presença de habitações em áreas próximas às aguadas com a presença 

dos caramujos do gênero Biomphalaria precariedade da qualidade de vida, baixa 

escolaridade e escasso lazer. Tais evidências são concordantes com outras pesquisas 

pertinentes ao tema (OLIVEIRA et al., 2002, GAZZINELLI et al., 2006,  CARDIM et 

al., 2008). 

 Em 2012, o Ministério da Saúde do Brasil, implantou o Plano Integrado de 

Ações Estratégicas de eliminação da esquistossomose 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. No entanto, percebe-se a 

fragilidade da política ao abordar o controle da endemia mediante a oferta exclusiva do 

tratamento dos casos positivos para o S. mansoni. Sendo assim, o controle da endemia 

não exclui a necessidade de melhorias nas condições de infraestrutura de saneamento 

adequada, combate à infecção e educação da população sobre os meios de prevenção.  

  

 

 

 

 

 

 

 



9.  CONCLUSÃO 

 

 A localidade estudada apresenta condições ecológicas favoráveis para a 

expansão do hospedeiro intermediário do S. mansoni e, consequentemente, manutenção 

da endemia local. A ineficácia do saneamento básico, o baixo grau de instrução e renda 

dos acometidos pela infecção, hábitos comportamentais ineficazes e condizentes com a 

manutenção da infecção podem ser considerados como fatores associados para a 

instalação e permanência da parasitose, além de contribuir para o aumento da 

prevalência, transformando-se em um local transmissão para esquistossomose. 

 

 Os indivíduos sob o maior risco para adoecer de esquistossomose no 

bairro Santa Maria são os que residem na localidade com suas residências acumulando 

água no quintal no inverno, próximo aos mananciais, em ruas não asfaltadas, onde o 

indivíduo e o chefe da família possuem baixa escolaridade, sexo masculino e em idade 

produtiva (10 – 59 anos) e que não realizam tratamento da água no domicílio. 

 

 A presença do hospedeiro intermediário, da fonte de infecção associada a 

condições ambientais favoráveis e aos hábitos comportamentais de risco dos indivíduos 

que residem na comunidade do bairro Santa Maria, ajudam a compreender a 

manutenção da doença na localidade. 

 

 O uso de geotecnologias enquanto instrumentos de análises dos dados 

favorece a compreensão do contexto epidemiológico da ocorrência da esquistossomose 

relacionadas à manutenção de focos (presença constante dos hospedeiros 

intermediários) de transmissão deste agravo e conseqüentemente da ocorrência da 



doença, subsidiando assim informações para tomada de decisão dos gestores em saúde, 

e seu impacto no controle e prevenção de doenças e agravos.  

 

 O processo acelerado e desordenado de urbanização verificado na 

comunidade do bairro Santa Maria é um dos grandes responsáveis pela expansão e 

manutenção da doença na localidade, ajudando a entender a dinâmica da transmissão da 

endemia em área periurbana. 

 

 Medidas urgentes precisam ser tomadas pelos órgãos governamentais 

para conter a expansão e controlar a transmissão dessa parasitose diante da sua 

potencialidade em continuar expandindo-se para novas áreas. A investigação 

epidemiológica local demonstra a necessidade de reordenação das estratégias de 

eliminação desta endemia parasitária, seja através das ações do PCE e/ou de ações 

intersetoriais voltadas na criação de instrumentos de monitoramento, controle, avaliação 

e planejamento das práticas de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A abordagem metodológica utilizada neste estudo contribui para o 

Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) desenvolvido no Município de 

Aracaju/SE por identificar e delimitar aglomerados de risco e populações prioritárias 

para as ações de intervenção, possibilitando um processo de reorganização das 

práticas/estratégias do programa de controle da referida endemia, otimizando suas 

atividades e recursos, e minimizando os danos às populações expostas aos riscos. 

 

 No presente estudo, os dados socioeconômicos, bio-ecológicos e 

sanitários coletados, as análises de geoestatísticas realizadas e os resultados da pesquisa 

de campo através da aplicação de questionários com os moradores possibilitaram o 

conhecimento do atual cenário epidemiológico de transmissão da infecção pelo 

Schistosoma mansoni na comunidade do bairro Santa Maria. 

 

  A análise espacial tanto dos focos e criadouros da B. glabrata e dos 

casos humanos positivos para Esquistossomose Mansônica possibilitou verificar a 

dinâmica da infecção na localidade em estudo, oferecendo assim um auxílio na tomada 

de medidas preventivas para evitar a transmissão da doença. 
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APÊNDICE A 
(QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO) 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

MESTRADO EM BIOLOGIA PARASITÁRIA 

 

 

QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 

 

Nome da pesquisa: Fatores de risco associados à distribuição da infecção por 

Schistosoma Mansoni na comunidade do bairro Santa Maria, Aracaju-SE 

Pesquisador responsável: Allan Dantas dos Santos. 

I- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1 - Nome do paciente:__________________________________________________ 

2 - Idade:___________ 

3 - Sexo:                1- Masculino 2-Feminino      

 

 4 - Escolaridade (Anos de 
Estudos): 

1 - Analfabeto   2 - De 1 a 4    
3- De 5 a 8 

4 - De 9 a 11      5- 12 ou mais   
6 –Ignorada 

 
 
 

5 -  Estado Civil:  

1 - Solteiro   2 -  Casado   3 - Separado     4- Viúvo   6 - Outro: 
________ 

 

6 -Endereço:(Rua, Avenida...) 7 - Tempo de Moradia no Bairro Santa Maria: 
1 - Até 01 ano; 2 - De 01 a 10 anos;   3 - Maior que 10 
anos 

 
 

8 - Complemento (apto,casa) 9 - Ponto de Referência: 10 -Telefone: 

 11 - Renda Familiar 
1 - Sem Renda 2 - até 01 SM; 3 - De 01 a 2 SM; 
3 - Mas de 2 até 3 SM; 4 - Mais de 3 a 5 SM; 

 5 - Mais de 5 SM. 

12 - Naturalidade: 
 

13- UF: 

Ocupação: 

II - DADOS SOCIOAMBIENTAIS   

13 - Destino do Esgoto: 
1 - Rede Geral de Esgoto                              
2 - Fossa    
3 - A céu Aberto 

 
 

14 - Abastecimento de Água no 
domicílio: 
1- Pública (encanada) 2 - Poço 
Artesiano   
3 - Coleta direta no Rio   4 - Outro:  

 
 
 

15 - Tratamento da água no domicílio 
para consumo: 
1 - Sem tratamento    2- Filtração    3 - 
Fervura    
4 - Cloração    5 - Outro 

 
 
 

16 - Destino do lixo do domicílio 
1 - Coleta Pública  2- Queimado    3 - 
Enterrado 
4 - Jogado em terreno Baldio; 5- 
Jogado no Rio 
6 - Outro destino. 

 

4 - Cor/Etnia:          1-Branca   2- Preta     3 - Amarela       4 - Parda 

                                          5 - Indígena    6 - Ignorada 

 



16 - Possui Poço? 
 
1 - Sim   2- Não 

 
 

17 - Destino das fezes/urina no 
domicílio: 
1 - Sistema de Esgoto 2- Fossa 
Séptica  
3 - jogado no Rio   4 - Jogado em 
Terreno Baldio 5 - Outro destino 

 

18 - Acumula água no quintal da sua casa 
no PERÍODO SECO (VERÃO)?  
1- Sim  2 -  Não 

 

 
 
 
 

19 - Acumula água no quintal da sua casa 
no PERÍODO CHUVOSO (INVERNO)?  
( ) Sim ( ) Não 

 
 
 

20 - Para sair de casa você ou 
sua família é obrigada a pisar na água (das ruas) 
no  PERÍODO SECO (VERÃO)?  

1 -  Sim  2 -  Nunca  
 

 
 
 
 
 

21 - . Para sair de casa você ou sua família é 
obrigada a pisar na água (das ruas) no 
PERÍODO CHUVOSO (INVERNO)?  
1 - Sim  2 - Nunca 

 

22 - Tipo de Casa: 
1 - Tijolo/Adobe           3 - Taipa Não-
revestida 
2 - Taipa revestida        
4 - Madeira/Placa 
5 - Material não aproveitado 

 
 
 
 

23 - O Chão da casa: 
1 - Cimento 
2 - Cerâmica 
3 - Barro Apilado 

 
 
 
 

24 - Tem acesso a energia elétrica: 
1 - Sim 
2- Não 

 
 
 

25 - Escolaridade do Chefe da 
Família 
1 - Analfabeto   2 - De 1 a 4    3- De 5 a 8 
4 - De 9 a 11      5- 12 ou mais   6 -
Ignorada 

 
 
 

26 - Quantas pessoas moram em sua 
casa? 

 

 28 - Sua rua é asfaltada? 
1 - Sim 
2 - Não 

 

28 - Sua casa possui instalações 
próprias (privada/fossa) para o 
destino dos dejetos? 
1 - Sim 
2 - Não 

 29 - Distância da sua residência a 
coleções hídricas: 
1 - Até 100m 
2 - Maior que 100m 

 

30 - Quando a ocorre o enchimento 
das instalações (privadas/fossa): 
1 - É esvaziada pelos próprios 
familiares no próprio ambiente; 
2 - É contratado serviço de 
esvaziamento  
3 - Isolada e providenciada outra 
instalação.  

 31- Mora em casa própria? 
1 - Sim 
2 - Não 

 

32 - Quantidade de cômodos em sua 
casa? 

 33 -  Ocupação do chefe da família? 
 
 

 

34 - Relação Morador/Cômodo? 
1 - Menor que 01 
2- Igual a 1 
3 - Maior que 01 

   

 

 

 

 

 



III - DADOS DE CONTATO COM AS ÁGUAS 

 

28 - Motivo de Contato com às Águas 
( M) 

29 - Freqüência de contato (F) (
MxF) 

(   ) Tomar banho ou nadar- 5 (   ) Diário - 28      (   ) Semanal - 4  
(   ) Quinzenal - 2 (   ) Mensal -  1  

 
 

(  ) Lavar roupa - 4 (   ) Diário - 28      (   ) Semanal - 4  
(   ) Quinzenal - 2 (   ) Mensal -  1 

 

(  ) Regar horta, lavoura ou retirar areia 

- 4 

(   ) Diário - 28      (   ) Semanal - 4  
(   ) Quinzenal - 2 (   ) Mensal -  1 

 

(  ) Buscar água e/ou lavar vasilhas- 3 (   ) Diário - 28      (   ) Semanal - 4  
(   ) Quinzenal - 2 (   ) Mensal -  1 

 

(   ) Lavar carro 3 (   ) Diário - 28      (   ) Semanal - 4  
(   ) Quinzenal - 2 (   ) Mensal -  1 

 

(   ) Pescar ou atravessar o córrego 2 (   ) Diário - 28      (   ) Semanal - 4  
(   ) Quinzenal - 2 (   ) Mensal -  1 

 

(  ) Nega contatos Somatório Geral (SG)  

Grau de Contato (GC): (  ) Grau I     (   ) Grau II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE B 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

MESTRADO EM BIOLOGIA PARASITÁRIA 

 

                   TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(Maiores de 18 anos) 

 

Nome da pesquisa: Fatores de risco associados à distribuição da infecção 

por Schistosoma Mansoni na comunidade do bairro Santa Maria, Aracaju-

SE 

Pesquisador responsável: Allan Dantas dos Santos. 

 

 

Eu estou sendo convidado (a) para participar de uma pesquisa que visa 

determinar a associação entre os fatores de riscos identificados com a distribuição da 

infecção da esquistossomose mansônica no bairro Santa Maria, município de Aracaju-

SE. Minha participação é voluntária. Eu estarei livre para não aceitar minha inclusão 

sem que isso altere em nada o meu tratamento ou vínculo com o meu médico ou com a 

instituição a que procurei para tratar-me da esquistossomose mansônica. 

 Não se trata de pesquisa para uso de medicamento.  Não haverá qualquer 

despesa para mim. O que será feito são perguntas sobre mim e minha saúde tais como: 

nome, profissão, estado civil, comportamento, dados sociais e demográficos, 

comportamentais etc. Todo material escrito coletado será trabalhado com o máximo 

rigor científico e minha identidade será mantida em sigilo. Os relatórios e publicações 

resultantes dessa pesquisa conterão os resultados de forma sumarizada e, portanto, não 

haverá forma de ser identificado (a). 

 A minha participação não implica em remuneração para mim ou para os meus 

familiares, tratando-se de colaboração voluntária para o conhecimento científico.  

 O projeto dessa pesquisa foi avaliado por um Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), segundo padrões internacionais de aprovação de estudos que envolvem seres 

humanos. 

 



 Após ter lido este documento e tirado todas as dúvidas com o pesquisador, eu 

deverei assiná-lo como prova de que, voluntariamente aceitei participar do mesmo. Em 

caso de dúvidas, logo abaixo, encontram-se os números telefônicos do pesquisador: 

 

Allan Dantas dos Santos – (79) 9994-8908 

 

 

 

 

 

 

Aracaju - SE, ____ de_________________de_____ 

 

 

 

 

 

__________________________________________                                       

Assinatura do paciente 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE C 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

MESTRADO EM BIOLOGIA PARASITÁRIA 

 

                   TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(Menores de 18 anos) 

 

 

 

Nome da pesquisa: Fatores de risco associados à distribuição da infecção 

por Schistosoma Mansoni na comunidade do bairro Santa Maria, Aracaju-

SE 

Pesquisador responsável: Allan Dantas dos Santos. 

  

Eu, ___________________________________________________Responsável 

pelo menor ____________________________________________________________, 

estou sendo convidado (a) para participar de uma pesquisa que visa determinar a 

associação entre os fatores de riscos identificados com a distribuição da infecção da 

esquistossomose mansônica no bairro Santa Maria, município de Aracaju-SE. Minha 

participação é voluntária. Eu estarei livre para não aceitar minha inclusão sem que isso 

altere em nada o meu tratamento ou vínculo com o meu médico ou com a instituição a 

que procurei para tratar-me da esquistossomose mansônica. 

 Não se trata de pesquisa para uso de medicamento.  Não haverá qualquer 

despesa para mim. O que será feito são perguntas sobre mim e minha saúde tais como: 

nome, profissão, estado civil, comportamento, dados sociais e demográficos, 

comportamentais etc. Todo material escrito coletado será trabalhado com o máximo 

rigor científico e minha identidade será mantida em sigilo. Os relatórios e publicações 

resultantes dessa pesquisa conterão os resultados de forma sumarizada e, portanto, não 

haverá forma de ser identificado (a). 

 A participação não implica em remuneração para mim ou para os meus 

familiares, tratando-se de colaboração voluntária para o conhecimento científico.  

 O projeto dessa pesquisa foi avaliado por um Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), segundo padrões internacionais de aprovação de estudos que envolvem seres 

humanos. 

 



 Após ter lido este documento e tirado todas as dúvidas com o pesquisador, eu 

deverei assiná-lo como prova de que, voluntariamente aceitei participar do mesmo. Em 

caso de dúvidas, logo abaixo, encontram-se os números telefônicos do pesquisador: 

Allan Dantas dos Santos – (79) 9994-8908 

 

 

 

 

 

 

Aracaju - SE, ____ de_________________de_____ 

 

 

 

 

__________________________________________________________                                       

Assinatura do Responsável 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 


